
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

وةالحقه مةكون بدث بل دميل أعد ل ة األ انة  ةنذ ام اسرررل  ةألجع ةد رسررر ج ة األ انة تنشرررأل انة ال امة ةل م ةل امدة    
ةسرررررر ع   امدسرررررريومي  ام موةيي  وامة ةاي  في ة  ل امق اون   امدألجع. وامه ف ة  إع اد هذا 1946انومى امةي عق ه  في ع م 

  فهدهل مإلط ر امذي سررررررري ي  وجديع امدهةدي  بةدل انةل امدة    عاى ةة بةل تطور ةد رسررررررر ج امد األ وت ام ومي وانك ديدي 
يةدل فيه امد األ. ويبي  هذا امدنشررررررررررور عاى أكرررررررررردل ا و ةدم  اطت  ه ج ام  ل   في تطبي  امد األ مديث   انةل امدة    

امقبيل، وهو يسرررررررةن  فقد إمى ة اوطج امد األ اموحي   ة  هذا   اموثيقل امألسرررررررديل امدألجعواظ ةه ام اخاي امديقت. ويشرررررررمل هذا 
، يغطي امدألجع  امألسررررديل انخألم امدةألولررررل عايه. وهذا امدا  ، وهو ام  دي وامةشررررألون في سرررراسررررال ةالح   وقألاراته واموث ئ 

وةر ج ع  أعدر ل . وهو أول ةا   في تر ري  امدنشررررررررررررررور يغطي فةأل  عر م واحر ، وامهر ف ة  عمر  إتر حرل أحر   امدةا2018عر م 
 .امد األ نعض ء انةل امدة   

في هذا امدا  ، كرره  تطبي  امد األ ماديث   وةسرريوميةه ع  اررون امسررالم وانة  ام وميي   وكد  هو ةبي  بدزي  ة  امةفصرريل 
ةةظل أعد مه عاى امنزاع ج وفي ظل اا سررررررر ر امةواف  في ااراء، واارررررررل امد األ تألكيز . 2018ةزي ا ة  امةطور خالل ع م 

مد األ م ةي  امة م بإاشرررر ء واشررررأل فألي  ةةق م مألارررر    وامشررررأل  انوسررررد. وفيد  لةةا  ب منزام في اميد ، أعن اام ائأل  في أفأليقي 
ه ااةب ل امد األ إمى اسرررةأل ام انسرررا ل امكيدي ئيل خ رج ح ود ام دهوريل امةألييل امسررروريل ، في ودعل تنفيذ اتف   سرررةوكهومل. ووِّج ا

 دهوريل امةألييل امسروريل، ونن امدة   (. واقةِّألحت ةب دراج مةةزيز امدسر ءمل ع  اسرةأل ام هذل انسرا ل في ام سر مزيوري اامدداكل
ل برر من رر  . وفي عرر م  عرر ةرر  ة  امةدايرر ج، وأاهى   14، أاهررت بةثررل انةل امدة رر   في ميبأليرر  وطلةهرر  بةرر  أكثأل ة  2018مل تِّكارر 

. زائيل امدةةاقل بإريةألي  بة  امةوقيع عاى اتف   امسالم ةع إثيويي امد األ امة ابيأل ام
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 مقدمة   
 ، 1951-1946ماجييع ممسرسييست مجدييف األميي ،  ضال راضل م  مالحييق    روا المطرور رو المدحق الحس ي  

كييسنول  5، الم يييو ة  ييت 8152. ضرييو يغ ييت أ مييسل مجدييف األميي  ميي  الجدتيية 1954الييوي صييدر  ييت  ييسم 
 . ضيمكييي  ا ميييالع2018كيييسنول األضل/ يتييم ا  21، الم يييو ة  يييت 8439، مليييى الجدتييية 2018الثسنت/ طييس ا 

 لمجدف األم .  المونع الر كتلتسزية  دى اإلنتانت  ت المالحق ااألصدت ض  ماجع الممسرسست دى 

الميييي ر   (7-)  686 ييييت نااررييييس  ماجييييع الممسرسييييستضنييييد أصييييدرت الجم ييييية ال سميييية  كديفييييًس موضييييع  
. “مييياق ضضسيييسئ  ج ييي  أ لييية الييييسنول اليييدضلت ال ا يييت أيتيييا  يييوا ااً ”ول ضالم طييي  1952كيييسنول األضل/ يتيييم ا  5

ضماجييع الممسرسييست  لييي ل أل مييسل المجدييف   يييه   ييت شييك  يتييه  اسييتهدام  الممسرسييست ضاإلجييااءات التييت لجييق 
يكييول مييد اًل  يي  محسضييا المجدييف التييت  رييكه  التيايييا الوحيييد أل  زماجييع الممسرسييستمليهييس المجدييف. ض   يياا  

 ضذا الحجية    مداض   . الرسم 

ض  ُييصييد زييسألمواب المتييتهدمة  ييت  ا يييب المييس ة اإليحييسء موجييو  مجييااءات أض ممسرسييست لييم ي يي هس  
اءا يي ،  ييت مجدييف األميي  مطفتيي  موضييوح أض زمييس يمكيي    ميي  زسل يهطيية. ضمجدييف األميي  رييو  دييى الييدضام سيييد مجا 

ممسرسييست التييت  اسيييهس مييوكاات رئيييف مجدييف األميي . ن سق ميثسق األمم المتحييدة ضنظسميي  الييدا دت الم نييت ضال
ليييييى الميييييوا ،  ت يييييم  ريييييون الميدمييييية جيييييدضً    ييييييه  أ  يييييسء مجديييييف األمييييي   يييييالل الفتييييياة ضلتيتييييييا الاجيييييوع م

 ا ست ااع. نيد

لمجدييف، ال طييسضي  التييت اسييُتهدمت  ييت ضنييد اسييُت ييت  ييت م ظييم الحييس ت، لييدى  ييدضي  ممسرسييست ا 
مييا ل اع ممسرسست ضإجييااءات المجدييف. ضُأجايييت   ييد الت متييى لييبم األ 1954المجدد األصدت الصس ر  سم 

مهدف مي سح ممسرسييست المجدييف  دييى نحييو أ  يي .   دييى سيي ي  المثييسل، ُنظهمييت الدراسييست الييوار ة  ييت الجييبء 
   المواضي ية.األضل م  روا المطرور حتب المط ية أض المتسئ 

لطظييسم الييدا دت الم نييت، سسييية رييت    يييُق اأرب ة مجييس ت أس ماجع ممسرسست مجدف األم ضيغ ت  
ض   ييييُق ميييوا  ميثيييسق األميييم المتحيييدة، ضالهيئيييسُت الفا يييية لمجديييف األمييي ، زميييس  يييت ذليييك  مدييييست حفيييظ التيييالم 

  ة مهس زمس  يهس أ انة اله ااء، ض اعل ضال  ثست التيسسية الهسصة، مضس ة ملى لجسل الجباءات ضاأل انة الما  
، كسل 2007ملى  سم  1946ك  مطد مدرج  ت جدضل أ مسل . ض ت الفتاة م   سم   سم ألنر ة المجدف زرقل
 صيياًل. ضمطييو  12يغ ييت  مومييًس مييدة سييطتي  ملييى أربييع سييطوات ضي ييم  ماجع الممسرسستك  مدحق م  مالحق 

أجييباء. ضمطيييو  10يغ ييت  تييياة سييطتي  ضي يييم  الممسرسييستماجيييع ، أصيي ح كييي  مدحييق مييي  مالحييق 2008 ييسم 
 أجباء. 10 تاة سطة ضاحدة؛ ض   بال ي م  لدماجعك  مدحق  ، يغ ت2018  سم

، كسنييييت الفصييييول ا ثطييييس  رييييا لكيييي  مدحييييق  غ ييييت 2007ملييييى  ييييسم  1946ض ييييت الفتيييياة ميييي   ييييسم  
 المواضيع التسلية:

ميييييي  الميثييييييسق؛  98ض  30ض  28األميييييي  )المييييييوا  الطظييييييسم الييييييدا دت الم نييييييت لمجدييييييف  الفص  األضل 
 (م  الطظسم الدا دت 67-40ض  36-13ض  5-1 ضالموا 

 (م  الطظسم الدا دت 12-6جدضل األ مسل )الموا   الفص  الثسنت

ميييييي  الميثييييييسق؛  (1) 35ض  32ض  31ا شيييييتااك  ييييييت أ ميييييسل مجدييييييف األميييييي  )الميييييوا   الفص  الثسلث
 (الدا دتم  الطظسم  39-37 ضالموا 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/structure
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 (الدا دت م  الطظسم 40المس ة ض م  الميثسق؛  27التصويت )المس ة  الفص  الاازع

 أجهبة مجدف األم  الفا ية الفص  الهسمف

 ال النست مع أجهبة األمم المتحدة األ اى  الفص  التس س

مييية مليييى الجم يييية ال سمييية زريييقل  الفص  التسزع ال  يييوية  يييت الممسرسيييست المتصيييدة زسلتوصييييست الميدَّ
 المتحدة األمم

ية مجديييف األمييي   ييي  صيييول التيييالم الطظيييا  يييت المتيييسئ  التيييت  ييييع  يييت مميييسر متييي ضل الفص  الثسم 
 (ليي  ) اع  سم زحتب مطو  جدضل أ مسل مجدف األم ضاألم  الدض 

 الياارات التت ا هورس مجدف األم  ممسرسًة مط  لوظسئف  ضسد س   األ اى  الفص  التسسع

 الطظا  ت أحكسم الفص  التس س م  الميثسق شاالفص  ال س

 سقص  التسزع م  الميث الطظا  ت أحكسم الف الفص  الحس ي  را

 (5) 2ض  (4) 2ض  (2) 1الطظيييييا  يييييت أحكيييييسم الميييييوا  األ ييييياى مييييي  الميثيييييسق )الميييييوا   الفص  الثسنت  را
 (103ض  102ض  54-52ض  25ض  24ض  (7) 2ض  (6) 2 ض

 
 ، أص حت األجباء ال راة لك  مدحق  تطسضل المواضيع التسلية:2008ضا ت سرًا م   سم  

 ئ  التت  د   ضم  مت ضلية مجدف األم     صول التالم ضاألم  الدضليي  ت المتس الطظا    الجبء األضل

 ضالت ورات اإلجاائية ذات الصدةالطظسم الدا دت الم نت  الجبء الثسنت

 ميسصد ميثسق األمم المتحدة ضم س ئ  الجبء الثسلث

 ال النست مع أجهبة األمم المتحدة األ اى  الجبء الاازع 

 (سئف مجدف األم  ضسد س   )الفص  الهسمف م  الميثسقظض  الجبء الهسمف

 الطظا  ت أحكسم الفص  التس س م  الميثسق الجبء التس س

 يمس  تهو م  األ مسل  ت حس ت  هد د التدم ضاإل ييالل زيي  ضضنييوع ال ييدضال )الفصيي  التييسزع  التسزع  الجبء
 (م  الميثسق

 (سم  م  الميثسقالتطظيمست اإلنديمية )الفص  الث  الجبء الثسم 

 أجهبة مجدف األم  الفا ية: الدجسل ضالمحسكم ضالهيئست األ اى  الجبء التسسع 

 أجهبة مجدف األم  الفا ية:  مديست حفظ التالم ضال  ثست التيسسية الهسصة الجبء ال سشا
 
حييدة ميي  ملى ضثسئق مجدف األم  المطرورة. ض تقلف رموز ضثييسئق األمييم المت  ماجع الممسرسستضيتتطد  

. (S/2018/1151تييطة ضرنمييًس متتدتيياًل )مييثاًل حاضف ضأرنييسم. ضُيرييسر ملييى ضثييسئق مجدييف األميي  مامييب يرييم  ال
، حيييييث  ييييانَّم S/PV.8434ض يييا  اإلشييييسرات مليييى المحسضييييا الحا يييية لجدتييييست المجدييييف  ديييى الرييييك  التيييسلت 

 ية التييت صييدرت ميي  اًا،. ض دييى غيياار المالحييق التييسز 1946الجدتييست   س ييًس، مييدءًا زسلجدتيية األضلييى  ييت  ييسم 

https://undocs.org/ar/S/2018/1151
https://undocs.org/ar/S/PV.8434
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ُيرييسر  ييت رييوا المدحييق سييوى ملييى المحسضييا الحا ييية الم نتيية لجدتييست مجدييف األميي ، حيييث ُألغيييت الممسرسيية 
 .الاسميةالوثسئق المتمثدة  ت نرا محسضا الجدتست  ت 

ضُ طرييا نيياارات مجدييف األميي  ضغيارييس ميي  الميييارات التييت  تهييورس، زمييس  ييت ذلييك ال يسنييست ضالمييوكاات  
ة  يي  رئيييف مجدييف األميي  ضالاسييسئ  المت س ليية ذات الصييدة مييي  الييائيف ضاألمييي  ال ييسم،  ييت المجدييدات الصييس ر 
سييي ، نم  دي  سطة ا هسذ الييياار مييي  نو . ضُ  اَّف ناارات مجدف األم  ما لياارات ضميارات مجدف األم التطوية 

،  يييا  اإلشييييسرات ملييييى ال يسنييييست الصيييس رة  يييي  الييييائيف زسسييييم 1994. ضمطييييو  ييييسم (2018) 2451ميييثاًل الييييياار 
 دى س ي  المثسل. ضن   ذلك التييسري ، كسنييت ميسنييست الييائيف  S/PRST/2018/1المجدف  دى الرك  التسلت 

 .(S/25929  مَّم، شقنهس شقل سسئا ضثسئق المجدف، مامب ضم  مجمو ة متتدتدة )مثاًل 

دييى نيي    الجدتييست أض  ضيمك  لديااء الو    اغ ول  ت ا مييالع  دييى المح ييا الكسميي  لجدتيية ميي  
الاجييوع ملييى المونييع الريي كت الاسييمت لماكييب  ماجييع الممسرسييستضثيييية ميي  ضثييسئق مجدييف األميي  ُأشيييا مليهييس  ييت 

ميي   دييى ضثييسئق مجدييف األ . ضيمكيي  ا مييالع  دييى/www.un.org/ar/documentsضثييسئق األمييم المتحييدة: 
أض  دييى محييدى الوصييالت الم سشيياة لفئيية محييد ة  “(ODSنظييسم الوثييسئق الاسييمية )”المونع الر كت زييسلطيا  دييى 

 .(2018ل سم  S/INF/73زسستهدام الاموز ) الياارات ضالمياراتم  الوثسئق. ضيمك  ا مالع  دى مجددات 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/25929
file:///C:/Users/AB/Downloads/www.un.org/ar/documents/
https://undocs.org/ar/S/INF/73
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 مالحظة استهاللية  
م الجبء األضل م  روا المدحق م  مالحق    لمحة  سمة    أ مسل  ماجع ممسرسست مجدف األم ييده

 ضليت     صول التالم ضاألم  الدضليي .مجدف األم   ت مس  ت دق زسل طو  م  جدضل أ مسل  المتصدة زمت  

ضي اع الجبء األضل التيسق التيسست الم سشا الوي   ور  ي  نظييا المجدييف  ييت  دييك ال طييو   ييالل  
كييسم . ضيركه  أي ًس ممسرًا يمكيي  الطظييا ضييمط   ييت مييداض ت المجدييف التييت لهييس صييدة ضاضييحة زقح(1)2018 سم 

  ييت الجوانييب الموضييو ية ميثسق األمم المتحدة ضبسلطظسم الدا دت الم نت لدمجدييف. ضي حييث الجييبء األضل أي ييسً 
 .ماجع الممسرسستلممسرسست المجدف التت    تطسضلهس أجباء أ اى م  

ضألغييااع  يتيييا الاجييوع ملييى المييوا ، ُجم ييت رييون ال طييو  حتييب المطييسمق، مييع م راج  ئيية مضييس ية  
المواضي ية. ض ت ك  مط ية، ُأ رجت ال طو  زسلتا يب الوي ضر ت  ي  لدماة األضلى  ت نسئمة المتسئ  لدمتسئ  

 لم اضضة  دى المجدف.ا

ض تييدهط الدراسييست الفا ييية ال ييوء  دييى مييس ميياأ  دييى نظييا المجدييف  ييت مطييد ميي  ال طييو  ميي    ييورات  
 زسرزة   ت ا رسمة لفهم الياارات التت  تههورس المجدف. 

ك  نتم جدضلل  ت م  جميييع الم دومييست اإلجاائييية المتصييدة مييولك ال طييد، زمييس يرييم  الجدتييست  ضيدت 
 ييية، ضالوثييسئق المرييسر مليهييس، ضالمتكدمييي ، حتييب التتدتيي  البمطييت. ضلتوضيييح مايييية  ميي  المتييسئ  ضال طييو  الفا 
 ييور  األحكيييسم  ية  ييت مطييو  محييد ة  سصيية م دييد أض زمط ييية مييس،  دييت ز ييض األجييباء جييدضلل مضييس تالمواضييي 
 الصدة الوار ة  ت ناارات المجدف. ذات

 

 

 
  

 

جييبء األضل رييت متييسئ  جدتييست ضضثييسئق المجدييف الاسييمية. ضب ييض المتييسئ  الم اضضيية  ييت ال جييع ممسرسييست مجدييف األميي ما يرييم   (1) 
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 أفريقيا
 الغربية الحالة فيما يتعلق بالصحراء - 1

،  يييد مجدييف األميي  جدتييتي  ضا هييو نييااري  2018 ييالل  ييسم  
زرقل الحسلة  يمس  ت دييق زسلصييحااء الغابييية. ضكييسل الهييدف ميي  الجدتييتي  

ضاجتمييع  ؛( 2) الم يو  ي   ت ممسر روا ال طييد رييو ا هييسذ اليييااري  المييوكوري 
مة زيييييوات  تييييكاية ضبييييق اا  ي ييييًس مييييع ال دييييدال المتييييسرالمجدييييف مييييا ي  أ

ضيييا   .( 3) شييامة  ييت ز ثيية األمييم المتحييدة لالسييتفتسء  ييت الصييحااء الغابييية
ذليييك  يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  الجدتيييست، زميييس  يييت 

 .  ضالمتكدمي  ضالطتسئ م دومست    المرسركي 

، (2018) 2414نيتسل/أماي ، ا هو المجدييف الييياار  27ض ت  
 ريياي  األضل/أكتييوبا  31الوي يمدهِّ  ض ية ال  ثة لمييدة سييتة أشييها، حتييى 

  ة أ  ييسء  يي  التصييويت. ضشييدصو ًس ضامتطسع ثالثيي  12، زقغد ية 2018
ضييياضرة محيييااز  ييييدم نحيييو التوصييي  مليييى حييي  المجديييف  يييت اليييياار  ديييى 

سيسسييت ضان ييت ض مدييت ض ائييم لمتييقلة الصييحااء الغابييية  دييى أسييسس ميي  
التوا ييق، ض دييى أرمييية المواءميية مييي  التاكيييب ا سييتاا يجت لد  ثيية ض وجييي  

 .( 4) موار  األمم المتحدة  حيييًس لهون الغسية

المتيييي ضلة  يييي   سضأضضييييحت ممثديييية الو يييييست المتحييييدة، زصييييفته 
مددرس ا هو نهجًس مهتدفًس مزاء  مد ييد ض ييية ز ثيية  صيسغة متو ة الياار، أل

األمم المتحييدة لالسييتفتسء  ييت الصييحااء الغابييية ضالصييحااء الغابييية مهييدف 
 تييييا األميييور  ديييى الطحيييو ”مرسيييسل رسيييسلتي : أنييي  ليييم ي يييد زسإلمكيييسل أل 

مجدف   ميي  الكسميي  لاع ال  ثة، ضأل الونت ند حسل لكت ييدم م “الم تس 
مي  ال سم لدصييحااء الغابييية. ضأضضييحت أي ييًس أل لدم  وث الرهصت لا

التغييا  ت  مد د الو ية م  سطة ملييى سييتة أشييها  اجييع ملييى رغ يية مدييدرس 
ضأ يياب أ  ييسء  .( 5)  ت أل يرييهد  يييدمًس  ييت ال مدييية التيسسييية لحيي  الطييباع

سيييييا   و   امتط ييييوا  يييي  التصييييويت  يييي   ييييدم رضييييسرم  يييي المجدييييف اليييي 
 __________ 

 شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دومست     (2) 

 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  9نيتييييسل/أماي  ضاأل يييياى  ييييت  5 يييييدت محييييدارمس  ييييت  (3) 
،  ت ممسر ال طد الم طول ”اجتمسع مجدف األمي  ميع ال ديدال المتيسرمة 2018
أ اا  شامة  مال زقحكيسم الجيبأ   أليف ضبيسء مي  الما يق الثيسنت لديياار زيوات ض 
  .S/PV.8367ض  S/PV.8222“؛ انظا (2001) 1353

 . 2، الفياة (2018) 2414الياار  (4) 
 (5) S/PV.8246 2، الصفحة . 

 .( 6)  ييت اآلراء زرييقل نيي  الييياار المفسضضييست ض ييدم التوصيي  ملييى  وا ييق
ضحيييور ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت مييي  أل المحيييسض ت الااميييية مليييى الت جيييي  
زسل مدييية التيسسييية نييد  ييق ت مطتييسئ   كتييية، ضأضييسف أل اسييت ااع ض ييية 

ة  دييى ذلييك،  ييسرع الجهييو  الاامييية ملييى ال  ثة أما غيييا مي ييول. ض ييالض 
ض دييق أ  ييسء آ يياضل   .( 7) متييقلة رصييد حيييوق اإلنتييسل  ييت الو ييية جام ر 

 .( 8)  ت المجدف  دى سيا المفسضضست ض دم ضجو   وازل  ت ن  الياار 

، ا هييييو المجدييييف نيييياارًا 2018 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  31ض ييييت  
. 2019نيتيييسل/أماي   30متمد يييد ض يييية ال  ثييية لميييدة سيييتة أشيييها، حتيييى 

 تجميييع األ  ييسء زسلتصييويت نفتيي ،  يي ل الطتيجيية كسنيي ض ت حي  لم  ييدل 
صييو ًس  12، حيييث ا هييو زقغد ييية (2018) 2414م سزييية لطتيجيية الييياار 

، (2018) 2440ضامتطييييسع ثالثيييية أ  ييييسء  يييي  التصييييويت. ض ييييت الييييياار 
ت ة األمييي  ال ييسم ضم  وثيي  الرهصيي ييي ط أ اب المجدف  يي    ميي  الكسميي  ل

. ض ييييييت رييييييوا الصييييييد ، 2018اسييييييتئطسف المفسضضييييييست ن يييييي  نهسييييييية  ييييييسم 
المجدييف ملييى الييد وات ل يييد اجتمييسع مسئييدة متييتد اة أضلييت  ييت جطيييف  نون

اإليجسميييية ، ضرحيييب زيييسلا ض  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  6ض  5 يييومت 
سنية الحمييااء تيي لالييوار ة ميي  المغيياب، ضالج هيية الج هيية الريي  ية لتحايييا ا

 .( 9) ، ضالجبائا، ضموريتسنيس(ضضا ي الورب )ج هة ال وليتسريو

ضكارت ماة أ يياى ممثديية الو يييست المتحييدة، زصييفتهس المتيي ضلة  
 يي  صيييسغة متييو ة الييياار، التفتيييياات الم يييدة لدييياار ضأشييسرت مليييى أل 

 سضمييع أنهيي  .( 10) مددرس ند ساهن التيدم المحاز  الل األشها التتة المسضية
أل ز ييض أ  ييسء المجدييف كييسنوا ربمييس يف ييدول أل  كييول ض ييية أ ركييت 
،  يد نسلت مل ال مدييية التيسسييية  ت دييب ميي  المجدييف ( 11) شهااً  12مد هس 

 ا رتمسم الوثيق ضالد م، ضأل ض ية أنصييا م شييال  دييى أل المجدييف  سنييد
 __________ 

)ا  حيييييس   5ض  4، الصيييييفحتسل ()مثيوبييييييس 4ض  3الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحتسل  (6) 
  .(الصي ) 7، ضالصفحة (الاضست

 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (7) 
   . ( ) ضلة موليفيس المت د ة اليوميست   9، ضالصفحة ( ويد )الت   6الماجع نفت ، الصفحة   (8) 
  .3، الفياة (2018) 2440الياار  (9) 
 (10) S/PV.8387 2، الصفحة . 
 يمييس  ت دييق زسلصييحااء الغابييية، الحسليية  ضأضصييى األمييي  ال ييسم،  ييت  يايييان  يي  (11) 

 .(86، الفياة S/2018/889زقل يمد  المجدف ض ية ال  ثة لمدة سطة ضاحدة )

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8222
https://undocs.org/ar/S/PV.8367
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/2018/889
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 .( 12) ال ييييبم  دييييى الت جييييي  زسل مدييييية التيسسييييية ض جييييسضز الوضييييع اليييياار 
 حييس  الاضسييت أل جهييو  المجدييف  ط غييت أل  تييتطد ملييى ثيي  ا ممضأضضييح 

الم ييييس يا التييييت سيييي ق ا  فييييسق  ديهييييس، ضالتييييت  حييييدهِّ  أمييييااف الطييييباع  ييييت 
الصييييحااء الغابيييييية، ض تييييتطد مليييييى م ييييدأ ميجيييييس  حيييي  نهيييييسئت مي ييييول مييييي  
ال ا ي ، ض ط   دى  يايا المصيا لر ب الصحااء الغابية  ييت ممييسر 

وا الصييد ، أ ابييت  يي  أسييف  ألل ض ييت ريي  .الميثييسقمجييااءات  تتييق مييع 
ي هم غموع  دك الم س يا. ضأشييسر كييولك ملييى  (2018) 2440الياار 

 .( 13) “غيييا شييفس ة ض  نسئميية  دييى الترييسضر”أل ال مدييية كسنييت ميياة أ يياى 
أل تصييييويت لاط ييييوا  يييي  ضأضضييييح أ  ييييسء المجدييييف اآل يييياضل الييييو   امت 

الم يييس أل األسسسيييية إليجيييس  حييي  سيسسيييت التيييت أثييييات أثطيييسء المفسضضيييست 
 __________ 

 (12) S/PV.8387 3، الصفحة . 
 . 7 الماجع نفت ، الصفحة (13) 

   و ز ي  ا  ت سر ضأل متقلة  يايا مصيا ش ب الصييحااء الغابييية  لم
 .( 15) ( 14)  تجتد زمس  ي  الكفسية  ت الط  الطهسئت لدياار لم

ض ييت كييال اليييااري ، مدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم أل ييييدم  
 .( 16) ن مطسسيييي سً محسميييية ملييييى المجدييييف زصييييفة مطتظميييية ض ييييت أي ضنييييت  يييياا 

مليييى  (2018) 2440ضيييس ة مليييى ذليييك، مديييب المجديييف  يييت اليييياار إلسضب 
األمي  ال سم أل ييييدم محسميية ملييى المجدييف  ييت غ ييول ثالثيية أشييها ميي  

 .( 17) آ ا  جد د لدو ية، ثم ماة أ اى ن   انتهسئهس
 __________ 

 . ()مثيوبيس 6الماجع نفت ، الصفحة  (14) 
 . () ضلة موليفيس المت د ة اليوميست 9الماجع نفت ، الصفحة  (15) 
 . 11، الفياة (2018) 2440؛ ض 14، الفياة (2018) 2414الياار  (16) 
 . 11، الفياة (2018) 2440الياار  (17) 

 
 الغربية الجلسات: الحالة فيما يتعلق بالصحراء

الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 37زسلمس ة 

  مييييييييييييييالً الييييييييييييييد وات 
 المتكدمول  سضغيار 39س ة زسلم

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 ( الممتط ول   - الم سرضول 

       
S/PV.8246 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   27
2018 

ي  ال ييييييييسم  يييييييي  األميييييييي   يايييييييييا
الحسليية  يمييس  ت دييق زسلصييحااء 

 (S/2018/277الغابية )

  ميييييي مريييييياضع نيييييياار ميييييييدَّم 
 الو يييييييييييييييييييييييييست المتحييييييييييييييييييييييييدة

(S/2018/394) 

جمييييع أ  يييسء   
 المجدف

 (2018) 2414الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 )أ(3-0-12

S/PV.8387 
 ريييييييييييييييييياي  األضل/  31

 2018أكتوبا 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
الحسليية  يمييس  ت دييق زسلصييحااء 

 (S/2018/889الغابية )

ميييييي  مريييييياضع نيييييياار ميييييييدَّم 
الو يييييييييييييييييييييييييست المتحييييييييييييييييييييييييدة 

(S/2018/970) 

مييييييييييييييييييييييييييييييي   14  
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييسء 

 )ب(المجدف

 (2018) 2440الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 )ج(3-0-12

 
، مياض، التويد، غيطيس ا سيتوائية،  انتيس، كسزا تيتسل، كيوت  يفيوار، الكوييت، الممدكية المتحيدة، رولطيدا، الو ييست (يستمو المت د ة الي -: مولطدا، موليفيس ) ضلة الم يدضل  ()أ 

 : ا  حس  الاضست، مثيوبيس، الصي .الممتط ول :   أحد؛ الم سرضول المتحدة؛ 
التويد، الصي ، غيطيس ا ستوائية،  انتس، كوت  يفوار، الكويت، الممدكة المتحدة، رولطدا،  مياض، ،(المت د ة اليوميست -ا  حس  الاضست، مثيوبيس، مولطدا، موليفيس ) ضلة  ()ب 

 الو يست المتحدة.
: ضييول ر س المحييدة؛ : مولطييدا، مييياض، التييويد، الصييي ، غيطيييس ا سييتوائية،  انتييس، كسزا تييتسل، كييوت  يفييوار، الكويييت، الممدكيية المتحييدة، رولطييدا، الو يييست المتالم يييدضل  ()ج 

 .(المت د ة اليوميست -: ا  حس  الاضست، مثيوبيس، موليفيس ) ضلة الممتط ول أحد؛   
  

 الحالة في ليبريا - 2
جدتيية ضاحييدة اع،  يييد مجدييف األميي  ا   الل الفتاة نيد ا سييت  

 يمس  ت دق زسلحسلة  ت لي ايس ضأصدر ميسنًس رئسسيًس ضاحدًا. ضا هوت الجدتة 
. ضيا   ت الجدضل أ نسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  ( 18) شك  جدتة محسمة

  يهس م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ . الجدتة، زمس

 __________ 

 ضل.لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األ (18) 

، اسيييتمع المجديييف مليييى محسمييييست  2018نيتيييسل/أماي     19ض يييت   
يس ة اليييييسنول ضالم ستييييست األمطييييية، ضنسئ يييية  ميييي  األمييييي  ال ييييسم المتييييس د لتيييي 

التسز يية لدجطيية مطييسء  س  اييي الممثدة الدائمة لدتويد، زسلطيسزة    رئيييف  رييكيدة لي  
 Liberty and Justiceلريييييياكة    التييييييالم، ضك يييييييا المييييييوظفي  التطفيييييييو ي  

. ض يييييت ضيييييوء التياييييييا الطهيييييسئت لاميييييي  ال يييييسم، ضإزاء ()الحايييييية ضال دالييييية
األمييييم المتحييييدة  ييييت لي ايييييس ضإغالنهييييس، ركييييب األمييييي  ال ييييسم  يدييييي  ز ثيييية 

التيسسييييية ة سليييي المتييييس د لتيييييس ة اليييييسنول ضالم ستييييست األمطييييية  دييييى الح

https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/2018/277
https://undocs.org/ar/S/2018/394
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/2018/889
https://undocs.org/ar/S/2018/970
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
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ضاآل سق ا نتصس ية  ييت لي ايييس، ضكييولك  دييى أثييا ال  ثيية  ييت ال دييد ضإرثهييس. 
ة الدائمييية لدتيييويد، نيسزييية  ييي  رئييييف  ريييكيدة لي اييييس ضركيييبت نسئ ييية الممثدييي 

ة مطسء التالم،  دى متتي   ال دييد ضضيياضرة م سلجيية األسيي سب التسز ة لدجط 
تيييية المحيييد ة  يييت ئي لا الجوريييية المت ييييية لدصيييااع ضاإلصيييالحست الهيكديييية ا

  ييية مطيييسء التيييالم. ضنيييدم ك ييييا الميييوظفي  التطفييييو ي   يييت شييياكة الحايييية 
المجدييف  ييي   ضر جمس ييست المجتميييع المييدنت  يييت  ضال داليية محسميية مليييى
 اييييس، ضشيييد   ديييى ضييياضرة   بييييب الي يييسع الهيييسص  حيييييق التيييالم  يييت لي 

 .( 19) ض رجيع ا ستثمسر  ت ال دد

ملييى ميييسل ميي  ممثيي  لي ايييس،   ت الجدتييةًس أي ضاستمع المجدف  
مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت. ضأ ييياب  37اليييوي   يييت زموجيييب الميييس ة 

يييييس الممثيي   ييت كدمتيي   يي  امتطسنيي  لدجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ا 
ضلجميييييع أجهييييبة األمييييم المتحييييدة،  ضا  حييييس  األ اييييييت ضا  حييييس  األضرضبييييت
ديست التيييت    يييبال  ديييوح  يييت لتحييي ل اضكيييولك لدجطييية مطيييسء التيييالم. ضأكيييد أ

زسلطتيي ة لدحكوميية. ضنييسل مل  “ ييت الصييدارة ضنصييب ال ييي ”األ ييق سييتظ  
لي اييييس، التيييت كسنيييت أحيييد المتيييتفيد   مييي  ز ثييية لحفيييظ التيييالم، أصييي حت 

مديييدًا متيييسرمًس زيييييوات  يييت ز ثيييية األميييم المتحييييدة المتكسمدييية المت ييييد ة  اآلل
 .( 20) األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت

ض ت ا جتمسع، أثطى أ  سء المجدف  دى ال م  الييوي نسمييت  
زيي  ال  ثيية أثطييسء ضجو رييس  ييت لي ايييس، ضأشييسرضا ملييى ضيياضرة اسييتماار  ميي  

المجتمييع الييدضلت ز يييد مغالنهييس. ضأشييسر أ  ييسء المجديييف دة ض لمتحيي األمييم ا
 __________ 

 (19) S/PV.8239،  7-2الصفحست . 
 . 27ض  26الماجع نفت ، الصفحتسل  (20) 

ملى الص وبست التت  واجههس حكومة لي ايس  ت م سلجة األس سب الجورية 
اع، ضأشيييس ضا زجهو رييس  يييت منرييسء م ستيييست الدضليية مهيييدف ت يييية لدصييا الم

 طفييييو   ييية مطيييسء التيييالم  ييييب مغيييالق ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت لي اييييس، 
جهيييو  التيييت   يييولهس التيييد ست الدي ايييية  يييت سييي ي  م لدد ارضأ ابيييوا  ييي   يييي 

الومطييية اله يية التطموييية م  ييسء األضلوييية ألرييداف التطمييية المتييتدامة  ييت 
 لد دد.

ضأصييدر المجدييف  ييت  دييك الجدتيية ميسنييًس رئسسيييًس أثطييى  ييي   دييى  
ال ييسرز الييوي أحاز يي  لي ايييس حكوميية ضشيي  ًس ميي  يييدم ضالت اإلنجييسزات الاائ يية 

ض دييى التبامهمييس  2003اار الييدائمي  مطييو  ييسم أج   وميد التالم ضا سييتي
 مدييييست ضالم ستيييست الديميااميييية ض  وياريييس. ضأثطيييى المتيييتما زيييسحتاام ال

المجدييف أي ييًس  دييى الحكوميية إل ييدا رس ض طفيييورس لالنتهسزييست التريياي ية 
، ضأ ييياب  ييي   ييييد ان لدجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل 2017 ضالائسسيييية ل يييسم

غاب أ ايييس ضا  حس  األ اييييت ضجميييع ز ثييست ماان يية ا نتهسزييست الدضلييية 
. ( 21) ة لمييس ندمتيي  ميي  متييسرمست  ييت ال مدييية ا نتهسميييةية ضالمحدييي ضاإلنديم

ضأ يياب المجدييف أي ييًس  يي   يييد ان لدمتييسرمة الهسميية التييت نييدمتهس ال  ثيية 
 سمييًس  ييت لي ايييس، ضمدييب  14لتييت اسييتمات أكثييا ميي  هييس ا مد مييوال  تيياة

 راسيييية  يييي   ضر ال  ثيييية  ييييت حيييي  الطبا ييييست ملييييى األمييييي  ال ييييسم مجييييااء 
لي ايس، األما الوي مك  م  منجسز ض ية ال  ثيية ضالتحديست المصس  ة  ت 

 .( 22) مطجسح ضا نتيسل ملى  ايق األمم المتحدة الي اي 
 __________ 

 (21) S/PRST/2018/8 .الفيا سل األضلى ضالثسنية ، 
 ة ضالااز ة. الماجع نفت ، الفيا سل الثسلث (22) 

 
 الجلسة: الحالة في ليبريا

مح يييييييييييييييا الجدتييييييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت  ض سريههس

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

اليييييييييييييييييييييد وات  مييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

  -الياار ضالتصويت )الم ييدضل 
 ( الممتط ول   -الم سرضول 

       
S/PV.8239 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   19
2018 

التيايييييييييا الماحدييييييييت الطهيييييييييسئت 
لامي  ال سم زرقل ز ثة األمم 
المتحييييييييييييييييييدة  ييييييييييييييييييت لي ايييييييييييييييييييس 

(S/2018/344) 

األمييييي  ال ييييسم المتييييس د  لي ايس 
لتيييييييييييييييييييييييس ة اليييييييييييييييييييييييسنول 
ضالم ستييييييييست األمطييييييييية، 

ة لريياكيييوي الييائيف التطف
 الحاية ضال دالة

أ  ييييييييييييييسء جميييييييييييييييع 
، ضجمييييع )أ(المجديييف
ي   المد وه

S/PRST/2018/8 

 
 دجطة مطسء التالم.يف  ركيدة لي ايس التسز ة لم رئزسس  كدمت نسئ ة الممثدة الدائمة لدتويد ()أ 
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 الحالة في الصومال - 3
جدتييييست ضا هييييو  10،  يييييد مجدييييف األميييي  2018 ييييالل  ييييسم  

ناارات، أرب يية مطهييس ا هييوت زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق،   متة
ضأصدر ميسنًس رئسسيًس ضاحدًا زرقل الحسلة  ت الصييومسل. ضكييسل الهييدف ميي  

دت ُ يييي   ييييد سيييت جدتيييست  يييت مميييسر ريييوا ال طيييد ريييو ا هيييسذ نييياار؛ ميطميييس
. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن ( 23) لجدتست األ يياى  ييت شييك  جدتييست محسمييةا

ميييييست  ييييي  الجدتيييييست، زميييييس  يييييت ذليييييك م دوميييييست  ييييي  مبييييييد مييييي  الم دو 
 المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، استمع المجدف ملى محسمة ميي   
م األميييي الممثيييي  الهييييسص لامييييي  ال ييييسم لريييي ضل الصييييومسل ضرئيييييف ز ثيييية 

متحيييييدة لتييييييديم المتيييييس دة مليييييى الصيييييومسل، ضالممثييييي  الهيييييسص ليييييائيف ال
 اييييت  ييت الصييومسل ضرئيييف ز ثيية ا  حييس  األ اييييت مفوضييية ا  حييس  األ

. ضشييييد  الممثييي  الهييييسص لاميييي  ال ييييسم  يييت محسمس يييي  ( 24)  يييت الصيييومسل
الييثالث  دييى التحييديست الهيكدييية التييت  واجههييس الصييومسل، زمييس  ييت ذلييك 

  حيوق اإلنتسل، ضالمطسز ست  دى الحدض ، ضض ف سل ملحاماإل واء ضا
ضالفتيييس  الميييطظَّم. كميييس حيييور مييي  سدتيييدة مييي  المهيييسما سييييس ة الييييسنول، 

المحدنييية زسل ديييد ضالمت ديييية زه يييا حاكييية الرييي سب، ضالهال يييست التيسسييييية 
ض وزيييع التييد ة  ييت ال دييد، ض ريياذم المجتمييع الييدضلت، ض  ييا ضنييوع كسرثيية 

ليييائيف مفوضيييية ا  حيييس  األ ايييييت  يييت  لهيييسصثييي  امنتيييسنية. ضركيييب المم
ات التيسسييية  ييت ال دييد ضالييد م الييوي  يدميي  محسمس يي  الييثالث  دييى الت ييور 

ز ثييية ا  حيييس  األ ايييييت مليييى الحكومييية ا  حس يييية  يييت ميييس  ت ديييق زسله ييية 
ا نتيسليييية ضم اكتهيييس ضيييد حاكييية الرييي سب. ضاسيييتمع المجديييف أي يييًس مليييى 

مييم المتحييدة لدمتييسضاة مييي  الجطتييي  ة األلهيئيي محسميية ميي  المييد اة التطفيوييية 
، التيييت ركيييبت  ديييى التييييدم (المتحيييدة لدمييياأة ض مكيييي  المييياأة )ريئييية األميييم 

المحيياز  ييت  حييييق المتييسضاة مييي  الجطتييي   ييت الصييومسل ضال ي ييست التييت 
  تيياع ذلييك، ضأكييدت أل ال دييد ليي   ييط م زتييالم موييي  األمييد ضمصييسلحة 

 تيييااف ميييدضررس  ديييى ميييدى ضا  اكهسمتجيييورة ميييدضل متيييسرمة المييياأة ضإشيييا 
 .( 25) ز يد

   دييى   يية ا نتيييسل  ، ركب المجدف مطسنرس  2018ض الل  سم  
األمطييت  ييت ال دييد، ضجهييو  المصييسلحة الومطييية، ضالتييبام الحكوميية ا  حس ييية  

 __________ 

 نت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثس (23) 
 (24) S/PV.8165  ضS/PV.8259  ضS/PV.8352 . 
 (25) S/PV.8352 11-9، الصفحست . 

ا نتصييس ية.    -  المطته يية ميي  اًا متطفيييو اإلصييالحست التيسسييية ضا جتمس ييية 
نتييسنية  س دة اإل لييى المتيي ض طييسضل أ  ييسء المجدييف أي ييًس اسييتماار الحسجيية م 

حاكييييية الرييييي سب ضالمهيييييسما     ريييييكدهس اسيييييتجسزة لدتهد يييييدات المتيييييتماة التيييييت  
المتييييتماة المتمثديييية  ييييت حييييدضث مجس يييية ضجفييييسف شييييد د  . ضأشييييسر ز ييييض  
أ  ييسء المجدييف أي ييًس ملييى أرمييية ا نت ييسم ا نتصييس ي ضمرييسركة الميياأة  
م  مرييييسركة رس  يييية  ييييت جميييييع الجهييييو  الاامييييية ملييييى صييييول ض  بيييييب التييييال 

 .( 26) ت  مدية التتوية التيسسية تدام ض  المت 

التطوات التسزية، ضاص  أ  ييسء المجدييف التييداضل ض دى غاار  
زرييقل  ضر ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى الصييومسل ضمكتييب 
األمييم المتحيييدة ليييد م الصيييومسل ضب ثيية ا  حيييس  األ ايييييت  يييت الصيييومسل، 

 دييى أرمييية الييد م  ول المتكدمت، أكد . ض الل المداض ( 27) ضض ية ك  مطهس
المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى الصييومسل ضمكتييب  الييوي  يدميي  ز ثيية األمييم

األمم المتحييدة لتيييديم الييد م  ييت الصييومسل ملييى الحكوميية ا  حس ييية زرييقل 
ال مدييية ا نتهسمييية ضحيي  الطبا ييست ض طفيييو ريكيي  األميي  الييومطت، ضكييولك 

الصييييومسل ضبطييييسء  اييييييت  ييييتس  األ ضيييياضرة مواصييييدة انترييييسر ز ثيييية ا  حيييي 
ة، نظيياًا ل ييول أمييد  ييدم ا سييتياار التييسئد نييدرات نييوات األميي  الصييومسلي 

 ت ال دد. ض ت روا الصد ، أ ال المتكدمييول الهجمييست اإلررسمييية المتبا ييدة 
التييت  رييطهس حاكيية الريي سب ضييد المييدنيي  ضاألرييداف ال تييكاية، زمييس  ييت 

ي  الصيييومسليي  لوحيييدة مييي ضييياضرة اذليييك أ ييياا  ال  ثييية ضنوا يييدرس، م كيييد   
المتيييييييسرمة زييييييييوات ضالرييييييياكسء األمطييييييييي   ضا  حيييييييس  األ ايييييييييت ضال ديييييييدال

 .( 28) الائيتيي 

ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، ض يييت ضيييوء اإل يييالل المريييتاك لدتيييالم  
 موز/ ولييييييي ، ركييييييبت  9ضالصييييييدانة المونييييييع مييييييي  مريتايييييييس ضإثيوبيييييييس  ييييييت 

ديييية ت المت الجيييباءاالمطسنريييست  يييت المجديييف أي يييًس  ديييى   يييد    يييداميا 
 موز/ وليييي  مليييى  30ديييف  يييت ز ريتاييييس. ض يييت ريييوا الصيييد ، اسيييتمع المج

 __________ 

، ()الممدكييية المتحيييدة 11انظيييا  ديييى سييي ي  المثيييسل الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (26) 
، () انتييييييس 20، ضالصيييييفحة ()التييييييويد 19، ضالصيييييفحة ()مييييييياض 18ضالصيييييفحة 
، ()مولطيدا 27، ضالصيفحة ()كسزا تيتسل 25، ضالصيفحة ()رولطيدا 23ضالصفحة 
 . ()ا  حس  الاضست 29ضالصفحة 

لمبيد م  الم دومست    ز ثة األمم المتحدة لتييديم المتيس دة مليى الصيومسل،  (27) 
 انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت. 

، ()غيطييييس ا سيييتوائية 9، الصيييفحة S/PV.8259انظيييا،  ديييى سييي ي  المثيييسل،  (28) 
، ()ميييييياض 11، ضالصيييييفحة (ة اليومييييييست) ضلييييية موليفييييييس المت يييييد  10ضالصيييييفحة 
 . ()كسزا تتسل 13، ضالصفحة ()كوت  يفوار 12ضالصفحة 
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 (1992) 751محسمييية مييي  رئييييف لجطييية مجديييف األمييي   ميييال زيييسليااري  
إريتايييس، ض حد ييدًا زرييقل زيسر يي  ملييى صييومسل ض زرييقل ال (2009) 1907 ض

. ض ت مس  ت دييق زسلصييومسل، أشييسر ملييى ( 29) 2018المط ية  ت أيسر/مس و 
أل الدجطة  اى أل حظا  وريد األسييدحة    ط غييت ر  يي   مسمييًس حتييى ييييوم 
الصومسل ز صالحست سيسسية ضأمطية، ضُيطرئ م ستست نوية نييس رة  دييى 

 .( 30) سدحة ضالو ياةة األإل ار ت س  قمي  المتتوى الك

، ركييبت نيياارات المجدييف  دييى نفييف الي ييسيس  2018ض الل  سم  
التيييت  يييم  طسضلهيييس  يييت سييييسق مطسنريييس  . ض يييت ميييس  ت ديييق زسلحسلييية التيسسيييية،  

ميسنيييييًس رئسسييييييًس رحيييييب  يييييي     2018ونيييييي   ال/  حبيا   7   يييييت   أصيييييدر المجديييييف 
زسسييتئطسف الحييوار الا يييع المتييتوى مييي  حكوميية الصييومسل ا  حس ييية ضالييدضل  
األ  يييسء ا  حس يييية إلحيييااز مبييييد مييي  التييييدم زريييقل األضلوييييست الائيتيييية،  

 ت ذلك  يسسم التييد ة ضالمييوار ، ضمااج يية الدسييتور، ضالطظييسم ا  حييس ي   زمس 
لالنتهسزست  دى أسسس م ييدأ الصييوت الواحييد    ح ياية مسل الت المسلت، ضاأل  

، ضالييييد م  2021ض    2020لدرييييه  الواحييييد الميييييار مجااؤرييييس  ييييت  ييييسمت  
م ليييوات األميي  اإلنديمييية، ضضضييع الصيييغة الطهسئييية لدطمييوذج ا  حييس ي   الميدَّ

. ضرحيييييب المجديييييف أي يييييًس زسلتييييييدم ( 31) لد دالييييية ضالم ستيييييست اإلصيييييالحية 
لدظيياضف اليسئميية ميي  أجيي  الطييي   ماا ية نتيسليةز  ت ضضع   ة االمحا 

التييدريجت لدمتيي ضليست األمطييية ميي  ز ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل 
مليييى الم ستييييست األمطيييية الصييييومسلية، ضأشيييسر ملييييى اليييدضر الحسسييييم الييييوي 

 .( 32)    دع ز  ال  ثة  ت  يتيا ني  مهسم األم  ملى نيس ة صومسلية

ض ييييت مييييس  ت دييييق م  ثيييية األمييييم المتحييييدة لتيييييديم المتييييس دة ملييييى  
، زموجييييب نيييياارن 2018آذار/مييييسرس  27الصييييومسل، مييييد  المجدييييف  ييييت 

 دييييييى  ،2019س ذار/مييييييسر آ 31ال  ثيييييية حتييييييى ، ض ييييييية (2018) 2408
. ضشييييييد  ( 33) (2014) 2158ميييييي  الييييييياار  1الطحييييييو الم ييييييي   ييييييت الفييييييياة 

المجدييييف  ييييت الييييياار  دييييى التييييدا يست التييييد ية لتغيييييا المطييييس  ضالتغييييياات 
 واميي  أ يياى،  دييى اسييتياار اإليكولوجية ضالكوارث ال  ي ية، م  ضم  

حكومييست ضاألمييم المتحييدة زيي جااء  يييمييست ضرة نيييسم الأكييد ضييا  لصييومسل،ا
ضا ييية لدمهييسما الما   يية مهييون ال واميي  ضبوضييع اسييتاا يجيست إل ارة رييون 

 __________ 

  ( 1992)   751لمبيييييد ميييي  الم دومييييست زرييييقل الدجطيييية ال سمديييية زموجييييب اليييييااري    (29) 
 زسء. -زرقل الصومسل ضإريتايس، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل   ( 2009)   1907 ض 

 (30) S/PV.8322 3، الصفحة . 
 (31) S/PRST/2018/13 .الفياة الثسلثة ، 
 اجع نفت ، الفيا سل التس سة ضالثسمطة. الم (32) 
 . 1، الفياة (2018) 2408الياار  (33) 

. ض الضة  دييى ذلييك، أكييد المجدييف أرمييية الييد م الييوي  يدميي  ( 34) المهسما
لصومسل ملى حكومة الصييومسل ز ثة األمم المتحدة لتيديم المتس دة ملى ا

جسل التح ييياات إلجييااء انتهسزييست شييسمدة ضموثونيية ضشييفس ة  ة  ت م  حس ي   ا 
  2020 دييييى أسييييسس م ييييدأ الصييييوت الواحييييد لدرييييه  الواحييييد  ييييت  ييييسمت  

، ضشييجع ال  ثيية  دييى المتييس دة  ييت ضييمسل م مييسج آراء المجتمييع  2021 ض 
 .( 35) الصومسل  المدنت  ت مهتدف ال مديست التيسسية الرسمدة التت  يو رس 

ض يييت ميييس  ت ديييق م  ثييية ا  حيييس  األ ايييييت  يييت الصيييومسل، ا هيييو  
المجديييف نيييااري  مت يييسن ي ، زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، يميييد  
زموج هميييس اإلذل لديييدضل األ  يييسء  يييت ا  حيييس  األ ايييييت زمواصيييدة نريييا 

 2415جدييييييف، زموجييييييب نيييييياارن أيسر/مييييييس و، شيييييياع الم 15ال  ثيييييية. ض ييييييت 
،  يييت مجيييااء  مديييية  يطيييية لتمد يييد اإلذل الممطيييوح ل  ثييية ا  حيييس  (2018)

،  ييييت 2018 موز/ ولييييي   31األ اييييييت  ييييت الصييييومسل، ض مد ييييدن حتييييى 
حبياال/ ونييييييييي   15انتظيييييييسر  ياييييييييا التييييييييييم المريييييييتاك لد  ثييييييية زحديييييييول 

سء  ديييى  وليييي ، مطييي  موز/ 30 . ضب يييد ذليييك، ا هيييو المجديييف  يييت( 36) 0182
الموجهة م  األمييي  ال ييسم، الييياار  2018 موز/ ولي   5لاسسلة الم ر ة ا

أيسر/مييييييييس و  31، الييييييييوي يمييييييييد  زموج يييييييي  اإلذل حتييييييييى (2018) 2431
. ض دييييى ضييييوء المطسنرييييست التييييت جييييات  ييييت المجدييييف زرييييقل ( 37) 2019
ت نيياارن  اييييت  ييت الصييومسل،  فييض المجدييف  يي   حييس  األدة ز ثيية ا رييكي 

 ييا ًا    20  626 ييد  األ يياا  الطظييسميي  ملييى  ييد  أنصييسن   (2018) 2431
يض ُأرجييئ ميي  التييسري  الميييار  ، ضرييو  حفيي 2019شيي سر/  اا ا    28زحدييول  
 5طحو المتييو ى  ييت الفييياة   دى ال   2018أكتوبا   راي  األضل/   30ل  ضرو 

ضشييد  ، (2018) 2415م  الياار  1ضالفياة  (2017) 2372م  الياار 
 يييد   يييت  هفييييض  ديييى أنييي   ط غيييت أ  يكيييول رطيييسك مبييييد مييي  التيييق يا 

أي يييًس األريييداف ا سيييتاا يجية  ا  ز يييد ذليييك التيييسري . ضحيييد  المجديييفاأل يييا 
لد  ثة لتمكيطهييس ميي   تييديم المتيي ضليست األمطييية  ييدريجيًس ملييى نييوات األميي  

 .( 38) 2021الصومسلية زحدول كسنول األضل/ يتم ا 

، ا هيييييو المجديييييف اليييييياار  2018 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا    6ض يييييت   
، زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، حييييث جيييد  لميييدة  ( 2018)   2442

  2383م  الياار    14شهاًا أ اى األذضنست التت مطحهس زموجب الفياة   13
 __________ 

 الماجع نفت ، الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة.  (34) 
 . 5ض  4الماجع نفت ، الفيا سل  (35) 
 .1ثسنية م  الد  سجة ضالفياة ، الفياة ال(2018) 2415الياار  (36) 
 (37) S/2018/674. 
 .()أ 7ض  5، الفيا سل (2018) 2431الياار  (38) 

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.8322
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/674
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
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ة  الصيييومسلي ع التييد ست  لمت سضنيية ميي لدييدضل ضالمطظمييست اإلنديمييية ا   ( 2017) 
 ت مكس حيية الياصييطة ضالتيي و المتييدح  ييت ال حييا ن سليية سييواح  الصييومسل،  

 .  ( 39) زمس  ت ذلك استهدام جميع الوسسئ  الالزمة ليمع رون األ مسل 

ض ييييييت ميييييييس  ت دييييييق متيييييييداميا الجيييييييباءات، ا هييييييو المجديييييييف  يييييييت  
الفصيييييي   ، زموجييييييب(2018) 2444 ريييييياي  الثييييييسنت/نو م ا الييييييياار  14
م  الميثسق، الوي ا تاف  ي  زقن  لم ُي ثا  الل  تاة ض ية  ايق  سزعالت

الاصييد الم طييت زسلصييومسل ضإريتايييس  دييى أ ليية نسم يية   ييار   دييى   ييم 
. ض يييالضة  ديييى ذليييك، رحيييب المجديييف زس جتميييسع مريتاييييس لحاكييية الرييي سب

 الوي  يد مييي  ممثيي  حكوميية مريتايييس ضرئيييف لجطيية مجدييف األميي  ال سمديية
لصيييييومسل زريييييقل ا (2009) 1907ض  (1992) 751ااري  زموجيييييب اليييييي 

ضإريتايس، ضا جتمسع الوي  يد مي  رئيتت جي و ت ضإريتايس، ضر ييع الحظييا 
 __________ 

، (2008) 1846. انظيييا أي يييًس الييييااري  14، الفيييياة (2018) 2442اليييياار  (39) 
 . 14الفياة ، (2015) 2246 ؛ ض10الفياة 

ضالجيييباءات د األرصيييدة لتيييفا ض جميييي المفييياضع  ديييى األسيييدحة ضحظيييا ا
المحييد ة المتييتهَد ي  المفاضضيية  دييى مريتايييس، ضأنهييى ض ييية  ايييق الاصييد 

. ض ييييالضة  دييييى ذلييييك، ( 40) 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا  16رًا ميييي  ا ت ييييس
ل المجديييف ض يييية لجطييية مجديييف األمييي  ضأنريييق  اييييق اله يييااء الم طيييت   يييده

الصييومسل،  لمفاضع  دىزسلصومسل. ضأ س  أي ًس  قكيد حظا األسدحة ا
ضأ ييس   قكيييد  ييدم سييايسن   دييى شييحطست األسييدحة أض الييو ياة أض الم ييدات 

داء المرييورة أض  يييديم المتييس دة أض التييدريب، حيطمييس ال تكاية أض  دى مس
لغييييييياع مييييييي  ذليييييييك حصييييييياًا   يييييييويا نيييييييوات األمييييييي  الومطيييييييية يكيييييييول ا
 .( 41) الصومسلية

 __________ 

ضلمبيد م  الم دومست     .10ضالفياة  4-1، الفياات (2018)  2444الياار   (40) 
التيييسزع، اليتيييم الثسليييث.  يييداميا الجيييباءات المت ديييية زسلصيييومسل، انظيييا الجيييبء 

اصييد، انظييا الجييبء ضلمبيييد ميي  الم دومييست  يي  لجطيية مجدييف األميي  ض ايييق ال
 زسء. -تم أض التسسع، الي

 . 14ض  13ض  11ض  9، الفياات (2018) 2444الياار  (41) 
  

  الجلسات: الحالة في الصومال

مح يييييييييييييييا الجدتييييييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييد وات  ميييياًل 
 37زسلمس ة 

 39الد وات  مياًل زسلميس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -الياار ضالتصويت )الم يدضل 
 ( الممتط ول   -الم سرضول 

       
S/PV.8165 

 ت/الثيييييييييسن نول سكييييييييي  24
 2018 طس ا 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
  (S/2017/1109الصومسل )

الممثييييييي  الهيييييييسص لاميييييييي    الصومسل 
صييييييييومسل  م لريييييييي ضل ال ال ييييييييس 
ثيية األمييم المتحييدة  ف ز  ضرئييي 

المتييييييييييييس دة ملييييييييييييى  لتييييييييييييديم  
الصومسل، ضالممث  الهيسص  
لييييييائيف مفوضييييييية ا  حيييييييس   
األ اييييييييييت  ييييييييت الصييييييييومسل  
ضرئيييييييييييييف ز ثيييييييييييية ا  حييييييييييييس   

 األ اييت  ت الصومسل 

ثالثييية أ  يييسء  يييت 
المجدييييييف )موليفيييييييس 

المت يييد ة  -) ضلييية 
، (اليوميييييييييييييييييييييييييييييييييست

، ضجمييييييييع (ضبيييييييياض
ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8215 

آذار/مييييييييييييييييييييييييييييسرس  27
2018 

مي  مراضع ناار مييدَّم  
الممدكيييييييييييييية المتحييييييييييييييدة 

(S/2018/257)  

 (2018) 2408اليييييييييييييييييييييييييييياار  الصومسل  الصومسل
15-0-0 

S/PV.8257 

 2018أيسر/مس و  15

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
  (S/2018/411الصومسل )

مي  مراضع ناار مييدَّم 
الممدكيييييييييييييية المتحييييييييييييييدة 

(S/2018/437)  

 (2018) 2415اليييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

 ( )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع 
S/PV.8259 

 2018مس و أيسر/ 15
مييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  ا األ ياييييييييي 

  (S/2018/411الصومسل )
الممثيييييي  الهييييييسص لامييييييي   الصومسل 

ال ييييييسم، ضالممثيييييي  الهييييييسص 
ليييييائيف مفوضيييييية ا  حيييييس  

 األ اييت 

 متة أ  سء  يت 
المجدييييييف )موليفيييييييس 

المت يييد ة  -) ضلييية 
، ميييياض، (اليومييييست
سييييتوائية، غيطيييييس ا 

تسل، كيييوت  تييي كسزا
ضجميييييييع ، ( يفييييييوار
ي   )ب(المد وه

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8165
https://undocs.org/ar/S/2017/1109
https://undocs.org/ar/S/PV.8215
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مح يييييييييييييييا الجدتييييييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييد وات  ميييياًل 
 37زسلمس ة 

 39الد وات  مياًل زسلميس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -الياار ضالتصويت )الم يدضل 
 ( الممتط ول   -الم سرضول 

       S/PV.8280 

حبياال/ ونيييييييييييييييييييييييييييييي   7
2018 

     S/PRST/2018/13 

S/PV.8321 

 وليييييييييييييييييييييييييييييييي  /وز م 30
2018 

 موز/ وليييي   5رسيييسلة م ر ييية 
موجهييييية مييييي  األمييييييي   2018

ال يييييييسم مليييييييى رئييييييييف مجديييييييف 
  (S/2018/674األم  )

مي  مراضع ناار مييدَّم 
الممدكيييييييييييييية المتحييييييييييييييدة 

(S/2018/742)  

  ييييو ضاحييييد ميييي    الصومسل
أ  يييييسء المجدييييييف 
، ()مثيوبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

 ضالصومسل

 (2018) 2431اليييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 ( )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع 

S/PV.8322 
 موز/ وليييييييييييييييييييييييييييييييي   30

2018 

مريتاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس،   
جي ييييييييييييييييييييييييييييييييييو ت، 

 الصومسل

اثطييسل مييي  أ  يييسء  
المجديييف )مثيوبييييس، 

، )ج((ضكسزا تيييييييييتسل
ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8352 

دول/سيييييييييييييييييييي تم ا  أ 13
2018 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
  (S/2018/800الصومسل )

الممثييييييي  الهيييييييسص لاميييييييي    الصومسل 
  الهيييييييسص  ال يييييييسم، ضالممثييييييي 

مفوضيييييييت ا  حيييييييس   لييييييائيف  
يييييت، ضالميييد اة التطفيويييية  األ ا 

لهيئة األمم المتحدة لدمتسضاة  
مييي  الجطتييي  ض مكييي  الميياأة  
 ( )ريئة األمم المتحدة لدماأة 

جمييييييييييييع أ  يييييييييييسء 
المجدييييف، ضجمييييييع 

ي   ) (المد وه

 

S/PV.8391 

  ريييييييييييياي  الثييييييييييييسنت/ 6
 2018نو م ا 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
الحسلييييييييييية  يييييييييييت ميييييييييييس  ت ديييييييييييق 
زسلياصطة ضالت و المتدح  ت 
 يييياع ال حييييا ن سليييية سييييواح  

  (S/2018/903سل )الصوم

مراضع ناار مييدَّم مي  
الو ييييييييييييييست المتحيييييييييييييدة 

(S/2018/990)  

 (2018) 2442اليييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

 ( )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع 

S/PV.8398 

  رييييييييياي  الثيييييييييسنت/ 14
 2018نو م ا 

 ريييييييييياي   7رسييييييييييسلة م ر يييييييييية 
موجهيية  2018الثييسنت/نو م ا 

ميي  ميي  ملييى رئيييف مجدييف األ
جديييييف األمييييي  رئييييييف لجطييييية م

 751ل سمدة زموجب اليااري   ا
 (2009) 1907ض  (1992)

زريييييييييقل الصيييييييييومسل ضإريتاييييييييييس 
(S/2018/1002)  

 ريييييييييياي   7رسييييييييييسلة م ر يييييييييية 
موجهيية  2018الثييسنت/نو م ا 

األميي  ميي   ملييى رئيييف مجدييف
طييييية مجديييييف األمييييي  رئييييييف لج

 751سمدة زموجب اليااري   ال 
 (2009) 1907ض  (1992)

زريييييييييقل الصيييييييييومسل ضإريتاييييييييييس 
(S/2018/1003)  

مي  مراضع ناار مييدَّم 
الممدكيييييييييييييية المتحييييييييييييييدة 

(S/2018/1010)  

مريتاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس، 
جي ييييييييييييييييييييييييييييييييييو ت، 

 صومسلال

  ييييييييوًا ميييييييي   14 
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ه(المجدييييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه

 (2018) 2444اليييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 ( )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع 

 
 سزس. زسلفيد و م  أ يف أزشسرك الممث  الهسص لائيف مفوضية ا  حس  األ اييت  ت الجدتة    مايق التداضل  ()أ 

 شسرك الممث  الهسص لامي  ال سم ضالممث  الهسص لائيف مفوضية ا  حس  األ اييت  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  ميديرو. ()ب 

 زرقل الصومسل ضإريتايس. (2009) 1907ض  (1992) 751رئيف لجطة مجدف األم  ال سمدة زموجب اليااري   كدم ممث  كسزا تتسل زصفت   ()ج 

 األ اييت  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  ميديرو.شسرك الممث  الهسص لائيف مفوضية ا  حس   ()  

، ضبيييياض، ضالتييويد، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضكسزا تييتسل، ضالكويييت، ضالممدكييية (المت ييد ة اليوميييست -) ضليية ضبولطييدا، ضبوليفيييس  ا  حييس  الاضسييت، ضإثيوبيييس، (ه) 
 المتحدة.المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست 
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https://undocs.org/ar/S/PV.8398
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https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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 الحالة في بوروندي  - 4

مييييي   ميييييف د مجديييييف األت ااع،  يييييي ة نييييييد ا سييييي  يييييالل الفتيييييا  
جدتست  ييت مييس  ت دييق زسلحسليية  ييت مورضنييدي ضأصييدر ميسنييًس رئسسيييًس ضاحييدًا. 

الجدتيييست  ريييوا ال طيييد   هيييسذ نييياار؛ أميييسض ييييدت جدتييية ضاحيييدة  يييت مميييسر 
ضييييا   يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي   .( 42) األ ييياى  كسنيييت جدتيييست محسمييية

دومييييست  يييي  المرييييسركي  الم دومييييست  يييي  الجدتييييست، زمييييس  ييييت ذلييييك م 
 .ضالمتكدمي  ضالطتسئ 

اإلحسمست  ت ممسر روا ال طييد الم  ييوث ، ندم 2018ض ت  سم  
ف  رييكيدة مورضنييدي التسز يية لدجطيية الهييسص لامييي  ال ييسم ل ورضنييدي ضرئييي 

ميييي  الطظييييسم الييييدا دت  39 مطيييسء التييييالم، ضكسنييييس مييييد وي  زموجييييب المييييس ة
مس اإلحسمست  دييى ثالثيية لحسليية جوانييب رئيتييية، رييت ا الم نت. ضركب ميدهِّ

ل دييد. ضُضجهييت   ييوات ملييى مورضنييدي مطييية ضاإلنتييسنية  ييت االتيسسييية ضاأل
 .( 43) 37 لح ور  دك الجدتست زموجب المس ة

ض يييييت ميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية التيسسيييييية،  اكيييييبت الميييييداض ت  يييييت  
 يييييييت مجيييييييااء اسيييييييتفتسء  مورضنيييييييديالمجديييييييف  ديييييييى أثيييييييا نييييييياار حكومييييييية 

م  أج    ييد   الدسييتور، ض  سيييمس آثييسر ذلييك الييياار  دييى أيسر/مس و  17
لدتييييالم   مدييييية الحييييوار مييييي  األمييييااف ال ورضندييييية ض طفيييييو ا فييييسق أرضشييييس

إلحسمة التت ندمهس الم  ييوث الهييسص ت مورضندي. ض الل اضالمصسلحة  
أمدغ المجدف ز صدار رئيف مورضندي الدستور الجد د  ت آب/أغت ف، 

 ييييت المسئيييية ميييي   73حبياال/ ونييييي ، الييييوي ا تمد يييي  نتيييي ة  فييييوق  7 ييييت 
الريي ب ال ورضنييدي، ضكييولك زسل يييسل الاسييمت الييوي أ ديي   ييي  الييائيف  يي  

لييييد م الكسميييي  لدييييائيف متيييييديم اضالتباميييي   ،2020ض  تيييي   ييييت  ييييسم انتهييييسء 
ض اكيييبت مطسنريييست المجديييف ز يييد ذليييك  ديييى  .( 44) الجد يييد اليييوي سيييُيطتهب

أنريي ة مكتييب الم  ييوث الهييسص   مييًس لدجوليية الهسمتيية ميي  الحييوار مييي  
األمييااف ال ورضندييية،  دييى اليياغم ميي   ييدم مرييسركة الحكوميية، ضال ي ييست 

ة الدضلية طظمست غيا الحكومي حكومة   ديق  م  المالتت يركدهس ناار ال
م نتييييًس. ضركييييب أ  ييييسء المجدييييف أي ييييًس  دييييى ال يئيييية التيسسييييية الجد ييييدة 

 ضر األمييم المتحييدة  ييت ضنسنرييوا  2020 ييسم ض اي ة ال ايييق  نتهسزييست 
   .( 45) سيسق ا ستفتسء  دى الت د   الدستوري 

سليييية ضأمدييييغ الم  ييييوث الهييييسص المجدييييف  ييييت محسمس يييي  زييييقل الح 
شييسر ملييى اسييتماار انتهسكييست لكطيي  أ د ظدييت رس ئيية نتيي يًس.األمطييية  ييت ال ديي 

حيييييوق اإلنتييييسل ضغيارييييس ميييي  ا نتهسكييييست، مثيييي  ا  تيييييس ت الت تييييفية، 
 __________ 

 ت، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتس (42) 
لجبء الثيسنت، ركة  ت جدتست المجدف، انظا المبيد م  الم دومست    المرس (43) 

 اليتم التسزع. 
 (44) S/PV.8325 2، الصفحة . 
لمجديييف زريييقل  ضر  لمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  المطسنريييست الدسيييتورية أل  يييسء ا  (45) 

 زسء. -سلث، اليتم راز س م  الميثسق، انظا الجبء الث   ( 7)   2األمم المتحدة ضالمس ة 

ضحييس ت ا  تفييسء اليتيياي، ض  ييسب الكاارييية ضييد الجهييست الفس ديية  ييت 
 أ مسل التاريب.  الم سرضة، ضغيا ذلك م 

لييى ثييالث نية، اسييتمع المجدييف مض ييت مييس  ت دييق زسلحسليية اإلنتييس 
حسمييست نييدمهس رئيييف  رييكيدة مورضنييدي التسز يية لدجطيية مطييسء التييالم، ميي  م

 .( 46) ضييمطهس مييس  ت دييق مبيسر ييي  ملييى مورضنييدي ضأنريي ة  رييكيدة مورضنييدي
ا نتصييس ية التييت  واجههييس  - ضأمدع المجدف  دييى التحييديست ا جتمس ييية
ة  طبانيييس الالجئييي  ميي  جمهورييي  ال دييد، ضالي ييسيس اإلنتييسنية المت دييية ز ييو ة

لكونغو الديمياامية، ضكولك  دييى  د ق الالجئي  م  جمهورية االمتحدة ض 
أكيييد . ض 2027-2018لدفتييياة   يية التطميييية الومطيييية التيييت ُأمدييييت مييي  اًا 

المتكدمييييول  ييييت  دييييك الجدتييييست أل الحسليييية اإلنتييييسنية  ييييد و ملييييى اليدييييق، 
ال دييد  ا نتصييس ية  ييت -  يييةسيييمس زييسلطظا ملييى  ييدرور الحسليية ا جتمس  

 ن دام األم  الغوائت.ض  ا ا

ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، ضاصيي  أ  ييسء المجدييف مطسنريية المتييسئ    
  يييوث الهيييسص ضميييوكاة  المتيييتماة المت ديييية زس فيييسق ماكيييب ال  ثييية لمكتيييب الم 

 التفسرم مي  التد ست ال ورضندية ضمفوضية األمم المتحدة لحيوق اإلنتسل. 

 ت ناارن  الل الفتاة  ن الالمتسئ  الم يطة أ كمس  طسضل المجدف  
، 2018نيتييسل/أماي   5 ييت نيييد ا سييت ااع. ض ييت ميييسل رئسسييت صييدر 

أ يييياب المجدييييف  يييي  زييييسلغ ندييييي  مزاء زييييطء  يييييدم الحييييوار مييييي  األمييييااف 
ال ورضندييية زييييس ة جمس يية شيياق أ ايييييس، ض ييبضف حكوميية مورضنييدي  يي  

الحسليية  وردريييق مزاء اسييتماار  يي ر، ضأكييد ندييي  ال ما نهاار  ت روا الحييوا
ضأ ييييياب المجدييييف أي يييييًس  ييييي   احي يييي  ض  مييييي   لتيييييبام  ( 48) ( 47) اإلنتييييسنية

ا  حس  األ اييت ضجمس ة شاق أ ايييس المتجده  زسلتوصه  ملى حيي  سييدمت 
لدحسلييية التيسسيييية  يييت مورضنيييدي   يييا حيييوار شيييسم  لدجمييييع  ديييى أسيييسس 

ث األمييااف ال ييسمطة سلحة  ييت مورضنييدي، ضحيي ا فسق أرضشس لدتالم ضالمصيي 
ضأرييسب  .( 49) ال فسق  دى الو سء زسلتبامس هس ضضييمسل التييييد زس  فييسق مامتيي ل

المجدييف زحكوميية مورضنيييدي ضاألمييي  ال يييسم أل ييومييس  ديييى ضجيي  التيييا ة 
موضييع الصيييغة الطهسئييية   فييسق ماكييب ال  ثيية لمكتييب الم  ييوث الهييسص 

ضال ميي ،  ييت مجييسلت  األمااف ال ورضندييية، ض طفيون، زغية   م الحوار مي 
م  ضسيس ة اليسنول، مع جميع الجهييست الم طييية زسألزميية لتحتييي  حسليية ألا

 .( 50) حيوق اإلنتسل ضاألم  ض هيئة ميئة موا ية لدحوار التيسست
 __________ 

 (46) S/PV.8189  ضS/PV.8268  ضS/PV.8408 . 
 (47) S/PRST/2018/7 .الفياة األضلى ، 
 الماجع نفت ، الفياة الثسمطة.  (48) 
 الماجع نفت ، الفيا سل الثسنية ضالثسلثة.  (49) 
 نفت ، الفياة التس سة  راة. الماجع  (50) 
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https://undocs.org/ar/S/PV.8268
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مح ييييييييييا الجدتيييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -الياار ضالتصويت )الم ييدضل 
 ( ول الممتط    -الم سرضول 

       
S/PV.8189 

شيييييييييييييييي سر/  اا ا  26
2018 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  
مورضنييييييييدي  الحسليييييييية  ييييييييت

(S/2018/89)  

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم  مورضندي 
ل ورضنييييييييييييييدي، ضرئيييييييييييييييف  رييييييييييييييكيدة 

 طة مطسء التالممورضندي التسز ة لدج

سييييييييييتة ميييييييييي  أ  ييييييييييسء 
، ضجميييييييييييع )أ(المجدييييييييييف
ي   المد وه

 

S/PV.8223 

نيتيييييييييييييييييييييييسل/أماي   5
2018  

     S/PRST/2018/7 

S/PV.8268 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييس و  24
2018  

لاميييييي  ال يييييسم الم  يييييوث الهيييييسص  مورضندي  
ل ورضنييييييييييييييدي، ضرئيييييييييييييييف  رييييييييييييييكيدة 
 مورضندي التسز ة لدجطة مطسء التالم

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8325 

آب/أغتييييييييييييييييييي ف  9
2018 

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم  مورضندي  
 ل ورضندي

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8408 

  ريييياي  الثييييسنت/ 21
 2018 نو م ا

ل يييسم  ييي   ياييييا األميييي  ا
 ييييييييت مورضنييييييييدي  الحسليييييييية

(S/2018/1028)  

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم  مورضندي 
ل ورضنييييييييييييييدي، ضرئيييييييييييييييف  رييييييييييييييكيدة 
 مورضندي التسز ة لدجطة مطسء التالم

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

 
 ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار.، ضبياض، (ميستت د ة اليو الم - ضلة ضبوليفيس )مثيوبيس،  ()أ 
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 الل الفتاة نيد ا سييت ااع،  يييد مجدييف األميي  جدتيية ضاحييدة  
اات الك يياى، ا هييوت شييك  جدتيية مط ييية ال حييي زسلحسليية  ييت مس  ت دييق   ت

. 2018. ضلم  تهو المجدف أي ناار زرقل رييوا ال طييد  ييت  ييسم ( 51) محسمة
ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  رييون الجدتيية، زمييس  ييت 

 ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي .

 يايييا لامييي  آ ييا ، ضبطييسء  دييى 2018نيتييسل/أماي   10ض ييت  
لى محسمة ندمهس الم  ييوث الهييسص لامييي  ال ييسم م، استمع المجدف مال س

لمط ييييية ال حييييياات الك يييياى زرييييقل أنريييي ة مكت يييي    مييييًس لتطفيييييو ا  فييييسق 
اإلمييسري زرييقل التييالم ضاألميي  ضالت ييسضل لجمهورييية الكونغييو الديمياامييية 

ى  يييدة  دييي  . ضأشيييسر الم  يييوث الهيييسص مليييى أل مكت ييي  ركيييب( 52) ضالمط يييية
 ة الجمس ييست المتييدحة  ييت الجييبء ، مطهس التصدي ألنريي مجس ت حسسمة

الريييييانت مييييي  جمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية، ض  يييييم الحيييييوار التيييييدمت 
ضال مديييييست ا نتهسمييييية  ييييت مورضنييييدي ضجمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية، 

 __________ 

 ست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دوم (51) 
 (52) S/2018/209 . 

ضم سلجة األس سب الجورية لدطباع، زمس  ت ذلك ا سييتغالل ضا  جييسر غيييا 
كونغييييييو الديمياامييييييية ي ييييييية ميييييي  جمهورييييييية الض ي  زييييييسلموار  ال   مرييييييا ال

ضانتهسكيييييست حييييييوق اإلنتيييييسل، ضالحسلييييية اإلنتيييييسنية  يييييت المط يييييية. ضأمديييييع 
الم  يييوث الهيييسص المجديييف أي يييًس  ديييى الجهيييو  الم وضلييية لت د يييد ان يييدام 
الثية مي  مددال المط ية ضإيجس  حدول متتدامة ضإنديمية لازميية اإلنتييسنية 

 .( 35) المتتماة

ضندم ممث  جمهورية الكونغو أي ييًس محسميية ملييى المجدييف زسسييم  
األميييي  إلمييييسري زرييييقل التييييالم ض ا رئيييييف آلييييية الانسزيييية اإلنديمييييية لال فييييسق

سيييتطتسجست آ يييا مييي  ما نمييية لدمييي  ما اليييدضلت الم طييييت ضالت يييسضل،  ييي  ا
زمط يييييية ال حيييييياات الك ييييياى ضا جتميييييسع الا ييييييع المتيييييتوى آلليييييية الانسزييييية 

. 2017 رييياي  األضل/أكتيييوبا  19اإلنديميييية، الم ييييو   يييت ماازا يييي   يييوم 
 حد ييدرس. ضشيييد  م ض ييت رييوا الصييد ، أ  ييا المجديييف زسألضلويييست التييت  يي 

ييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية الكونغيييو ضرة المتيييس دة  ديييى  حي ديييى ضيييا 
الديمياامييية حتييى  كييول زمثسزيية أ اة لتحييييق التييالم  ييت المط ييية، ض  ييس 

 __________ 

 (53) S/PV.8227 4ملى  2، الصفحست . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8189
https://undocs.org/ar/S/2018/89
https://undocs.org/ar/S/PV.8223
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PV.8268
https://undocs.org/ar/S/PV.8325
https://undocs.org/ar/S/PV.8408
https://undocs.org/ar/S/2018/1028
https://undocs.org/ar/S/2018/209
https://undocs.org/ar/S/PV.8227
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ميي  أجيي   طفيييو  -المجتمع الدضلت ملى الت  ئة حول جهو  مددال المط ية 
 .( 54) م   الل   بيب س   الت سضل ض طتييهس -ا  فسق اإلمسري 

أ  ييسء المجدييف  ييت لتييت  دييت ذلييك، نظييا ض ييالل المطسنريية ا 
حسليية  طفيييو ا  فييسق اإلمييسري  ييت الييوكاى الهسمتيية لتوني يي  ضشييد ضا  دييى 

 __________ 

 . 7ملى  4الماجع نفت ، الصفحست  (54) 

أرميتيي  لدتييالم ضا سييتياار  ييت المط ييية. ضنييسنل أ  ييسء المجدييف أي ييًس 
ا نتهسزست المي دة  ت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ض ييدم محييااز  يييدم 

توري  يييت يييية ض مديييية اإلصيييالح الدسييي ر ميييي  األميييااف ال ورضند يييت الحيييوا
مورضنييدي، ضالتحييديست التييت  فاضييهس الجمس ييست المتييدحة، ض  سيييمس  ييت 
الجبء الرييانت ميي  جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضالحسليية اإلنتييسنية  ييت 

 المط ية، ضا  جسر غيا المراضع زسلموار  ال  ي ية.
 

 الجلسة: الحالة في منطقة البحيرات الكبرى 

دتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا الج
 ضثسئق أ اى  تال طد الفا  يههسض سر 

الييييييد وات  ميييييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

 -)الم يدضل التصويت الياار ض 
 (الممتط ول  -الم سرضول 

       S/PV.8227 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   10
2018 

 طفيييييو ا  فييييسق  يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي  
اإلميييسري زريييقل التيييالم ضاألمييي  ضالت يييسضل 

المط يييية لجمهورييية الكونغيييو الديمياامييية ض 
(S/2018/209) 

جمهوريييييييييييييييييييييييييييييييييييية  
 الكونغو

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامي  ال سم لمط يية 
 ال حياات الك اى 

جميييييييييع أ  يييييييييسء 
المجدييف، ضجميييع 

ي   المد وه
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ت مجدييف األميي   تييع جدتييسنيد ا ست ااع،  يد لفتاة  الل ا 
ضا هييييو نييييااري  زموجييييب الفصيييي  التييييسزع ميييي  الميثييييسق زرييييقل الحسليييية  ييييت 

الكونغو الديمياامية. ضُ يدت جدتتسل   هسذ نيياارات  ت دق زجمهورية  مس
. ضاجتمييييع ( 55) المجدييييف؛ أمييييس الجدتييييست األ يييياى  كسنييييت جدتييييست محسميييية

ية ضأ يياا   دييدال المتييسرمة زيييوات  تييكا المجدييف أي ييًس ميياة ضاحييدة مييع ال
مة  ييت ز ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية شييا 

. ضيييييييا   ييييييت ( 56) (2001) 1353الكونغييييييو الديمياامييييييية،  مييييييال زييييييسلياار 
 ييت ذلييك م دومييست   نسن مبيد م  الم دومست    الجدتست، زمييسالجدضل أ

  ضالطتييييسئ . ضأض ييييد المجدييييف أي ييييًس ز ثيييية ملييييى كي  ضالمتكدمييييي  يييي  المرييييسر 
  رييياي  األضل/ 7مليييى  5جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية  يييت الفتييياة مييي  

 .( 57) أكتوبا

ضند استمع المجدف ملى محسمست مطتظمة م  الممثدة الهسصة  
 ثيية مطظميية األمييم لامييي  ال ييسم لجمهورييية الكونغييو الديمياامييية ضرئيتيية ز 

 __________ 

 لم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  ا (55) 
 ت ممسر ال طد الم طول ”اجتمسع مجدف األمي    2018آذار/مسرس  6 وم  ُ يدت  (56) 

مييع ال دييدال المتييسرمة زيييوات ضأ يياا  شييامة  مييال زقحكييسم الجييبأ   ألييف ضبييسء ميي   
 .  S/PV.8306“. انظا الوثيية  ( 2001)   1353الما يق الثسنت لدياار  

لمبيييد ميي  الم دومييست  يي  ز ثيية المجدييف ملييى جمهورييية الكونغييو الديمياامييية،  (57) 
 . 33انظا الجبء األضل، اليتم 

ة الكونغييو الديمياامييية؛ ضكييسل ميي  تحييق ا ستياار  ييت جمهورييي المتحدة ل
آل يييياي  ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم ل مديييييست حفييييظ مييييي  ميييييدهِّمت اإلحسمييييست ا

األمييييي  ال ييييسم لدريييي ضل اإلنتييييسنية ضمطتييييق اإلغسثيييية  ييييت  التييييالم، ضضكييييي 
اات حييييس ت ال ييييوارأل، ضالم  ييييوث الهييييسص لامييييي  ال ييييسم لمط ييييية ال حييييي 

و الديميااميييييية، ا األسييييييفت لجمهوريييييية الكونغييييي الك ييييياى، ضممثديييييو المييييي  م
المجدييف أي ييًس ملييى محسميية  ضممثدول لمطظمست المجتمع المدنت. ضاستمع

 (2004) 1533مطريييقة  ميييال زيييسلياار مييي  رئييييف لجطييية مجديييف األمييي  ال
 نغو الديمياامية.زرقل جمهورية الكو 

ضركييب المجدييف،  ييالل اإلحسمييست ضالمييداض ت التييت  يييدرس  ييت  
يسسيييت نتهسميييية ض طفييييو ا  فيييسق الت، أسسسيييًس  ديييى ال مديييية ا 2018 يييسم 
، ضاسييتماار حييدضث 2016كسنول األضل/ يتم ا  31رسم  ضالجسمع  ت ال

الحسليييية األمطييييية ضالحسليييية  انتهسكييييست لحيييييوق اإلنتييييسل  ييييت سيييييسق  ييييدرور
 اإلنتسنية  ت ال دد.

 فيييت مييييس  ت دييييق زسل مدييييية ا نتهسمييييية ض طفيييييو ا  فييييسق التيسسييييت  
تييييت لمجدييييف األ مييييسل التح ييييياية الرييييسم  ضالجييييسمع، نييييسنل أ  ييييسء اال

ا نتهسزست الائسسية ضالومطية ضالتراي ية  دى متتوى الميسم ييست  س يت
كييسنول األضل/ يتييم ا ضأجدييت ملييى  23التت كسل م  الميار مجااؤرييس  ييت 

، زمييس  ييت ذلييك مصييدار الجييدضل البمطييت 2018كييسنول األضل/ يتييم ا  30
ي  ض ييييييو يا األميييييي  يييييييست  تييييييجي  الطييييييس  ي  ضالماشييييييحلالنتهسزييييييست ض مد

 ييييت مطييييسمق ال دييييد التييييت  طرييييط  يهييييس الجمس ييييست المتييييدحة،  لالنتهسزييييست

https://undocs.org/ar/S/PV.8227
https://undocs.org/ar/S/2018/209
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8306
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
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ًس مييييدى . ضنييييونل أي يييي ( 58) سز وا  دييييك األ مييييسل التح ييييياية  يييي  كثييييبض ييي 
 است دا  ز ثة األمم المتحدة لتيديم الد م الدوجتتت لالنتهسزست.

الحسليية األمطييية  ، نظييا المجدييف أي ييًس  ييت2018ض ييالل  ييسم  
 سييييمس الحسلييية  يييت ميسم ييية كسسيييسي ض يييت الجسنيييب  موميييًس، ض المتيييدرورة 

الريييانت مييي  ال ديييد، زتييي ب ال طيييف الي ديييت ضأنرييي ة الجمس يييست المتيييدحة، 
وم الوي شييط   حييسلف اليييوى الديمياامييية  ييت سيييموليكت  ت ذلك الهج زمس
 ضييييد المييييدنيي  ضاليييييوات المتييييدحة 2017كييييسنول األضل/ يتييييم ا  7 ييييت 

اليييوي ر   ديييي  ميييية ضب ثييية األميييم المتحيييدة، ض لجمهوريييية الكونغيييو الديمياا
كييسنول الثسنت/ طييس ا  5 ييت  األمييي  ال ييسم مت يييي  أمييي   ييسم متييس د سييسمق

. ضنييسنل ( 59) اء  حييق  سص  ت ذلك الحييس ثلييس ة الجهو  إلجا  2018
المجدف مس ييع م   طف ضانتهسكييست لحيييوق اإلنتييسل  ييت المطييسمق التييت 

طييف ل دييد، زمييس  ييت ذلييك حييوا ث ال  يهييس الجمس ييست المتييدحة  ييت ا طرييط 
ياريييس مييي  الهجميييست ال طيفييية ضيييد الميييدنيي . كميييس الجطتيييت ضالجطتيييسنت ضغ

المجديييف انتهسكيييست حييييوق اإلنتيييسل  طسضليييت الميييداض ت التيييت جيييات  يييت 
المت دية زسلحيوق التيسسية، ضرت الييو  المتييتماة  دييى الحيييب التيسسييت، 

، ضبييطء التيييدم  ييت  طفيييو تييدمية ضا  تيييس ت الت تييفيةضنمع المظييسراات ال
ل كييسنو  31ميا مطييسء الثييية المتو ييسة  ييت ا  فييسق التيسسييت الم ييام  ييت  ييدا

 .2016األضل/ يتم ا 

دق زسألزمة اإلنتسنية التييت ي ييسنت مطهييس ال دييد،  طييسضل ض ت مس  ت  
أ  ييييسء المجدييييف  دييييى ضجيييي  التحد ييييد متييييقلة المرييييا     ا ديييييًس الييييو   

مال ييي  شييه   4،5ضال ييسلغ  ييد رم  جول ملييى المتييس دة اإلنتييسنيةيحتييس
ضاألشهسص الو   ي سنول م  ان دام األميي  الغييوائت الرييد د ضالييو   يفييوق 

آذار/مييييسرس،  يييييد المجدييييف اجتمس ييييًس  19مال ييييي . ض ييييت  7،7 ييييد رم 
 صصيي  لدحسليية اإلنتييسنية  ييت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، زمييس  ييت 

طتييسء. مطييية ضاإلنتييسنية لدال دييد ضالحسليية األ لجطتييت  ييتال طييف ا “ضبسء”ذلك 
ضاسييييتمع المجدييييف إلحسميييية ميييي  كيييي  ميييي  ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم لدريييي ضل 

ية جم ييية متييس دة اإلنتسنية ضمطتق اإلغسثة  ت حييس ت ال ييوار  أل، ضمطتييهِّ
نتييييسء التييييكسل األصييييديي  ضاألسييييا الم يرييييية ال يييي يفة، ضاألمييييي  ال ييييسم 

ل  ييييييال. ض ( 60) الكونغييييييو الديميااميييييييةلدميييييي  ما األسيييييييفت  ييييييت جمهورييييييية 
 __________ 

مجدف ميسنًس صحفيًس أحيسر  يي  ، أصدر ال2018كسنول األضل/ يتم ا  22 ت  (58) 
ة الومطيييية المتيييتيدة لجمهوريييية أ  يييسء المجديييف  دميييًس زيييياار الدجطييية ا نتهسميييي 

 الكونغو الديمياامية  قجي  ا نتهسزست. 
 (59) S/PV.7723 5، الصفحة . 
 (60) S/PV.8207 . 

، نييسنل أ  ييسء المجدييف أي ييًس حييسلتت  فرييت  ييياضس م  ييو  2018  ييسم
دفيية ميي  الدتييي  أُ ديي   طهمييس  ييت أيسر/مييس و ضآب/أغتيي ف  ييت أجييباء مهت 

ال دد ض قثيارمس  دييى ا نتهسزييست، ضالوضييع األمطييت  ييت مييس  ت دييق زقنريي ة 
صيييييسل المتيييييس دات الجمس يييييست المتيييييدحة  يييييت المطيييييسمق المت يييييارة، ضإي 

فريييت  يييياضس م  يييو   ديييى نظيييا المجديييف أي يييًس  يييت آثيييسر   اإلنتيييسنية. ض 
التييالم ضاألميي   ييت ”الم طييول الحسليية اإلنتييسنية  ييت ال دييد  ييت ممييسر ال طييد 

 .( 61) “ييسأ اي 

ض الضة  دى ذلك، نسنل أ  سء المجدف   د    ركيدة ال  ثة  
 ثييية المتمثدييية  يييت ضأنرييي تهس زميييس  تمسشيييى ميييع الو ييييست ذات األضلويييية لد  

كييييسنول  31تيسسييييت الم ييييام  ييييت نيي  ض  ييييم  طفيييييو ا  فييييسق الحمسييييية المييييد
ة ا نتهسمييية، ضنسنرييوا ض  تهييس المتمثديية  ييت ضال مدييي  2016األضل/ يتييم ا 
ت األميييييم المتحيييييدة. ض ييييت  ديييييك ا جتمس يييييست، أشييييييا مليييييى حمسييييية ميييييوظف

ض يس هيييس فييييو لتط  “الحمسيييية زس نتريييسر الم نيييت”اسيييتاا يجية ال  ثييية المتيييمسة 
 ستاا يجت الوي أجاان األمييي  ال ييسم مسية ض يًس لالست ااع االمت دية زسلح
. ض ت روا الصد ، مد  المجدف، زموجب ناارن ( 62) 2017لد  ثة  ت  سم 

 آذار/ 31، ض يييييييية ال  ثييييييية لميييييييدة سيييييييطة ضاحيييييييدة، حتيييييييى (2018) 2409
زمييية لالضييي الع هيييسذ جمييييع التيييداميا الال، ضأذل لد  ثييية زس  2019 ميييسرس
  .( 63) مو  تهس

 دييى  2018ل  ييسم ك، ركييب المجدييف  ييالضبسإلضييس ة ملييى ذليي  
أيسر/مييس و  20. ض ييت (2004) 1533جطة المطرقة  مال زييسلياار  م  الد
، نييدم  ايييق اله ييااء الم طييت زجمهورييية الكونغييو الديمياامييية ملييى 2018

لحسلييييية األمطيييييية المجديييييف  ياييييييان الطهيييييسئت، اليييييوي  دييييي   يييييي  مليييييى أل ا
يتيييي   ييد وال ملييى اليدييق، ضرمييس أل حفظيية ر  ييسمدي  رئ  تحتيي ، ضأثييس لييم

التييالم  واجهييول رجمييست   ييياة ضأل الجهييست الفس ديية المتييدحة  تييتهدم 
. ( 64) ا  يييت ال مديييية ا نتهسميييية لدتييياضي  أل ميييسل ال طيييفزسسيييتماار التيييق ي 

،  ييداميا (2018) 2424ض ت روا الصد ، جييدَّ  المجدييف، زموجييب نيياارن 
 __________ 

 . 12تم لمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، الي (61) 
 . S/2017/826انظا  (62) 
م  الم دومست    ض ية  ضلمبيد .35ض  29، الفيا سل (2018) 2409الياار  (63) 

ع  دييييييى مبييييييد ميييييي  ال  ثييييية، انظيييييا الجييييييبء ال سشيييييا، اليتييييييم األضل. ضلالميييييال
الم دومييييست زرييييقل نيييياارات المجدييييف المت دييييية متييييداميا صييييول التييييدم ضاألميييي  

مييي  الميثييييسق  ييييالل الفتيييياة نيييييد  42اليييدضليي  أض م ييييس ة مرسييييسئهمس ض يييييًس لدمييييس ة 
 ألف. - سً اليتم رازا ست ااع، انظا الجبء التسزع، 

 (64) S/2018/531 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.7723
https://undocs.org/ar/S/PV.8207
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/826
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/531
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. ض ييييييت اجتمييييييسع  يييييييد  ييييييت ( 65) الجييييييباءات ضمييييييدَّ  ض ييييييية  ايييييييق اله ييييييااء
الدجطة محسمة    أنر تهس  ييالل األشييها التييتة  موز/ ولي ، ندم رئيف 
، زميييس  يييت ذليييك مضيييس ة أرب ييية أ ييياا  مليييى نسئمييية 2018األضليييى مييي   يييسم 
ملييى  ، أحييسل  ايييق اله ييااء. ضب ييد  جد ييد ض  تيي ( 66) ة مهييسالجباءات الهسصيي 

 __________ 

. ضلمبيييد ميي  الم دومييست  يي   ييداميا 3ض  1، الفيا ييسل (2018) 2424الييياار  (65) 
ا الجيبء التيسزع، اليتيم الجباءات المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية، انظ

 1533 طريقة  ميال زيسلياارمي  الم دوميست  ي  ض يية الدجطية المالثسلث. ضلمبيد 
 زسء. -التسزع لهس، انظا الجبء التسسع، اليتم أض   ايق اله ااء ضض ية (2004)

 (66) S/PV.8318 6، الصفحة . 

 ياييييان لمطتصيييف الميييدة  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  18المجديييف  يييت 
، الوي ركييب  ييي   دييى األنييسليم األرب يية  ييت (2018) 2424 مال زسلياار 

  لجطوبييييية، حيييييث كييييسل نييييد ضثييييق نتييييسئ ميييييسم تت كيفييييو الرييييمسلية ضكيفييييو ا
صييدة مو  تيي ، م كييدًا  ييت الونييت ذا يي  أل الحسليية األمطييية ال سميية  ييت  ذات
  .( 67)  بال متيد ة ال دد  

 __________ 

 (67) S/2018/1133 . 

 
 الحالة فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطيةالجلسات: 

مح ييييييييييييا الجدتيييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  الفا تال طد  ض سريههس

 الد وات  مالً 
 37زسلمس ة 

اليييييييييييييييييييييييييد وات  مييييييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

 -صويت )الم يدضل الياار ضالت
 (الممتط ول  -الم سرضول 

       
S/PV.8153 

 كييييييييييسنول الثييييييييييسنت/ 9
 2018 طس ا 

مطظميية   يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية
تياار  يييت  سييي ق ااألمييم المتحيييدة لتحييييي 

جمهورييييييييييييية الكونغييييييييييييو الديميااميييييييييييييية 
(S/2018/16) 

يييييييييييييييييييييييييية جمهور  
كونغييييييييييييييييييييييييييييييو ال

 الديمياامية

ال ييييييييييييسم ضكييييييييييييي  األمييييييييييييي  
 ل مديست حفظ التالم؛

 ت ة م  أ  يسء 
، )أ(المجدييييييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8198 

آذار/ميييييييييييييييييييييييييييييسرس  7
2018 

 ي  التييدم المحياز  ميي  ال يسم يايا األ
 طفيييو ا  فييسق التيسسييت الم ييام  ييت  ييت 
 2016كيييييييييييييسنول األضل/ يتيييييييييييييم ا  31
(S/2018/128) 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية مطظميية 
األمييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت 

لكونغييييييييييييو الديميااميييييييييييييية جمهورييييييييييييية ا
(S/2018/174)  

جمهوريييييييييييييييييييييييييية  
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

الممثديييية الهسصيييية لامييييي  
ال ييييسم لجمهورييييية الكونغييييو 
الديميااميييية ضرئيتييية ز ثييية 
مطظميييييييية األمييييييييم المتحييييييييدة 
لتحييييييييييق ا سييييييييتياار  ييييييييت 
جمهوريييييييييييييييييييية الكونغيييييييييييييييييييو 

 الديمياامية 

جمييييييييييع أ  ييييييييييسء 
المجديييف، ضجمييييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8207 

آذار/مييييييييييييييييييييييسرس  19
2018 

جمهوريييييييييييييييييييييييييية   
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

ضكييييييييييييي  األمييييييييييييي  ال ييييييييييييسم 
تييسنية ضمطتييق لدريي ضل اإلن

اإلغسثييييييييييية  يييييييييييت حيييييييييييس ت 
ية جم ييية لا  ييوارأل، ضمطتييهِّ

متيييييييس دة نتيييييييسء التيييييييكسل 
األصيييييييييييييييييييديي  ضاألسيييييييييييييييييييا 
الم يريييييييييييييييية ال ييييييييييييييي يفة، 
ضاألميييييييي  ال يييييييسم لدمييييييي  ما 
األسييييييييفت  يييييييت جمهوريييييييية 

 الكونغو الديمياامية

جمييييييييييع أ  ييييييييييسء 
ييييع المجديييف، ضجم
ي   المد وه

 

S/PV.8216 

آذار/مييييييييييييييييييييييسرس  27
2018 

 يايا األمي  ال سم    التيدم المحاز 
 يت  طفييو ا  فيسق التيسسيت الم يام  ييت 

 2016كيييييييييييسنول األضل/ يتيييييييييييم ا  31
(S/2018/128) 

ال ييسم  يي  ز ثيية مطظميية ي  األميي   يايييا
األمييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت 
جمهورييييييييييييية الكونغييييييييييييو الديميااميييييييييييييية 

(S/2018/174)  

مراضع ناار ميدَّم 
ميييييييييييييييييي   انتييييييييييييييييييس 

(S/2018/260) 

جمهوريييييييييييييييييييييييييية 
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

س  ة م  أ  يسء  
، )ج(المجدييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه

 (2018) 2409الييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0  

 ()ا ُّهو زموجب الفص  التسزع

https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.8318
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1133
https://undocs.org/ar/S/PV.8153
https://undocs.org/ar/S/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PV.8198
https://undocs.org/ar/S/2018/128
https://undocs.org/ar/S/2018/174
https://undocs.org/ar/S/PV.8207
https://undocs.org/ar/S/PV.8216
https://undocs.org/ar/S/2018/128
https://undocs.org/ar/S/2018/174
https://undocs.org/ar/S/2018/260
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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مح ييييييييييييا الجدتيييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  الفا تال طد  ض سريههس

 الد وات  مالً 
 37زسلمس ة 

اليييييييييييييييييييييييييد وات  مييييييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

 -صويت )الم يدضل الياار ضالت
 (الممتط ول  -الم سرضول 

       S/PV.8300 

حبياال/ ونيييييييييييييييي   29
2018 

 2018أيسر/مييييس و  20رسييييسلة م ر يييية 
موجهييييية مييييي   اييييييق اله يييييااء الم طيييييت 
زجمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية ملييييى 
رئيييييييييييييييييييييييييييف مجدييييييييييييييييييييييييييف األميييييييييييييييييييييييييي  

(S/2018/531)  

مراضع ناار ميدَّم 
ميييييييييييييييييي   انتييييييييييييييييييس 

(S/2018/643)  

 (2018) 2424الييييييييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0  

 (زع)ا ُّهو زموجب الفص  التس

S/PV.8318 

 موز/ ولييييييييييييييييييييييييي   26
2018 

 2018حبياال/ ونيي   1رسسلة م ر ة 
موجهييية مييي  األميييي  ال يييسم مليييى رئييييف 

 (S/2018/528مجدف األم  )
 2018أيسر/مييييس و  20رسييييسلة م ر يييية 

 طيييييت موجهييييية مييييي   اييييييق اله يييييااء الم
غييييو الديمياامييييية ملييييى رييييية الكونزجمهو 
يف مجدييييييييييييييييييييييييييف األميييييييييييييييييييييييييي  رئيييييييييييييييييييييييييي 

(S/2018/531) 
 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية مطظميية 

تياار  يييت حيييييق ا سييي األمييم المتحيييدة لت
يااميييييييييييييية جمهورييييييييييييية الكونغييييييييييييو الديم

(S/2018/655)  
 2018 موز/ ولييي   18م ر يية رسييسلة 
ف مييي  األميييي  ال يييسم مليييى رئيييي موجهييية

 (S/2018/727مجدف األم  )

جمهوريييييييييييييييييييييييييية  
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

الممثديييية الهسصيييية لامييييي  
ضرئيتيييييييية مجدييييييييف  ال يييييييسم،

 آزر الطتيسء ” م ارة مطظمة 
مييي  أجييي  ضيييحسيس ال طيييف 

  “ الجطتت

 أ  ييييييييييسءجمييييييييييع 
، ) (المجدييييييييييييييييييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي    )ه(المد وه

 

S/PV.8331 

آب/أغتييييييييييييييي ف  27
2018 

 2018آب/أغتي ف  7رسسلة م ر ة 
موجهييية مييي  األميييي  ال يييسم مليييى رئييييف 

 (S/2018/762مجدف األم  )

جمهوريييييييييييييييييييييييييية  
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

لامييييي   الممثديييية الهسصيييية
ضرئيييييييف الميييييي  ما  ال ييييييسم،
سييييييييييييييييييفت لجمهوريييييييييييييييييية األ
كونغييييييييييييو الديمياامييييييييييييية، ال

ضالمتحدثيييية الاسييييمية زسسييييم 
  شييييييتء مييييييدضل ” مطظميييييية 
  “ الطتسء

  يييييييوًا مييييييي   13
أ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ض(المجديييييييييييييييييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ز(المد وه

 

S/PV.8370 

  ريييييييييييياي  األضل/ 11
 2018أكتوبا 

ا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية مطظميية اييي  ي
ر  يييت األمييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياا

جمهورييييييييييييية الكونغييييييييييييو الديميااميييييييييييييية 
(S/2018/882) 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو ا  فييسق 
اإلميييييييييسري زريييييييييقل التيييييييييالم ضاألميييييييييي  
ضالت يييييييييييييييسضل لجمهورييييييييييييييييية الكونغييييييييييييييييو 

ضالمط يييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الديميااميييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
(S/2018/886) 

جمهوريييييييييييييييييييييييييية  
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

الهسصيييية لامييييي  ة الممثديييي 
الهيييسص  ال ييسم، ضالم  ييوث

لاميييييييييي  ال يييييييييسم لمط يييييييييية 
  حياات الك اى ال

جمييييييييييع أ  ييييييييييسء 
المجديييف، ضجمييييع 

ي   )ح(المد وه

 

S/PV.8397 

 رييييياي  الثيييييسنت/  13
 2018نو م ا 

ة وريييييييييييييييييييييييييي جمه  
الكونغييييييييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

الممثديييية الهسصيييية لامييييي  
ال ييييييييسم، ضممثيييييييي  الااز يييييييية 
الكونغوليييييية لتيتييييييا سييييي   

 الدجوء ملى الي سء

جمييييييييييع أ  ييييييييييسء 
المجديييف، ضجمييييع 

ي المد  )ر( وه

 

 
 ، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضرولطدا.( ة اليوميستالمت د -س ) ضلة مولطدا، ضبوليفي ()أ 
 رئيف ضزرائهس ضضزيُارس لدر ضل الهسرجية ضالتكسم  اإلنديمت.مثه  جمهورية الكونغو الديمياامية نسئُب  ()ب 
 ضزيا  سرجيتهس.  (طدا، ضالو يست المتحدة. مث  رولطدا )رئيتة المجدفدكة المتحدة، ضرولي ، ض انتس، ضالمم، ضالتويد، ضالص ا  حس  الاضست ()ج 
 ممثال ل ددن.لديمياامية، ضماة زصفت  زرقل جمهورية الكونغو ا (2004) 1533 كدم ممث  الكويت ما ي : ماة زصفت  رئيتًس لدجطة مجدف األم  المطرقة  مال زسلياار  ()  
  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  كيطرسسس. شسرك الممث  الهسص لائيف مفوضية ا  حس  األ اييت ()ه 
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ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة،  سزا تييتسل، انتييس، ضك ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض ، ضبييياض، ضالتييويد، ضالصييي(المت ييد ة اليوميييست -ا  حييس  الاضسييت، ضبولطييدا، ضبوليفيييس ) ضليية  ()ض 
 أي ًس زسسم مثيوبيس ضكوت  يفوار. ضرولطدا، ضالو يست المتحدة.  كدمت غيطيس ا ستوائية 

ضرئييف المي  ما فييد و مي  كيطرسسيس اييق التيداضل زسل يت الجدتية  ي  م “   شيتء ميدضل الطتيسء” شسركت الممثدة الهسصية لاميي  ال يسم ضالمتحدثية الاسيمية زسسيم مطظمية  ()ز 
 سيفت لجمهورية الكونغو الديمياامية م  كتطغسنت.األ

 لامي  ال سم  ت الجدتة م  كيطرسسس ضشسرك الم  وث الهسص لامي  ال سم لمط ية ال حياات الك اى  يهس م  أ يف أزسزس. شسركت الممثدة الهسصة ()ح 
 جدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  كيطرسسس.لي سء  ت اللدجوء ملى اكونغولية لتيتيا س   اشسرك ممث  الااز ة ال ()ر 
 

 طى الحالة في جمهورية أفريقيا الوس - 7
 الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدف األم  س ع جدتست،  

ميي  الميثييسق، ضأصييدر ثالثيية ثالثيية نيياارات زموجييب الفصيي  التييسزع ضا هييو 
زسلحسلييية  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى. ست رئسسيييية  يييت ميييس  ت ديييق ميسنييي 

ضبسسييييتثطسء الجدتييييست الييييثالث التييييت  يييييدت   هييييسذ ميييييار ميييي  ميييييارات 
شيييييك   2018المجديييييف، ا هيييييوت جمييييييع الجدتيييييست الم ييييييو ة  يييييت  يييييسم 

 دييدال المتييسرمة ي ييًس جدتيية مييع ال. ض يييد المجدييف أ( 68) جدتييست محسميية
كسمديية المت ييد ة شييامة  ييت ز ثيية األمييم المتحييدة المت  وات  تكاية ضأ يياا زي

األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى،  مييال زييسلياار 
يييد ميي  الم دومييست  يي  . ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مب ( 69) (2001) 1353
 م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ . ت ذلك ت، زمس الجدتس

، استمع المجدف ملى محسمست مطتظمة م  2018ض الل  سم  
الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم لجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضرئيييف ال  ثيية 
المتكسمدييييية، زميييييس  تفيييييق ميييييع جيييييدضل اإلميييييال  المحيييييد   يييييت أرب ييييية أشيييييها 

. ضاسييتمع المجدييف أي ييًس ملييى (2017) 2387وضوع زموجب الييياار ضالم
محسميية نيييدمهس الممثييي  الهيييسص لال حييس  األ ايييييت ليييدى جمهوريييية أ اييييييس 
الوسيييي ى، ضنسئييييد نييييوة ز ثيييية ا  حييييس  األضرضبييييت لدتييييدريب ال تييييكاي  ييييت 

اليييدائاة الميييد ا اإل اري لرييي ضل أ اييييييس  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، ض 
 ة. األضرضبية لدر ضل الهسرجي 

مطييييية  ييييت ال دييييد، ض وسيييييع ضركييييبت اإلحسمييييست  دييييى الحسليييية األ 
ويييست دضليية ض  بيبرييس ملييى مييس ضراء ال سصييمة زييسنغت، ضاألضلال د ةن ييسق سيي 

زسلطتييي ة لد  ثييية، زميييس  يييت ذليييك   بييييب حمسيييية الميييدنيي ، ض يييدريب ضنريييا 
اليييييوات المتيييييدحة لجمهوريييييية أ اييييييييس الوسيييي ى  ديييييى  يييييد ز ثييييية ا  حيييييس  

ى زسلت ييسضل مييع األضرضبييت لدتييدريب ال تييكاي  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي 
 __________ 

 ليتم األضل. لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، ا (68) 
سع   ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”اجتميييي   2018 ريييياي  األضل/أكتييييوبا    17ُ يييييدت  ييييوم   (69) 

   أليف  مجدف األم  ميع ال ديدال المتيسرمة زييوات ضأ ياا  شيامة  ميال زقحكيسم الجيبأ 
 .  S/PV.8374“؛ انظا الوثيية ( 2001)   1353ضبسء م  الما يق الثسنت لدياار  

التيسسييية ضالتيييدم ضركبت اإلحسمست أي ييًس  دييى الحسليية ال  ثة المتكسمدة. 
لمحيياز  ييت الم ييس رة األ اييييية لدتييالم ضالمصييسلحة  ييت جمهورييية أ ايييييس ا

الوسيي ى، ضكيييولك  دييى   بييييب الم ستييست الي يييسئية الومطييية ضاأل ميييسل 
المجدييف  دمييًس التح ياية إلنرسء المحكمة الجطسئية الهسصة. كمس أحيييط 

ذلييك  رييايد التييكسل  لماي ة زسستماار  ت ال دد، زمس  تزسلحسلة اإلنتسنية ا
ضالهجمييست المتييتماة  دييى حفظيية التييالم ضال ييسمدي   ييت مجييسل األنريي ة 
اإلنتيييسنية. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، اسيييتمع المجديييف مليييى محسميييست نيييدمهس 

التييالم زرييقل رئيف  ركيدة جمهورية أ ايييس الوسيي ى التسز يية لدجطيية مطييسء 
الوسيييي ى،   هييييس   مييييًس لحكوميييية جمهورييييية أ ايييييييسأ مييييسل الدجطيييية ضم س را

ميية إلنرييسء المحكميية الجطسئييية الهسصيية ييت ذليي  زمييس ، ( 70) ك المتييس دة الميدَّ
زرييقل  (2013) 2127ضرئيف لجطة مجدف األم  المطرييقة  مييال زييسلياار 

لجييباءات ياييياًا  يي   طفيييو  ييداميا اايييييس الوسيي ى، الييوي نييدم   هورييية أ جم
 ريييييياي  األضل/أكتييييييوبا  5ملييييييى  2 ييييييت الفتيييييياة ميييييي   ضزيس يييييي  ملييييييى اليييييي ال 

2018 (71 )  . 

ض طسضل المجدف رون المتسئ  أي ًس  ت ناارا    الل الفتاة نيييد  
، اليييييوي ا هييييو زموجيييييب (2018) 2399ا سييييت ااع. ضبموجيييييب الييييياار 

كييسنول الثسنت/ طييس ا  31الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق، مييد  المجدييف حتييى 
دحة ض جميييييد األصييييول ضحظييييا التييييفا  ييييداميا حظييييا  وريييييد األسيييي  2019

رييقة الييو   حييد  هم زس سييم الدجطيية المط  المفاضضيية  دييى األ يياا  ضالكيسنييست
. كميييس ا هيييو المجديييف، لدمييياة األضليييى، ( 72) (2013) 2127 ميييال زيييسلياار 

 دييى أسييسس   طييت  التحايض  دى ال طف ض  م ،   سيييمس مذا كييسل ذلييك
نييييييست ميييييي  جسنييييييب أض مثطييييييت، كم يييييييسر لتحد ييييييد أسييييييمسء األ يييييياا  أض الكيس

 __________ 

 (70) S/PV.8187 10-8، الصفحست. 
 (71) S/PV.8187 ؛ ض 12-10، الصفحستS/PV.8378 11-9، الصفحست . 
  .16ض  9ض  1، الفياات (2018) 2399الياار  (72) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
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ض ييية  ايييق اله ييااء الم طييت زجمهورييية  مجدييف أي ييسً . ضمييده  ال( 73) الدجطيية
 .( 74) 2019ش سر/  اا ا  28أ ايييس الوس ى حتى 

، أ ييياب 2018 موز/ وليييي   13ض يييت مييييسل رئسسيييت صيييدر  يييت  
ف ضيييد المييدنيي ، ضحفظيية التيييالم ار ال طيي المجدييف  يي  نديييي  مزاء اسييتما 

التييسز ي  لامييم المتحييدة، ضال ييسمدي   ييت مجييسل األنريي ة اإلنتييسنية، ضأ ال 
. ضأكييد ( 57)  صييس د التحييايض  دييى ال طييف ضال ييداء  جييسن ال  ثيية المتكسمديية
سلحة  ييت المجدف م  جد د أي ًس   م  لدم ييس رة األ اييييية لدتييالم ضالمصيي 

دييى اي يية ال ايييق التييت ضضيي تهس، ضشييد   جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ض 
ضاضرة  ف ي  المحكمة الجطسئية الهسصيية، ضإنرييسء لجطيية الحييييية ضال داليية 

جدييف ضالج ييا ضالمصييسلحة، ض  بيييب آليييست المتييسءلة الومطييية. ضرحييب الم
ء زسلت سضل الجيد الجسري مييي  سييد ست جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضالريياكس

دريب تكسمديية ضب ثيية ا  حييس  األضرضبييت لدتيي الدضليي ، زمس  ت ذلك ال  ثيية الم
ال تكاي، م  أج  م س ة ا نترييسر التييدريجت ضالمتييتدام لديييوات المتييدحة 

ضبييت لدتييدريب لجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى التييت  ربتهييس ز ثيية ا  حييس  األضر 
مهوريييية ال تيييكاي، ضأ ييياب  ييي  زيييسلغ نديييي  مزاء الحسلييية اإلنتيييسنية  يييت ج

حيييث  حسليية المرييا     ا ديييًس ضالالجئييي ، أ ايييييس الوسيي ى، زمييس  ييت ذلييك
أشيييسر مليييى  يييد  األشيييهسص اليييو   يحتيييسجول مليييى المتيييس دة اإلنتيييسنية. 
ضشييجع المجدييف الييدضل األ  ييسء أي ييًس  دييى زيييس ة التموييي  لالسييتجسزة 
 دييى ضجيي  التييا ة لالحتيسجييست اإلنتييسنية  ييت ال دييد التييت حييد  هس   يية 

 .  ( 76) 2018جسزة اإلنتسنية ل سم ا ست 

 __________ 

. ضلمبيد م  الم دوميست  ي   يداميا الجيباءات  22، الفياة  ( 2018)  2399الياار  (73) 
 ، اليتم الثسلث.  ييس الوس ى، انظا الجبء التسزع المت دية زجمهورية أ اي 

. ضلمبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي  الدجطيييية المطرييييقة  31، الفييييياة  ( 2018)   2399الييييياار   (74) 
 زسء. -سسع، اليتم أض  ض ايق اله ااء، انظا الجبء الت   ( 2013)   2127 مال زسلياار 

 (75) S/PRST/2018/14 .الفياة األضلى ، 
 اة ضالحس ية  را. الماجع نفت ، الفياات الثسلثة ضالااز ة ضال سش (76) 

ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، مييييدَّ  المجدييييف ض ييييية ال  ثيييية  
لمجدييف، ، مييد  ا2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  15المتكسمدة ما ي . ض ييت 

، ض ييييية ال  ثيييية لمييييدة شييييها ضاحييييد، حتييييى (2018) 2446زموجييييب نيييياارن 
 ييييييييت سيييييييييسق مفسضضييييييييست  جد ييييييييد ، 2018كييييييييسنول األضل/ يتييييييييم ا  15
ضلييو  -، ا هو المجدييف 2018كسنول األضل/ يتم ا  13. ض ت ( 77) الو ية

، الييوي جييد  زموج يي  ض ييية (2018) 2448 الييياار -لييم يكيي  زسإلجمييسع 
المجدييف ؛ ضنييار 2019 ريياي  الثييسنت/نو م ا  15ال  ثة المتكسمديية حتييى 

أل  رييييم  ض ييييية ال  ثيييية أربييييع مهييييسم رئيتييييية ذات أضلوييييية، رييييت حمسييييية 
تييالم، ض يتيييا ميجييس  المييدنيي ، ضبييول المتييس ت الحميييدة ض  ييم  مدييية ال

فت األمييم المتحييدة سل المتييس دة اإلنتييسنية، ضحمسييية مييوظميئيية آمطيية إليصيي 
. ض يييت اليييياار، أكيييد المجديييف مييي  جد يييد ( 78) ضمطريييآ هس ضم يييدا هس ضسيييد هس

 ميييي  لحكوميييية جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى ضالم ييييس رة األ اييييييية لدتييييالم  
ت المدموسيية ضالمصييسلحة  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، ضأشييس  زييسله وا

. ضرحييييب ( 79) كسميييي  لدمحكميييية الجطسئييييية الهسصييييةالمتهييييوة نحييييو التف ييييي  ال
المجدييف كييولك زييس تبام األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت   يييي  م  ييوث 

مرييييتاك لييييد م  مدييييية التييييالم، ض  يييس ملييييى م ييييس ة  ف ييييي  الدجييييسل  يييسص 
دض ، الثطسئييية المرييتاكة مييي  مدييدال المط ييية لم سلجيية المتييسئ  ال ييسماة لدحيي 

ة التطتييييق ميييع لجطييية مطيييسء التيييالم ضشيييجع  يييت الونيييت ذا ييي   ديييى مواصيييد
. ( 80) ى ال  يييدراكسء اآل اي    مًس  حتيسجييست مطييسء التييالم  دييى المييدضال

ا هسذ الياار، أضضح ممثال ا  حس  الاضست ضالصييي  أسيي سب  ض ت أ يسب
 .( 81) امتطس همس    التصويت

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2446الياار  (77) 
ضلمبيد م  الم دومست    ض ية  .39ض  34، الفيا سل (2018) 2448الياار  (78) 

ز ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز يس  لتحيييق ا سيتياار  يت جمهوريية 
 يتم األضل. أ ايييس الوس ى، انظا الجبء ال سشا، ال

 . 20ض  2ض  1الماجع نفت ، الفياات  (79) 
 . 25ض  6ض  4، الفياات الماجع نفت  (80) 
 (81) S/PV.8422  الصي    8ض    7ضالصفحتسل   ( )ا  حس  الاضست   7-5، الصفحست( ) .    

 رية أفريقيا الوسطىالجلسات: الحالة في جمهو 

مح ييييييييييا الجدتييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييييييييييييد وات  ميييييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

  -الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل  
 ( الممتط ول   -الم سرضول 

       
S/PV.8169 

 /الثيييييسنتكيييييسنول  30
 2018 طس ا 

 كيييسنول األضل/ 6رسييسلة م ر يية 
موجهيييييية ملييييييى  2017 يتييييييم ا 

رئيييف مجدييف األميي  ميي   ايييق 
اله يييييييييااء الم طيييييييييت زجمهوريييييييييية 
أ ايييييس الوسيي ى الممييد ة ض  تيي  

 (2017) 2339زموجب الياار 
(S/2017/1023) 

مريييياضع نيييياار ميييييدَّم ميييي  
 (S/2018/73 انتس )

جمهورييية أ ايييييس 
 الوس ى

ثالثييييييييييييييييية مييييييييييييييييي   
أ  ييسء المجدييف 
) انتييييييييس، كييييييييوت 
 ( يفوار، رولطدا

 (2018) 2399الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0  

 ( لتسزع )ا ُّهو زموجب الفص  ا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8422
https://undocs.org/ar/S/PV.8169
https://undocs.org/ar/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/1023
https://undocs.org/ar/S/2018/73
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
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مح ييييييييييا الجدتييييييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييييييييييييد وات  ميييييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

  -الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل  
 ( الممتط ول   -الم سرضول 

       
S/PV.8187 

شييييييييييييييييي سر/  اا ا  22
2018 

 يايييييييييييا األمييييييييييي  ال ييييييييييسم  يييييييييي  
جمهورييييييييييية أ ايييييييييييييس الوسيييييييييي ى 

(S/2018/125) 

جمهورييية أ ايييييس  
 الوس ى

الممثيييي  الهييييسص لامييييي  
ال ييييييسم لجمهورييييييية أ ايييييييييس 
الوسييييييي ى ضرئييييييييف ز ثييييييية 
األميييم المتحييييدة المتكسمديييية 

  لتحيييييق المت يييد ة األز يييس
ا سييييتياار  ييييت جمهوريييييية 

ييييس الوسي ى، ضالممثيي  أ ا 
الهسص لال حيس  األ ايييت 
ليييييييدى جمهوريييييييية أ ايييييييييييس 
الوسيي ى، ضنسئييد نييوة ز ثيية 
ا  حس  األضرضبت لدتدريب 
ال تيييييكاي  يييييت جمهوريييييية 
أ اييييييس الوسييي ى، ضرئييييف 
 رييييكيدة جمهورييييية أ ايييييييس 
الوسيييييي ى التسز يييييية لدجطيييييية 

 مطسء التالم

أرب ييييييييييييييييية مييييييييييييييييي  
أ  ييسء المجدييف 
 -)موليفيييس ) ضليية 
المت ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد ة 
، (اليوميييييييييييييييييييييييييييست

ضبييييييييياض، ضغيطيييييييييس 
ا سيييييييييييييييييييييييييييتوائية، 
ضكسزا تييييييييييييييييييتسل، 
ضكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوت 

، )أ((ار يفيييييييييييييييييييييييييييييو 
ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8291 

حبياال/ ونيييييييييييييي   21
2018 

 يايييييييييييا األمييييييييييي  ال ييييييييييسم  يييييييييي  
جمهورييييييييييية أ ايييييييييييييس الوسيييييييييي ى 

(S/2018/611) 

جمهورييية أ ايييييس  
 الوس ى

الممثيييي  الهييييسص لامييييي  
ال ييييسم، ضالممثيييي  الهييييسص 
لال حييييييس  األ اييييييييت لييييييدى 
جمهوريييييييييييييييييييييية أ ايييييييييييييييييييييييييس 
الوسيي ى، ضنسئييد نييوة ز ثيية 
ا  حس  األضرضبت لدتدريب 

جمهوريييييية ال تيييييكاي  يييييت 
 أ ايييس الوس ى

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجدف، ضجمييع 

ي   )ج(المد وه

 

S/PV.8309 
 موز/ ولييييييييييييييييييييييي   13

2018 

     S/PRST/2018/14  

S/PV.8378 

  رييييييييياي  األضل/ 23
 2018أكتوبا 

 يي  الحسليية سم ال يي  يايييا األمييي  
لوسييي ى  يييت جمهوريييية أ اييييييس ا

(S/2018/922) 

جمهورييية أ ايييييس  
 الوس ى

الممثيييي  الهييييسص لامييييي  
ال ييييسم، ضالممثيييي  الهييييسص 
لال حييييييس  األ اييييييييت لييييييدى 
جمهوريييييييييييييييييييييية أ ايييييييييييييييييييييييييس 
الوسييييييييييييييييي ى، ضالميييييييييييييييييد ا 
اإل اري لريييييييي ضل أ ايييييييييييس 

رضبيييييييييية اليييييييييدائاة األض  يييييييييت 
 الهسرجية لدر ضل 

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
، ) (المجديييييييييييييييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ه(المد وه

 

S/PV.8401 
  ريييياي  الثييييسنت/ 15

 2018نو م ا 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  الحسليية 
 يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى 

(S/2018/922) 

 مريييياضع نيييياار ميييييدَّم ميييي 
 انتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 

(S/2018/1025) 

أ ايييييس جمهورييية 
 الوس ى

سييييييييييييييييي  ة مييييييييييييييييي   
أ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 

 )ض(المجدف

 (2018) 2446الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0  

 ( )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع 
S/PV.8422  

 كيييييييييييسنول األضل/ 13
 2018 يتم ا 

مريييياضع نيييياار ميييييدَّم ميييي   
 انتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 

(S/2018/1016) 

جمهورييية أ ايييييس 
 الوس ى

 ت ة م  أ  سء   
،  )ز( المجديييييييييييييييييييييييييف 
ي    ضجميع المد وه

 (2018) 2446الييييييييييييييييييييييييييياار 
  )ح(2-0-13

 ( الفص  التسزع   )ا ُّهو زموجب 
 
 زرقل جمهورية أ ايييس الوس ى.  (2013) 2127 كدم ممث  كوت  يفوار زصفت  رئيف لجطة مجدف األم  المطرقة  مال زسلياار  ()أ 
األضرضبت لدتدريب ال تكاي  ت جمهورية أ ايييس الوس ى  ت الجدتة    ئد نوة ز ثة ا  حس   ى جمهورية أ ايييس الوس ى ضنسث  الهسص لال حس  األ اييت لدالمم شسرك ()ب 

 مايق التداضل زسلفيد و م  موار زجمهورية أ ايييس الوس ى ضباضكت ،  دى التوالت.
ت جمهورية أ ايييس الوس ى  ت الجدتة    ئد نوة ز ثة ا  حس  األضرضبت لدتدريب ال تكاي  نسض   اييت لدى جمهورية أ ايييس الوس ىشسرك الممث  الهسص لال حس  األ  ()ج 

 مايق التداضل زسلفيد و م  زسنغت.
 أ اى زصفت  ممثال ل ددن. زرقل جمهورية أ ايييس الوس ى، ضماة    ( 2013)   2127 كدم ممث  كوت  يفوار ما ي : ماة زصفت  رئيف لجطة مجدف األم  المطرقة  مال زسلياار  ()  

https://undocs.org/ar/S/PV.8187
https://undocs.org/ar/S/2018/125
https://undocs.org/ar/S/PV.8291
https://undocs.org/ar/S/2018/611
https://undocs.org/ar/S/PV.8309
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/PV.8378
https://undocs.org/ar/S/2018/922
https://undocs.org/ar/S/PV.8401
https://undocs.org/ar/S/2018/922
https://undocs.org/ar/S/2018/1025
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8422
https://undocs.org/ar/S/2018/1016
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
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 المد ا ضشسركزسنغت. شسرك الممث  الهسص لامي  ال سم، ضالممث  الهسص لائيف مفوضية ا  حس  األ اييت  ت الصومسل  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م   ()ه 
 ية  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  ماضكت .ألضرضبية لدر ضل الهسرجل أ ايييس  ت الدائاة الر ض   اري إلا

   حس  الاضست، ضالصي ، ض انتس، ضكوت  يفوار، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة.ا ()ض 
وت  يفيوار أي يًس زسسيم مثيوبييس ضغيطييس ا سيتوائية. ممثي  متحدة. ض كدم ممث  كي كوت  يفوار، ضرولطدا، ضالو يست الا  حس  الاضست، ضبولطدا، ضالتويد، ضالصي ، ض انتس، ض  ()ز 

 ا ضزيُا  سرجيتهس. رولطد
حيدة، وت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة المت، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكسزا تتسل، ضك(المت د ة اليوميست -: مثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة الم يدضل  ()ح 

 ضالصي . : ا  حس  الاضستالممتط ول :   أحد؛ الم سرضول متحدة؛ ضرولطدا، ضالو يست ال
 

 بيساو -الحالة في غينيا  - 8
 ييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع،  يييييد مجديييييف األمييييي   ميييييف  

سض. ميتييي  -جدتيييست ضا هيييو نييياارًا ضاحيييدًا  يييت ميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت غيطييييس 
 هييسذ الييياار، ا هييوت جميييع الجدتيييست ضبسسييتثطسء جدتيية ضاحييدة ُ يييدت  

. ضييييا   يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  ( 82) جدتيييست محسميييةأل ييياى شيييك  ا
الم دومييييست  يييي  الجدتييييست، زمييييس  ييييت ذلييييك م دومييييست  يييي  المرييييسركي  

 ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

، استمع المجدف ملى محييسمتي  ميي  الممثيي  2018ض الل  سم  
مكتييييب األمييييم المتحييييدة ميتييييسض ضرئيييييف  -امييييي  ال ييييسم لغيطيييييس الهييييسص ل
ميتسض ضاألمي  ال سم المتس د لدريي ضل  -م  ل طسء التالم  ت غيطيس المتكس

ميتييسض ضاله يييوات  -التيسسييية زرييقل   ييور الحسليية التيسسيييية  ييت غيطيييس 
فييييسق كونييييسكاي زرييييقل  طفيييييو  اي يييية مايييييق الجمس يييية المتهييييوة لتطفيييييو ا  
 -ة  يييت غيطييييس غييياب أ اييييييس لتتيييوية األزمييية التيسسيييي ا نتصيييس ية ليييدضل 
اإلحسمتي  أي ًس  دى التح ياات لالنتهسزست التريياي ية  ميتسض. ضركبت

ثيييييم ُأرجئييييييت ملييييييى  2018المييييييار مجااؤرييييييس  يييييت  ريييييياي  الثييييييسنت/نو م ا 
 . 2019آذار/مسرس 

سز يية ميتييسض الت  -ض ت ممسر روا ال طد، ندم رئيف  ركيدة غيطيس  
زيسر ييي  مليييى  المجديييف. ضركيييب  يهيييس  ديييىلدجطييية مطيييسء التيييالم محسمييية مليييى 

، ض دى اسييتماار لجطيية 2018 موز/ ولي   27ض  24ميتسض ضال ا غسل  ت 
ميتييسض، زمييس  ييت ذلييك الييد م الميييدم  -مطييسء التييالم  ييت ال ميي   ييت غيطيييس 

م ل دالة ضجهو  المصسلحة الومطية، ض طفيو مهمة لجطة مطسء التيياللي سع ا
لييدضليي  مييع الريياكسء اإلنديميييي  ضا ميتييسض، ضال ميي  - ت مس يهيي  غيطيييس 

لدمتيييس دة  يييت التغديييب  ديييى الميييقزق التيسسيييت  يييت ال ديييد، ضالتح يييياات 
 لالنتهسزست التراي ية ضالائسسية.  

 __________ 

 ا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظ (82) 

مجدييف  ضاسييتمع المجدييف أي ييًس ملييى محسميية نييدمهس رئيييف لجطيية 
ميتسض زرييقل  -زرقل غيطيس  (2012) 2048األم  المطرقة  مال زسلياار 

حبياال/ ونييي   29ملييى  25زيسر يي  ملييى ميتييسض ضكونييسكاي  ييت الفتيياة ميي  
أمدييييييع المييييييد ا التطفيييييييوي لمكتييييييب األمييييييم المتحييييييدة الم طييييييت . ض ( 83) 2018

بة لمكس حيية ا  جييسر الجايميية المجدييف  دييى األ مييسل الُمطجيي زسلمهييدرات ض 
. ( 84) ميتييييسض -ات ضالجايميييية المطظميييية   ييييا الومطييييية  ييييت غيطيييييس زسلمهييييدر 

ضركبت المتحدثة زسسييم الريي كة الم طييية زسلتييالم ضاألميي  لدميياأة  ييت مط ييية 
ا نتصس ية لدضل غيياب أ ايييييس  ييالل محسمتهييس اإل المييية  دييى الجمس ة 

دييية التيسسييية ض مدييية المدنت، ض  سيمس الطتسء،  ت ال م مرسركة المجتمع
 .( 85) ميتسض -يس التالم  ت غيط 

اارن زرييييقل سئ  الم يطيييية أ يييالن  يييت نييي كميييس  طيييسضل المجديييف المتييي  
شيييي سر/  اا ا  28. ض ييييت 2018ميتييييسض  ييييت  ييييسم  -س حسليييية  ييييت غيطييييي ال

يي ييت  ، الييوي(2015) 2404 ييياارال، ا هييو المجدييف زسإلجمييسع 2018
ميتييسض    -غيطيييس    متمد د ض ية مكتب األمم المتحدة المتكسم  ل طسء التالم  ت 

. ض ت ذلييك الييياار،   ييس ( 86) 2019  اا ا /ش سر   28شهاًا، حتى  12لمدة 
المجدف ملى  طفيو  وصيست ز ثة ا ست ااع ا ستاا يجت  ت مس  ت دييق 

نييييييسم المكتيييييب ز  يييييس ة  اكييييييب جهيييييو ن الحسليييييية  جيييييسن الييييييدرات  ز ييييياضرة
لامييي   التيسسييية   مييًس لدمتييس ت الحميييدة التييت   ييولهس الممثيي  الهييسص

  زمبييييد مييي  ي، ضشيييجع المكتيييب  ديييى ال مييي ال يييسم، ض اشييييد ريكدييي  اإل ار 
. ض ييت رييوا الصييد ، مدييب المجدييف ملييى المكتييب أل ( 87) الف سلييية ضالكفييسءة

 __________ 

 (83) S/PV.8337 7-5، الصفحست . 
 (84) S/PV.8261 4، الصفحة . 
 (85) S/PV.833714-12ت ، الصفحس . 
. ضلمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ض يييية مكتيييب 1فيييياة ، ال(2018) 2404اليييياار  (86) 

ميتسض، انظا الجبء ال سشيا،  -األمم المتحدة المتكسم  ل طسء التالم  ت غيطيس 
 اليتم الثسنت. 

 . 2، الفياة (2018) 2404الياار  (87) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/PV.8261
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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 اكيييب زصيييفة  سصييية  ديييى سدتيييدة مييي  األضلوييييست، زميييس  يهيييس   يييم  طفييييو 
ا فيييسق كونيييسكاي ض اي ييية ال اييييق التيييت ضضييي تهس الجمس ييية ا نتصيييس ية 

ميييي   ييييالل المتييييس ت  أ ايييييييس، ض  ييييم ال مدييييية ا نتهسمييييية، لييييدضل غيييياب
دة، ل ييمسل مجييااء انتهسزييست حيياة ضذات مصييدانية. ضأ رج المجدييف الحمييي 

أي يييًس،  ديييى سييي ي  األضلويييية،  ييييديم اليييد م مليييى التيييد ست الومطيييية  يييت 
ضأكيييييد  . ( 88) ميتيييييسض ضإ مسمهيييييس -الت جيييييي  ز مديييييية مااج ييييية  سيييييتور غيطييييييس 

 ة ملييى  زسإلضييس   سم  ضالممث  الهسص سيواصييالل، المجدف أل المكتب المتك 
 يييديم المتييس دة ض طتيييق الجهييو  الدضلييية ضنيس  هييس ل ييمسل     دييك األضلويييست، 

 ييت   التالم ضا ستياار الدائمي   ت مسئفة ضاس ة م  المتسئ  األ يياى، زمييس 
 .( 89) ذلك   بيب الم ستست الديمياامية ض  بيب ندرات أجهبة الدضلة 

كمس أ د المجدف  ت نيياارن جهييو  الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب   
ضأحييسر  دمييًس زييياار    لازميية، لاامييية ملييى كفسليية التوصيي  ملييى حيي  سييايع  أ ايييس ا 

الجمس ييييية ا نتصيييييس ية زفييييياع جيييييباءات  ديييييى مييييي  ي انديييييول  طفييييييو ا فيييييسق  
ميتييسض ملييى    -كونسكاي، ض  س  ييت الونييت ذا يي  أصييحسب المصييدحة  ييت غيطيييس  

التييييد الصييسرم زس  فييسق ض اي يية ال ايييق التييت ضضيي تهس الجمس يية ا نتصييس ية  
ف أي ييييًس زييييسلجهو   جديييي الم   ضرحييييب . ( 90) غيييياب أ ايييييييس ضا متثييييسل لهمييييس لييييدضل  

 __________ 

 . 3جع نفت ، الفياة الما  (88) 
 . 4الماجع نفت ، الفياة  (89) 
 . 6ض  5الماجع نفت ، الفيا سل  (90) 

المريييتاكة التيييت   يييولهس الرييياكسء اليييدضليول لت بييييب الت يييسضل   ميييًس لحكوميييية  
ميتيييسض، ض ييييًس ل صيييالحست الهيكديييية ذات األضلويييية التيييت ضضييي تهس    -غيطييييس  

الحكومة، ضأنا مدضر لجطة مطسء التييالم  ييت   بيييب  دييك الجهييو  مهييدف   ييم  
 .( 91) ال وي  األج   ميتسض ل طسء التالم  ت   -لويست غيطيس أض 

ض ت الياار، مدب المجدف ملى األمي  ال سم أل ييدم م دومست  
متتكمدة شفوية    الحسلة التيسسية ضاألمطية  ت ال دد  ت غ ول ثالثة 
أشييها، ضأل ييييدم  يييسريا مطتظميية كيي  سييتة أشييها  يي   طفيييو الييياار، ضأل 

ذلييك المتكسميي   ييت غ ييول  تيي ة أشييها، زمييس  ييت  ييييدم  يييميي  لدمكتييب
الهيييسرات المتسحيية إلمكسنييية م ييس ة  رييكي  ضجييو  األمييم المتحييدة  ييت ال دييد 

 .( 92) ضإ س ة  ا يب أضلويست المهسم

، نييدم األمييي  ال ييسم  ياييياًا 2018كييسنول األضل/ يتييم ا  6ض ييت  
ثالثييت  سصًس    التيييم ا ستاا يجت لدمكتييب المتكسميي ، حييد   ييي  نهجييًس 

كييييسنول األضل/ يتييييم ا  31صييييسن نأالمااحيييي  لهيييياضج ال  ثيييية  ييييت مو ييييد 
، زميييس  ييييت ذليييك منرييييسء ز ثييية سيسسييييية  سصييية م تييييه ة لدمتييييس ت 2020

الحمييييدة  يييت ميتيييسض ييو ريييس ممثييي   يييسص ض اكيييب  ديييى  يتييييا ال مديييية 
 .  ( 93) التيسسية

 __________ 

 . 16الماجع نفت ، الفياة  (91) 
 . 28الماجع نفت ، الفياة  (92) 
 (93) S/2018/1086 . 
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مح يييييييا الجدتييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 وات  ميييياًل الييييد
 37زسلمس ة 

 39 زسلمييييس ةاليييد وات  ميييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس

  - يييدضل  تصييويت )الم الييياار ضال 
 (  ول الممتط   -الم سرضول 

       
شييييييييي سر/  اا ا  14

2018 
 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  الت يييورات 

ميتييييسض ض يييي  أنريييي ة  - ييييت غيطيييييس 
مكتب األمم المتحدة المتكسم  ل طسء 

ميتيييييييييييسض  -التيييييييييييالم  يييييييييييت غيطييييييييييييس 
(S/2018/110) 

  وغو، 
 ميتسض -ضغيطيس 

الممث  الهسص لامي  ال سم 
ميتيييييييييسض ضرئييييييييييف  -لغيطييييييييييس 

مكتييييييييييييب األمييييييييييييم المتحييييييييييييدة 
المتكسميييي  ل طييييسء التييييالم  ييييت 

ميتييييييييسض، ضرئيييييييييف  -غيطيييييييييس 
يتييييييييييسض م - رييييييييييكيدة غيطيييييييييييس 

 التسز ة لدجطة مطسء التالم

جمييييييييييع أ  يييييييييسء 
المجديييف، ضجمييييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8194 
شييييييييي سر/  اا ا  28

2018 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  الت يييورات 
ميتييييسض ض يييي  أنريييي ة  - ييييت غيطيييييس 

متكسم  ل طسء مكتب األمم المتحدة ال
 ميتيييييييييييسض -التيييييييييييالم  يييييييييييت غيطييييييييييييس 

(S/2018/110) 

مريييياضع نيييياار ميييييدَّم 
ميييييي  كييييييوت  يفييييييوار 

(S/2018/164) 

 متيييييييييييييييية ميييييييييييييييي    
أ  ييييسء المجدييييف 
)ا  حس  الاضست، 
ضغيطيس ا سيتوائية، 

 يفييييييييوار،  ضكييييييييوت
ضرولطدا، ضالو يست 

 (المتحدة

 (2018) 2404ييييييييييييييييييييييييييياار لا
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/2018/1086
https://undocs.org/ar/S/2018/110
https://undocs.org/ar/S/PV.8194
https://undocs.org/ar/S/2018/110
https://undocs.org/ar/S/2018/164
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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مح يييييييا الجدتييييييية 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 وات  ميييياًل الييييد
 37زسلمس ة 

 39 زسلمييييس ةاليييد وات  ميييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس

  - يييدضل  تصييويت )الم الييياار ضال 
 (  ول الممتط   -الم سرضول 

       S/PV.8261 

أيسر/ميييييييييييييييييييييس و  16
2018 

األميييييييييييي  ال يييييييييييسم المتيييييييييييس د  ميتسض -غيطيس   
لدريييي ضل التيسسييييية، ضالمييييد ا 
التطفيييييييييييوي لمكتييييييييييب األمييييييييييم 

الم طيييت زسلمهيييدرات  المتحيييدة
دة ضالجايميييييية، ضرئيييييييف  رييييييكي

سز ية لدجطية ميتسض الت -غيطيس 
 مطسء التالم

جمييييييييييع أ  يييييييييسء 
المجديييف، ضجمييييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8337 

آب/أغتييييي ف  30
2018 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  الت يييورات 
ض يييي  أنريييي ة  ميتييييسض - ييييت غيطيييييس 

ل طسء مكتب األمم المتحدة المتكسم  
ض ميتيييييييييييس -التيييييييييييالم  يييييييييييت غيطييييييييييييس 

(S/2018/771) 

الممثيييييييي  الهيييييييييسص لاميييييييييي   ميتسض -غيطيس  
ال يييييييييييسم، ضرئييييييييييييف  ريييييييييييكيدة 

ميتسض التسز ية لدجطية  - غيطيس
مطيييييييييسء التيييييييييالم، ضالمتحدثييييييييية 

لميييياأة الاسييييمية زسسييييم شيييي كة ا
لدتييييالم ضاألميييي   ييييت مط ييييية 

نتصييييس ية لييييدضل الجمس يييية ا 
 غاب أ ايييس

جمييييييييييع أ  يييييييييسء 
، )ج(المجدييييييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
 ) (المد وي 

 

S/PV.8438 

 كيييسنول األضل/ 21
 2018 يتم ا 

  لاميييي  ال يييسم  ييي التياييييا الهيييسص 
التيييييييم ا سييييتاا يجت لمكتييييب األمييييم 
المتحييدة المتكسميي  ل طييسء التييالم  ييت 

 (S/2018/1086ميتسض ) -غيطيس 

ضكيييي  األميييي  ال يييسم لدرييي ضل  ميتسض -غيطيس  
التيسسييييييية، ضرئيييييييف  رييييييكيدة 

ميتسض التسز ية لدجطية  -غيطيس 
 مطسء التالم

جمييييييييييع أ  يييييييييسء 
ضجمييييع  المجديييف،
ي   المد وه

 

 
 مايق التداضل زسلفيد و م  ميتسض. كدم ممثه   وغو زسسم الجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس. ضشسرك الممث  الهسص لامي  ال سم  ت الجدتة     ()أ 
  ييطس.ل زسلفيد و م  هدرات ضالجايمة  ت الجدتة    مايق التداض شسرك المد ا التطفيوي لمكتب األمم المتحدة الم طت زسلم ()ب 
 ميتسض. -زرقل غيطيس  (2012) 2048 كدم ممث  غيطيس ا ستوائية زصفت  رئيف لجطة مجدف األم  المطرقة  مال زسلياار  ()ج 
زسلتييالم ضاألميي  لدميياأة  ييت مط ييية الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس  ييت  الريي كة الم طيييةالاسييمية زسسييم  ضزرائهييس. ضشييسركت المتحدثيية ميتييسض رئيييف -مثييَّ  غيطيييس  ()  

 ميتسض.الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  
  

 منطقة وسط أفريقيا   - 9
ث جدتست ة نيد ا ست ااع،  يد مجدف األم  ثالالفتا  الل   

مط ييييية ضسييييط ”ًا  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ضأصييييدر ميسنييييًس رئسسيييييًس ضاحييييد
. ضبسسييتثطسء جدتيية ضاحييدة ُ يييدت   هييسذ نيياار لدمجدييف، ا هييوت “أ ايييييس

. ضيا   ت الجدضل أ نسن ( 94) جميع الجدتست األ اى شك  جدتست محسمة
ذليييييك م دوميييييست  ييييي   لجدتيييييست، زميييييس  يييييتالم دوميييييست  ييييي  امبييييييد مييييي  
 ضالمتكدمي  ضالطتسئ . المرسركي 

ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، اسييتمع المجدييف ملييى محسمييست  
نييدمهس الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم لوسييط أ ايييييس ضرئيييف مكتييب األمييم 
المتحييييدة اإلنديمييييت لوسييييط أ ايييييييس زرييييقل أنريييي ة مكتييييب األمييييم المتحييييدة 

 ية لمتييتما مييع الجمس يية ا نتصييسييييس، ض  سضنيي  امييت  ييت ضسييط أ اي اإلندي 
ب األمم المتحدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح ، لدضل ضسط أ ايييس ضمكت 

 __________ 

 ت، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لمبيد م  الم دومست    شك  الجدتس (94) 

ضأنريي ت  موصييف  أمسنيية لجطيية األمييم المتحييدة ا سترييسرية الدائميية الم طييية 
زمتييييسئ  األميييي   ييييت ضسييييط أ ايييييييس. ضنييييدم الممثيييي  الهييييسص محسميييية ملييييى 

 األميي  ضا سييتياار التيسسييت  ياة التييت  هييد التهد دات اله المجدف زرقل
ط ييية ضسييط أ ايييييس، ض  سيييمس  ييت جمهورييية ضا جتمييس ت ضا نتصييس ي لم

أ ايييس الوس ى ضجمهورية الكونغو الديمياامية زت ب الطبا ييست المتييدحة 
التت مسل أمدرس، ض   آثسر اإلررسب ضالت اف ال طيف  ييت مط ييية ضسييط 

كيييست حييييوق اإلنتيييسل التييييت لمتييييتماة ضانتهسسييييمس الهجميييست اأ اييييييس، ض  
اليياب لدميسضميية. ضنييدم الممثيي  الهييسص  ك هس جمس ة موكو حاام ضجيل ا  

أي ييًس محسميية ملييى المجدييف  يي  اسييتماار ال طييف  ييت المطييسمق الرييمسلية 
الغابيييية ضالجطوبيييية الغابيييية مييي  الكيييسمياضل ضأثيييان  يييت نيجياييييس المجيييسضرة، 

، 2018الل  يييسم ة  يييت المط يييية  ييي نتهسميييية الجسريييي ضكيييولك ال مدييييست ا 
 ي ض رس  ضغسمول ضسسل  ومت ضبايطتي ت.  مورضند سيمس  ت ض 

https://undocs.org/ar/S/PV.8261
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/2018/771
https://undocs.org/ar/S/PV.8438
https://undocs.org/ar/S/2018/1086
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
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دجمس يية األمييي  ال ييسم لضاستمع المجدييف أي ييًس ملييى محسميية ميي   
لييدضل مرييسركة الجمس يية ا نتصييس ية  ية لدضل ضسط أ ايييس زرقل ا نتصس

ضسيييط أ ايييييييس  يييت الم ييييس رة األ ايييييية لدتييييالم ضالمصيييسلحة  ييييت جمهورييييية 
أ ايييييييس الوسيييي ى، ضضضييييع اسييييتاا يجية  ضل منديمييييية لمكس حيييية اإلررييييسب، 

 ، ضا تتييسح ماكييبمييد م ميي  مكتييب األمييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس
. كمييس نييدمت مييد اة ( 95) غيطيييسليمت لاميي  ال حيياي  ييت  دييي  التطتيييق األنييس

شييي  ة ال مدييييست ضاليييد وة التسز ييية لمكتيييب  طتييييق الرييي ضل اإلنتيييسنية  يييت 
، أشييسرت  يهييس ملييى 2018األمييم المتحييدة محسميية ملييى المجدييف  ييت  ييسم 

ل وء  دييى اشتدا  األزمست اإلنتسنية  ت مط ية ضسط أ ايييس، ضسد ت ا
ة  ييت المط ييية ضزيييس ة ييي    ييط ا سييتجسزة اإلنتييسني   المت دية متمو المتسئ 
ألشيييهسص اليييو   سييييكونول  ييييت حسجييية مليييى المتيييس دة اإلنتييييسنية  يييد  ا

 .  ( 96) 2019زحدول  سم 

  ييييت ميييييارن الوحيييييد رييييون المتييييسئ  أي ييييسً  ضنييييد  طييييسضل المجدييييف 
. ض ييت ميييسل رئسسييت صييدر  ييت 2018م و  ييت ممييسر رييوا ال طييد ل ييسالمتهيي 
، أ يييياب المجدييييف  يييي  زييييسلغ ندييييي  مزاء الحسليييية 2018آب/أغتيييي ف  10

األمطيييية اله يييياة  يييت أجيييباء مييي  ضسيييط أ اييييييس، ضاسيييتماار ال طيييف اليييوي 
 ى، ضال طييييف مس ييييست المتييييدحة  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي  ا ك يييي  الج

ياامييية، ض با ييد ال طييف  ييت المطييسمق ديمال المتييتما  ييت جمهورييية الكونغييو
الرمسلية الغابية ضالجطوبية الغابية م  الكسمياضل. ضأ اب المجدييف أي ييًس 
 ييي  نديييي  المتيييتما زهصيييوص ان يييدام األمييي  ال حييياي  يييت  ديييي  غيطييييس، 

ة   يييا  ة  يييت األحييييسء ال ايييية، ضالجايمييية المطظمييي ضالتجيييسرة غييييا المرييياض 
 . ( 97)   أنر ة الما بنةركدي   الومطية، زمس  ت ذلك التهد د الو

ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، مدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم مجييااء  
نديمييت لوسييط  يجت لط سق ض ييية مكتييب األمييم المتحييدة اإلاست ااع استاا
. ض ييت مييس  ت دييق مو ييية مكتييب ( 98) 9012آب/أغتيي ف  1أ ايييييس زحدييول 

األمييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس، أشييسر المجدييف ملييى أل أضلويييست 
المكتييب سترييم  جمديية أمييور مطهييس مييول المتييس ت الحميييدة زسسييم األمييي  

  ومييييد التيييالم ض تيييوية التيييو اات الطسجمييية  ييي ال يييسم، ضالمتيييس دة  ديييى 
 __________ 

 (95) S/PV.8284 8ملى  6، الصفحست . 
 (96) S/PV.8421 8ملى  5فحست ، الص . 
 (97) S/PRST/2018/17 .الفياة الااز ة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الهسمتة.  (98) 

، ضال ميي  مييع 2018-2015مهتدييف ا نتهسزييست التييت أجايييت  ييت الفتيياة 
الجمس يية ا نتصيييس ية ليييدضل ضسيييط أ اييييييس ض ضلهيييس األ  يييسء  ديييى المطيييع 
الهيكدييييت لطرييييوب أ مييييسل ال طييييف المتصييييدة زس نتهسزييييست، ض  بيييييب نييييدرة 

الطبا ييست ضاإلنييوار الم كييا الجمس يية ا نتصييس ية  ييت مجييسلت مطييع نرييوب 
تحيييدة . كميييس شيييجع المجديييف مكتيييب األميييم الم( 99) جيييس تضغيارميييس مييي  الم

أل يق يييو  يييت ا  ت يييسر  مسميييًس ا  ت يييسرات اإلنديميييت لوسيييط أ اييييييس  ديييى 
الجطتييسنية موصييفهس متييقلة شييسمدة ل ييدة ن س ييست  ييت أنريي ت ، ضأل يق ييو 

ال ييسرة لتغيييا المطييس  ضالتغييياات  ت ا  ت سر الم دومست المت دية زسآلثسر 
 . ( 100) يسارث ال  ي ية  دى استياار مط ية ضسط أ ايياإليكولوجية ضالكو 

ضظييي  المجديييف ندييييًس أي يييًس مزاء الحسلييية األمطيييية ضاإلنتيييسنية  يييت  
مط ييييية حييييوع زحييييياة  رييييس ، حيييييث أشييييسر موجيييي   ييييسص ملييييى اسييييتماار 

 طفييييييو التفجيييييياات اسيييييتهدام جمس ييييية موكيييييو حييييياام لدطتيييييسء ضالفتييييييست  يييييت 
مييي  المكتيييب اإلنديميييت مليييى  ا نتحسريييية. ضرحيييب المجديييف زسليييد م المييييدم

ييييس ضمط يييية التيييسح  مييي  أجييي  ضضيييع دة لغييياب أ اييمكتيييب األميييم المتحييي 
اسيييتاا يجية منديميييية مريييتاكة لدتصيييدي لاسييي سب الجوريييية ألزمييية حيييوع 
زحييييياة  رييييس   يييي  مايييييق ا  صييييس ت المطتظميييية مييييع اليييييس ة اإلنديميييييي ، 

ل ع الرييييياكسء  ديييييى زييييييس ة المتيييييس دة األمطيييييية الميدمييييية مليييييى اليييييدض ضشيييييج
جيييسلي  اليييد م  يييت الم األ  يييسء  يييت لجطييية حيييوع زحيييياة  ريييس ، ض يييو يا

. ضأحييييسر المجدييييف  دمييييًس أي ييييًس ( 101) اإلنتييييسنت ضاإلنمييييسئت ملييييى المط ييييية
 2018زس نتهسزست الميار مجااؤرس  ت جميع أنحسء المط ييية مييي   ييسمت 

اضرة  يتييييا مجيييااء انتهسزيييست سيييدمية ضشيييفس ة ، ضشيييد   ديييى ضييي 2021ض 
 . ( 102) الونت المطسسب ضذات مصدانية  ت

ف األميي ، ميي   ييالل ا سييت ااع، نييسم مجديي ض ييالل الفتيياة نيييد  
مييييي  األمييييي   2018آب/أغتيييي ف  28ض  24  ييييس ل رسييييسلتي  ميييي ر تي  

اإلنديمييت ال سم ضرئيف مجدييف األميي ، متمد ييد ض ييية مكتييب األمييم المتحييدة 
 .( 103) 2021آب/أغت ف  31لوسط أ ايييس لفتاة ثالث سطوات، حتى 

 __________ 

الماجع نفتي ، الفيياة التس سية. ضلمبييد مي  الم دوميست  ي  ض يية مكتيب األميم  (99) 
 جبء ال سشا، اليتم الثسنت. المتحدة اإلنديمت لوسط أ ايييس، انظا ال

 س ة. الماجع نفت ، الفيا سل الثسمطة ضالتس (100) 
 الماجع نفت ، الفيا سل الثسنية  راة ضالثسلثة  راة.  (101) 
 الماجع نفت ، الفياة الهسمتة  راة.  (102) 
 (103) S/2018/789  ضS/2018/790. 

https://undocs.org/ar/S/PV.8284
https://undocs.org/ar/S/PV.8421
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/2018/789
https://undocs.org/ar/S/2018/790
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 الجلسات: منطقة وسط أفريقيا

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثيييييييييييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الييد وات  ميياًل 
 37زسلمس ة 

 39 زسلميييييييييس ةالييييييييد وات  ميييييييياًل 
 تكدمول الم ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 ( الممتط ول   - الم سرضول 

       
S/PV.8284 

حبياال/ ونييييييييييييييي   13
2018 

ميييي  ال يييسم  ييي  الحسلييية ا األ يايييي 
 ييت مط ييية ضسييط أ ايييييس ضأنريي ة 
مكتييييب األمييييم المتحييييدة اإلنديميييييت 

 (S/2018/521لوسط أ ايييس )

الممثيييي  الهييييسص لامييييي  ال ييييسم   
لوسييييييط أ ايييييييييس ضرئيييييييف مكتييييييب 
األميييم المتحيييدة اإلنديميييت لوسيييط 
أ ايييييس، ضاألمييي  ال ييسم لدجمس يية 
 ا نتصس ية لدضل ضسط أ ايييس

مييييييييييييييييي  أ  يييييييييييييييييسء  10
، ضجمييييييييييييع )أ(المجديييييييييييف
ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8328 

آب/أغتيييييييييييييي ف  10
2018 

     S/PRST/2018/17 

S/PV.8421 

 /ل األضلكييييييييييييسنو  13
 2018 يتم ا 

الحسلييية    ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي 
 ييت مط ييية ضسييط أ ايييييس ضأنريي ة 
مكتييييب األمييييم المتحييييدة اإلنديميييييت 

 (S/2018/1065لوسط أ ايييس )

ميييي  ال يييسم، لهيييسص لاالممثييي  ا  
ضمييد اة شيي  ة ال مديييست ضالييد وة 
التسز ييية لمكتيييب  طتييييق الرييي ضل 

 اإلنتسنية

ييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء مج
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

 
 ، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالممدكة المتحدة، ضالو يست المتحدة. (المت د ة اليوميست -مثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة  ()أ 
  ست، نيويورك.الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  مسنهس شسرك األمي  ال سم لدجمس ة ا نتصس ية لدضل ضسط أ ايييس  ت ()ب 
   

تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان   -  10
جدتيية،  30ااع،  يييد مجدييف األميي  سييت ا  ييالل الفتيياة نيييد  

نييياارات زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي   8نييياارا، زميييس  يييت ذليييك  11ضا هيييو 
الميثسق، ضأصدر ميسني  رئسسيي   ت ممييسر ال طييد الم طييول ” يييسريا األمييي  

 يييدت ال ييسم  يي  التييو ال ضجطييوب التييو ال“. ضبسسييتثطسء الجدتييست التييت 
الجدتست الم يو ة  ت ظم م    هسذ ميار م  ميارات المجدف، ا هوت
. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك،  يييد ( 104)ممييسر رييوا ال طييد شييك  جدتييست محسميية

المجدف جدتتي  مغديتي  مع ال ددال المتسرمة زيوات ضبق اا  شييامة  ييت 
ال مديييية المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  يييت  ار يييور ضب ثييية 

. ( 105)(2001) 1353ار ألمييم المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال  مييال زييسليا ا
ضضاصييي  أ  يييسء المجديييف أي يييًس  ييييد مريييسضرات غييييا رسيييمية لدمجديييف 
زكسم  ريئت  زرقل الحسلة  ت جطوب التو ال ضالتو ال زصورة مطتظميية. 

 __________ 

   دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم (104) 
 ييدت  ييت مميسر ال طييد الم طييول ”اجتميسع مجدييف األميي  ميع ال دييدال المتييسرمة  (105) 

يق  الثيسنت لديياار زيوات ضأ اا  شامة  مال زقحكسم الجيبأ   أليف ضبيسء مي  الما ي
 “.  يمس يه  ز ثة األمم المتحدة  ت جطوب التو ال، انظيا(2001) 1353

S/PV.8197 (6  ؛ ض يمييييييس يهيييييي  ال مدييييييية المهتد يييييية 2018آذار/مييييييسرس)
 S/PV.8279األمييييييييم المتحييييييييدة  ييييييييت  ار ييييييييور، انظييييييييا لال حييييييييس  األ اييييييييييت ض 

 (.2018حبياال/ وني   6)

 يد م  الم دومست    الجدتييست، زمييس  ييت ذلييكضيا   ت الجداضل أ نسن مب 
   المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  مست  م دو 

ضجاييييس  ديييى الممسرسييية المت  ييية  يييت التيييسمق، نظيييا المجديييف  يييت   
الحسليية  ييت  ار ييور    سيسق رون الجدتست  ت  دة مواضيع مهتدفة، ض  سيمس 

األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  يييت  ار يييور؛   حيييس   د ييية لال ضض يييية ال مديييية المهت 
ضال النست مي  جطوب التو ال ضالتو ال، ضالوضع  ت مط ية أميييت، ضض ييية  
نيييوة األميييم المتحيييدة األمطيييية الم نتييية ألمييييت؛ ضالحسلييية  يييت جطيييوب التيييو ال  

. ضنظييا المجدييف أي ييس  ( 106) ل ضض ية ز ثة األمييم المتحييدة  ييت جطييوب التييو ا 
، ضكييولك  ( 107) وب التييو ال ضالتييو ال ااء الم طيييي  زجطيي أ مسل  اييت اله يي  ت 

 __________ 

مبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي  ض ييييية ض كييييوي  كيييي  ميييي  ال مدييييية لالمييييالع  دييييى  (106) 
المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور، ضنييوة األمييم المتحييدة 

الم نتة ألميت، ضب ثة األمم المتحيدة  يت جطيوب التيو ال، انظيا الجيبء  األمطية
  ا، اليتم األضل.ال سش

المطرييييييقة  ميييييال زييييييسلياار  لمبييييييد مييييي  الم دومييييييست  ييييي  لجطيييييية مجديييييف األمييييي  (107) 
 ميييال زيييسلياار  زريييقل التيييو ال ضلجطييية مجديييف األمييي  المطريييقة (2005) 1591
 زريييقل جطيييوب التيييو ال ض اييييق اله يييااء التيييسزع لكييي  مطهميييس، (2015) 2206

  زسء.-انظا الجبء التسسع، اليتم األضل

https://undocs.org/ar/S/PV.8284
https://undocs.org/ar/S/2018/521
https://undocs.org/ar/S/PV.8328
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PV.8421
https://undocs.org/ar/S/2018/1065
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8197
https://undocs.org/ar/S/PV.8279
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
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، الييوي أحييسل المجدييف زموج يي  الحسليية  ييت  ( 2005)   1593 ت  طفيو الييياار 
 ضلية.  ار ور ملى المد ية ال سمة لدمحكمة الجطسئية الد 

 المجدف ملييى محسمييست ت  ار ور، استمع ض يمس  ت دق زسلحسلة  
نيييدمهس الممثييي  الهيييسص المريييتاك ميييي  ا  حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة 
الم طييييت مييييدار ور ضرئيييييف ال مدييييية المهتد يييية لال حييييس  األ اييييييت ضاألمييييم 

 ومييس زرييقل التيييدم المحيياز  ييت  طفيييو  مدييية  60المتحييدة  ييت  ار ييور كيي  
يا ك يييا  دييى ، ضبرييقل غيييسب  ييقث  رييكي  ال  ثيية ض ف ييهس  ييدريجيسً م ييس ة 
األم  ضالحمسية  ت المطسمق التت انتح ت مطهس ال مدية المهتد ة، حسلة 

ضبرقل استاا يجية الهاضج ذات الطيسر الماج ييية الميتاحيية لد  ثيية. ضسييدط 
الممثيييي  الهييييسص المرييييتاك ال ييييوء  دييييى  ييييدم نرييييوب نتييييسل ك يييييا مييييي  

كست ة، زسسييتثطسء اشييت سضالحاكييست المتييدحة غيييا المون يي حكوميية التييو ال 
ة ضن يييت ميييع حاكييية جييييل  حاييييا التيييو ال/جطسح   يييد محيييدض ة ضمتفانييي 

الواحييد  ييت ج يي  ميياة، ضمتييتويست ال طييف الي دييت المتدنييية ضن ييسيس ان ييدام 
األميييي  ضاحييييتالل األراضييييت التييييت  واجههييييس الطييييسزحول، ممييييس يحييييول  ضل 

ة ز ييض التيييدم المحييدض   ييت  مدييي   ييو  هم زرييك  متييتدام. ض حييظ محييااز
 ييدل ضالمتييسضاة ضحاكيية جيييل  حايييا لييى موا ييية حاكيية الالتييالم، مرييياا م

التييو ال/جطسح مطييت مطييسضي  دييى ن ييول ضثيييية الدضحيية لدتييالم  ييت  ار ييور 
كقسيييسس إلجيييااء مبييييد مييي  المفسضضيييست ميييع الحكومييية  يييت حبياال/ ونيييي  

األضل/ يتييييم ا ض ونيييييع ممييييسر لدمفسضضييييست الم دئييييية  ييييت كييييسنول  2018
سيي تي  ضكييي   سمييست نييدمهس  ييت مطس لمجدييف أي ييس ملييى مح ضاسييتمع ا . 2018

األمي  ال سم ل مديست حفظ التييالم زرييقل نتييسئ  ض وصيييست التيييييم المرييتاك  
 2017ميييييي  ا  حيييييس  األ ايييييييت ضاألميييييم المتحيييييدة اليييييوي أجييييياي  يييييت  يييييسم  

، ضكالرمييس كييسل 2018ضا سييت ااع ا سييتاا يجت الييوي أجيياي  ييت  ييسم 
ألمييم  حييس  األ اييييت ضا مدييية المهتد يية لالسسسس لمواصدة م س ة  رييكي  الأ

 المتحدة  ت  ار ور.

المييييييي ر   (2018) 2425ضميييييييدَّ  المجديييييييف، زموجيييييييب نااريييييييي   
 موز/ ولييييييي   13الميييييي ر   (2018) 2429ض  2018اال/ ونييييييي  حبي  29

، ض ية ال مدية المهتد ة ما ي ، لمدة أسيي و ي  ضلمييدة سييطة ضاحييدة 2018
. ( 108)2019حبياال/ ونييي   30 دييى التييوالت، ض متييد الفتيياة األ ييياة حتييى 

، نسم المجدف، مطسء  دى نتييسئ  ا سييت ااع (2018) 2429ض ت الياار 
ا سيييتاا يجت لد مديييية المهتد ييية المريييتاك ميييي  ا  حيييس  األ ايييييت ضاألميييم 

 __________ 

 . 1 ، الفياة(2018) 2429الياار  (108) 

المتحييييدة، مت ييييد   أضلويييييست ال مدييييية المهتد يييية ضض  تهييييس ضبهفييييض الحييييد 
 .  ( 109)لمقذضل ز  لديواتاألنصى ا

، 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  31ض ييت ميييسل رئسسييت صييدر  ييت  
. ضكييار ( 110)ع األمطييترحب المجدف زسلتحتيطست التت ماأت  دى الوضيي 

ست الك ييياة التييت    ييبال نسئميية، مجدييف اإل ييااب  يي  ندييي  مزاء التحييدي ال
سيمس كفسلة ميجس  حدييول متييتدامة لدطييسزحي   ييت  ار ييور ال ييسلغ  ييد رم   ض 

مديييول شييه ، ضشييد   دييى أنيي   ط غييت لدييدضل األ  ييسء أل  طظييا  2،7
  متييييقلة مليييى التمويييي  المهصييي  لتوحيييييد جهيييو  مطيييسء التييييالم  ديييى أنييي 

. ضأثطييى المجدييف  دييى ( 111)وية زسلغة لتفييس ي  ييو ة الطييباعسيسسية ذات أضل
ا تتييسم الماحديية األضلييى ميي  م ييس ة  رييكي  ال مدييية المهتد يية، ضأشييسر ملييى 
ا سييتطتسج الييوي ضر   ييت التيييييم زييقل مغييالق موانييع األ انيية نييد  تيي ب  ييت 

  ال  ثيية  ييت حدضث ثغاة  ت نظييم اإلنييوار الم كييا لد  ثيية، ضأثييها  دييى  ميي 
ييييق  ييت انتهسكييست حيييوق اليدرات، ضحده ميي  نييدر هس  دييى التح مجسل مطسء
كييسنول  11. ض ت ضنت  حق، ض ييت ميييسل رئسسييت صييدر  ييت ( 112)اإلنتسل

، رحييييب المجدييييف ميييياة أ يييياى زمظييييسرا التحتيييي  2018األضل/ يتييييم ا 
المتتما  ت الوضع األمطت  سرج ج   ماة، زف   حمدة جمع األسدحة 

 مدييية   المرتاكة التت   ولهس الحكوميية ضالمهس الحكومة، ضالجهو  التت  يوم
. ضإذ أحييسر المجدييف  دمييس ( 113)ي  الي سئيي المهتد ة لم سلجة المطسز ييست ميي 

زسلطيسر الماج ية التت انتاحهس األمييي  ال ييسم، ا تيياف زييقل التيييدم المحيياز 
صوب  حييق الطيسر الماج ية ضالم شاات م  شييقن  أل يتييهم  ييت نجييسح 

 .  ( 141)ا نتيسل م  حفظ التالم ملى مطسء التالم  ت  ار وردية  م

ضاستمع المجدف أي س ملى ثالث محسمست نييدمتهس رئيتيية لجطيية  
زريييقل التيييو ال.  (2005) 1591ر ياامجديييف األمييي  المطريييقة  ميييال زيييسل

ضسيييد ت رئيتيييية الدجطيييية ال ييييوء  دييييى  وصيييييست  ايييييق اله ييييااء الم طييييت 
 كييييسنول األضل/ 28زسلتييييو ال الييييوار ة  ييييت  يايييييان الطهييييسئت الصييييس ر  ييييت 

 __________ 

مفوضييييية  . انظييييا التياييييا الهييييسص ليييائيف  5ض    3ض    2الماجيييع نفتيييي ، الفيييياات   (109) 
ت ااع ا سيييتاا يجت  ا  حيييس  األ ايييييت ضاألميييي  ال يييسم لاميييم المتحيييدة زريييقل ا سييي 

 (.  S/2018/530لد مدية المهتد ة لال حس  األ اييت ضاألمم المتحدة  ت  ار ور ) 
 (110) S/PRST/2018/4 .الفياة األضلى ، 
  الفيا سل الثسنية ضالتس سة.الماجع نفت ،  (111) 
 الماجع نفت ، الفياة الهسمتة.  (112) 
 (113) S/PRST/2018/19 .الفياة الثسنية ، 
  .S/2018/912ي س الماجع نفت ، الفياة التس سة. انظا أ (114) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
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نريي ة أ ، زمس  ت ذلك  وصية الدجطيية زمواصييدة رصييد( 115)2017 يتم ا 
ال ضالت ييسضل مييع الجمس ييست المتييدحة الدار ورييية  ييت لي يييس ضجطييوب التييو 

ة الدجطيية أي ييس ملييى الطتييسئ  الدجييسل الم طييية لهييوا الغيياع. ضأشييسرت رئيتيي 
التت  وص  مليهييس الفايييق  ييت  يايييان الم نييت الييوي نييونل مييع الدجطيية  ييت 

ضإليييى أ ميييسل الدجطييية، زميييس  يييت ذليييك ا جتميييسع  2018آب/أغتييي ف  17
، 2018شيييي سر/  اا ا  2 يد ييي  ميييع التيييو ال ض ضل المط يييية  يييت ي اليييو

لدحصييول  2018ضالبيييسرة التييت نسمييت مهييس ملييى التييو ال  ييت نيتييسل/أماي  
 دييى م دومييست  يي  حسليية  طفيييو  ييداميا الجييباءات. ضجييد  المجدييف ض ييية 

 . ( 116)2019آذار/مسرس  12 ايق اله ااء لمدة سطة ضاحدة، حتى 

، ضجايييييييييس  دييييييييى الممسرسيييييييية (2005) 1593ض مييييييييال زييييييييسلياار  
ضليييية محسمييية مليييى دالمت  ييية، نيييدمت المد يييية ال سمييية لدمحكمييية الجطسئيييية ال

ل سميية   و هييس ملييى . ضكييارت المد ييية ا2018المجدييف مييا ي   ييت  ييسم 
م امتثييسل التييو ال ض ضل المجدييف   هييسذ مجييااءات مدموسيية ر ا  دييى  ييد

أ  ييييسء أ يييياى لدييييياار  طييييد  طفيييييو أضامييييا مليييييسء الييييي ض الصييييس رة  يييي  
المحكمة. ض حظت محااز ز ييض التيييدم  ييت الحسليية  ييت  ار ييور، ضأ ابييت 

نيي ،    اليدييق مزاء التيييسريا التييت  فيييد زسسييتماار ال طييف ضييد المييد سأي 
ييييست التييت ضأمد ت المجدف  دى آ ا الت ورات  يمس يهيي  حسليية التحي

يجايهس مكت هس  ت الحسلة  ت  ار ور، ضمد ييت مطيي   يييديم الييد م، موسييسئ  
 مطهس  و يا  موي  األمم المتحدة.

ض يميييييس  ت ديييييق زمط يييييية أمييييييت ضالحيييييدض  ميييييي  جطيييييوب التيييييو ال  
مليييى محسمييية  2018أ دول/سييي تم ا  20ضالتيييو ال، اسيييتمع المجديييف  يييت 

م زرييييقل حسليييية اآللييييية نييييدمهس ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم ل مديييييست حفييييظ التييييال
صيييست األمييي  ال ييسم ز  ييس ة المرييتاكة لاصييد الحييدض  ضالتحيييق مطهييس ض و 

، 2018الم نتيية ألميييت. ض ييالل  ييسم   رييكي  نييوة األمييم المتحييدة األمطييية
 2018  نيتييسل/أماي    13الميي ر     ( 2018)   2411أذل المجدف زموجب ناارن  

ت  حييق، ت ضنيي . ض يي ( 117)أيييسم 10متمد ييد ض ييية ا فييسق أميي  الحييدض  لمييدة 
، مييدَّ  المجدييف  ييت 2017ضض يًس لدممسرسة المت  ة  ت المجدييف مطييو  ييسم 

ة الم نتيية التييت  ييد م اآللييية لفتيياة مطسسيي تي  مطفصييدتي  ض ييية اليييوة األمطييي 
ط ية أميت ، ضض  تهس المت دية زم2019نيتسل/أماي   15ستة أشها حتى 

ق زمط ييية س  ت ديي . ض يميي ( 118)2019أيسر/مييس و  15لفتيياة سييتة أشييها حتييى 
 __________ 

 (115) S/2017/1125 . 
 .2، الفياة (2018) 2400الياار  (116) 
 .1لفياة ، ا(2018) 2411الياار  (117) 
) مد د ض ية  1، الفياة (2018) 2438؛ ض 1، الفياة (2018)  2412الياارال   (118) 

؛ 1، الفييييييييييييياة (2018) 2416 فييييييييييييسق أميييييييييييي  الحييييييييييييدض (؛ ضالييييييييييييياارال   ييييييييييييم ا
 مد د الو ية المت دية زمط ية أميت(.)  1، الفياة (2018) 2445 ض

أميت،  صاف المجدييف زموجييب الفصيي  التييسزع  جييد  أي ييس نيياارن متمد ييد 
ألمطييية الم نتيية، المطصييوص  ديهييس مهسم الحمسية ضاألميي  المطوميية زييسليوة ا

دهِّل . ضرغم أل المجدف لم ي يي ( 119)(2011) 1990 م  الياار 3 ت الفياة 
ييية الم نتيية  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، م  أنيي   فييض ض ييية اليييوة األمط 

لديييوات  ييت ال  ثيية ضزا  ميي  نييوام أ يياا  مييا ي  الحييد األنصييى المييقذضل زيي  
 .  ( 120)الرامة

دض  ضالتحييييق مطهيييس، ض يميييس  ت ديييق زسآلليييية المريييتاكة لاصيييد الحييي  
نيتييييييسل/أماي   23المييييي ر   (2018) 2412 نيييييار المجديييييف،  ييييييت نييييياارن

ل محااز  يييدم مدمييوس مييع اسييتيفسء  ييدة ، ضجوب أل ُيظها ال ا س2018
شييييياضر، مطهيييييس اإلزييييييسء  ديييييى اإلذل اليييييدائم الممطيييييوح لديييييدضريست الجويييييية 

التسز يية لديييوة األمطييية الم نتيية، ض ف ييي  موانييع أ انيية آلييية رصييد  ضاألرضييية
مطيييية المرييتاكة، ضسيييحب ض ييييد اجتمس ييست لاليييية التيسسييية ضاألالحييدض ، 

ض ية اآلمطة المطبض ة التالح، ض ييتح نوات كال ال ا ي  م  المط ية الحد
م سما حدض ية مضس ية، ضاسييتئطسف مطسنرييست   ديييم الحييدض ، زمييس  ييت ذلييك 

  ريياي  األضل/ 11. ض ييت ( 121)ضضست زرقل المطسمق المتطييسزع  ديهييسالمفس
، متحييد ث ريييون (2018) 2438لمجديييف  ييت نييياارن ، نييسم ا2018أكتييوبا 

الراضر لترم  نيسم حكومة جطوب التو ال ز نرييسء  ايييق ر يييع المتييتوى 
ة ضإ سحيية الحاكيية ال اييية لديييوة األمطييية الم نتيية لتو ييية المجتم ييست المحدييي 
ح، ض مكييي  الحدض ية اآلمطة المطبض يية التييال م  نوك مرسر ملى المط ية

م ييسما الحدض ييية ال ييا ي  ميي  ضضييع جييدضل زمطييت لدتحيييق ميي  اشييتغسل ال
 .  ( 122)ض مكيطهمس م  منرسء مكس ب لدجمسرك ضالهجاة

 2416ض يميييس  ت ديييق زمط يييية أمييييت، أ ييياب المجديييف  يييت نييياارن  
 يييي   ي يييية أمديييي  ألل ال ييييا ي   2018أيسر/مييييس و  15الميييي ر   (2018)
  تهوا م    وات نديدة لتطفيو ا  فييسق زرييقل التا ي ييست الم نتيية ليي  ارة لم

ضاألميي   ييت مط ييية أميييت ضلدتوصيي  ملييى  تييوية سيسسييية لوضييع اإلنديييم، 
متتكمدة ملى المجدف، م   الل  ايق مس م دومست طهمس أل ييدضمدب م

ييييييت الا يييييع المتيييييتوى الم طييييت زسلتطفيييييو، زرييييقل اله يييييوات ا  حييييس  األ ا 
المتهييوة ألغييااع مطهييس  تييوية الوضييع الطهييسئت ألميييت ميي   ييالل الطظييا 

الوي ندم   ايق ا  حس  األ اييت الا يع المتييتوى  2012  ت ميتاح  سم
لييييياارات ضضييييمسل سيييييا أ مييييسل لجطيييية الانسزيييية الم طييييت زسلتطفيييييو، ض طفيييييو ا

 __________ 

. ضلالمييالع  دييى  1، الفييياة  ( 2018)   2445؛ ض  1، الفييياة  ( 2018)   2416الييياارال   (119) 
 ام اليوة، انظا الجبء التسزع، اليتم الاازع. مبيد م  الم دومست    اإلذل زسستهد 

  .4ض  3، الفيا سل (2018) 2445؛ ض 3، الفياة (2018) 2416الياارال  (120) 
 . 3، الفياة (2018) 2412الياار  (121) 
 . 3، الفياة (2018) 2438الياار  (122) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/1125
https://undocs.org/ar/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
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 بيب المصسلحة مي  ن يدتت المتياية ض  طكييس نيييوك كة  ت أميت، ض  المرتا 
. ضحث المجدف أي ييس  دييى مواصييدة محييااز ( 123)ض حفيبرمس  دى الت سضل 

. ضمدييب المجدييف ( 124)سء الم ستست الم نتة لمط ييية أميييتالتيدم نحو منر
 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا  15المييييي ر   (2018) 2445أي يييييًس،  يييييت نييييياارن 

،  يديم م دومييست متييتكمدة  يي  اله ييوات التييت ا هييو هس مفوضييية 2018
يست لجطيييييية التحييييييييق ضالتحيييييياي ا  حييييييس  األ اييييييييت لتيييييييديم نتييييييسئ  ض وصيييييي 

 حيييييس  المريييييتاكة لمط يييييية أمييييييت مليييييى مجديييييف التيييييدم ضاألمييييي  التيييييسزع لال
 دييى التطتيييق مييع . ضشييجع المجدييف اليييوة األمطييية الم نتيية ( 125)األ اييييت

 ايق ا  حس  األ اييت الا يع المتتوى الم طت زسلتطفيو ضالم  وث الهسص 
سلحة ض و ييييية المجتمييييع لامييييي  ال ييييسم ملييييى اليييييال األ اييييييت زرييييقل المصيييي 

اإل ارة  المحدت ض مديست التالم التيسسية، ض  ييس ال  ثيية ملييى التطتيييق مييع
 .  ( 126)ة  ت المجددالمتياي  التت  يطتهس جوبس  ت أميت ضإ ارة ن يدة

األمييي  ال ييسم ضاألمييي  ض يمس  ت دق زجطوب التو ال، نييدم ضكييي   
مدييييييست حفيييييظ التيييييالم محسميييييست مليييييى المجديييييف كييييي  ال يييييسم المتيييييس د ل 

ز ثيية األمييم ست مضييس ية، زرييقل  طفيييو ض ييية ثييالث مطسسيي   ومييس، ض ييت  90
المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال، زمييس  ييت ذلييك نرييا نييوة الحمسييية اإلنديمييية، 
سيييييية ضجهييييو  ال  ثيييية الاامييييية ملييييى  وسييييييع ن ييييسق أنريييي تهس المت دييييية زحم

المييدنيي  لترييم  مهتدييف أنحييسء ال دييد، ضإمكسنييية م ييس ة  رييكي  ال  ثيية  ييت 
ب سق المطرييييط لتتييييوية الطييييباع  ييييت جمهورييييية جطييييو المتييييتي   لييييد م ا  فيييي 

التييييييو ال، الييييييوي ضن يييييي  ال د ييييييد ميييييي  األمييييييااف  ييييييت أ يييييييف أزسزييييييس  ييييييت 
. ضاسييييتمع المجدييييف أي ييييس ملييييى محسمييييست ميييي  2018أ دول/سيييي تم ا  12

حفيييظ التيييالم، ضكيييولك الم  يييوث الهيييسص لاميييي  ممثديييت م ارة  مدييييست 
ريييتاكة لداصيييد ضرئييييف الدجطيية الم ال ييسم مليييى التييو ال ضجطيييوب التييو ال،

دهيئة الحكومية الدضلية الم طييية زسلتطمييية ملييى ييم، ضالم  وث الهسص لضالتي
جطييوب التييو ال زرييقل اسييتماار اليتييسل ضانتهسكييست ا فييسق ضنييف األ مييسل 

ض يتيييييا ضصييييول المتييييس دات اإلنتييييسنية  ييييت اليتسلييييية ضحمسييييية المييييدنيي  
المحيياز  . ضنييد أشييسر ريي  ء ملييى التيييدم2017كييسنول األضل/ يتييم ا  21

لحكومية الدضلية الم طية زسلتطمييية ل ييمسل  ت الجهو  التت  يو رس الهيئة ا
ضنييف  ائييم إلمييالق الطييسر ض طريييط  مدييية التييالم ميي   ييالل التونيييع  ييت 

الهامييييوم لال فييييسق مييييي  أمييييااف   دييييى م ييييالل 2018حبياال/ ونييييي   27
 الطباع  ت جطوب التو ال. 

 __________ 

 . 6، الفياة (2018) 2416الياار  (123) 
 . 7لماجع نفت ، الفياة ا (124) 
 . 7، الفياة (2018) 2445الياار  (125) 
 . 16ض  9الماجع نفت ، الفيا سل  (126) 

كمييس نييدم ضكييي  األمييي  ال ييسم ضاألمييي  ال ييسم المتييس د ل مديييست  
مييي  ال ييسم لدريي ضل اإلنتييسنية ضنسئ يية حفظ التالم، ملى جسنييب متييس دة األ

لظيياضف مطتق اإلغسثة  ت حييس ت ال ييوارأل، محسميية ملييى المجدييف  يي  ا
التيييو ال،  تيييد وا ال يييوء  ديييى لتيييسئدة  يييت جطيييوب نية الصييي  ة ااإلنتيييس

مال يييي  شييه  زحسجييية مليييى  6مال يييي  ميي  الطيييسزحي ، ض  4ضجييو  نحيييو 
ي  شييه  ي ييسنول مال يي  5الم ونيية المطيييوة لدحيييسة ضالحمسييية، ضأكثييا ميي  

مييييي  ان يييييدام األمييييي  الغيييييوائت،   يييييال  ييييي  ممكسنيييييية ضصيييييول مطظميييييست 
  التط يي  جيية  سلييية ميي  الت ييييد ض  يمكيي المتس دة اإلنتييسنية التييت  تتييم مدر 

سييد وا ال ييوء  دييى ار فييسع م ييد ت انتهسكييست حيييوق اإلنتييسل  مهييس. كمييس
نييدمت ض جسضزا هس ضال طف الجطتت الما  ط زسلطبا ست. ض ت رييوا التيييسق، 

الممثدة الهسصة لامي  ال سم الم طية زسل طف الجطتت  ييت حييس ت الطييباع 
ف الجطتت  ت حوا ث ال ط  المثياة لديدقمحسمة ملى المجدف    البيس ة 

، ضرت أ دى زيس ة شوردت  ت التييطوات الييثالث التييسزية، 2018 ت  سم 
زميييس  يييت ذليييك التييييسريا التيييت ضر ت  ييي  حيييس ت ا غتصيييسب الجمييييس ت 

. ضحثييييت 2018سء ضالفتيييييست  يييت زييييسنتيو  يييت  ريييياي  الثيييسنت/نو م ا لدطتييي 
ريييون األ  ييييسل،  الممثدييية الهسصييية الحكومييية  ديييى ضييييمسل المتيييسءلة  ييي 

دى    يق الجباءات  ت رييوا الصييد   دييى نحييو متتييق ضحثت المجدف  
 زس ت سررس جسن ًس حسسمًس م  جوانب الا ع ضالونسية.

، نسم ضكي  األمييي  ال ييسم 2018 راي  الثسنت/نو م ا  16ض ت  
ضمفييييوع التييييدم ضاألميييي   ييييت ا  حييييس  األ اييييييت مديييييست حفييييظ التييييالم ل 

ضالميييد اة التطفيويييية لهيئييية األميييم المتحيييدة لدمتيييسضاة ميييي  الجطتيييي  ض مكيييي  
زيييييي مالع المجدييييييف  دييييييى آ ييييييا  الميييييياأة )ريئيييييية األمييييييم المتحييييييدة لدميييييياأة(

المتتجدات زرقل البيسرة المرييتاكة مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت 
لت بيب الرااكة مي   2018األضل/أكتوبا  التو ال  ت  راي  ملى جطوب

المطظمتي  م  أج   حييق التالم ضاألميي  الرييسمدي  ضالميياا يي  لدمطظييور 
ف أي ييس ملييى محسمييست ميي  ، استمع المجد2018الجطتسنت. ض الل  سم 

ممثدييي  اثطييي   يي  مطظمييست المجتمييع المييدنت  ييت جطييوب التييو ال زرييقل 
الطتيييييسء ضاألمفييييسل. ضنيييييد أكيييييد ميييييدنيي ، زمييييي   يييييهم  ييييقثيا الطيييييباع  دييييى ال

المميييييثالل  ديييييى الحسجييييية مليييييى جمدييييية أميييييور مطهيييييس ا  يييييسع نهييييي   اا يييييت 
م ا  ت ييسرات الجطتييسنية  ييت  طفيييو ضنييف ممييالق الطييسر ض ييت مصييالح الحكيي 
ضال دالة ا نتيسلية، ضنسمس مد وة المجدف ملى ال غط  دييى األمييااف ميي  

ة مجدييية  ييت سركة الميياأة مرييسركأج    م ضنف ممالق الطسر ضضمسل مر
 مدييية التييالم، ضحثييس المجدييف  دييى   ييم المطظمييست الطتييسئية ضمطظمييست 

 .  ( 127)المجتمع المدنت ضالتواص  م هس

 __________ 

 (127) S/PV.8249 ؛ ض 6ض  5، الصفحتسلS/PV.8356 8ض  7، الصفحتسل.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
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 آذار/ 15الم ر   (2018) 2406ضنسم المجدف زموجب ناارن  
، متصيييا س زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، متمد يييد 2018ميييسرس 

 ييت جطييوب التييو ال لمييدة سييطة ضاحييدة، حتييى  حييدةض ييية ز ثيية األمييم المت 
،  ييت ظيي  م  ييسل ز ييض الت ييد الت  دييى ض  تهييس 2019آذار/مييسرس  15

جميييع األمييااف . ضمسلييب المجدييف ( 128)مييع الحفييسظ  دييى  رييكيدهس ال ييسم
لونف الفوري لديتسل ض طفيو ضنف ممييالق الطييسر الم ديي   طيي   ييت ا  فييسق زس

ضا فييسق  2015التييو ال ل ييسم ب المت دييق زحيي  الطييباع  ييت جمهورييية جطييو 
، 2018 موز/ وليييي   13. ض ييت ( 129)2017ضنييف األ مييسل اليتسلييية ل ييسم 
، متصيييا س زموجيييب الفصييي  (2018) 2428أ ييياب المجديييف،  يييت نييياارن 

ل  ييت التييو االتسزع م  الميثييسق،  يي  زييسلغ ندييي  مزاء م فييسق نييس ة جطييوب 
ضييع حييد لا مييسل ال دائييية، ضمييسل هم زييقل  تييييدضا زرييك  كسميي  ض ييوري ض 

زقحكييسم ا فسنييست ضنييف ممييالق الطييسر التييت أمامورييس ضأل يتييمحوا موصييول 
 .  ( 130)زرك  كسم  ضآم  ض ضل  وائق الم ونة اإلنتسنية

ضاسييتمع المجدييف ملييى محييسمتي  ميي  رئيييف لجطيية مجدييف األميي   
زرقل جطوب التييو ال  يمييس  ت دييق  (2015) 2206المطرقة  مال زسلياار 

متوصيييييست  ايييييق اله ييييااء الم طييييت زجطييييوب التييييو ال الييييوار ة  ييييت  يايييييان 
، ضالتيايييا الم نييت الصييس ر 2018سل/أماي  نيتيي  12س ر  ت الطهسئت الص

زرييقل  طفيييو الجييباءات المفاضضيية  2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  26 ييت 
جطيية المجدييف  دييى آ ييا . كمييس أمدييع رئيييف الد( 131) دييى جطييوب التييو ال

المتيييتجدات زريييقل  مييي  الدجطييية، زميييس  يييت ذليييك محسمييية نيييدمتهس الممثدييية 
ى الدجطيية  ييت طييباع المتييدح مليي ة زسألمفييسل ضالالهسصيية لامييي  ال ييسم الم طييي 

، ضالبيسرة التت نييسم مهييس رئيييف الدجطيية ملييى جطييوب 2018نيتسل/أماي   11
م  أجيي    بيييب  2018التو ال ضإثيوبيس ضأضغطدا ضكيطيس  ت حبياال/ وني  

 .  ( 132)الدضل الم طية ضالت سضل م هس زرقل  طفيو  داميا الجباءات

 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2406ار اليا  (128) 
 . 1، الفياة (2018) 2406الياار  (129) 
  .2ض  1الفيا سل  ،(2018) 2428ر الياا (130) 
 2353كيييار الفاييييق  يييت  ياييييان الطهيييسئت المييييدم مليييى المجديييف  ميييال زيييسلياار  (131) 

(2017) (S/2018/292قكيد  وصيس   لدمجدف زسلييسم زجمدة أمور م  ،) طهيس
م راج أشييييهسص مضييييس يي   ييييت نسئميييية الهسضيييي ي  لدجييييباءات المتيييي ضلي   يييي  
اإلجييااءات التييت  هييد  التييالم ضاألميي  ضا سييتياار  ييت جطييوب التييو ال ض يياع 

ميييدم ملييى حظييا  دييى  وريييد األسييدحة. انظييا أي ييس التيايييا الم نييت لدفايييق ال
  (.S/2018/1049) (2018) 2428اار المجدف  مال زسلي

 (2015) 2206لمبيد م  الم دومست    ض يية الدجطية المطريقة  ميال زيسلياار  (132) 
  زسء.-نظا الجبء التسسع، اليتم األضلضض ية  ايق اله ااء التسزع لهس، ا

، متصييا س زموجييب (2018) 2406ضأ يياب المجدييف  ييت نيياارن  
الفص  التسزع م  الميثسق،    ا تبام  الطظا  ييت ا هييسذ جميييع التييداميا 

ع حظيييييا  ديييييى  ورييييييد األسيييييدحة، حتيييييب الالزمييييية، زميييييس  يييييت ذليييييك  يييييا 
طييع ا نت سء، لحامسل األمااف ميي  الوسييسئ  الالزميية لمواصييدة اليتييسل ضم

. ض يييالل  يييسم ( 133)2017اليتسليييية ل يييسم انتهسكيييست ا فيييسق ضنيييف األ ميييسل 
، ا هو المجدف نااري  مضس يي  زرقل الجييباءات المفاضضيية  دييى 2018

أيسر/ميييس و  31المييي ر   (2018) 2418جطييوب التيييو ال، ضرميييس الييياارال 
، الدييوال جييد  2018 موز/ ولييي   13الميي ر   (2018) 2428ض  2018

زموج همس حظا التفا ض جميد األصول  ت جطوب التو ال، ضمد  ض ييية 
ااء مييا ي ، لفتيياات شييهاي  ضنصييف ضأحييد  رييا شييهاا ضنصييف  ايييق اله يي 

ليييك،  ييياع المجديييف،  يييت . ضبسإلضيييس ة مليييى ذ( 134)الريييها،  ديييى التيييوالت
، (2018) 2418ميييي  الييييياار  3ض مييييال زييييسلفياة  (2018) 2428الييييياار 

أيسر/ميييس و  31حظييياا  ديييى  ورييييد األسيييدحة مليييى جطيييوب التيييو ال حتيييى 
اءات لترم  الجهييست  سق م س يا اإل راج  ت نوائم الجب ، ضضسع ن 2019

كيسنييست ال ييسل ة  ييت الته يييط أل مييسل  ط ييوي  دييى ميي  األشييهسص ضال
ال طييييف الجطتييييت ضالجطتييييسنت أض  ييييت  وجييييي   دييييك األ مييييسل أض ار كسمهييييس، 

. ضاُ هييو الييياارال ( 135)أضسف شهصي  ملى نسئميية الجييباءات الهسصيية زيي ض 
زقغد ية  ت ة أصوات ضامتطسع ستة  (2018) 2428ض  (2018) 2418

لحييسلتي ، شييكك أ  ييسء المجدييف كدتييس ا. ض ييت ( 136)أ  سء    التصييويت
أ يياا   الممتط ول    التصويت  ت  ونيت ضجدضى حظا األسييدحة ضإ راج

 ت  ت ماحدة حاجة زسلطت ة ل مدية التالممضس يي   ت نوائم الجباءات  
جطييوب التييو ال، ض ييدم التطتيييق مييي  المجدييف ضالهيئيية الحكومييية الدضلييية 

. ضأكييد األ  ييسء الم يييدضل   هييسذ ( 137)الم طية زسلتطمية ضا  حس  األ اييت
لال فييسني  الم ييامي   ييت  ييسمت اليييااري   دييى اسييتماار انتهييسك األمييااف 

 __________ 

 .3، الفياة (2018) 2406الياار  (133) 
 .  19ض    12، الفيا سل ( 2018)   2428؛ ض  2ض    1الفيا سل ،  ( 2018)   2418الياارال  (134) 
. ضلمبييييد 17، ض 14مليييى  12، ض 6مليييى  4، الفيييياات (2018) 2428اليييياار  (135) 

 ييداميا الجييباءات المت ديية زجطييوب التييو ال، انظييا الجييبء   الم دومييست  يي  مي 
 سزع، اليتم الثسلث.الت

 (136) S/PV.8273 ؛ ض 5، الصفحةS/PV.8310 6، الصفحة.  
 (137) S/PV.8273  7)غيطيييس ا سييتوائية(، ضالصييفحة    4صييفحة  )مثيوبيييس(، ضال   3، الصييفحة  

) ضليية موليفيييس المت ييد ة    8)الصييي (، ضالصييفحة    8)ا  حييس  الاضسييت(، ضالصييفحة  
  5  ض   4الصيييييفحتسل  ،  S/PV.8310)كسزا تيييييتسل(؛ ض    9اليومييييييست(، ضالصيييييفحة  
)الصييييييي (،  8وائية(، ضالصييييييفحة  )غيطيييييييس ا سييييييت   6ض    5)مثيوبيييييييس(، ضالصييييييفحتسل  

)ا  حيس   10ض  9) ضلة موليفييس المت يد ة اليومييست(، ضالصيفحتسل  8ضالصفحة 
  )كسزا تتسل(. 10الاضست(، ضالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/292
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1049
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8273
https://undocs.org/ar/S/PV.8310
https://undocs.org/ar/S/PV.8273
https://undocs.org/ar/S/PV.8310


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 30 

 

هيييسذ مجيييااءات مدموسييية ل يييمسل المتيييسءلة ، ضضيياضرة ا  2017ض  2015
 . ( 138)ى األمااف م  أج  التوص  ملى ح  سيسستضزيس ة ال غط  د

 __________ 

 (138) S/PV.8273الممدكية  6ض  5)الو ييست المتحيدة(، ضالصيفحتسل  2ة ، الصفح(
) انتس(؛  9)التويد(، ضالصفحة  6)رولطدا(، ضالصفحة   6دة(، ضالصفحة  المتح
) انتيييييس(،  6)الو ييييييست المتحيييييدة(، ضالصيييييفحة  2، الصيييييفحة S/PV.8310ض 

)الممدكيييييييية  11)رولطيييييييدا(، ضالصيييييييفحة  7ضالصيييييييفحة طيييييييدا(، )مول 7ضالصيييييييفحة 
  )التويد(. 12ض  11المتحدة(، ضالصفحتسل 

أ نييسن الجدتييست مطدرجيية ية روا ال طد،  ييا  ضألغااع  يتيا  غ  
 حيييت ثالثييية  طيييسضي  مطفصيييدة،  ت ديييق ميييدار ور، ضال النيييست ميييي  جطيييوب 

 سلة  ت أميت، ضجطوب التو ال.التو ال ضالتو ال ضالح

 

 
 دارفور -الجلسات: تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان 

الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييييييييد وات  ميييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 لمس ةسز

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8155 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 10
 2018 طس ا 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  ال مديييية 
المهتد ة لال حس  األ ايييت ضاألميم 

 ار ييييييييييييييييييييييور المتحييييييييييييييييييييييدة  ييييييييييييييييييييييت 
(S/2017/1113) 

ضكييييييييي  األمييييييييي  ال ييييييييسم  التو ال 
 ل مديست حفظ التالم

سييييي  ة مييييي  أ  ييييييسء  
، ضجميييييييع  )أ( المجدييييييف 
ي    المد وه

 

مفوضييية التييييم اليوي أجياان رئييف  
ضاألميييييي  ال يييييسم س  األ ايييييييت ا  حييييي 

لامم المتحدة لدماحدة األضليى مي  
م ييييس ة  رييييكي  ال مدييييية المهتد يييية 
لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة 

 (S/2018/12 ت  ار ور )

     

S/PV.8172 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 31
 2018 طس ا 

     S/PRST/2018/4 

S/PV.8177 

شيييييييييييييييييييييييييييييييي سر/  اا ا  8
2018 

 كييييييييييييييسنول  28رسييييييييييييييسلة م ر يييييييييييييية 
موجهة مليى  2017األضل/ يتم ا 

رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي   ايييييق 
لم طيييت زسلتيييو ال المطريييق اله يييااء ا

 (2005) 1591  ميييييييييال زيييييييييسلياار
(S/2017/1125) 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم 
م  الو يست المتحيدة 

 (S/2018/95) 

 (2018) 2400الييييييييييييييييييييييييييييييياار  التو ال  التو ال
 )ا ُّهيييييييييييو زموجيييييييييييب 15-0-0

 الفص  التسزع(

S/PV.8202 

مييييييييييييييييييييييييييييسرس /آذار 14
2018 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  ال مديييية 
المهتد ة لال حس  األ ايييت ضاألميم 
المتحييييييييييييييييييييييدة  ييييييييييييييييييييييت  ار ييييييييييييييييييييييور 

(S/2018/154 ) 

الممثي  الهيسص المرييتاك   التو ال  
الم طييييت مييييدار ور ضرئيييييف  
ال مدية المهتد ة لال حيس   
األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  

  ت  ار ور 

سييييييتة ميييييي  أ  ييييييسء 
، )ج(،)ب(المجديييييييييييييييييييف

ي   ) ( ضجميع المد وه

 

S/PV.8252 

 2018أيسر/مس و  10

  ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  ال مديييية
ألميم المهتد ة لال حس  األ ايييت ضا

المتحييييييييييييييييييييييدة  ييييييييييييييييييييييت  ار ييييييييييييييييييييييور 
(S/2018/389) 

الممثي  الهيسص المرييتاك   التو ال 
ت مييييدار ور ضرئيييييف  الم طيييي 

مهتد ة لال حيس   ال مدية ال 
األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  

  ت  ار ور 

سييييييتة ميييييي  أ  ييييييسء 
، ضجمييع )ه(المجدف

ي ال  ) (مد وه
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الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييييييييد وات  ميييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 لمس ةسز

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8283 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   11
2018 

التياييييا الهيييسص ليييائيف مفوضيييية 
 ا  حيييييس  األ ايييييييت ضاألميييييي  ال يييييسم
لامييم المتحيييدة زرييقل ا سيييت ااع 
ة ا سييييييتاا يجت لد مدييييييية المهتد يييييي 
لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة 

 (S/2018/530 ت  ار ور )

ضكييييييييي  األمييييييييي  ال ييييييييسم  التو ال  
 ل مديست حفظ التالم 

سيييي  ة ميييي  أ  ييييسء 
، ضجمييييع )أ(المجديييف
ي   المد وه

 

S/PV.8287 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   14
2018 

  ييييييو ضاحييييييد ميييييي      
المجدييييييييف أ  ييييييييسء 
 )ج()مولطدا(

 

S/PV.8290 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   20
2018 

المد يييييييييييييييييييية ال سمييييييييييييييييييية  التو ال  
لدمحكميييييييييييييية الجطسئييييييييييييييية 

 الدضلية

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء  
المجدييييييييف، ضجمييييييييييع  

ي    المد وه

 

S/PV.8302 

  ال/ ونييييييييييييييييييييييي حبيا  29
2018 

التياييييا الهيييسص ليييائيف مفوضيييية 
ا  حيييييس  األ ايييييييت ضاألميييييي  ال يييييسم 
لامييم المتحيييدة زرييقل ا سيييت ااع 
ا سييييييتاا يجت لد مدييييييية المهتد يييييية 

ميييم المتحيييدة لال حيييس  األ ايييييت ضاأل
 (S/2018/530 ت  ار ور )

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم 
تحييدة لما ممدكييةمي  ال
(S/2018/640) 

 (2018) 2425الييييييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0  

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8311 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييييييييييي   13
2018 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم  
المتحييدة مي  الممدكيية 

(S/2018/693) 

 (2018) 2429الييييييييييييييييييييييييييييييياار  التو ال   التو ال
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(
S/PV.8366 

  رييييييييييييييييييييييييياي  األضل/ 3
 2018أكتوبا 

  ييييييو ضاحييييييد ميييييي      
سء المجدييييييييف أ  يييييييي 
 )ج( دا()مولط

 

S/PV.8377 

  ريييييييييييييييييياي  األضل/ 22
 2018أكتوبا 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  ال مديييية 
ضاألميم المهتد ة لال حس  األ ايييت 

المتحييييييييييييييييييييييدة  ييييييييييييييييييييييت  ار ييييييييييييييييييييييور 
(S/2018/912) 

الممثيييييييييييييييييي  الهييييييييييييييييييسص  تو ال لا 
المرييييييييييييييييتاك الم طييييييييييييييييت 
مييدار ور ضرئيييف ال مدييية 
المهتد ييييييييييييية لال حييييييييييييييس  
األ اييت ضاألمم المتحدة 

  ت  ار ور

سيييي  ة ميييي  أ  ييييسء 
، ضجمييييع )أ(المجديييف
ي   )ض(المد وه

 

S/PV.8415 

 كييييييييييييييييييييسنول األضل/ 11
 2018 يتم ا 

     S/PRST/2018/19 

S/PV.8425 

 كيييييييييييييييييييسنول األضل/ 14
 2018 يتم ا 

سمييييييييييييييييييية المد يييييييييييييييييييية ال  التو ال  
الجطسئييييييييييييييية  لدمحكميييييييييييييية
 الدضلية

جميييييييييييييييع أ  ييييييييييييييسء 
المجديييييييف، ضجمييييييييع 

ي    المد وه

 

 
 ا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت. وميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسز المت د ة الي -مثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة  )أ( 
  ة اليوميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار. المت د -س ) ضلة مولطدا، ضبوليفي )ب( 
 زرقل التو ال. (2005) 1591األم  المطرقة  مال زسلياار  كدمت ممثدة مولطدا زصفتهس رئيتة لجطة مجدف  )ج( 
 الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  الفسشا. هسص المرتاك  ت شسرك الممث  ال ) ( 
 زا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت. المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكس -موليفيس ) ضلة  )ه( 
 ك الممث  الهسص المرتاك  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  جورسنت ا ، جطوب أ ايييس.سر ش )ض( 
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الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 أ اى ضثسئق  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييييد وات  مييييييياًل 
 37زسلمس ة 

 الييييييييييد وات  مييييييييييالً 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8232 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   13
2018 

مراضع ناار ميدَّم م  الو يست  
 (S/2018/341المتحدة )

 (2018) 2411الييييييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

S/PV.8240 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   23
2018 

م  الو يست مراضع ناار ميدَّم  
 (S/2018/380) المتحدة

 (2018) 2412الييييييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

S/PV.8258 

 2018أيسر/مس و  15

م  الو يست مراضع ناار ميدَّم  
 (S/2018/455) المتحدة

 (2018) 2416الييييييييييييييييييييييييييييييياار  التو ال  التو ال
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع( 
S/PV.8357 

أ دول/سيييييييييييييييييييي تم ا  20
2018 

 آب/ 20 ييييييييييييييية رسيييييييييييييييسلة م ر 
موجهيية ميي   2018أغتيي ف 

األميييييييي  ال يييييييسم مليييييييى رئيتييييييية 
مجديييييييييييييييييييييييييييييييييييف األمييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

(S/2018/778) 

جطيييوب التيييو ال،  
  اللتو ضا

ضكييي  األمييي  ال ييسم 
ل مديييييييييييييست حفييييييييييييظ 
التيييالم، ضالم  يييوث 
الهيييييييييسص لاميييييييييي  
ال ييسم ملييى التييو ال 
 ضجطوب التو ال

سء جميييييييع أ  يييييي 
ف، المجدييييييييييييييييييييييييييييييي 

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   المد وه

 

S/PV.8371 

  ريييييييييييييييييياي  األضل/ 11
 2018أكتوبا 

م  الو يست مراضع ناار ميدَّم  
 (S/2018/909) المتحدة

جطيييوب التيييو ال، 
 ضالتو ال

ي جميع المد   (2018) 2438الييييييييييييييييييييييييييييييياار   وه
15-0-0 

S/PV.8400 

  رييييييييياي  الثيييييييييسنت/ 15
 2018نو م ا 

مراضع ناار ميدَّم م  الو يست  
 (S/2018/1021المتحدة )

جطيييوب التيييو ال، 
 ضالتو ال

ي    (2018) 2445الييييييييييييييييييييييييييييييياار  جميع المد وه
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(
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الجدتييييييية مح يييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

 39الييد وات  ميياًل زسلمييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8166 

 كسنول الثيسنت/ 24
 2018 طس ا 

ل مديست م ضكي  األمي  ال س   
حفييييييييييظ التييييييييييالم، ضرئيييييييييييف 
الدجطيييييية المرييييييتاكة لداصييييييد 
ضالتييييييم، ضمتيييس دة األميييي  
ال يييييييسم لدرييييييي ضل اإلنتيييييييسنية 
ضنسئ ييية مطتيييق اإلغسثييية  يييت 

 حس ت ال وارأل 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
، ضجميييييييييييييييع دييييييييييييييفالمج

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8192 

شييييييييي سر/  اا ا  27
2018 

 يايييييا  ييييسص لامييييي  ال ييييسم 
زرقل  جد د ض يية ز ثية األميم 
المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال 

(S/2018/143) 

ي  ال يييييييييسم المتيييييييييس د مييييييييي األ جطوب التو ال 
ل مديييييييييست حفييييييييظ التييييييييالم، 
ضالم  ييييوث الهييييسص لدهيئيييية 
الحكومييييية الدضلييييية الم طييييية 
زسلتطمييييييييييييية ملييييييييييييى جطييييييييييييوب 

 التو ال

تييييييية مييييييي  أ  يييييييسء م 
المجدف )موليفييس ) ضلية 

المت د ة اليومييست(،  -
ضبيييييييييييييييييييييياض، ضغيطييييييييييييييييييييييس 
ا سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتوائية، 
ضكسزا تيييييييتسل، ضكيييييييوت 
 يفييييييييييييييييوار(، ضجميييييييييييييييييع 

ي   المد وه
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الجدتييييييية مح يييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

 39الييد وات  ميياًل زسلمييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8204 

آذار/مييييييييييييسرس  15
2018 

 يايييييا  ييييسص لامييييي  ال ييييسم 
زرقل  جد د ض يية ز ثية األميم 

متحييدة  ييت جطييوب التييو ال ال
(S/2018/143) 

 ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  
)لدفتيييياة ميييي  جطييييوب التييييو ال 

 رييييييييياي  الثيييييييييسنت/نو م ا  15
شيي سر/  اا ا  16ملييى  2017
2018( )S/2018/163) 

مييييييدَّم مرييييياضع نييييياار 
 الو يست المتحيدةم  
(S/2018/221) 

 (2018) 2406الييييييييييييييييييييييييييييييياار   الجطوب التو   جطوب التو ال
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع( 

S/PV.8249 

أيسر/مييييييييييييييييييييييييييييس و  8
2018 

ال سم ل مديست ضكي  األمي   جطوب التو ال  
حفييييييظ التييييييالم، ضالم  ييييييوث 
الهييييسص لدهيئييييية الحكوميييييية 
الدضلية الم طية زسلتطمية ملى 

ال، ضممثيييييي  جطييييييوب التييييييو 
ماكييييييب الحوكميييييية الرييييييسمدة 

 ضالتالم ضال دالة

أرب يييييييية مييييييييي  أ  يييييييييسء 
ا، المجدييييييييييييييف )مولطييييييييييييييد
 -ضبوليفييييييييييييييييس ) ضلييييييييييييييية 
المت يييييييد ة اليومييييييييست(، 
ضغيطيييييييييييييس ا سييييييييييييتوائية، 
، )ب(ضكييييييييييوت  يفييييييييييوار(
ي   )ج(ضجميع المد وه

 

S/PV.8273 

أيسر/ميييييييييييييييييييييس و  31
2018 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم  
 م  الو يست المتحيدة

(S/2018/515) 

أحييد  ريييا   يييوًا مييي    التو الجطوب 
، ) (أ  ييييييييسء المجدييييييييف
 ضجطوب التو ال

 (2018) 2418الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  )ه(9-0-6
 وجب الفص  التسزع( هو زم)ا ُّ 

S/PV.8299 

حبياال/ ونييييييي   28
2018 

 ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  
جطييييوب التييييو ال )لدفتيييياة ميييي  

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا ملييييييييييييييييييى  17
( 2018حبياال/ ونيييييييييييييييييييييي   3
(S/2018/609) 

ال يييييييييسم المتيييييييييس د  ميييييييييي األ جطوب التو ال 
 ل مديست حفظ التالم

سييييييييييتة ميييييييييي  أ  ييييييييييسء 
، ضجمييييييييييع )ض(المجديييييييييف
ي   المد وه

 

S/PV.8310 

 وليييييييييييييييي   موز/ 13
2018 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم  
 ست المتحيدةم  الو ي

(S/2018/691) 

ثالثة  را   يوًا مي    جطوب التو ال
، )ز(أ  ييييييييسء المجدييييييييف
 ضجطوب التو ال

 (2018) 2428الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 )ح(9-0-6

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع( 
S/PV.8356 

أ دول/سييي تم ا  18
2018 

 ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  
جطوب التو ال )يريم  الفتياة 

حبياال/ ونييييييييي  ملييييييييى  4ميييييييي  
( 2018أ دول/سييييييييييييييييييي تم ا  1
(S/2018/831) 

ضكيييي  األميييي  ال يييسم ل مدييييست   جطوب التو ال 
حفييييييييظ التييييييييالم، ضالم  ييييييييوث  
الهييييسص لاميييييي  ال ييييسم مليييييى  
التيييييو ال ضجطيييييوب التيييييو ال،  

الهيييييييسص لدهيئييييييية  ضالم  يييييييوث  
الحكوميييييييية الدضليييييييية الم طيييييييية  
زسلتطمية ملى جطيوب التيو ال،  
ضمييد اة الحوكميية ضالتييالم  ييت  

مكيييييييييي  المجتميييييييييع  مطظمييييييييية   
 المحدت م  أج  التيدم 

ييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء مج
المجدييييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي   )ر(المد وه

 

S/PV.8403 

  راي  الثسنت/ 16
 2018نو م ا 

ضكي  األمي  ال سم ل مديست  جطوب التو ال  
حفيييييييظ التيييييييالم، ضمفيييييييوع 
التيييدم ضاألمييي   يييت ا  حيييس  

لمييد اة التطفيوييية األ اييييت، ضا
ة لهيئيييييييييييية األمييييييييييييم المتحييييييييييييد
لدمتيييييييييسضاة ميييييييييي  الجطتيييييييييي  

الميياأة )ريئيية األمييم ض مكييي  
 المتحدة لدماأة(

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
ضجميييييييييييييييع  المجدييييييييييييييف،
ي   )ي(المد وه
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الجدتييييييية مح يييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

 39الييد وات  ميياًل زسلمييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8431 

 كيييسنول األضل/ 18
 2018 يتم ا 

 ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  
جطوب التو ال )يغ ت الفتاة 

أ دول/سييييييي تم ا مليييييييى  2مييييييي  
ت/نو م ا  رييييييييياي  الثيييييييييسن 30

2018( )S/2018/1103) 

ضكي  األمي  ال سم ل مديست  جطوب التو ال 
حفييييييييظ التييييييييالم، ضالممثديييييييية 
الهسصييييييييية لاميييييييييي  ال يييييييييسم 
الم طيييييية زيييييسل طف الجطتييييييت 

  ت حس ت الطباع

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
، ضجميييييييييع )ب(المجدييييييييف
ي   )ك(المد وه

 

 
 شسرك رئيف الدجطة المرتاكة لداصد ضالتيييم  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  جوبس.  )أ( 
 زرقل جطوب التو ال.  (2015) 2206زسلياار ندمت ممثدة مولطدا محسمة ملى المجدف زصفتهس رئيتة لجطة مجدف األم  المطرقة  مال  )ب( 
 الحوكمة الرسمدة ضالتالم ضال دالة  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  أ يف أزسزسضممث  ماكب  الحكومية الدضلية الم طية زسلتطميةشسرك الم  وث الهسص لدهيئة  )ج( 

 ضجوبس،  دى التوالت.
ظمييى المت ييد ة اليوميييست(، ضالتييويد، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضكسزا تييتسل، ضالممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ال  -إثيوبيييس، ضبوليفيييس ) ضليية الاضسييت، ض ا  حييس   ) ( 

 ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة األمايكية.
ال ظمييى ضأ الطييدا الرييمسلية، ضرولطييدا، ضالو يييست المتحييدة األمايكييية؛  فييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة ل اي سنيييسض، ضالتييويد، ض انتييس، ضكييوت  يا، ضبيييا : مولطييدالم يييدضل  )ه( 

 ية، ضكسزا تتسل.المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضغيطيس ا ستوائ -س  الاضست، ضإثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة : ا  حالممتط ول :   أحد؛ الم سرضول 
 لمت د ة اليوميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار. ا -يفيس ) ضلة مثيوبيس، ضبول )ض( 
ويييت، ضالممدكيية المتحييدة المت ييد ة اليوميييست(، ضالتييويد، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضكسزا تييتسل، ضالك -ا  حييس  الاضسييت، ضإثيوبيييس، ضبولطييدا، ضبوليفيييس ) ضليية  )ز( 

  ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة األمايكية.ل اي سنيس ال
ست المتحييدة األمايكييية؛ : مولطييدا، ضبييياض، ضالتييويد، ض انتييس، ضكييوت  يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا الرييمسلية، ضرولطييدا، ضالو ييي الم يييدضل  )ح( 

  ستوائية، ضكسزا تتسل.المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضغيطيس ا -اضست، ضإثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة حس  ال: ا  الممتط ول :   أحد؛ الم سرضول 
 الت.  و م  أ يف أزسزس ضكم س ،  دى التو ضمد اة الحوكمة ضالتالم  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد  الحكومية الدضلية الم طية زسلتطمية شسرك الم  وث الهسص لدهيئة   )ر( 
 داضل زسلفيد و م  أ يف أزسزس. شسرك مفوع التدم ضاألم   ت ا  حس  األ اييت  ت الجدتة    مايق الت )ي( 
 دل.شسركت الممثدة الهسصة لامي  ال سم الم طية زسل طف الجطتت  ت حس ت الطباع  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  لط )ك( 
  

 يقيا توطيد السالم في غرب أفر  - 11
 الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدييف األميي  أربييع جدتييست  

ضأصدر ميسني  رئسسيي   ت ممسر ال طد ” وميد التالم  ت غاب أ ايييييس“. 
ست شييييك  محسمييييست م المييييية، ض يييييدت ضا هييييوت اثطتييييسل ميييي   دييييك الجدتيييي 

. ضييييا   ييييت ( 139)ت المجدييييفتيييتسل األ اييييسل ميييي  أجييي  ا هييييسذ ميييياراالجد
الجدضل أ نسن مبيد م  الم دومست    الجدتست، زمييس  ييت ذلييك م دومييست 

    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ضاستمع المجدف،  الل جدتس   الم يو ة  ييت ممييسر رييوا ال طييد،  
ييييس ضمط ييية ممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم لغيياب أ اي ملييى محسمييست ميي  ال

ميييم المتحيييدة لغييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح . التيييسح  ضرئييييف مكتيييب األ
ض ييييالل اإلحسمييييست التييييت نييييدمهس الممثيييي  الهييييسص، نييييسم ز يييياع  يييييسريا 

 __________ 

  لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. (139) 

األمييي  ال ييسم المت سن يية  يي  أنريي ة مكتييب األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس 
األمطيييية المت ييد ة األضجييي  التيييت  ضمط ييية التيييسح . ضركييب  ديييى التحييديست

، زميييس  يييت ذليييك  با يييد ض  يييييد ا  ديييى غييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح  ييي ث 
الهجميييست اإلررسميييية ض وسييييع ن يييسق األنرييي ة المت ا ييية، مثييي   ديييك التيييت 
   دع مهس جمس ة موكو حاام  ت حوع زحياة  رس . ضأشسر أي س ملى 

أمطيييس ك ييياا زرييك  متبا ييد ال طييف مييي  المييبار ي  ضالا ييسة زس ت ييسرن ” هد ييدا 
ست اإلررسمييية التييت  تتييم ة“ ضيرييك    يياا زييسلتحول ملييى الهجميي  ييت المط ييي 

مهييس المرييهد األمطييت، ضكييولك ملييى التهد ييد الييوي  رييكد  الياصييطة ال حاييية 
ض يييت حيييي   حيييظ  با يييد التيييهط . ( 140)ضالجايمييية المطظمييية   يييا الومطيييية

ت  ييد و ملييى الييييسم الر  ت  ت المط ية،  جدى م   الل المظييسراات التيي 
 __________ 

 (140) S/PV.8313 3، الصفحة . 
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ر اإليجيييييسمت“ ضانتصيييييس ية،  ييييييد أمديييييغ  ييييي  ”المتيييييس ز صيييييالحست سيسسيييييية
لالنتهسزيييست الديميااميييية  ييييت المط يييية،  ييييت كييي  ميييي  سييييااليول ضغسم يييييس 

. ضشيييد   يييت محسمس ييي  اإل الميييية  ديييى أرميييية احتييياام حييييوق ( 141)ضغيطييييس
  ييال  اإلنتييسل ضسيييس ة اليييسنول ميي  أجيي    بيييب التييالم ضاألميي  ضالتطمييية،

 دييى  د  ييت المط ييية. كمييس أمدييع المجدييف يي  الديمياامييية ضالحكييم الاشييي 
ال ميييي  الييييوي  يييييوم زيييي  األمييييم المتحييييدة زرييييقل الحفييييسظ  دييييى التييييالم  ييييت 

 سسييو ضغسم يييس، ضن يي  ملييى ضيياضرة م ييالء ا رتمييسم لدتحييديست التييت  موركيطييس
 واج  ال دييد    ييت مجييس ت مصييالح الي ييسع األمطييت ضالمصييسلحة الومطييية 

 .( 142) سع ال دلضن

التحيييييديست س  يييييت محسمس ييييي   ييييي  ضأمديييييغ الممثييييي  الهيييييسص أي ييييي  
الم اضحييية  يميييس  ت ديييق مت دييييم الحيييدض  ميييي  الكيييسمياضل ضنيجياييييس ض مديييية 
نصييب األ مييدة، ض يي  الجهييو  الم وضليية إل ييس ة  طريييط اسييتاا يجية األمييم 
المتحيييدة المتكسمدييية لمط يييية التيييسح . كميييس أحييييط المجديييف  دميييس زسلتييييدم 

مط ييية جمو يية الهمسسييية لييي  اليييوة المرييتاكة التسز يية لدمالمحيياز  ييت  ف 
التسح  ضالجهو  التت   ولهس اليوة المرتاكة المت د ة الجطتيست لدتصييدي 

 لجمس ة موكو حاام  ت حوع زحياة  رس .

ض ييييالل المييييداض ت، ركييييب أ  ييييسء المجدييييف  دييييى ا  جسرييييست  
 ييييت المط ييييية التيسسييييية ضا جتمس ييييية ضا نتصييييس ية ضاألمطييييية ضاإلنتييييسنية 

زيييسلتيايا. ض محيييورت مطسنريييست أ  يييسء المجديييف لة  يييالل الفتييياة المريييمو 
حول التيدم المحيياز  ييت التحييو ت الديمياامييية ضالحكييم  ييت المط ييية، مييع 
مميييييااز التييييييدم التيسسيييييت المحييييياز  يييييت موركيطيييييس  سسيييييو ضغسم ييييييس ضلي اييييييس، 
 ضالمكسسيييب التيييت  حيييييت  يييت اسيييتدامة التطميييية ا نتصيييس ية الريييسمدة  يييت

دييى الحسليية األمطييية  ييت غيياب أ ايييييس س  المط ية. ضركبت المطسنرست أي 
ضمط ية التسح ، حيييث أ يياب أ  ييسء المجدييف  يي  نديهييم مزاء اسييتماار 
التحييييديست المت ييييد ة األضجيييي  ضالم يييييدة  ييييت جميييييع أنحييييسء المط ييييية، مثيييي  
الجايمييية المطظمييية   يييا الومطيييية، ضانتريييسر الجمس يييست المتيييدحة ال يييسماة 

اإلررسميييية مثييي  جمس ييية   يييستان يييدام األمييي  اليييوي  تييي    الجمسلدحيييدض ، ض 
موكيييو حييياام. ضنيييسنل أ  يييسء المجديييف أي يييس الجهيييو  الم وضلييية لدتصيييدي 
لدتحديست األمطية، مث  نرا اليييوة المرييتاكة التسز يية لدمجمو يية الهمسسييية 
لمط ييية التييسح ، ضاأل مييسل التييت   يي دع مهييس اليييوة المرييتاكة المت ييد ة 

يجية األمم المتحييدة اا  لجمس ة موكو حاام، ض طفيو است  الجطتيست لدتصدي
 __________ 

 . 3حة ، الصفالماجع نفت  (141) 
 (142) S/PV.8156 3، الصفحة . 

المتكسمدة لمط ية التسح . ضأ اب أ  سء المجدف أي س    نديهييم مزاء 
 الحسلة اإلنتسنية المتا ية  ت مط ية حوع زحياة  رس .

ضنييد  طييسضل المجدييف م ظييم رييون المتييسئ  أي ييس  ييت ناارا يي   ييت  
ل الائسسيييت اليييوي أ ليييى زييي  . ض يييت ال ييييس2018مميييسر ريييوا ال طيييد  يييت  يييسم 

، أ يياب المجدييف  يي    ميي  2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  30  ت المجدف
الكسم  لدممث  الهسص، ض     د   ملى األنر ة الجسرية التييت ي يي دع 
مهس مكتب األمم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح   ييت ميييس    مطييع 

جديييف كيييولك نرييوب الطبا يييست ضالوسييسمة ضالمتيييس ت الحمييييدة. ضرحييب الم
سء    يية جد ييدة لتطفيييو اسييتاا يجية األمييم المتحييدة م  زسلجهو  الاامية ملى 

ض ييت ال يييسل الائسسييت، شييد  المجدييف  دييى  . ( 143)المتكسمدة لمط ييية التييسح 
الدضر المهييم الييوي   يي دع زيي  الميياأة  ييت مطييع نرييوب الطبا ييست ضحدهييس ض ييت  

دييى الحسجيية ملييى أل  مطسء التالم، ضكولك  ت حس ت مس ز ييد الطييباع، ضشييد    
م طية الومطية  دى زيس ة مرسركة الميياأة، زمييس  ييت ذلييك ميي   ال   م  الجهست 

 .  ( 144)ال ديس أج  زيس ة  د  الطتسء الم يطست  ت المطسصب الحكومية 

ضرحب المجدييف أي ييس زس نتهسزييست ال سميية التييدمية التييت جييات  
 ت لي ايس، ضأ اب  ت الونييت ذا يي   يي  متييتويست مهتدفيية ميي  اليدييق  يمييس 

ميتييسض، ضبرييك  أ ييم  ييت غيياب أ ايييييس  - ت دق زسلحسليية  ييت  وغييو ضغيطيييس 
اإلررييسب دييف  يي  ندييي  ميي   هد ييدات ب المج. ضأ ييا ( 145)ضمط ييية التييسح 

ضمييي  الهجمييييست الموجهيييية ضيييد المييييدنيي ، ضرحييييب زيييسلاضح الييس ييييية التييييت 
أمييد هس ال دييدال  ييت المط ييية مييدضررس ال دي ييت  ييت ا هييسذ م ييس رات لمواجهيية 
التحييييديست األمطييييية، ضأشييييس  زييييسلجهو  التييييت   ييييولهس الجهييييست الم طييييية  ييييت 

ب ضالجايميييية المطظميييية   ييييا المط ييييية ميييي  أجيييي  التصييييدي ألثييييا اإلررييييس
يييية، زميييس  يييت ذليييك مييي   يييالل الييييوة المريييتاكة المت يييد ة الجطتييييست الومط 

 .( 146)ضاليوة المرتاكة التسز ة لدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح 

ض ييت ال يييسل الائسسييت ذا يي ، أنييا مجدييف األميي  زسآلثييسر ال ييسرة  
 ،  دييييى لتغيييييا المطييييس  ضالتغييييياات اإليكولوجييييية، ضغيييييا ذلييييك ميييي  ال واميييي 

ط يييييية التيييييسح ، ضشيييييد   ديييييى ضييييياضرة نييييييسم مض اسيييييتياار غييييياب أ اييييييييس 
الحكومست ضاألمم المتحدة ز جااء  يييمست ضا ية لدمهسما الما   يية مهييون 
ال وام  ضضضع استاا يجيست إل ارة رييون المهييسما. ضأ يياب المجدييف  يي  

 __________ 

 (143) S/PRST/2018/3 .الفياة الثسلثة ، 
  الماجع نفت ، الفيا سل الهسمتة ضالتس سة. (144) 
   ة ضالثسمطة ضالتسس ة ضال سشاة.التسز الماجع نفت ، الفياات (145) 
  س ية  راة ضالثسنية  راة ضالثسلثية  راة.الماجع نفت ، الفياات الح (146) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8156
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
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 ندي  م  الوضع اإلنتسنت ال سم  ت المط ية، التت     هس آثسر الطبا ييست
نع ضان ييدام األميي  الغييوائت ضالترييا  اليتيياي دميي المتدحة ضاإلررسب ضالفيا ال

. ض يييالضة  ديييى ذليييك، أ ييياب ( 147)ضاآلثيييسر ال يييسرة لتغييييا المطيييس  ضاألضبئييية
المجدييف  يي   بميي   دييى أل  اصييد  ضريييس التيييدم المحيياز، ضكييار   و يي  

 ييت التيييسريا ال س ييية التييت  (2017) 2349ملييى م راج  يييييم  طفيييو الييياار 
 . ( 148)ييدمهس مكتب األمم المتحدة لغاب أ ايييس ضمط ية التسح 

آب/أغتيييي ف  10ضأصييييدر المجدييييف أي ييييس ميسنييييس رئسسيييييس  ييييت  
، كييييار  ييييي  التطوييييي  مييييدضر مكتييييب األمييييم المتحييييدة لغيييياب أ ايييييييس 2018

ميي  ا سييتاا يجت ضالمتكسالتحدييي   ضمط ية التييسح   ييت اإلسييهسم  ييت مجييااء
التحييييديست زرييييك  متواصيييي    مييييًس لجهييييو  الجهييييست لدفيييياص ضالمهييييسما ض 

. ض ت ال يسل، كار ( 149)الفس دة الومطية ضالمحدية  ت الحفسظ  دى التالم
المجدييييف أي ييييس  قكيييييد التباميييي  اليييييوي زتيييييس ة جميييييع  ضل غيييياب أ ايييييييس 

ية، ضرحب زييسلجهو  اإلنديم ضمط ية التسح  ضاستياللهس ضضحد هس ضسالمتهس
وضلييية  يييت  وغيييو ضغسم ييييس، ض  يييس جمييييع األميييااف نديميييية ضالدضليييية الم  اإل

ميتيييسض مليييى التمتيييك زقحكيييسم  -التيسسيييية صيييسح ة المصيييدحة  يييت غيطييييس 
. ضشييد  المجدييف ميياة أ يياى  دييى الييدضر المهييم الييوي ( 150)ا فييسق كونييسكاي 

الم، طيييسء التييي   ييي دع زييي  المييياأة  يييت مطيييع نريييوب الطبا يييست ضحدهيييس ض يييت م 
ضرحيييب زجهيييو  مكتيييب األميييم س ز يييد انتهيييسء الطيييباع، ضكيييولك  يييت حيييس ت مييي 

المتحدة لغاب أ ايييس ضمط ية التسح  ضالجمس ة ا نتصس ية لييدضل غيياب 
أ ايييييس  دييى صيي يد ال ميي  ميي  أجيي  مشييااك الميياأة زصييورة ممطهجيية  ييت 

. ( 151)الم ييييس رات الاامييييية ملييييى مكس حيييية اإلررييييسب ضمطييييع الت يييياف ال طيييييف
صيييي  ة  ييييت مزاء الحسليييية األمطييييية اللمجدييييف اإل ييييااب  يييي  ندييييي  ضكييييار ا

المط ية، ضأ اب  يي  ندييي  مزاء التييو اات المتبا ييدة مييي  الا ييسة ضالمييبار ي  
زتيييي ب التطييييس ف  دييييى المييييوار  ال  ي ييييية، ضجمديييية أمييييور مطهييييس ال ييييغور 

 __________ 

  الماجع نفت ، الفيا سل الثسمطة  راة ضالحس ية ضال راضل. (147) 
  الماجع نفت ، الفياة الهسمتة ضال راضل. (148) 
 (149) S/PRST/2018/16 .الفياة الااز ة ، 
  نفت ، الفياات الهسمتة ضالتسز ة ضالثسمطة ضالتسس ة.الماجع  (150) 
  الماجع نفت ، الفيا سل الحس ية  راة ضالثسنية  راة. (151) 

م المجدييف ميياة أ يياى . ضسييده ( 152)المتصدة زسل وام  المطس ية ضاإليكولوجييية
لوجية ضالكييوارث المطس  ضالتغياات اإليكو ل سرة التت يحدثهس  غيا ثسر ازسآل

ال  ي يييية  ديييى ا سيييتياار  يييت غييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح ، ضضاصييي  
الترييد د  دييى ضيياضرة أل  ق ييو الحكومييست ضاألمييم المتحييدة زسسييتاا يجيست 
مويديية األجيي   تييتطد ملييى  يييمييست المهييسما، ميي  أجيي    ييم ا سييتياار 

 .( 153) دى الصمو يدرة ضبطسء ال

ض ييت ال يييسل الائسسييت نفتيي ، أكييد المجدييف  دييى ضيياضرة   بيييب  
المريييسركة الجمس يييية  يييت مهتديييف أنحيييسء مط يييية التيييسح ، ضأحيييسر  دميييس 

س  األ اييييت ز  ييس ة لتييدم ضاألميي  التييسزع لال حيي ف ازسلياار الييوي ا هييون مجديي 
 مدية نواكرييور ضاسييت ااع اسييتاا يجية ا  حييس  األ اييييت لمط ييية   طريط
. ضشييد  المجدييف أي ييس  دييى الحسجيية ملييى ا  ييسع نهيي  أكثييا ( 154)التييسح 

 كييسمال ضشييسم  ل ييدة ركييسئب  دييى امتييدا  التدتييدة التييت  ييابط مييي  التطمييية 
مس ييية التييت   ييولهس ضاألميي ، ضرحييب زييسلجهو  الج مضال م  اإلنتسنت ضالتال

لمتحدة م  أجيي  م ييس ة  طظيييم اسييتاا يجية األمييم المتحييدة المتكسمديية األمم ا
لمط ييييية التييييسح . ضرحييييب المجدييييف أي ييييس مت يييييي  المتترييييسر الهييييسص 
لامييي  ال ييسم لمط ييية التييسح ، ضشييجع الجهييو  الاامييية ملييى   بيييب المبيييد 

مييع الريياكسء  طظوميية األمييم المتحييدة ضكييولكم م  ا  تسق ضالتطتيق  ا  
 ييالل التطفيييو الف ييسل له يية األمييم المتحييدة لييد م مط ييية   ت المط ية ميي 

. ضكييار المجدييف أي ييس   و يي  ملييى م راج  يييييم لتطفيييو الييياار ( 155)التسح 
 .( 156)التت ييدمهس المكتب  ت التيسريا المطتظمة (2017) 2349

 __________ 

  ة  راة.الماجع نفت ، الفيا سل الثسلثة  راة ضالهسمت (152) 
 الفياة التسس ة  راة. الماجع نفت ،  (153) 
 الماجع نفت ، الفياة ال راضل.  (154) 
يِّه  المتتريسر الهيسص لاميي  الم (155)  اجع نفتي ، الفيياة الحس يية ضال رياضل. ضنيد  يُ

. انظييا  ياييا األمييي  ال ييسم 2018آذار/مييسرس  21ال يسم لمط ييية التييسح   يت 
  حييييييييدة لغيييييييياب أ ايييييييييييس ضمط ييييييييية التييييييييسح يييييييي  أنريييييييي ة مكتييييييييب األمييييييييم المت

(S/2018/649 65ة ، الفيا.)  
 (156) S/PRST/2018/16.الفياة الثسلثة ضال راضل ،  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/649
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
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 الجلسات: توطيد السالم في غرب أفريقيا

 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت الجدتة ض سريههسمح ا 
الد وات  مياًل 

 37زسلمس ة 
الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 

 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 
  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 

 الممتط ول(   - ول الم سرض 
       

S/PV.8156 

 طييس ا  كييسنول الثييسنت/ 11
2018 

 ياييييييا األميييييي  ال يييييسم  ييييي  
أنرييييييييييي ة مكتيييييييييييب األميييييييييييم 
المتحيييييييييدة لغييييييييياب أ اييييييييييييس 
ضمط يييييييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييييييسح  

(S/2017/1104) 

الممثيييييييييييي  الهييييييييييييسص   
لامييي  ال ييسم ضرئيييف 
مكتب األميم المتحيدة 
لغيييييييييييييييييياب أ ايييييييييييييييييييييس 

 التسح  ضمط ية

، )أ( يسء المجديفمي  أ  ثمسنية
 مث  الهسص لامي  ال سم المض 

 

S/PV.8170 

 طييس ا  كييسنول الثييسنت/ 30
2018 

     S/PRST/2018/3 

S/PV.8313 

 2018ي   موز/ ول 17

 ياييييييا األميييييي  ال يييييسم  ييييي  
أنرييييييييييي ة مكتيييييييييييب األميييييييييييم 
المتحيييييييييدة لغييييييييياب أ اييييييييييييس 
ضمط يييييييييييييييييييييييية التييييييييييييييييييييييييسح  

(S/2018/649) 

الممثيييييييييييي  الهييييييييييييسص   
لامييي  ال ييسم ضرئيييف 
مكتب األميم المتحيدة 
لغيييييييييييييييييياب أ ايييييييييييييييييييييس 

 ضمط ية التسح 

، )ب(س  ة م  أ  سء المجدف
 ضالممث  الهسص لامي  ال سم 

 

S/PV.8327 

 2018آب/أغت ف   10

     S/PRST/2018/16 

 
 المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضرولطدا. -مثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة  )أ( 

 ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضرولطدا.المت د ة اليوميست(، ضبياض،  -مثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة  )ب( 
   

 في أفريقيا  واألمنالسالم    -  12
 يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع،  ييييييد مجديييييف األمييييي  ثميييييسنت  

ضاحييدا  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”التييالم ضاألميي   ييت جدتييست ضا هييو نيياارا 
، ُ يييدت جدتيية ضاحييدة أ ايييييس“. ضميي  مييي  الجدتييست الثمييسنت التييت  يييدت

 هييسذ نيياار، ضكسنييت جدتيية ضاحييدة   ييسرة  يي  مطسنريية مفتوحيية، ضكسنييت  
. ضيييييا   ييييت ( 157)الجدتييييست التييييت المت يييييية   ييييسرة  يييي  جدتييييست محسميييية

   الجدتست، زمييس  ييت ذلييك م دومييست  الجدضل أ نسن مبيد م  الم دومست
    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ف  مييف جدتييست ركييبت  دييى ،  يييد المجديي 2018ض ييت  ييسم  
، ضأنريي ة اليييوة مط ييية التييسح ، زمييس  ييت ذلييك مط ييية حييوع زحييياة  رييس 

المرتاكة التسز ة لدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح . ضُ يدت الجدتست 
لجة متسئ  أ اى، أ  ضرت  فرت  ييياضس م  ييو   ييت الثالث المت يية لم س

م  يييييت أ اييييييييس، جمهورييييية الكونغيييييو الديميااميييييية، ض مدييييييست حفيييييظ التيييييال
 سر زسلمهدرات  ت غاب أ ايييس. ضا  ج

 __________ 

  الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا  (157) 

ض يد المجدف ثالث جدتست زرقل مط ية حوع زحياة  رييس .  
، أي ز ييد  ييسم ميي  ميفييس  ز ثيية المجدييف ملييى 2018آذار/مييسرس  22ض ييت 
حيييوع زحيييياة  ريييس ،  ييييد المجديييف جدتييية ركيييب  يهيييس  ديييى  ديييك  مط يييية

. ( 815)لتييييت  مهمتهييييس رولطييييداالمط ييييية، ضذلييييك  مييييال زسلمييييوكاة المفسريمييييية ا
ضاسييتمع المجدييف أثطييسء رييون الجدتيية ملييى محسمييست نييدمهس كيي  ميي  نسئ يية 
األمي  ال سم، ضممثيي   يي  لجطيية حييوع زحييياة  رييس ، ضك ييياة المتترييسري  

زسلطبا ييست  ييت مطظميية أ لفييت لازحييسث )ضرييت م ستيية متييتيدة الم طيييي  
المجديييف  ييي   . ضنيييدمت نسئ ييية األميييي  ال يييسم محسمييية مليييى( 159)(لازحيييسث
ضل زسلفيييد و ميي  موناض يييس. ضأشييسرت ملييى أنيي   ييت حييي  أحيياز مايييق التييدا

ك يا  دى مييدى األشييها التييتة المسضييية  ييت مكس حيية جمس يية موكييو  يدم 
ييييست ا  ت يييسف ضال طيييف الجطتيييت ضالجطتيييسنت حييياام،  ييي ل الغيييسرات ض مد

نتييسل ضالتفجياات ا نتحسرية    بال متتماة. ض   بال انتهسكست حيوق اإل
 ، ض تييتهدم جمس يية موكييو حيياام زرييك  متبا ييد األمفييسل   ج  ان دام األم

 __________ 

 . S/2018/302انظا  (158) 
 (159) S/PV.8212 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8156
https://undocs.org/ar/S/2017/1104
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ضالطتييسء ضالفتيييست لتطفيييو رجمييست انتحسرييية. ضظدييت الحسليية اإلنتييسنية  ييت 
مال ييييي   10،7 يييييدة ضمتا ييييية، مذ يحتييييسج زحييييياة  رييييس  ممط ييييية حييييوع 

مديييول شييه  شييا ضا نتيياا  2،3شه  ملى المتييس دة المطيييوة لدحيييسة ض 
رييييس  محسميييية ملييييى طيييية حييييوع زحييييياة   . ضنييييدم ممثيييي  لج( 160)رمميييي   يييييسر 

المجدييييف زرييييقل  فييييسضت أحييييوال المطييييس  ضمييييس ليييي  ميييي  أثييييا  دييييى مييييوام  
أل ال ييي ف  يييت حيييوع زحيييياة  ريييس ، ضكيييولك  ييي  اليييدضر اليييوي يمكييي  

   دع ز  األمم المتحدة، ض  سيمس مكتب األمم المتحدة اإلنديمت لوسط 
،  ييت رييوا أ ايييييس ضمط ييية التييسح أ ايييييس ضمكتييب األمييم المتحييدة لغيياب 

. ضأمد ييت ك ييياة المتترييسري  الم طيييي  زسلطبا ييست  ييت مطظميية ( 161)التيييسق
لتييالم أ لفت لازحسث المجدف  دى   طسميست الطباع  ييت المط ييية ضسيي   ا

. ض ييالل المطسنريية، أمييياز أ  ييسء المجدييف أرمييية الجهيييو  ( 162)المحتمديية
دي د ة الجطتييييييست،  يييييت التصييييي اإلنديميييييية، مثييييي  الييييييوة المريييييتاكة المت ييييي 
 لدتحديست التت  ركدهس جمس ة موكو حاام.

،  يييييد المجدييييف جدتيييية ركييييب  يهييييس  2018 موز/ ولييييي     10ض ييييت   
،  ديييى مثيييا  ( 163) التيييسح     ديييى ن يييسيس المييياأة ضالتيييالم ضاألمييي   يييت مط يييية 

ال  ثيية المرييتاكة مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت ملييى  رييس  ضجطييوب  
جدتيية ملييى محييسمتي  نييدمهمس كيي   . ضاسييتمع المجدييف  ييت ال التييو ال ضالطيجييا 

م  نسئ ة األمي  ال سم ضالم  وثة الهسصة لائيف مفوضية ا  حييس  األ اييييت  
ضاألم  زرقل ز ثتهمس ملى المط ية، ضان ييمت مليهمييس  التالم الم طية زسلماأة ض 

أي ييًس، ميي  مييي  جهييست أ يياى، ضزييياة  سرجييية التييويد. كمييس  حييدثت ضزييياة  
،  يييي  التحييييديست ال سميييية التييييت  واجههييييس  ييييية، التييييت  اأسييييت الجدتيييية الهسرج 

المط يييية، ضال يييسزع المتييياازط لتديييك التحيييديست، ضكيييول جمييييع الجوانيييب التيييت  
يتت متقلة  ه  الماأة  حتييب، ميي  منهييس متييقلة  أثيات م   الل ال  ثة ل 

 هييي  التيييالم ضاألمييي  أي يييس. ض يييالل المطسنرييية، أشيييسر  يييد  مييي  أ  يييسء  
ضإلييى الصيييدة    ( 164) يييست التييالم مرييسركة الميياأة  ييت  مد   المجدييف ملييى أرمييية 
 __________ 

 . 3ض  2الماجع نفت ، الصفحتسل  (160) 
 . 5ض  4الماجع نفت ، الصفحتسل  (161) 
 . 9ملى  7الماجع نفت ، الصفحست  (162) 
 (163) S/PV.8306. 
)ا  حييس  الاضسييت(،  14)كسزا تيتسل(، ضالصييفحة  10الماجيع نفتيي ، الصييفحة  (164) 

 21(، ضالصييييفحة )مثيوبيييييس 20)الو يييييست المتحييييدة(، ضالصييييفحة  15ضالصييييفحة 
 كدمييت أي ييس ) انتييس، التييت  23) ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست(، ضالصييفحة 

  )كوت  يفوار(. 26-24زسسم ألمسنيس(، ضالصفحست 

اليسئمييييييييييية ميييييييييييي   مكيييييييييييي  المييييييييييياأة ضالمتيييييييييييسضاة ميييييييييييي  الجطتيييييييييييي  ضالتيييييييييييالم  
 . ( 165) ضاألم   ضا ستياار 

، ض مييييييييال زمييييييييوكاة 2018ل األضل/ يتييييييييم ا كييييييييسنو  20ض ييييييييت  
،  يييد المجدييف جدتيية  ييت ممييسر ال طييد ( 166)مفسريمية  ممتهس كوت  يفوار

المتكسمديية لمط ييية التييسح ، ا يجية األمييم المتحييدة الفا ييت الم طييول ”اسييتا 
 ييييييت مط ييييييية اسييييييتجسزة متكسمديييييية ل طييييييسء التييييييالم ضالحفييييييسظ  دييييييى التييييييالم 

رييييون الجدتيييية ملييييى محسميييية ميييي  . ضاسييييتمع المجدييييف أثطييييسء ( 167)“التييييسح 
المتترسر الهسص لامييي  ال ييسم لمط ييية التييسح ، الييوي أكييد أل المط ييية 

حديست متبامطة ال سلم، ضأنهس  واج    رت ضاحدة م  أن  المطسمق نموا  ت 
مييي  الفييييا الميييدنع، ض غييييا المطيييس ، ضاألزميييست الغوائيييية، ضالطميييو التيييكسنت 

ة الما   يية زسإلررييسب. ض ييت التييايع، ضضيي ف الحكييم، ضالتهد ييدات األمطييي 
،  يييد أكييد 2018حييي  أل الحسليية اإلنتييسنية لييم  تحتيي  م  نديييال  ييت  ييسم 

كس يييس لتحييييق ى األميي  حصيياا ليي  يكييول أل ا كتفييسء زس  ييسع نهيي  نييسئم  ديي 
. ضاسييتمع المجدييف أي ييس أثطييسء الجدتيية ( 168)ا ستياار  ت مط ية التييسح 

وي ذكييا أل الدجطيية  يييدت ملييى محسميية ميي  رئيييف لجطيية مطييسء التييالم، اليي 
سدتيييدة مييي  ا جتمس يييست زريييقل الحسلييية  يييت المط يييية ضركيييبت  يييت المييييسم 

 ضالتطتيييق ضا  تييسق مييي األضل  دييى   ميييق الرييااكست ضضييمسل الت ييسضل 
. ضكييار نسئييب ( 169)األمم المتحدة ضالمجتمع الييدضلت   مييس لمط ييية التييسح 

محسميييية ملييييى  رئيييييف ال طييييك الييييدضلت الم طييييت زق ايييييييس، الييييوي نييييدم أي ييييس
المجدييف،  قكيييد الحسجييية ملييى م سلجيية ال وامييي  ا نتصييس ية ضا جتمس يييية 

لف ميي  ممثيي  التحييس. كمييس نييدم ( 170)المحاكة لدطبا ست  ت مط ييية التييسح 
 حد ييدًا  يي  أنريي ة التحييسلف ط ية التسح  محسمة ملى المجدف، ض أج  م

 2017 موز/ وليييييي   13مييييي  أجييييي  مط يييييية التيييييسح ، التيييييت ميييييدأت  يييييت 
هسم  ييت  طمييية مط ييية التييسح  ضالحييد ميي  أضجيي  ضيي فهس ا جتمس ييية ل سيي 

 __________ 

)ميييييياض(،  10ض  9)التيييييويد(، ضالصيييييفحتسل  9-6نفتييييي ، الصيييييفحست  الماجيييييع (165) 
)رولطيييييييييدا(،  13ض  12)كسزا تيييييييييتسل(، ضالصيييييييييفحتسل  11ض  10ضالصيييييييييفحتسل 

)الو يييست المتحيييدة(،  15)الممدكيية المتحييدة(، ضالصييفحة  14-13لصييفحتسل ضا
) ضليييييية موليفيييييييس  23ض  22)غيطيييييييس ا سييييييتوائية(، ضالصييييييفحتسل  18ضالصييييييفحة 
) انتيس، التيت  كدميت أي يس زسسيم ألمسنييس(،  23ييست(، ضالصيفحة المت د ة اليوم
  )كوت  يفوار(. 26-24ضالصفحست 

  يمية كوثيية م  ضثسئق مجدف األم .لم  صدر الموكاة المفسر (166) 
 (167) S/PV.8435 . 
 . 3ض  2الماجع نفت ، الصفحتسل  (168) 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (169) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (170) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8306
https://undocs.org/ar/S/PV.8435
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. ض يييالل المطسنرييية، شيييد  أ  يييسء ( 171)ضا نتصيييس ية ضال يئيييية ضالم ستيييية
  ييسع نهيي  شييسم   ييت مط ييية التييسح  يجمييع مجدييف  دييى الحسجيية ملييى اال

 .( 172)سسية ضاألمطية ضاإلنمسئيةمي  األز س  التي 

مييييا ي  متييييقلة  ف ييييي  اليييييوة المرييييتاكة التسز يييية  ض طييييسضل المجدييييف   
لدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح ، ضذلك  ييت سيييسق محييسمتي  م الميتييي   

متس  يييت  يييسم   دهِّ  يييسم ذات الصيييدة  صيييدضر  ييييسريا األميييي  ال ،  ييييب  2018نيييُ
أيسر/ميييييييس و    23زسلموضيييييييوع. ض يييييييت كدتيييييييس الجدتيييييييتي  الدتيييييييي  ُ ييييييييد س  يييييييت  

ى التيييييوالت، شيييييد  األميييييي  ال يييييسم   دييييي   2018 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا   15 ض 
المتس د ضضكي  األمي  ال سم ل مديست حفظ التييالم  دييى أل الحسليية األمطييية  

المرييتاكة    س ت  ييق يا  مطييع اليييوة  ت مط ية التسح     بال   ياة ضأل حيي 
مييي  مدييييو  نييييدر هس الترييييغيدية الكسمدييية. ض  ييييس كالرمييييس المجمو يييية الهمسسييييية  

  الااميييية مليييى نريييا الييييوات المت ييييية  لمط يييية التيييسح  مليييى مواصيييدة الجهيييو 
. ضأكد األمييي  الييدائم لدمجمو يية  ( 173) ض وضيح مفهوم  مديست اليوة المرتاكة 
المرييتاكة    ييبال    تييس اإلحييسمتي  أل اليييوة الهمسسييية لمط ييية التييسح   ييت كد 

   واجيي  أضجيي  نييي  ك ييياة  ييت الم ييدات، ضثغيياات  ييت مجييسل اليييدرات، ض ييدم 
ضأضجييييي  نصيييييور  ديييييى الصييييي يد   الدوجتيييييتت    كفسيييييية الهيسكييييي  األسسسيييييية، 

. ض ييت كدتييس الجدتييتي ، نييسنل  ييدة متكدمييي  الحسجيية ملييى مسييطس   ( 174) ضالمييسلت 
 . ( 751)   التسزع م  الميثسق ض ية لديوة المرتاكة زموجب الفص 

ض دييييى  دفييييية  فرييييت  ييييياضس م  ييييو   ييييت الجييييبء الرييييانت ميييي   
 ريييياي   30 جمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية،  يييييد المجدييييف جدتيييية  ييييت

، الييوي (2018) 2439ا هو  يهس زسإلجمييسع الييياار  2018األضل/أكتوبا 
 __________ 

 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (171) 
  13)رولطييدا(، ضالصييفحة    12) انتييس(، ضالصييفحة    11-9الماجييع نفتيي ، الصييفحست   (172) 

)مييييييياض(،    16ض    15)الكويييييييت(، ضالصييييييفحتسل    15صييييييفحة  )غيطيييييييس ا سييييييتوائية(، ضال 
  20)ا  حيييييييس  الاضسييييييييت(، ضالصييييييييفحة    19حة  )الصييييييييي (، ضالصييييييييف   16ضالصيييييييفحة  

لصييفحتسل  )مثيوبيييس(، ضا   23)كسزا تييتسل(، ضالصييفحة    23-21)التييويد(، ضالصييفحست  
 )كوت  يفوار(.    28-26)الممدكة المتحدة(، ضالصفحست   25ض    24

 (173) S/PV.8266 ؛ ض 4-2، الصفحستS/PV.8402 4-2، الصفحست. 
 (174) S/PV.8266 ؛ ض 5ض  4، الصفحتسلS/PV.8402 5، الصفحة.  
 (175) S/PV.8266  22ت( ضالصييفحة  )الماان يية الدائميية  يي  ا  حييس  األ ايييي   8، الصييفحة 

 ييييييسم )ضكييييييي  األمييييييي  ال 3، الصييييييفحة S/PV.8402)الو يييييييست المتحييييييدة(. ض 
)األمييييي  الييييدائم لدمجمو يييية الهمسسييييية  6ل مديييييست حفييييظ التييييالم(، ضالصييييفحة 

)الممثيي  التييسمت لال حييس  األ اييييت لييدى مييسلت  7مط ييية التييسح (، ضالصييفحة ل
)الو ييست المتحيدة(،  21)مثيوبيس(، ضالصيفحة  19ط ية التسح (، ضالصفحة ضم

 ديييى مبييييد مييي   ) ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(. لالميييالع 31ضالصيييفحة 
لتيييسزع مييي  الم دوميييست زريييقل مييييارات المجديييف ضمطسنريييس   المت ديييية زسلفصييي  ا

  الميثسق، انظا الجبء التسزع.

. ض يييت اليييياار، ( 176)نصيييس رئسسييييس ف موصيييف ييييع أ  يييسء المجدييي ندمييي  جم
أ اب المجدف    ندي  ال سلغ م  الحسلة األمطية  ت المطسمق المت ارة 

رييييت  ييييياضس م  ييييو ، ضأ ال أي ييييس جميييييع الهجمييييست التييييت  رييييطهس ميييي   ف
الجمس يييست المتيييدحة، زميييس  يهيييس  ديييك التيييت  ريييك  مهيييسما أمطيييية شيييد دة 

لتفريييت  يييياضس زة ض هيييد  جهيييو  التصيييدي لد يييسمدي   يييت مجيييسل ا سيييتجس
. ضأشسر المجدف أي س ملى الدضر اإليجسمت الهسم الوي  يييوم زيي  ( 177)م  و 

لمتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية الكونغيييو ز ثييية مطظمييية األميييم ا
الديمياامييييية  ييييت   ييييم الجهييييو  التييييت   ييييولهس حكوميييية جمهورييييية الكونغييييو 

ميي  أجيي   ضسييسئا الجهييست الفس ديية الديمياامييية ضمطظميية الصييحة ال سلمييية
الطجسح  ت احتواء  فرت  ياضس م  و ، ض ت كفسلة  و يا الحمسية الف سليية 

. ضأ ييياا، شييد  المجدييف  دييى أرمييية ( 178)يس هييسلدمييدنيي   ا يي  مط ييية  مد
ميي  الطييواحت المسلييية  -اسييتماار الييد م ضالمرييسركة  دييى الصيي يد الييدضلت 

 .( 179)س م  و ح  ت احتواء  فرت  ياض م  أج  الطجس -ضالتيطية ضال يطية 

،  يييد المجدييف مطسنريية 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  20ض ييت  
التييالم  ييت أ ايييييس،  مييال زسلمييوكاة مفتوحيية زرييقل   بيييب  مديييست حفييظ 
. ضميي  مييي  المتييسئ  التييت  ييم ( 180)المفسريمية التت نسمت الصي  مت ميمهييس

د وضل كيفييييية ، نييييسنل ميييييدمو اإلحسميييية ضالميييي ( 181) طسضلهييييس  ييييالل الجدتيييية
دال األ اييييية  ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت ضال ديي  حتييي  الت 

 يييت أ اييييييس ض ييييس لدفصييي  الثيييسم  مييي    يييت مجيييسل صيييول التيييالم ضاألمييي 
الميثسق، مع احتاام الدضر الييس ي الييوي  يييوم زيي  اليييسرة األ اييييية  ييت حيي  

لييى التحييديست التييت المتسئ  األمطييية الهسصيية مهييس. ض  يياق األمييي  ال ييسم م
  حفظ التييالم  ييت أ ايييييس، ضذكييا أل ز ثييست األمييم المتحييدة   يي دع  واج

 ييييست مت يييد ة األز يييس   يييت ميئيييست زسلغييية ز مدييييست م ييييدة ضأسيييطدت لهيييس ض 
اله ييورة. ضأ ديي  أنيي  سيييونع مالغييس مرييتاكس مييع رئيييف مفوضييية ا  حييس  

 ايييييت  يييت األ ايييييت لتوجيييي   مييي  األمسنييية ال سمييية ضمفوضيييية ا  حيييس  األ
ت األمم المتحدة لحفظ التالم  ت أ ايييس، ممس يمهد ال ايق   بيب  مديس

 مدييييست التيييالم الم ييي دع مهيييس زيييييس ة لتييييديم مبييييد مييي  اليييد م الكيييس ت ل
 __________ 

 دوميييست  ييي  الطصيييوص الائسسيييية، انظيييا الجيييبء لالميييالع  ديييى مبييييد مييي  الم (176) 
  الثسنت، اليتم الثسم .

  .5ض  4، الفيا سل (2018) 2439الياار  (177) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (178) 
 . 12الماجع نفت ، الفياة  (179) 
 (180) S/2018/1004 .الما ق ، 
 (181) S/PV.8407 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8266
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
https://undocs.org/ar/S/PV.8266
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
https://undocs.org/ar/S/PV.8266
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1004
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
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أ اييييية. ض ييت رييوا الصييد ، أكييد األمييي  ال ييسم  دييى الحسجيية ملييى ض يييست 
نصيييي ة نوييييية ض موييييي  متييييتدام ضمييييال ضيمكيييي  التط يييي  زيييي ، زتيييي   مطهييييس األ

. ضاسييتمع المجدييف أي ييس أثطييسء ( 182)متحييدة  طييد ا نت ييسءالميييارة لامييم ال
ضاألميي   ييت ا  حييس  األ اييييت، الجدتيية ملييى محسميية نييدمهس مفييوع التييدم 

الوي أمدع المجدييف  دييى آ ييا المتييتجدات زرييقل مجييس ت الت ييسضل مييي  
 . ض ييالل رييون الجدتيية، أشييسر  ييدة( 183)األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت

ت المت دية زمراضع ناار لتموييي   مديييست ا  حييس  متكدمي  ملى المفسضضس
 اييييييت ميييي  الحصييييول  دييييى اييييييت لدتييييالم، ممييييس سيييييمك  ا  حييييس  األاأل 

األنصيييي ة الميييييارة لامييييم المتحييييدة ميييي  أجيييي  ال مديييييست التييييت  ييييقذل مهييييس 
 .( 184)المتحدة األمم

،  ييييد المجديييف جدتييية 2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  19ض يييت  
 طييول ”ا  جييسر زسلمهييدرات  ييت غيياب أ ايييييس ممييسر ال طييد الفا ييت الم ييت 

مجدييييف أثطييييسء الجدتيييية ملييييى . ضاسييييتمع ال( 185)“زس ت ييييسرن  هد ييييدا لالسييييتياار
محسمييية مييي  الميييد ا التطفييييوي لمكتيييب األميييم المتحيييدة الم طيييت زسلمهيييدرات 
ضالجايميييية. ضأضضييييح المييييد ا التطفيييييوي ز ييييض الطتييييسئ  التييييت  ديييي  مليهييييس 

 __________ 

 . 5ملى  2الماجع نفت ، الصفحست  (182) 
 . 7ملى  5الماجع نفت ، الصفحست  (183) 
ضاألمي   يت ا  حيس  األ ايييت(،  )مفوع التيدم 7-5الماجع نفت ، الصفحست  (184) 

 16)كسزا تييييتسل(، ضالصييييفحة  13)كييييوت  يفييييوار(، ضالصييييفحة  11ضالصييييفحة 
 21، ضالصيييفحة ) ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست( 17)الكوييييت(، ضالصيييفحة 
أ ايييييس(،  )جطييوب 52)الو يييست المتحييدة(، ضالصييفحة  23) انتييس(، ضالصييفحة 

 77-75جي يييييييو ت(، ضالصيييييييفحست ) 74)رضانيييييييدا(، ضالصيييييييفحة  63ضالصيييييييفحة 
  )جمهورية كوريس(.

 (185) S/PV.8433 األمي   يت كيسنول . ندمت كيوت  يفيوار، زصيفتهس رئيتية مجديف
أيسر/ميس و  20، موجبا لونسئع الجدتية  يت رسيسلة م ر ية 2018األضل/ يتم ا 

  (.S/2019/419ممث  كوت  يفوار )موجهة ملى األمي  ال سم م   2019

، ضذكييا أل المكتييب  الحييظ 2018 هييدرات ل ييسمسلمت  يي  المالتيايييا ال يي 
ضضسييط  ا جسرييست جد ييدة مثييياة لدجييبع  ييت ا  جييسر زسلمهييدرات  ييت غيياب

أ ايييييس، زمييس لييولك ميي  آثييسر  هاي ييية ضمب ب يية لالسييتياار  دييى الحوكميية 
ضاألم  ضالطمو ا نتصس ي ضالصييحة ال سميية. ضأشييسر ملييى أل غيياب ضضسييط 

 ت المسئيية ميي   87مطت ة  شمسل أ ايييس،  تتقثا أ ايييس، ملى جسنب مددال
أضييسف الموا  األ يونييية الصيييد نية الم يي ومة  دييى الصيي يد ال ييسلمت، ض 

أن  ملى جسنب آسيس، شهدت أ ايييس أك ييا ار فييسع  دييى متييتوى ال ييسلم  ييت 
م  ومست الكوكس ي . ض ت روا الصد ، أكد  دى الصييالت اليسئميية مييي  

كسل الجايمييية، مرييياض ة ضغييييا ذليييك مييي  أشييي اإلرريييسب ضالمهيييدرات غييييا ال
ضأضضييح أل المكتيييب سيييييدم،  يييت ممييسر الماحدييية المي دييية مييي  اسيييتاا يجية 

لمتحيييدة المتكسمدييية لمط يييية التيييسح ، اليييد م ل طصيييا الريييامة  يييت األميييم ا
اليييييوة المرييييتاكة التسز يييية لدمجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح  لت بيييييب 

جييسر طظميية، زمييس  ييت ذلييك ا   ندر هس  دى التصدي ل ررسب ضالجايميية الم
. ض يييب اإلحسميية، ركييب أ  ييسء المجدييف  دييى الصييالت ( 186)زسلمهييدرات

ر زسلمهييدرات، ضا سييتياار ضاألميي  اإلنديميييي ، ضالتطمييية اليسئميية مييي  ا  جييس
 .( 187)المتتدامة

 __________ 

 (186) S/PV.8433 3، الصفحة . 
)غيطييييييس  7-5ست )الو ييييييست المتحيييييدة(، ضالصيييييفح 4الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (187) 

)مثيوبيييييييس(،  9ض  8 انتييييييس(، ضالصييييييفحتسل ) 8ض  7ا سييييييتوائية(، ضالصييييييفحتسل 
)الصييييييييييييييي (،  11ض  10)التييييييييييييييويد(، ضالصييييييييييييييفحتسل  10ض  9ضالصييييييييييييييفحتسل 
 14ض  13 ) ضلييييية موليفييييييس المت يييييد ة اليومييييييست(، ضالصييييييفحتسل 13 ضالصيييييفحة

 16ض  15)الكوييييييييت(، ضالصيييييييفحتسل  15ض  14)كسزا تيييييييتسل(، ضالصيييييييفحتسل 
 18ض  17)مييييياض(، ضالصييييفحتسل  17ض  16ا  حييييس  الاضسييييت(، ضالصييييفحتسل )

 20ض  19)الممدكييية المتحيييدة(، ضالصيييفحتسل  19ض  18)مولطيييدا(، ضالصيييفحتسل 
  )كوت  يفوار(. 21)رولطدا(، ضالصفحة 

 
 الجلسات: السالم واألمن في أفريقيا

الجدتييييييييييييية مح يييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييييييد وات  ميييييييياًل 
 37زسلمس ة 

 39سلميييس ة اليييد وات  مييياًل ز
 ل كدمو المت سضغيار

  -  ضالتصييويت )الم يييدضل اليياار  
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8212 

آذار/مييييييييييييييييييييييييسرس  22
2018 

ممثيييي  لجطييييية حيييييوع زحيييييياة  نيجيايس  
 ريييييس ، ضك يييييياة المتترييييييسري  
 الم طييييييييييي  زسلطبا يييييييييست  يييييييييت

 أ لفت لازحسثمطظمة 

نسئ يييييييييييييية األمييييييييييييييي  
، ضجمييييييييع )أ(ال يييييييسم

أ  ييسء المجدييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )ب(المد وه

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8433
https://undocs.org/ar/S/2019/419
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الجدتييييييييييييية مح يييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييييييد وات  ميييييييياًل 
 37زسلمس ة 

 39سلميييس ة اليييد وات  مييياًل ز
 ل كدمو المت سضغيار

  -  ضالتصييويت )الم يييدضل اليياار  
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8266 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييييييس و  23
2018 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  الييييوة 
المريييييتاكة التسز ييييية لدمجمو ييييية 
ح  الهمسسيييييييية لمط يييييييية التييييييييس

(S/2018/432) 

األميييييييييييي  ال يييييييييييسم المتيييييييييييس د   
ل مدييييييييييست حفيييييييييظ التيييييييييالم، 
ضاألمييييييي  الييييييدائم لدمجمو يييييية 

 لمط يييية التيييسح ، همسسييييةال
م لال حييييييييس  ضالماانييييييييب الييييييييدائ

األ ايييييييييييييييت لييييييييييييييدى األمييييييييييييييم 
المتحدة، ضرئيف ض د ا  حس  
 األضرضبت لدى األمم المتحدة

جميييييييييييع أ  ييييييييييسء 
المجدييييف، ضجميييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8306 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييييييي   10
2018 

سصيييييية لييييييائيف ثيييييية الهالم  و   رس   
ة ا  حيييييس  األ ايييييييت مفوضيييييي
زيييييييييسلماأة ضالتيييييييييالم الم طيييييييييية 
 ضاألم 

نسئ يييييييييييييية األمييييييييييييييي  
ال يييييييييييسم، ضجمييييييييييييع 
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ج(المجديييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8385 

 ضل/ ريييييييييييييياي  األ 30
 2018أكتوبا 

نييييييييييييييياار ضع مريييييييييييييييا  
(S/2018/961) 

اثطييسل ميي  أ  ييسء   
)مثيوبييييييس المجديييييف 
 ضالتويد(

 (2018) 2439الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

S/PV.8402 

 لثيييييييسنت/ رييييييياي  ا 15
 2018نو م ا 

 ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  الييييوة 
المريييييتاكة التسز ييييية لدمجمو ييييية 
الهمسسيييييييية لمط يييييييية التييييييييسح  

(S/2018/1006) 

ضكييي  األمييي  ال ييسم ل مديييست   
حفظ التيالم، ضاألميي  اليدائم 

لمط يية لدمجمو ة الهمسسيية 
التيييييسح ، ضالممثييييي  التيييييسمت 
لال حييس  األ اييييت لييدى مييسلت 
ضمط يييييييية التيييييييسح ، ضنسئيييييييب 
األمييييييييييييي  ال ييييييييييييسم الم طييييييييييييت 
زسلتيسسييييية المريييييتاكة لامييييي  

سزة لازميست ضالد سع ضا سيتج
ة األضرضبية لدري ضل  ت الدائا 
 الهسرجية

ع أ  ييييييييييسء جمييييييييييي 
المجدييييف، ضجميييييع 

ي   ) (المد وه

 

S/PV.8407 

  رييييييياي  الثيييييييسنت/ 20
 2018نو م ا 

حفييييظ التييييالم    بيييييب  مديييييست
س رسيييييييسلة م ر يييييييية  يييييييت أ ايييييييييي 

 رييييييييييييييياي  الثيييييييييييييييسنت/نو م ا  9
موجهيييييية ملييييييى األمييييييي   2018

ال سم م  الممث  الدائم لدصي  
األمييييييييييييييييييم المتحييييييييييييييييييدة لييييييييييييييييييدى 

(S/2018/1004) 

 ضلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  40 
 )ه(  واً 

مفيييييوع التيييييدم ضاألمييييي   ييييييت  
ا  حييييييس  األ اييييييييت، ضاليسئميييييية  
زسأل ميييييييييييسل زسلطيسزيييييييييييية لو ييييييييييييد  
ا  حيييس  األضرضبيييت، ضالماانيييب  

جطيييييية  الييييييدائم ضرئيييييييف ض ييييييد الد 
حميا ليدى  الدضلية لدصديب األ 

األمييييييييم المتحييييييييدة، ضالماانييييييييب  
الدائم لدضلة الكاسيت الاسيولت  
ذات ماكييييييييب الماانييييييييب لييييييييدى  

 تحدة األمم الم 

األميييييييييييي  ال يييييييييييسم، 
ضجميييييييييع أ  ييييييييسء 
، ض()المجدييييييييييييييييييييييييييييف

ميييييييييييييييييييييييد وًا  38 ض
 زموجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

 ،)ز(37 المييييييييييييييييييييس ة
ضجمييييع الميييد وي  

 (ح)اآل اي 

 

S/PV.8433 

 كييييييييييييييييسنول األضل/ 19
 2018 يتم ا 

ا  جييسر زسلمهييدرات  ييت غيياب 
دا أ اييييييييييييييييس زس ت ييييييييييييييسرن  هد يييييييييييييي 

 لالستياار

يييييييييوي لمكتييييييييب التطف المييييييييد ا  
األمييييييييييم المتحيييييييييييدة الم طيييييييييييت 

 زسلمهدرات ضالجايمة

جميييييييييييع أ  ييييييييييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف، 

 (ر)ضمد و

 

S/PV.8435 

 كييييييييييييييييسنول األضل/ 20
 2018 يتم ا 

المتحيييييييييدة  ية األميييييييييماسيييييييييتاا يج
المتكسمديييييية لمط ييييييية التييييييسح ، 

متكسمديية ل طييسء التييالم اسييتجسزة 
ضالحفيييييييسظ  ديييييييى التيييييييالم  يييييييت 

 مط ية التسح 

المتترييييسر الهييييسص لامييييي    
ال يييييييييسم لمط يييييييييية التيييييييييسح ، 
ضرئيييييف لجطيييية مطييييسء التييييالم، 
ضنسئيييب رئييييف ال طيييك اليييدضلت 
الم طييييييييت زق ايييييييييييس، ضممثيييييييي  

  مط ييييية التحييييسلف ميييي  أجيييي 
 التسح 

  ييييييييييسء جميييييييييييع أ 
لمجدييييف، ضجميييييع ا

ي   (ي)المد وه
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https://undocs.org/ar/S/PV.8306
https://undocs.org/ar/S/PV.8385
https://undocs.org/ar/S/2018/961
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
https://undocs.org/ar/S/2018/1006
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/2018/1004
https://undocs.org/ar/S/PV.8433
https://undocs.org/ar/S/PV.8435


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 42 

 

 نسئب األمي  ال سم  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  موناض يس.شسرك  )أ( 
رييس    نيجيايييس أي ييس زسسييم  شييسركت ك ييياة المتترييسري  الم طيييي  زسلطبا ييست  ييت مطظميية أ لفييت لازحييسث  ييت الجدتيية  يي  مايييق التييداضل زسلفيييد و ميي  أموجييس. ض كدييم ممثيي  )ب( 

 ضالكسمياضل ضالطيجا.
  سرجيتهس. مثه  التويد ضزيا )ج( 
الييد سع ضا سييتجسزة شييسرك  ييت الجدتيية كيي  ميي  الممثيي  التييسمت لال حييس  األ اييييت  ييت مييسلت ضمط ييية التييسح  ضنسئييب األمييي  ال ييسم الم طييت زسلتيسسيية المرييتاكة لاميي  ض  ) ( 

 ى التوالت.  مايق التداضل زسلفيد و م  زسمسكو ضباضكت ،  در ضل الهسرجية، ضذلك  لازمست  ت الدائاة األضرضبية لد
اإلسالمية(، ضأ الطدا، ضإي سليس، ضبسكتتسل، ضال اازي ، ضال ا غيسل، ضبدجيكيس، ضبيطغال يل،  -األرجطتي ، ضإستونيس، ضإساائي ، ضألمسنيس، ضإندضنيتيس، ضأضغطدا، ضإ اال )جمهورية  )ه( 

، ضرضمسنيس، ضالتطغسل، ضالتو ال، ضسويتياا، ضسييااليول، ضغوا يميس ، ضالفد يي ، ض طيبضيال مهورية كوريس، ضجطوب أ ايييس، ضجي و ت، ضرضانداض اكيس، ضالجبائا، ضج ضبو توانس،
 د، ضاليسزسل.ال وليفسرية(، ض يجت، ضكطدا، ضكيطيس، ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضنسمي يس، ضالطاضي ، ضنيجيايس، ضالهط –)جمهورية 

  ستوائية.ث  كوت  يفوار أي ًس زسسم مثيوبيس ضغيطيس ام مم كد )ض( 
،   نهمس لم  دليس م ييسل. ض كديهم ممثي  الطياضي  زسسيم مديدال الريمسل األضرضبيت الهمتية. ض كديم ممثيه   37 دى الاغم م  الد وة الموجهة ملى ممثدت  يجت ضأضغطدا زموجب المس ة   )ز( 

 مددال  دم ا نحيسز.   ال وليفسرية زسسم حاكة جمهورية  طبضيال 
 م   ت ا  حس  األ اييت  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  أ يف أزسزس. شسرك مفوع التدم ضاأل  )ح( 
 شسرك المد ا التطفيوي لدمكتب الم طت زسلمهدرات ضالجايمة  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م   ييطس. )ر( 
ط ييية التييسح   ييت الجدتيية  يي  مايييق التييداضل زسلفيييد و ميي  ضاشييط   ال سصييمة التحييسلف ميي  أجيي  م الييدضلت الم طييت زق ايييييس ضممثيي ئييب رئيييف ال طييك   ميي  نسشييسرك كيي  )ي( 

 ضبسريف،  دى التوالت.
   

 الحالة في ليبيا - 13
ثطتييت  ريياة ااع،  يييد مجدييف األميي  ا ييالل الفتيياة نيييد ا سييت  

جدتة، ضا هو ثالثة ناارات، زمس  ت ذلك ناارال  ت ممسر الفصيي  التييسزع 
ميي  الميثييسق، ضأصييدر ميسنييس رئسسيييس ضاحييدا  يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت لي يييس. 
ضبسسيييتثطسء الجدتيييست التيييت  ييييدت   هيييسذ مييييار مييي  مييييارات المجديييف، 

ريييوا ال طيييد شيييك  جدتيييست ا هيييوت جمييييع الجدتيييست الم ييييو ة  يييت مميييسر 
. ضيا   ت الجدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  الجدتييست، ( 188)حسمةم

 زمس  ت ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  

،  ديييى المجدييف زسنتظييسم محسمييست ميي  الممثيي  2018ض ت  سم  
الهييسص لامييي  ال ييسم لدي يييس ضرئيييف ز ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت لي يييس. 

التت،  ياياا    التحديست التيسسية محسمس    ضندم الممث  الهسص،  ت
ضاألمطيييية ضاإلنتيييسنية ضا نتصيييس ية ضالم ستيييية المتيييتماة  يييت لي ييييس، ض ييي  
الكيفييية التييت  ييد م مهييس التوسييع التييدريجت ل  ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت 

يييس له يية لي يييس ال مدييية التيسسييية ض مدييية مرسييسء الديمياامييية  ييت ال دييد، ض 
. ض يمييس  ت دييق زسل مدييية التيسسييية ( 189)جيي  لي يييستحييدة ميي  أ ميي  األمييم الم

 __________ 

  ت    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومس (188) 
 (189) S/PV.8159 ؛ ض 6-2، الصييييييييييييييييييييييييييييفحستS/PV.8211 ؛ 5، الصييييييييييييييييييييييييييييفحة

  .4-2، الصفحست S/PV.8312؛ ض 6-4، الصفحست S/PV.8263 ض

ض مدييية مرسييسء الديمياامييية، ركييبت اإلحسمييست  دييى حسليية مجييااء اسييتفتسء 
زرييييقل مريييياضع الدسييييتور ضا نتهسزييييست الائسسييييية ضال المسنييييية،   ييييال  يييي  

نتييييسل  طظيييم ميي  ما ضمطييت ليكيييول مط يياا لدريي ب الدي يييت ل دييورة رؤيتيي  لال
. كمييس نييدم  ياييياا  يي  البيييسرة التييت ( 190)م ستييست يييدم ال التيسسييت ض  بيييب

 9نييسم مهييس ضكييي  األمييي  ال ييسم لدريي ضل التيسسييية ملييى لي يييس  ييت الفتيياة ميي  
، ض حييييدث  يييي   ييييدرور الحسليييية ( 191)2018كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  12ملييييى 

 ثيية األمييم األمطية  ت ماامدف ضأجباء أ اى م  ال دد، زمس  ت ذلك نيسم ز 
لي يييس زسلوسييسمة  ييت التوصيي  ملييى ضنييف إلمييالق الطييسر  م  ييت المتحدة لدد

. ضكييسل ميي  مييي  ( 192)مي  األمييااف الائيتييية  ييت الطييباع  ييت أ دول/سيي تم ا
ميييييدمت اإلحسمييييست رئيييييف لجطيييية مجدييييف األميييي  المطرييييقة  مييييال زييييسلياار 

ال سميية لدمحكميية الجطسئييية الدضلييية. د ييية زرييقل لي يييس ضالم (2011) 1970
ضاسييتمع المجدييف أي ييًس ملييى كدميية أليتهييس محييدى المرييسرِّكست  ييت  قسيييف 
مطظميية ”م ييس ن طيهييس“، ضرييت مطظميية ميي  مطظمييست المجتمييع المييدنت  ييت 

 __________ 

 (190) S/PV.8129 ؛ ض 4ض  3، الصيييييييييييييفحتسلS/PV.8263 ؛ 5-3، الصيييييييييييييفحست
؛ 5، الصيييييييييييييييييييييييفحة S/PV.8341 ؛ ض4-2، الصيييييييييييييييييييييييفحست S/PV.8312 ض
  .5ض  4، الصفحتسل S/PV.8394 ض

 (191) S/PV.8159 5ض  4، الصفحتسل . 
 (192) S/PV.8341 ؛ ض 2، الصفحةS/PV.8394 2، الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/PV.8159
https://undocs.org/ar/S/PV.8211
https://undocs.org/ar/S/PV.8263
https://undocs.org/ar/S/PV.8312
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8129
https://undocs.org/ar/S/PV.8263
https://undocs.org/ar/S/PV.8312
https://undocs.org/ar/S/PV.8341
https://undocs.org/ar/S/PV.8394
https://undocs.org/ar/S/PV.8159
https://undocs.org/ar/S/PV.8341
https://undocs.org/ar/S/PV.8394
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ميييييي  الطظييييييسم  37لي يييييييس. ضضجهييييييت   ييييييوات ملييييييى لي يييييييس زموجييييييب المييييييس ة 
 الم نت. الدا دت

 (2011) 1970ضنيييييدم رئييييييف الدجطييييية المطريييييقة  ميييييال زيييييسلياار  
محسمة ملى المجدف أربع ماات    أنر ة الدجطيية ض ايييق اله ييااء التييسزع 

. ضركبت اإلحسمست التت ندمهس  دييى انتهسكييست نظييسم الجييباءات، ( 193)لهس
زمس  ت ذلييك حظييا  وريييد األسييدحة، ضا نتهسكييست التييت ار ك ييت  ييت سيييسق 

د ا غيييا المريياض ة التصيي المهييسجاي ، ض مديييست ا  جسر زسل را ض هايب 
م  لي يس لدطفط الهسم ضالمطتجست الطف ية المكارة، ض طفيو  جميد األصول. 
ضنييدمت المد ييية ال سميية لدمحكميية الجطسئييية الدضلييية محسميية ملييى المجدييف 
ميييا ي  ل ميييال   ييي  التييييدم المحييياز ضالتحيييديست الم اضحييية  يميييس يهييي  

حكميية لدييي ض  دييى الم الجهييو  التييت مييولتهس التحيييييست  ييت لي يييس، ضحسليية
سيف اإلسالم اليوا ت  يب مصدار الدائاة التمهيدية لدمحكمة أماا ز ليسء 

. كمس   ت المجدف ضجميع الييدضل 2011الي ض  دي   ت حبياال/ وني  
ملى  طفيو ض  م  مدية مليسء الي ض  دى الهسربي  م  المحكميية  ييت لي يييس 

 .( 194)ض ت أمسك  أ اى ض تديمهم

، 2018ضأ ييياب أ  يييسء المجديييف،  يييالل ميييداض  هم  يييت  يييسم  
 يييس، ضشييد ضا  يي    مهييم الكسميي  له يية  ميي  األمييم المتحييدة ميي  أجيي  لي 

ميييية  ضر األميييم المتحيييدة  يييت  يتييييا التوصييي  مليييى حييي  سيسسيييت  ديييى أر
ييييييو ن الدي يييييول لمواجهيييية التحييييديست التييييت  واجيييي  ال دييييد. ضنونرييييت أي ييييس 
الحسجييية مليييى منريييسء حكومييية  حظيييى زيييس تااف  يييسلمت ضبيييس حتاام  دييييى 
الصييي يد اليييومطت، زميييس  يييت ذليييك الحسجييية مليييى منريييسء م ستيييست شيييامية 

زة. ض  ضأمطييييية لي ييييية ركييييب المتكدمييييول أي ييييس  دييييى المرييييسك  موحييييدة ضم ييييبَّ
ا نتصييس ية ضمظييسرا الفتييس  المييسلت الكسمطيية  ييت ال دييد، ممييس  هييد  ضحييدة 
ال دييد ضاسييتياارن. ضأ يياب أ  ييسء المجدييف  يي  نديهييم مزاء  ييدرور الحسليية 
األمطييييية ضاإلنتييييسنية  ييييت لي يييييس، ضكييييولك مزاء اسييييتماار مكس حيييية اإلررييييسب 

 ت لي يس.جمس ست اإلررسمية  ضاستماار  هد د ال

ض طسضل المجدف أي ًس المتسئ  الم يطة أ ييالن  ييت ناارا يي   ييالل  
، أصييدر المجدييف 2018حبياال/ ونييي   6الفتاة المرييمولة زييسلتيايا. ض ييت 

ميسنيييس رئسسييييس أ يييس   يييي   قكييييد  ق ييييدن ض  مييي  الكسمييي  له ييية  مييي  األميييم 
  يييسل زجميييع الجهييو . ضرحييب المجدييف  ييت ال( 195)المتحييدة ميي  أجيي  لي يييس

 __________ 

 (193) S/PV.8159 ؛ ض 6-4، الصييييييييييييييييييييييييييييفحستS/PV.8263 ؛ 7، الصييييييييييييييييييييييييييييفحة
  .6ض  5الصفحتسل  ،S/PV.8341؛ ض 7ض  6، الصفحتسل S/PV.8312 ض

 (194) S/PV.8250؛ ض 6-2صفحست ، الS/PV.8388 5-2، الصفحست.  
 (195) S/PRST/2018/11 .الفياة األضلى ، 

الم وضليييية لت بيييييب حييييوار سيسسييييت شييييسم  مييييي  جميييييع الدي يييييي   ييييت ممييييسر 
ا  فييسق التيسسييت الدي ييت، آ ييوا  ييت ا ت ييسرن أل الحسليية التيسسييية ضاألمطييية 

. ضرحيييب المجديييف مطجيييسح الماحدييية األضليييى مييي  ( 196)يمكييي  أل  تيييتما  
اضييية  ييت ممييسر الم  ما الومطت ض طظيم أضل انتهسزست مددية  ت مد طيية الب 

دمية ضمطظمة، ضشييجع جميييع الييدضل األ  ييسء  دييى  يييديم الييد م س ية مد
. ضمدييب المجدييف أي ييس ( 197)الكسميي  لدجهييو  التييت   ييولهس الممثيي  الهييسص

ملى األمي  ال سم أل ييدم،  طد ا نت ييسء،  ياييياا  يي  الييد م الييوي  يدميي  
 ييية ملييى مجييااء ز ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت لي يييس لدمااحيي  التسلييية المف

 .( 198)ت ضمطيةسزسنتها

 2420حبياال/ وني ، الياار  11ضا هو المجدف ز يد ذلك،  ت  
س زموجيييب تصيييا ر، مف  يييت ريييوا اليييياازسإلجميييسع. ضميييدَّ  المجدييي  (2018)

شيييهاا األذضل اليييوار ة  يييت اليييياار  12الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، لميييدة 
الممطوحييية لديييدضل األ  يييسء متفتييييل التيييف   يييت مميييسر  (2017) 2357

 سليية سييواح  التطفيييو الصييسرم لحظييا  وريييد األسييدحة ملييى أ ييسلت ال حييسر ن
سذ جميييييع التييييداميا التييييت  يت يييييهس الظيييياضف المحييييد ة لدييييييسم ضا هيييي يييييس، لي  

 .( 199)ز مديست التفتيل رون

، ا هو المجدف زسإلجمسع الياار 2018أ دول/س تم ا  13ض ت  
الييوي رحييب  ييي  مونييف ممييالق الطييسر الييوي  ييم التوصيي   (2018) 2434

ميييي  اليييييوي ملييييي  موسييييسمة األمييييم المتحييييدة  ييييت ميييياامدف، ضأ يييياب  يييي    
. ضبموجيييب ريييوا اليييياار، ( 200)دة لد  ثييية ضالممثييي  الهيييسصمتواصييي و  اللدجهييي 

مييد  المجدييف ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت لي يييس، موصييفهس ز ثيية 
أ دول/سيي تم ا  15سيسسية  سصة متكسمدة، زييس ة الممث  الهسص، حتى 

2019(201 ). 
 __________ 

  سل الثسنية ضالااز ة. الماجع نفت ، الفيا  (196) 
  الااز ة  راة.الماجع نفت ، الفياات التسز ة ضالثسمطة ض  (197) 
 الماجع نفت ، الفياة التس سة  راة.  (198) 
، (2017) 2357. انظييييا أي يييييس الييييييااري  1، الفيييييياة (2018) 2420الييييياار  (199) 

. ضلالمييييالع  دييييى مبيييييد ميييي  4ض  3، الفيا ييييسل (2016) 2292؛ ض 1الفييييياة 
التفسصي  زرقل األذضل الممطوحة زموجب الفص  التسزع، انظا الجبء التسزع، 

  ألف.-اليتم راز سً 
  ، الفيا سل الااز ة ضالهسمتة م  الد  سجة.(2018) 2434الياار  (200) 
. ضلدمبيد م  الم دوميست  ي  ض يية ز ثية األميم المتحيدة 1فياة الماجع نفت ، ال (201) 

  لدد م  ت لي يس، انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت.
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 ، ا هييييو المجدييييف الييييياار2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  5ض ييييت  
، الييوي نييسم  ييي ، زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق، (2018) 2441

متمد ييييد  ييييداميا الجييييباءات المت دييييية زييييسلطفط، زمييييس  ييييت ذلييييك الييييطفط الهييييسم 
شيي سر/  اا ا  15ضالمطتجست الطف ية المكييارة، ضض ييية  ايييق اله ييااء حتييى 

صيييو س ضامتطيييسع  13زقغد يييية  (2018) 2441و اليييياار ُ هييي . ضا( 202)2020
  وي     التصويت. ضأضضح ممث  ا  حس  الاضست، ز د التصويت، 
أل مددن لم  تمك  م   ق يييد الييياار الييوي صييسغت  الممدكيية المتحييدة، حيييث 

ر الجطتييسنت كم يييسال طييف الجطتييت ض د  أ رج ضاض و الياار حكمييًس  ييي  يحيي 
مطفص  لفاع الجباءات حتى ضإل كسنت رون األ مسل مرييمولة زسلكسميي  

 __________ 

  .14ض  2، الفيا سل (2018) 2441الياار  (202) 

 ت م س يا اإل راج  ت اليسئمة. ضأضييسف أل الهيئييست المتهصصيية  طظييا 
 ييت متييقلة ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت ضأنيي   ت ييي  التييييد زسلتيتيييم التييديم 

 .( 203)لد م 

ضجاى الطظا أي ييس  ييت الت ييورات  ييت لي يييس  ييت مواضييع أ يياى  
 حت ال طد   الم طوني  ”األ  سر التت  هد  التالم ضاألم  الييدضليي  ميي  

 .( 204)“جااء األ مسل اإلررسمية“ ض ”صول التالم ضاألم  الدضليي 
 __________ 

 (203) S/PV.8389 ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  الم دومييست  يي  نظييسم 3، الصييفحة .
  اليتم الثسلث.الجباءات المفاضضة  دى لي يس، انظا الجبء التسزع، 

   دى التوالت. 37 ض 31لمبيد م  التفسصي ، انظا الجبء األضل، اليتمسل  (204) 

 
 في ليبياالحالة  الجلسات:

الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييييييد وات  مييييييييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8159 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 17
 2018 طس ا 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس  
لامييي  ال ييسم لدي يييس 
ضرئيييف ز ثيية األمييم 
المتحييدة لديييد م  يييت 
لي يييييييييييييييس، ضإحييييييييييييييدى 
المرييييييييييسرِّكست  ييييييييييت 
 قسيييييييييييف مطظميييييييييية 

 ”م س ن طيهس“ 

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
، ضجميييييييييييع )أ(المجديييييييييف
ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8211 

آذار/مييييييييييييييييييييييييييييسرس  21
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمم المتحيدة لديد م  يت لي ييس 

(S/2018/140) 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس 
 لامي  ال سم

سييييييييييتة ميييييييييي  أ  ييييييييييسء 
يييييييييع ، ضجم)ج(المجدييييييييف

ي ال  () مد وه

 

S/PV.8250 

 2018أيسر/مس و  9

المد ييييييييييية ال سميييييييييية  لي يس  
لدمحكمييييية الجطسئيييييية 

 الدضلية

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي    المد وه

 

S/PV.8263 

 2018أيسر/مس و  21

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمم المتحيدة لديد م  يت لي ييس 

(S/2018/429) 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس 
 لامي  ال سم

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
، ضجميييييييييييع )أ(المجديييييييييف
ي   )ه(المد وه

 

S/PV.8275 

حبياال/ ونيييييييييييييييييييييييييييييي   6
2018 

 S/PRST/2018/11   لي يس  

S/PV.8282 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   11
2018 

ميي  مريياضع نيياار ميييدَّم  
دكييييييييييييييية المتحيييييييييييييييدة المم
(S/2018/542) 

 (2018) 2420الييييييييييييييييييييييييييييييياار    لي يس
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8312 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييييييييييي   16
2018 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس  
 لامي  ال سم

ثالثيييييييييية ميييييييييي  أ  ييييييييييسء  
المجديييف )موليفييييس ) ضلييية  

المت ييييد ة اليوميييييست(،    -
ضالتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييويد،  

، ضجميييييع  )أ( ضكسزا تيييتسل( 
 ) ( المد وي  
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الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييييييد وات  مييييييييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8341 

أ دول/سييييييييييييييييييييييييييي تم ا  5
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمم المتحيدة لديد م  يت لي ييس 

(S/2018/780) 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس 
 لامي  ال سم

أ  يييييييييييييييييييييسء  جمييييييييييييييييييييييع  
، ضجمييييييييييييع  )أ( المجديييييييييييف 
ي      ) ( المد وه

 

S/PV.8350 

أ دول/سيييييييييييييييييييي تم ا  13
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمم المتحيدة لديد م  يت لي ييس 

(S/2018/780) 

ميي  مريياضع نيياار ميييدَّم 
الممدكييييييييييييييية المتحيييييييييييييييدة 

(S/2018/836) 

 (2018) 2434الييييييييييييييييييييييييييييييياار    لي يس
15-0-0 

S/PV.8388 

  ريييييييييييياي  الثييييييييييييسنت/ 2
 2018نو م ا 

المد ييييييييييية ال سميييييييييية  لي يس  
لدمحكمييييية الجطسئيييييية 

 الدضلية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء  
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع  

ي    المد وه

 

S/PV.8389 

  ريييييييييييياي  الثييييييييييييسنت/ 5
 2018نو م ا 

ميي  مريياضع نيياار ميييدَّم  
الممدكييييييييييييييية المتحيييييييييييييييدة 

(S/2018/985) 

سيييييييي  ة ميييييييي  أ  ييييييييسء   لي يس
 )ض(المجدف

 (2018) 2441الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 )ز(13-0-2

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(
S/PV.8394 

  ريييييييييييياي  الثييييييييييييسنت/ 8
 2018نو م ا 

الممثييييييييي  الهيييييييييسص  لي يس  
 لامي  ال سم

جميييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييف، ضجميييييييييييييييع 

ي   ) (المد وه

 

 
 زرقل لي يس. (2011) 1970زسلياار  لجطة مجدف األم  المطرقة  مالفت  رئيف  كدم ممث  التويد زص  )أ( 

  ونف ال سصمة.شسرك الممث  الهسص ضإحدى المرسرِّكست  ت  قسيف مطظمة ”م س ن طيهس“  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م   )ب( 

 المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل. -ضبوليفيس ) ضلة  ت،  الاضسا  حس )ج( 

 شسرك الممث  الهسص  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  ماامدف. ) ( 

 شسرك الممث  الهسص  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  زسريف. )ه( 

 ة المتحدة ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة األمايكية.يس ا ستوائية، ض انتس، ضالممدكويد، ضغيطا  حس  الاضست، ضالت )ض( 

ويت، ضالممدكية المتحيدة، وار، ضالكنتس، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفالمت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض ا  -: مثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة الم يدضل  )ز( 
 : ا  حس  الاضست، ضالصي .الممتط ول :   أحد؛ الم سرضول لو يست المتحدة؛ ضرولطدا، ضا

  

 الحالة في مالي  - 14
 الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدييف األميي  سييت جدتييست  

الفص  التسزع م  الميثييسق  يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت  ي  زموجبضا هو ناار 
 يييييد س ميييي  أجيييي  ا هييييسذ ميييييارات المجدييييف،  مييييسلت. ضبسسييييتثطسء جدتييييتي 

ا هييييوت جميييييع الجدتييييست األ يييياى  ييييت ممييييسر رييييوا ال طييييد شييييك  جدتييييست 
ة ضاحيييدة أي يييس ميييع ال ديييدال المتيييسرمة . ضاجتميييع المجديييف ميييا ( 205)محسمييية

حييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  مييم المت زيوات ضبييق اا  شييامة  ييت ز ثيية األ
. ضيييييا   ييييت الجييييدضل أ نييييسن مبيييييد ميييي  ( 206)لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت مييييسلت

 __________ 

  م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لدمبيد (205) 
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”اجتمييسع مجدييف  2018حبياال/ ونييي   7ُ يييدت  ييوم  (206) 

متييسرمة زيييوات ضأ يياا  شييامة  مييال زقحكييسم الجييبأ   ألييف األميي  مييع ال دييدال ال
  .S/PV.8281“؛ انظا (2001) 1353نت لدياار ضبسء م  الما يق الثس

الم دومييييست  يييي  الجدتييييست، زمييييس  ييييت ذلييييك م دومييييست  يييي  المرييييسركي  
 ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

المجدييييف ملييييى محييييسمتي  ميييي  األمييييي  ال ييييسم المتييييس د ضاسييييتمع  
ال ييسم لمييسلت ضرئيييف ز ثيية  ص لامييي ل مديست حفظ التييالم ضالممثيي  الهييس

 ييت مييسلت، األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار 
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت. ض ييت  ييسم  39الدييو     يييس زموجييب المييس ة 

التيييت جيييات  يييت المجديييف  ديييى التيييق يا  يييت ، ركيييبت المطسنريييست 2018
ض ييدرور الحسليية ، 2015م  طفيييو ا فييسق التييالم ضالمصييسلحة  ييت مييسلت ل ييس

األمطييية ضاإلنتييسنية  ييت ال دييد، ض ف ييي  اليييوة المرييتاكة التسز يية لدمجمو يية 
الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح ، ضالييييد م اإلضييييس ت الم دييييوب، ضا نتهسزييييست 

 .2018  ضآب/أغت ف الائسسية التت أجايت  ت  موز/ ولي 

https://undocs.org/ar/S/PV.8341
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، اسييييتمع المجدييييف ملييييى 2018كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  23ض ييييت  
  ال سم ل مديييست حفييظ التييالم، الييوي نييدم  ياييياا مي محسمة ندمهس ضكي  األ

اميا ال سجدة  ت ممييسر ا فييسق التييالم. ضأكييد    الجدضل البمطت لتطفيو التد
ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم أرمييييية أل   ييييول الحكوميييية ضالحاكييييست المونهِّ يييية كيييي  

د زسلجييدضل البمطييت الجد ييد. كمييس أمدييغ  يي   با ييد ان ييدام  مس  ت ضس هس لدتييييُّ
باء الرمسلية ضالوس ى م  ال دييد، ضأشييسر ملييى  ييدرور حسليية ألجاألم   ت ا

نية. ضرحب زسلتيدم المحاز  ييت  ف ييي  اليييوة حيوق اإلنتسل ضالحسلة اإلنتس
المرييييييييتاكة التسز يييييييية لدمجمو يييييييية الهمسسييييييييية لمط ييييييييية التييييييييسح   ييييييييالل 

، ضأمدييغ المجدييَف زقنيي   دييى اليياغم ميي  الثغيياات التييت   تيياي 2018 سم يي 
،  واص  ال  ثة جهو رس الاامية ملييى ا هييسذ مونييف مدةندرات ال  ثة المتكس

لتطفييييييو التوصييييييست الم يطييييية  يييييت حيييييسزم ضا هيييييسذ جمييييييع التيييييداميا الالزمييييية 
است ااع الو يست  ت صفوف حفظة التالم الوي أجاان الفايق كسرلوس 

 ضس سييسنتوس كيياضز. ضأشييسر أي يييس ملييى  حد ييد األضلويييست  ديييى أل ا ييو 
 ييت سيييسق مجييااء اسييت ااع اسييتاا يجت ييية ن ييسق ال  ثيية ضاله ييط ا نتيسل

 .( 207)لد  ثة

، نييييدم الممثيييي  الهييييسص لامييييي  2018نيتييييسل/أماي   11ض ييييت  
ال سم محسمة ملى المجدف مطسء  دى آ ا  يايا لامي  ال ييسم  يي  الحسليية 

. ضركييب الممثيي  الهييسص  دييى  طفيييو ا فييسق التييالم ضضصييف ( 208) ييت مييسلت
التيييد ست اإلنديميييية  يييت شيييمسل ات  ضر ال  ثييية المتكسمدييية  يييت   بييييب نيييدر 

حيييييدة ضضسيييييط ال ديييييد ض ييييييديم المتيييييس دة ا نتهسميييييية ض ييييييديم اليييييد م مليييييى الو 
الي ييييييسئية المتهصصيييييية الم طييييييية زسإلررييييييسب ضالجايميييييية المطظميييييية   ييييييا 

المجدف أي س زسلييد م الييوي  يدميي  ال  ثيية الومطية. ضأمدغ الممث  الهسص 
سييية لمط ييية التييسح ، همسالمتكسمديية لديييوة المرييتاكة التسز يية لدمجمو يية ال
. 2018ش سر/  اا ا  23ضذلك  مال زسلتا يب التيطت الثالثت المونع  ت 

ضأشسر أي س ملييى منرييسء لجطيية التحييييق الدضلييية الم طييية زمييسلت ضإلييى  ميي  
دتييييي  لهيكيييي  لجطيييية الحييييييية ضال داليييية ض  المصييييسلحة موصييييفهمس آليتييييي  مكمهِّ
دم رئيييف لجطيية مجدييف ، نيي . ضأثطييسء الجدتيية( 209)الاصييد  ييت ا فييسق التييالم

زرقل مسلت محسمة لدمجدييف   (2017) 2374األم  المطرقة  مال زسلياار 
 __________ 

 (207) S/PV.8163 5-2، الصفحست . 
 (208) S/2018/273 . 
 (209) S/PV.8229 6-2، الصفحست . 

اله ييااء الم طييت زمييسلت، ض يي  البيييسرة التييت  أي ييس  يي  أنريي ة الدجطيية ض ايييق  
 . ( 210) 2018آذار/مسرس   27ض   26نسم مهس ملى زسمسكو  ومت 

، أ ييييييس  ضكييييييي  األمييييييي  ال ييييييسم 2018نييييييي   و /االحبي  14ض ييييييت  
، زقنييي   ديييى ( 211)ل مدييييست حفيييظ التيييالم، مطيييسء  ديييى  ياييييا األميييي  ال يييسم

 2364اليييياغم ميييي  محييييااز  يييييدم  ييييت  مدييييية التييييالم مطييييو ا هييييسذ الييييياار 
 ييييد ميييس مجمو يييي  ييييث ، ح،  ييي ل ال يئييية األمطيييية    يييبال متيد ييية(2017)

. ( 212)مييي  ذضي الهيييوذ اليييبرق أرضاحهيييم مطيييو نريييا ال  ثييية المتكسمدييية 101
أمدييييغ  يييي  التييييو اات التيسسييييية التييييت أججتهييييس ا نتهسزييييست الائسسييييية  كمييييس

حي  أل المتس ت الحميدة التت مولهس الممث  الهسص ند ضأضضح أن   ت 
ضضييع   ت يتتسس دت  دى  هفيف حدة التو اات،   ل األمم المتحدة ل

يمكطهس م  التصد ق  دى نتسئ  ا نتهسزست ألل ذلييك الطرييسر ليييف جييبءا 
. ضأشييييسر أي ييييس ملييييى  وصيييييست ا سييييت ااع ميييي  ض ييييية ال  ثيييية المتكسمديييية
سر  ت روا الصد  ملى أل  ايق األمم المتحدة ا ستاا يجت المتتي ، ضأش

سم الي ييياي سيييييوم ميييدضر نييييس ي  يييت جهيييو  المتيييس دة اإلنتيييسنية ضاإلن ييي 
تطميييية ضبطيييسء التيييالم ضبت بييييب ح يييورن  يييت شيييمسل ال ديييد ضضسييي  ، ضأل ضال

ز أسيي يية التيسسيية، ضرييو مييس يرييم  ال  ثة ستيوم مت د    ضررس مهييدف مميياا
 .( 213)يم  ضررس  ت   م ا فسق التالم حوً   ت التاكيب م  أج    ظ

، ندم ضكييي  األمييي  ال ييسم 2018 راي  األضل/أكتوبا  19ض ت  
المجدييف ميياة أ يياى لتيييديم  يايييا  يي  ل مديييست حفييظ التييالم محسميية ملييى 

الطجييسح المحييياز  يييت مجيييااء ا نتهسزييست الائسسيييية. ضأشيييسر مليييى أل مجيييااء 
 ط غييت أل يتييتطد ملييى محييااز مبيييد ميي  التيييدم  ييت  طفيييو كييسل  هسزييستا نت 

 أي ييس متونيييع الحكوميية اإلصييالحست الم ستييية الائيتييية. ضأمدييغ المجدييَف 
كتييوبا  دييى ميثييسق التييالم،  دييى  ريياي  األضل/أ 15ضاألمييم المتحييدة  ييت 

، ضنيييسل مل رييييوا (2018) 2423الطحيييو اليييوي مد ييي  المجديييف  يييت نييياارن 
الميثسق أ اة أسسسية لحفييب  طفيييو ا فييسق التييالم ضإ  ييسء ز ييم جد ييد ل مدييية 

الحسليية األمطييية،  التييالم. ضأ يياب ضكييي  األمييي  ال ييسم  يي  زييسلغ ندييي  مزاء
سيمس  ت ضسط ال دد، ضأمدغ المجدف زقل ال  ثة المتكسمدة ض ايق األمم  ض 

 __________ 

ميال . ضلدمبييد مي  الم دوميست  ي  الدجطية المطريقة  6الماجيع نفتي ، الصيفحة  (210) 
  زسء.-ض ايق اله ااء، انظا الجبء التسسع، اليتم أض  (2017) 2374زسلياار 

 (211) S/2018/541 . 
 (212) S/PV.82884-2ست ، الصفح . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (213) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8163
https://undocs.org/ar/S/2018/273
https://undocs.org/ar/S/PV.8229
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/541
https://undocs.org/ar/S/PV.8288
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ت ضضع ممسر استاا يجت شسم  لد م اله ة ا س  ند ش المتحدة الي اي 
 .( 214)ىاألمطية لدحكومة  ت المطسمق الوس 

ض طييسضل المجدييف رييون المتييسئ  أي ييًس  ييت ناارا يي   ييالل الفتييياة  
، ا هييييييو المجدييييييف 2018حبياال/ ونييييييي   28تيايا. ض ييييييت المرييييييمولة زييييييسل
، الييوي نييسم  ييي ،  مييال زسلفصيي  التييسزع (2018) 2423زسإلجمسع الييياار 

ميييي  الميثييييسق، متمد ييييد ض ييييية ال  ثيييية المتكسمديييية لفتيييياة سييييطة ضاحييييدة، حتييييى 
ل الممطييوح لد  ثيية زسسييتهدام جميييع ، ضجييد  اإلذ2019حبياال/ ونييي   30

الوسييييييييسئ  الالزميييييييية لالضيييييييي الع مو  تهييييييييس زس تمييييييييس  مونييييييييف اسييييييييت سنت 
جدف أل  ظ  األضلوية ا ستاا يجية لد  ثة متمثديية ر الم. ضنا ( 215)ضصسرم

 ييييت   ييييم  طفيييييو ا فييييسق التييييالم، ضمدييييب مليهييييس أل ُ  يييييد  ا يييييب أضلويييييست 
ب  دييييييييى المهييييييييسم موار رييييييييس ضالجهييييييييو  التييييييييت   ييييييييولهس ميييييييي  أجيييييييي  التاكييييييييي 

. ضرحييييب المجدييييف  ييييت رييييوا الييييياار زييييسله وات اإليجسمييييية ( 216)التيسسييييية
م، ضأ ييياب  ييي   ي ييية أمدييي  التيييال فيييسق األ يييياة التيييت  حيييييت  يييت  طفييييو ا

دة مويديية،  دييى اليياغم ال ميية ألل األمييااف نييد   دييت  طفيييو ا  فييسق لميي 
. ضحييث ( 217)م  ضجو   ق يد مدموس ضمتس دة ك ياة  دى الصيي يد الييدضلت

المجديييف أي يييس حكومييية ميييسلت، ضائيييتالف الجمس يييست المتيييدحة، ض حيييسلف 
 هييسذ مجييااءات  دييى ازضا  الجمس ست المتدحة التسز يية لتطتييييية حاكييست أ

 ورية ضمدموسيية لتطفيييو األحكييسم الائيتييية   فييسق التييالم المرييسر مليهييس  ييت 
. ض ييت رييوا الصييد ، 2018آذار/مسرس  22الم تمدة  ت  اي ة ال ايق 

اب المجديييف  يي  ا تبامييي  ا سييتجسزة مييي   ييالل ا هيييسذ  ييداميا  ميييال أ يي 
مذا لييم  طفييو األمييااف ا لتبامييست المتفييق  ديهييس  (2017) 2374زييسلياار 

. ضمدييب المجدييف ( 218) ت  اي ة ال ايييق ضييم  اإلمييسر البمطييت الم ديي 
م أل ييييدم ملييى المجدييف، ز ييد ميياضر سييتة أشيييها أي ييس ملييى األمييي  ال ييس

 دييييى  طصيييييب الييييائيف،  ياييييياا  يييي  التيييييدم المحيييياز  ييييت  طفيييييو التييييداميا 
وص  ديهييس  ييت ممييسر ميثييسق التييالم، ضأل ييييدم  يييسرات المطصيي س يا ضالم يي 

المتكسمديية  ييت حييسل  زرييقل ممكسنييية مجييااء   ييد الت ك ييياة  ييت ض ييية ال  ثيية
 __________ 

 (214) S/PV.8376 4-2، الصفحست . 
 ي   . لمبيد م  الم دومست33ض  32ض  24، الفياات (2018) 2423الياار  (215) 

 جدييييف المت دييييية متييييداميا صييييول التييييدم ضاألميييي  الييييدضليي  أض م ييييس ةنيييياارات الم
مييي  الميثيييسق  يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، انظيييا  42مرسيييسئهمس ض ييييًس لدميييس ة 

ألييف. ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  الم دومييست  يي  -الجييبء التييسزع، اليتييم راز ييس
  ل.ض ية ال  ثة المتكسمدة، انظا الجبء ال سشا، اليتم األض 

  .39ض  38ض  27. انظا أي س الفياات 26، الفياة (2018) 2423اار الي (216) 
 . 2ض  1الماجع نفت ، الفيا سل  (217) 
  .4ض  3الماجع نفت ، الفياة التس سة م  الد  سجة ضالفيا سل  (218) 

. ضرحييب المجدييف ( 219)التييداميا ضالم ييس يا ييدم محييااز  يييدم  ييت  طفيييو  دييك 
أي ييييس متونيييييع ا  فييييسق التيطييييت مييييي  األمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األضرضبييييت 

 2018شييييي سر/  اا ا  23سيييييية لمط يييييية التيييييسح   يييييت الهمسمو ييييية ضالمج
لدمجمو يية الهمسسييية لمط ييية التييسح   مهييدف مييده اليييوة المرييتاكة التسز يية

وجتييييتت  يييي  مايييييق ال  ثييييية زقشييييكسل محييييد ة ميييي  الييييد م الترييييغيدت ضالد
المتكسمدييية، ضمدييييب ملييييى األمييييي  ال يييسم أل ي ييييبز   ييييس ل الم دومييييست مييييي  

المجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية  سء  ييييتاأل  يييي ال  ثيييية المتكسمديييية ضالييييدضل 
. ( 220)التييييسح  ميييي   ييييالل  يييييديم الم دومييييست ا سييييته سرا ية ذات الصييييدة

ضاألميييم المتحيييدة، ض حيييظ المجديييف أي يييس أرميييية أل  اا يييت حكومييية ميييسلت 
حتب ا نت سء، مس لاثسر التييد ية لتغيييا المطييس  ضالتغييياات اإليكولوجييية 

ى مس  طفوانيي  ميي  أنريي ة ية  دب أمط ضالكوارث ال  ي ية األ اى م   وان
. ضأ ييياا، مدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم أل ( 221)ضبيياام  ضاسييتاا يجيست

ار، ضأل يييييوم مت يييمي  يييييدم مييياة كييي  ثالثييية أشيييها  يايييياا  ييي   طفييييو الييييا 
 ييييسريان المطتظمييية م دوميييست محدثييية كييي  سيييتة أشيييها  ييي  ضضيييع ض طفييييو 

مدة لامييم المتحييدة الرييس لاؤيييةاإلمسر ا ستاا يجت المتكسميي  الييوي يحييد  ا
ضاألضلويييييست المرييييتاكة ض يتيييييم ال ميييي  الييييدا دت ميييي  أجيييي  الحفييييسظ  دييييى 

اليييياار  . ض ييييب التصيييويت، أكيييد ممثييي   انتيييس أل( 222)التيييالم  يييت ميييسلت
أضضيييح أل الحفيييسظ  ديييى الريييك  الحيييسلت ل  ثييية مهمييية ضم اضييية لده يييا 

ييتال ة أل ل اضر ك  ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  يجب زس
. ضأشييسر ممثيي  الو يييست المتحييدة ( 223)ز حااز  يدم ك يا  ت  مدييية التييالم

سرات مليييى أنييي   يييت غييييسب محيييااز  ييييدم ك ييييا،   ميييد مييي  الطظيييا  يييت الهيييي 
المتسحييية إلصيييالح ال  ثييية. ضأضيييسف أل المجديييف نيييسم مييي   يييالل اليييياار 

ية لتيسسييي مت تييييط ض يييية ال  ثييية المتكسمدييية ضشيييد   ديييى أرميييية المريييسركة ا
  ثيييييية، ضأكييييييد  دييييييى أرمييييييية التواصيييييي  ضالمرييييييسركة ميييييي  أجيييييي  حمسييييييية لد

. ض ييت حييي  أل ا  حييس  الاضسييت   يييد الييياار، أ يياب ممثيي  ( 224)المييدنيي 
ضسييييييييت  يييييييي  ا تييييييييااع مدييييييييدن  دييييييييى اسييييييييتهدام مصيييييييي دح ا  حييييييييس  الا 

”ا سته سرات“  يمس  تص  مو ية حفظ التالم. ض الضة  دييى ذلييك، ض يمييس 
ييييا المطيييس  ضالتغيييياات اإليكولوجيييية، أكيييد أل ة متغمت ديييي  ت ديييق زسألحكيييسم ال
 __________ 

 . 6، الفياة (2018) 2423الياار  (219) 
 . 50ض  49الماجع نفت ، الفيا سل  (220) 
 . 68الماجع نفت ، الفياة  (221) 
  .71ض  70ض  29الماجع نفت ، الفياات  (222) 
 (223) S/PV.8298 3، الصفحة . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (224) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8376
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https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8298
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رييون المتييسئ   يييع ضييم  ا تصييسص الهيئييست ذات الصييدة  ييت الجم ييية 
 .( 225)مس تف ا نتصس ي ضا جت ال سمة ضالمجد

 2432آب/أغت ف، ا هو المجدف زسإلجمسع الييياار  30ض ت  
، الييوي نييسم  ييي ، زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق، متجد ييد (2018)

حتييييييى  (2017) 2374 ييييييداميا الجييييييباءات المفاضضيييييية زموجييييييب الييييييياار 
د  المجديييف ض يييية  اييييق اله يييااء . كميييس مييي ( 226)2019آب/أغتييي ف  31
، ضأ يياب  يي  ا تباميي  اسييت ااع الو ييية 2019أ دول/سيي تم ا  30حتييى 

 __________ 

 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (225) 
الم دومييست  يي  . ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  1، الفييياة (2018) 2432الييياار  (226) 

   داميا الجباءات المت دية زمسلت، انظا الجبء التسزع، اليتم الثسلث.

آب/أغتييييييي ف  31ضا هيييييييسذ اإلجيييييييااءات المطسسييييييي ة  يييييييت مو يييييييد أنصيييييييسن 
كدمييية لي كيييد مييي  . ض ييييب ا هيييسذ اليييياار، أ يييو ممثييي   انتيييس ال( 227)2019
ييية التييالم أضلئك الو   ي اندييول  طفيييو  مد دىأل  اع الجباءات   جد د

 ييييت مييييسلت رييييو جييييبء    تجييييبأ ميييي  م ييييمول ا فييييسق التييييالم ضأل نظييييسم 
ند أث ت أن  مضس ة مفيدة  2017الجباءات الوي أنرقن المجدف  ت  سم 

ح  ملى مجمو ة األ ضات المتسحة لدمجتمع الدضلت لترجيع التوص  ملى 
 .( 228)لازمة  ت مسلت

 __________ 

 . 3، الفياة (2018) 2432الياار  (227) 
 (228) S/PV.8336 2، الصفحة . 

 الجلسات: الحالة في مالي

الجدتييييييييييييييية مح يييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اًل ات  ميي الييد و 
 37زسلمس ة 

الييييد وات  ميييياًل زسلمييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 ل( الممتط و   - الم سرضول 

       
S/PV.8163 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 23
 2018 طس ا 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
الحسليييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييييسلت 

(S/2017/1105) 

م األميييييييييي  ال يييييييييسضكيييييييييي   مسلت 
 فظ التالمل مديست ح

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجديف، ضجميييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8229 

نيتييييييييييييييييييييييييييسل/أماي   11
2018 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
الحسليييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييييسلت 

(S/2018/273) 

الممثيي  الهييسص لامييي   مسلت 
ال سم لمسلت ضرئيف ز ثة 
األميم المتحييدة المتكسمديية 
المت د ة األز يس  لتحيييق 

 ياار  ت مسلتا ست

يييييييييع أ  ييييييييسء مج
، )ب(المجديييييييييييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8288 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   14
2018 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
الحسليييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييييسلت 

(S/2018/541) 

ضكيييييييييي  األميييييييييي  ال يييييييييسم  تمسل 
 التالمل مديست حفظ 

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجديف، ضجميييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8298 

حبياال/ ونييييييييييييييييييييييي   28
2018 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
مييييييييييييييييييييسلت الحسليييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييت 

(S/2018/541) 

مريييييياضع نيييييياار ميييييييدَّم ميييييي  
 (S/2018/639 انتس )

أرب ة م  أ  يسء    
)ا  حييس   المجدييف  

الاضست، ضإثيوبيس،  
ض انتس، ضالو ييست  
المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة  

 األمايكية( 

 (2018) 2423الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8336 

آب/أغتييييييييييييييييييييي ف  30
2018 

 آب/ 8رسييييييييييييييييييسلة م ر يييييييييييييييييية 
موجهيية ملييى  2018أغتيي ف 

رئيف مجدف األم  م   ايق 
اله يييااء المطريييق  ميييال زيييسلياار 

زريييقل ميييسلت  (2017) 2374
(S/2018/581) 

مريييييياضع نيييييياار ميييييييدَّم ميييييي  
 (S/2018/785 انتس )

  ييو ضاحييد مييي    
أ  ييسء المجديييف 

 ) انتس(

 (2018) 2432الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8376 

  ريييييييييييييييييياي  األضل/ 19
 2018أكتوبا 

 يايييييييييا األمييييييييي  ال ييييييييسم  يييييييي  
 الحسليييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييييسلت

(S/2018/866) 

ضكيييييييييي  األميييييييييي  ال يييييييييسم  مسلت 
 ل مديست حفظ التالم

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجديف، ضجميييع 

ي   المد وه

 

 
 سضل الدضلت.مثَّ  مسلت ضزيارس لدر ضل الهسرجية ضالت  )أ( 
 زرقل مسلت. (2017) 2374ياار طة مجدف األم  المطرقة  مال زسل كدم ممث  التويد زصفت  رئيف لج )ب( 
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 األمريكتان 

 المسألة المتعلقة بهايتي - 15
بييع جدتييست  الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدييف األميي  أر  

مييي  الميثيييسق زريييقل المتيييقلة  ضا هيييو نييياارا ضاحيييدا زموجيييب الفصييي  التيييسزع
المت دييية مهييس تت. ضا هييوت جدتييتسل ميي   دييك الجدتييست شييك  مطسنرييست، 

ة   هييسذ ضكسنييت جدتيية ضاحييدة زمثسزيية جدتيية محسميية، ضُ يييدت جدتيية ضاحييد
، ض ميييييال (2018) 2410زس هيييييسذ اليييييياار  المجديييييف، . ضميييييدَّ ( 229)اليييييياار

زسلفص  التسزع م  الميثسق، ض ية ز ثة األمم المتحدة لد م نظسم ال داليية 
. ضيييييا   ييييت الجييييدضل أ نييييسن مبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي  ( 230) ييييت رييييس تت

 مرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  دتست، زمس  ت ذلك م دومست    الالج

تمع المجدييييف ملييييى محسميييية ميييي  ضكييييي  ، اسيييي 2018ض ييييت  ييييسم  
األمي  ال سم ل مديست حفظ التالم، ن   انتهسء الو ية األضلية ل  ثة األمم 
المتحدة لد م نظسم ال دالة  ت رس تت، ضاستمع ملييى محسمييست ميي  األمييي  

لممثيييي  الهييييسص لامييييي  ال ييييسم ال ييييسم المتييييس د ل مديييييست حفييييظ التييييالم ضا
، 2018حبياال/ ونييي   1امتييداء ميي   ومييس  90  ثيية كيي  لهييس تت ضرئيييف ال

. ضب ييييد منرييييسء ال  ثيييية  ييييت  ريييياي  (2018) 2410ضذلييييك  مييييال زييييسلياار 
دهِّمت  يييت  يييسم 2017األضل/أكتيييوبا   2018، ركيييبت اإلحسميييست التيييت نيييُ

ت ال دييد ضاألميي   يي سييتياار  دييى  ضررييس  ييت   ييم حكوميية رييس تت لتوميييد ا 
ض يتيييا م ييي   دييى مايييق التطمييية  ييت األجيي  ال وييي   ييت ظيي    بيييب 
سييييس ة الييييسنول ضالتاكييييب  ديييى التمتيييع زحييييوق اإلنتيييسل. ض ييياع مييييدمو 
اإلحسمييييست،  ييييت ممييييسر مالحظييييس هم، م دومييييست  يييي   طفيييييو اسييييتاا يجية 

نتيييسل تي  ضالمتييتطدة ملييى نيييسر ماج ييية ميي  أجيي  ا الهيياضج الممتييدة لتييط 
موا ى ضجييو  لمليي  امييم المتحييدة  ييت رييس تت  ييسرج ممييسر حفييظ التييالم ضنيييدَّ

. (2017) 2350 يسريا    ذلك،  دى نحو مس مد   المجدف  ت ناارن 
ت ال دايييية الطييييسر الماج يييية ضنيييد  ييياع األميييي  ال يييسم  ديييى المجديييف  ييي 

ألرب ييييي  الميسمديييية لهييييس  ييييت  ياياييييي  التييييتة ضالم شيييياات اة ضااإلحييييدى  ريييي 
 .( 231)2018حبياال/ وني   1آذار/مسرس ض  20الصس ري   ت 

ييية ض ييية رييست  دييى أرمركييبت المطسنض الل مداض ت المجدييف،  
ز ثة األمم المتحدة لد م نظسم ال داليية  ييت رييس تت لكفسليية ا نتيييسل الطييسجح 

 __________ 

  لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. (229) 
المالع  دى مبيد م  الم دومست    ض ية ض كوي  ز ثة األمم المتحدة لد م ل (230) 

  نظسم ال دالة  ت رس تت، انظا الجبء ال سشا، اليتم األضل.
 (231) S/2018/241  ضS/2018/527 . 

ملييى ضجييو  لامييم المتحييدة  ييت رييس تت  ييسرج ممييسر حفييظ التييالم، زمييس  ييت 
ت. ضسييدط ذلييك  طفيييو اسييتاا يجية الهيياضج ذات الطيييسر الماج ييية ضالم شيياا

طييية  ييت يسسييية ضاألماألضضييسع التأ  ييسء المجدييف ال ييوء  دييى اسييتياار 
 2017رييييس تت،   سيييييمس  ييييت ظيييي  ا تتييييسم ال مدييييية ا نتهسمييييية  ييييت  ييييسم 

. كمييس أشييسرضا ملييى التيييدم المحيياز 2018ض  يييي  حكوميية جد ييدة  ييت  ييسم 
 يييت التقريييي  المهطيييت لدريييامة الومطيييية الهس تيييية مييي   يييالل  طفييييو   ييية 

ة   ة مصييالحي  ، ض ت نيسم الحكومة موضع2021-2017لدفتاة التطمية 
ضاسيييي ة، ضإلييييى ضيييياضرة محييييااز مبيييييد ميييي  التيييييدم  ييييت   بيييييب ض ريييياي ية 

م ستيييييست سييييييس ة الييييييسنول، ضزييييييس ة احتييييياام حييييييوق اإلنتيييييسل، ضم سلجييييية 
الظييياضف ا جتمس يييية ضا نتصيييس ية الصييي  ة، ضان يييدام المتيييسءلة ضالفتيييس  

ت مهتدييف أنحييسء رييس تت  ييت  موز/ ولييي  ممس أ ى ملى  ييدة احتجسجييست  يي 
. ض طسضلييييييييييت 2018الثييييييييييسنت/نو م ا وبا ض رييييييييياي    األضل/أكتيييييييييي ض رييييييييياي 

المطسنرييست أي ييس الحسجيية ملييى الييد م الييدضلت إلصييالح ن ييسع األميي   ييت 
ريييس تت، ضإليييى التطفييييو الكسمييي  له ييية ا سيييتجسزة اإلنتيييسنية، ضإليييى الجهيييو  

ضالي ييسء  2030تتدامة ل سم التت   ولهس الحكومة لتطفيو   ة التطمية الم
وي أحاز   ال  ثة  ييت اإلمييال   يي  ة التيدم الياا، ضمواصد دى ضبسء الكول

حس ت ا سييتغالل ضا نتهييسك الجطتيييي  ضالتحييييق  يهييس ض يييس لتيسسيية  ييدم 
 التتسمح م ديس التت ضض هس األمي  ال سم.

 2410، ا هييييو المجدييييف الييييياار 2018نيتييييسل/أماي   10ض ييييت  
صيييو س ضامتطيييسع   يييوي   ييي  التصيييويت. ضميييدَّ   13، زقغد يييية (2018)

المجدف  ت روا الياار،  مال زسلفص  التييسزع ميي  الميثييسق، ض ييية ال  ثيية 
، ضنيييي   دييييى مجييييااء 2019نيتيييسل/أماي   15لميييدة سييييطة ضاحييييدة، حتييييى 

. ضبسإلضيييس ة مليييى مت د يييست ( 232)  يييد   نبضليييت ل طصيييا الريييامة زسل  ثييية
، مديييييب ( 233)ال  ثيييييةت ديييييق زسسيييييتاا يجية  ييييياضج اإلميييييال  المحيييييد ة  يميييييس   

المجديييف أي يييس مليييى األميييي  ال يييسم أل  و يييد ز ثييية  ييييييم اسيييتاا يجت مليييى 
، ضأل يييييييدم  ديييييى ريييييوا األسيييييسس 2019شييييي سر/  اا ا  1ريييييس تت زحديييييول 

ت ريييس تت،  وصييييست مليييى المجديييف زريييقل متيييتي    ضر األميييم المتحيييدة  ييي 
ت ضالهيياضج،  ييت رازييع ست زرييقل التهفيييض التييدريج ت ذلك أي  وصييي  زمس
آذار/ميييييييسرس  1 وميييييييس،  ييييييت مو ييييييد أنصييييييسن  90يان الميدميييييية كيييييي   يييييييسر 

 __________ 

  .3ض  1، الفيا سل (2018) 2410الياار  (232) 
 . 6ملى  4الماجع نفت ، الفياات  (233) 
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. ضأكييد المجدييف أي ييس ا تباميي  الييييسم، اسييتطس ا ملييى اسييت ااع ( 234)2019
الظييييياضف األمطيييييية  ديييييى األرع ضنيييييدرة ال ديييييد موجييييي   يييييسم  ديييييى كفسلييييية 

 س ملييى ضجييو  لامييم المتحييدةلطظا  ييت سييحب ال  ثيية ض حويدهيي ا سييتياار، زييس
أض  2019 ريياي  األضل/أكتييوبا  15تييداًء ميي   سرج ممسر حفظ التالم ام 

 .( 235) سري   حق

ض ييت سيييسق   دييي  نيياار ا متطييسع  يي  التصييويت  دييى الييياار،  
أكييد ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل الحسليية  ييت رييس تت    رييك   هد ييدا لدتييدم 

ء ملييى الفصيي  ميي  الييدضليي ، ضأل المجدييف  ط غييت أ  يفكييا  ييت الدجييو ضاأل
ميييييس  ت ديييييق زمتيييييسئ  التيييييالمة التيييييسزع مييييي  الميثيييييسق م  كميييييالذ أ ييييييا  ي 

. ضنسل ممث  الصي  مل ض ية ال  ثيية  ط غييت أل  اكييب موضييوح ( 236)ال دنية
 ديييى متيييس دة ريييس تت  يييت التصيييدي لتحيييديست التيييالم ضاألمييي ، ميييدً  مييي  

يييد ميي  الييالزم  دييى حيييوق اإلنتييسل، ض  ييس ملييى مجييااء المب  كثيياالتاكيييب أ
. ( 237)سريع اليييااراتميي  المرييسضرات المتقنييية أثطييسء المفسضضييست زرييقل مريي 

ض ييييت الميسميييي ، ذكييييات الممدكيييية المتحييييدة أل ال  ثيييية  حتييييسج ملييييى جميييييع 
األ ضات الالزميية ل ييمسل نجييسح ال مدييية ا نتيسلييية  ييت رييس تت، ضأل ذليييك 

 __________ 

 . 9الماجع نفت ، الفياة  (234) 
 . 10الماجع نفت ، الفياة  (235) 
 (236) S/PV.8226 4، الصفحة . 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (237) 

الفص  التسزع م  الميثسق زسستهدام جميع الوسسئ   جبيرم  اإلذل زمو 
 .( 238)الزمة لالض الع مو  تهسال

ض ت الياار نفت ، سدَّم المجدف زقل رس تت ن  ت  ييالل ال ييسم  
    ييى ك ييياة صييوب  حييييق ا سييتياار ضالديمياامييية، ض حتيييي  تالمسضيي 

يااميييية ميييي   ييييالل الحسلييية األمطييييية ضاإلنتيييسنية، ض وميييييد م ستييييس هس الديم
ع المجدييف كييولك الحكوميية  دييى الييييسم، ( 239)انتيييسل سييدمت لدتييد ة . ضشييجَّ

زسلت سضل مع ال  ثة، زق مسل صوب  طفيييو الطيييسر الماج ييية، زمييس  ييت ذلييك 
ل جطييسئت جد ييد، ض  بيييب الطظييسم الي ييسئت ضنظييسم الم ستييست ا تمييس  نييسنو 

ال دالييييية  اإلصيييييالحية، ضزييييييس ة آلييييييست الانسزييييية ضالمتيييييسءلة  يييييت ن س يييييست
ضالم ستست اإلصالحية ضالرامة، ضإنرسء مجدف انتهييسمت  ائييم، ضا تمييس  
ل ن يييييي   نيييييسنول الم ونييييية اليسنونيييييية، ضم سلجيييييية متيييييقلة ا حتجيييييسز الم يييييوه

 .( 240)الحد م  ال طف المجتم تالمحسكمة، ض طفيو جهو  

مجدييييف ، أحييييسر ال2018وز/ ولييييي   م 31ض ييييت رسييييسلة م ر يييية  
 دميييس زيييس تبام األميييي  ال يييسم   ييييي  ممثدييية  سصييية جد يييدة لييي   يييت ريييس تت 

 .( 241)ضرئيتة لد  ثة
 __________ 

 . 6 ، الصفحة الماجع نفت (238) 
  ، الفياة الثسنية م  الد  سجة.(2018) 2410الياار  (239) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (240) 
 (241) S/2018/754 . 

 
 الجلسات: المسألة المتعلقة بهايتي

الجدتييييييييييييييية   يييييييييييييييامح
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 مييياًل اليييد وات 
 37لمس ة زس

 39اليييييييد وات  مييييييياًل زسلميييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - سرضول لم  ا 

       
S/PV.8220 

نيتييييييييييييييييييييييييييييييييسل/أماي   3
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمييييييم المتحييييييدة لييييييد م نظييييييسم 
ال داليييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييت رييييييييييييييييييس تت 

(S/2018/241) 

سيييييييييييييييييييييييييييت  ضل  
 )أ(أ  سء

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم ل مديييييست 
حفييييييظ التيييييييالم، ضرئييييييييف ض يييييييد 
ا  حيييس  األضرضبيييت ليييدى األميييم 

 المتحدة

جميييييييع أ  ييييييسء 
ديييييييييييييييييييييييييييييييف، المج

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي المد   )ب(وه

 

S/PV.8226 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   10
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمييييييم المتحييييييدة لييييييد م نظييييييسم 
ال داليييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييت رييييييييييييييييييس تت 

(S/2018/241) 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم 
 م  الو يست المتحيدة

(S/2018/286) 

  ييييوا ميييي   11  رس تت
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ج(المجدييييييييييييييييييييف

 ضرس تت

 (2018) 2410الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
13-0-2) ( 

 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8342 

أ دول/سييييييييييييييييييييييييييي تم ا  6
2018 

سم  يي  ز ثيية  يايييا األمييي  ال يي 
المتحييييييدة لييييييد م نظييييييسم  األمييييييم

ال داليييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييت رييييييييييييييييييس تت 
(S/2018/795) 

األمي  ال سم المتس د ل مدييست  رس تت 
 حفظ التالم

جميييييييع أ  ييييييسء 
، )ه(المجديييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   المد وه
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الجدتييييييييييييييية   يييييييييييييييامح
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 مييياًل اليييد وات 
 37لمس ة زس

 39اليييييييد وات  مييييييياًل زسلميييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - سرضول لم  ا 

       
S/PV.8419 

كيييييييييييييييييييسنول األضل/  12
 2018 يتم ا 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية 
األمييييييم المتحييييييدة لييييييد م نظييييييسم 

داليييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييت رييييييييييييييييييس تت ال 
(S/2018/1059) 

الممثديية الهسصيية لامييي  ال ييسم  رس تت   
ضرئيتييييية ز ثييييية األميييييم المتحيييييدة 
لد م نظيسم ال دالية  يت ريس تت، 
ضاليسئمة زسأل ميسل زسلطيسزية لو يد 

 ا  حس  األضرضبت

يييييييع أ  ييييييسء مج
المجديييييييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )ض(المد وه

 

 
 األرجطتي ، ضال اازي ، ضشيدت، ضكطدا، ضكولوم يس، ضرس تت.  )أ( 
مييدضنيس  األسيو ، ضجمهورييةيس، ضال وسطة ضالهاسك، ض اكيس، ضالج ي   كدَّم رئيف ض د ا  حس  األضرضبت زسسم ا  حس  األضرضبت ضالدضل األ  سء  ي ، ضكولك أل سنيس، ضأضكاان )ب( 

م ممثيي  كطييدا زسسييم مجمو يية أصييدنسء رييس تت، التييت   ييم األرجطتييي ، ضأضرضغييواي، ضااليوغوسيي  ل اازييي ، ضبييياض، ال ية سييسزيس، ضجمهورييية مولييدض س، ضجورجيييس، ضصييابيس. ض كدييَّ
 الو يست المتحدة األمايكية.ضشيدت، ضغوا يمس ، ض انتس، ضكطدا، ضكولوم يس، ض 

المت ييد ة اليوميييست(، ضبييياض، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضالممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا  -بوليفيييس ) ضليية وبيييس، ضبولطييدا، ض حييس  الاضسييت، ضإثيا   )ج( 
 الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة األمايكية. 

ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكية المتحيدة، ضبياض، ضالتويد،  د ة اليوميست(، المت -س، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة يوبي: مثالم يدضل  ) ( 
 : ا  حس  الاضست، ضالصي . الممتط ول :   أحد؛ الم سرضول ضرولطدا، ضالو يست المتحدة؛ 

 راء سسنت مسر  . مثَّ  رولطدا رئيف ضز  )ه( 
المتحييدة زسسييم ا  حيييس  األضرضبييت، ضكييولك أل سنيييس، ضأضكاانييييس، ضالج يي  األسييو ، ضجمهورييية مييييدضنيس  لو ييد ا  حييس  األضرضبييت ليييدى األمييم  كدمييت اليسئميية زسأل مييسل زسلطيسزييية )ض( 

 اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضصابيس.
  

 موجهتان إلى األمين العام   2016 كانون الثاني/يناير 19متطابقتان مؤرختان  رسالتان  - 16
 ( S/2016/53ة لكولومبيا لدى األمم المتحدة ) رئيس مجلس األمن من الممثلة الدائمو 

 يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع،  ييييييد مجديييييف األمييييي   ميييييف  
جدتييييست ضا هييييو نيييياارا ضاحييييدا  ييييت ممييييسر مطييييد جييييدضل األ مييييسل الم طييييول 

موجهتييسل  2016كييسنول الثسنت/ طييس ا  19”رسييسلتسل مت سزيتييسل م ر تييسل 
لدى م ضرئيف مجدف األم  م  الممثدة الدائمة لكولوم يس ملى األمي  ال س

(“. ضا هوت أرب ة ميي   دييك الجدتييست شييك  S/2016/53المتحدة )ألمم ا
. ضييييا   يييت ( 242)محسميييست م الميييية، ضُ ييييدت جدتييية ضاحيييدة   هيييسذ اليييياار

الجدتست، زمييس  ييت ذلييك م دومييست الجدضل أ نسن مبيد م  الم دومست    
 الطتسئ .متكدمي  ض    المرسركي  ضال

ض ييييت اإلحسمييييست التييييت نييييدمهس الممثيييي  الهييييسص لامييييي  ال ييييسم  
لكولوم ييييس ضرئييييف ز ثييية األميييم المتحيييدة لدتحييييق  يييت كولوم ييييس كييي  ثالثييية 

التييييدم اليييوي أحيييازن ال ا يييسل  يييت  طفييييو ، أمييياز ( 243)أشيييها مليييى المجديييف
 __________ 

  ك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومست    ش (242) 
الموجهيية ملييى  2018أيسر/مييس و  21سلت  الم ر يية مدييب األمييي  ال ييسم،  ييت رسيي  (243) 

(،  مد يييد مهدييية  ييييديم  ياييييان الماحدييييت S/2018/498رئييييف مجديييف األمييي  )
 

نهييسء الطييباع ضإحييالل سييالم متييتيا ض ائييم. ضركييب الممثيي  ا  فسق الطهسئت إل
ص أي ييس  دييى ال مدييية التيسسييية الرييسمدة  ييت كولوم يييس، أي مجييااء الهييس

انتهسزييست رئسسييية ض ريياي ية نسجحيية ضسييدمية  ييت آذار/مييسرس ضأيسر/مييس و 
وة الثورية ال د ديية المرييتاكة ألضل ميياة، ،  دى التوالت، زمرسركة الي2018

 دالييية ا نتيسليييية ضالمصيييسلحة، ضاله يييوات التيييت ا هيييو هس ضإنريييسء آلييييست ال
. ض يمييس  ت دييق زسلتحييديست ( 244)مة كولوم يس الجد دة  طد  طفيو ا  فييسقحكو 

الم اضحيييييية، أمدييييييع المجدييييييَف  ديييييييى  صييييييس د الهجمييييييست  دييييييى الييييييييس ة 
اإلنتييسل، ضشييده   دييى الحسجيية ملييى ا جتمييس يي  ضالمييدا  ي   يي  حيييوق   __________ 

، لكيييت  توا يييق ميييع 2018 موز/ وليييي   20ليييى حبياال/ ونيييي  م 26الثسليييث مييي  
  .S/2018/499انتهسء  تاة ض ية الحكومة الحسلية  ت كولوم يس. انظا أي س 

 (244) S/PV.8238 ؛ ض 5ض  4، الصيييييييييييييفحتسلS/PV.8319 ؛ 4-2، الصيييييييييييييفحست
  .4ض  3، الصفحتسل S/PV.8368 ض

https://undocs.org/ar/S/PV.8419
https://undocs.org/ar/S/2018/1059
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https://undocs.org/ar/S/2018/498
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ليسنونت ضا جتمس ت ضا نتصس ي أل اا  اليوات م س ة اإل مسج التيسست ضا
 .( 245)الجيل الر  ت التسزيي  -ثورية الكولوم ية لالمتدحة ا

دييف ضركبت المداض ت التت جات  ت ممييسر رييوا ال طييد  ييت المج 
فييسق ضإ ييس ة  دييى حسليية  طفيييو المااحيي  الالحييية ميي  ا    2018 الل  سم 

الجيل الر  ت  ت  -ة  ي م مسج  طسصا اليوات المتدحة الثورية الكولوم
الحيييسة التيسسييية ضا نتصييس ية ضا جتمس ييية، ضكييولك  دييى حسليية محس ثييست 

 ضنف ممالق الطسر مي  الحكومة ضجيل التحايا الومطت.

، ا هو المجدف زسإلجمسع الياار 2018س تم ا /أ دول 13ض ت  
، الوي رحَّب  ي  زسلتيييدم المحيياز صييوب  حييييق التييالم (2018) 2435

مطو ا تمس  ا  فسق، ضحث ال ا ي   دى ال م  م س لتجد د نوة الد ع م  
 __________ 

 (245) S/PV.8154 ؛ ض 3ض  2، الصييييييييييييييييييييييييفحتسلS/PV.8238 ؛ 4، الصييييييييييييييييييييييييفحة
  .4-2، الصفحست S/PV.8368؛ ض 4، الصفحة S/PV.8319 ض

المجدف  دمس ز دييب حكوميية كولوم يييس  . ضإذ أحسر( 246)أج   طفيو ا  فسق
،  يييد مييدَّ  أي ييس ( 247)المتحدة لدتحيق  ت كولوم يييس مد د ض ية ز ثة األمم 

 .( 248)2019أ دول/س تم ا  25 ية لمدة سطة ضاحدة، حتىالو 

 كييييييسنول األضل/ 5ض ييييييالضة  دييييييى ذلييييييك، ض ييييييت رسييييييسلة م ر يييييية  
األم ، أشسر األمي  ال سم ملييى  موجهة ملى رئيف مجدف 2018 يتم ا 

ليي   ييت كولوم يييس ضرئيييف ل  ثيية األمييم ا تباميي    يييي  ممثيي   ييسص جد ييد 
 .( 249)المتحدة لدتحيق

 __________ 

  ، الفياة الثسلثة م  الد  سجة.(2018) 2435اار الي (246) 
 (247) S/2018/801 . 
. ضلالميييالع 1اة الهسمتييية مييي  الد  سجييية ضالفيييياة ، الفيييي (2018) 2435اليييياار  (248) 

 ية ز ثة األميم المتحيدة لدتحييق  يت كولوم ييس،  دى مبيد م  الم دومست    ض 
  انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت.

 (249) S/2018/1097 انظا أي س .S/2018/1098.  
 

لممثلة الدائمة ورئيس مجلس األمن من ا جهتان إلى األمين العاممو  2016كانون الثاني/يناير   19ان  الجلسات: رسالتان متطابقتان مؤرخت
 (S/2016/53لكولومبيا لدى األمم المتحدة )

 مح يييييييييييييييا الجدتييييييييييييييية
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييد وات  مييياًل 
 37ة زسلمس 

الييييييد وات  ميييييياًل زسلمييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  اليياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 تط ول( لمم ا   - الم سرضول 

       
S/PV.8154 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 10
 2018 طس ا 

كييييييييييييييييييسنول  8رسييييييييييييييييييسلة م ر يييييييييييييييييية 
موجهيية ميي   2017األضل/ يتييم ا 

األمييييي  ال ييييسم ملييييى رئيييييف مجدييييف 
 (S/2017/1037األم  )

األميم  يايا األمي  ال سم    ز ثية 
م ييييييييس لدتحييييييييق  يييييييت كولو المتحيييييييدة 

(S/2017/1117) 

الممثيييي  الهييييسص لامييييي   كولوم يس 
لكولوم ييييييس ضرئيييييييف ال يييييسم 

حييييييييييدة ز ثيييييييييية األمييييييييييم المت
 لدتحيق  ت كولوم يس

جميييييييع أ  ييييييسء 
المجديييييييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8238 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   19
2018 

األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية األمييم  يايييا 
 ييييييييت كولوم ييييييييييس المتحييييييييدة لدتحيييييييييق 

(S/2018/279) 

الممثيييي  الهييييسص لامييييي   كولوم يس 
ال يييييسم لكولوم ييييييس ضرئيييييييف 
ز ثيييييييييية األمييييييييييم المتحييييييييييدة 

 لدتحيق  ت كولوم يس

أ  ييييييسء جميييييييع 
المجديييييييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8319 

 وليييييييييييييييييييييييييييييييي   موز/ 26
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي  ز ثيية األمييم 
المتحييييييييدة لدتحيييييييييق  ييييييييت كولوم ييييييييييس 

(S/2018/723) 

الممثيييي  الهييييسص لامييييي   كولوم يس 
ال يييييسم لكولوم ييييييس ضرئيييييييف 
ة ز ثيييييييييية األمييييييييييم المتحييييييييييد
 لدتحيق  ت كولوم يس 

جميييييييع أ  ييييييسء 
المجديييييييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

 )أ(ي المد وه 

 

S/PV.8351 
 سييييييييي تم ا/أ ديييييييييول 13

2018 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم  
مي  الممدكية المتحييدة 

(S/2018/834) 

 (2018) 2435الييييييييييييييييييييييييييييييياار    كولوم يس
15-0-0 

S/PV.8368 

  ريييييييييييييييييياي  األضل/ 10
 2018أكتوبا 

سم    ز ثية األميم   ال األمي يايا 
المتحيييييييدة لدتحييييييييق  يييييييت كولوم ييييييييس 

(S/2018/874) 

الممثيييي  الهييييسص لامييييي   كولوم يس 
ال يييييسم لكولوم ييييييس ضرئيييييييف 
ز ثيييييييييية األمييييييييييم المتحييييييييييدة 

 لدتحيق  ت كولوم يس

أ  ييييييسء  يييييييعجم
المجديييييييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )ب(المد وه

 

 رئيتهس.  م يس نسئبُ مثَّ  كولو  )أ( 
 مثَّ  كولوم يس ضزيا  سرجيتهس. )ب( 
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 آسيا 

 الحالة في أفغانستان - 17

 ييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع،  يييييد مجديييييف األمييييي   ميييييف  
هييييو نيييياارا ضاحييييدا، ضأصييييدر ميسنييييس رئسسيييييس ضاحييييدا  يمييييس  ت دييييق جدتييييست، ضا  

الجدتست شك  مطسنرست، لة  ت أ غسنتتسل. ضا َّهوت أرب ة م   دك سلحسز 
. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  ( 250)ض يدت جدتة ضاحدة   هييسذ نيياار

الم دومييييست  يييي  الجدتييييست، زمييييس  ييييت ذلييييك م دومييييست  يييي  المرييييسركي  
ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك، أض ييييد المجدييييف ز ثيييية ملييييى ضالمتكدمييييي  ضالطتييييسئ . 

 .( 251)8201كسنول الثسنت/ طس ا  15ملى  12الفتاة م  أ غسنتتسل  ت 

، اسييييتمع المجدييييف،  دييييى غيييياار الفتيييياات 2018ض ييييالل  ييييسم  
التييسزية، ملييى محسمييست  صييدية ميدميية ميي  الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم 

لمتييس دة ملييى أ غسنتييتسل، أل غسنتتسل ضرئيييف ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم ا
. ضاسييتمع ( 252)سم    الحسلة  ت أ غسنتتسلضذلك ملحسنس متيسريا األمي  ال 

المجدييييف ملييييى محييييسمتي  ميييييدمتي  ميييي  المييييد ا التطفيييييوي لمكتييييب األمييييم 
المتحيييدة الم طيييت زسلمهيييدرات ضالجايمييية، ضإليييى محسمييية ميدمييية مييي  رئييييف 

. ضاسييييتمع (2011) 1988لجطيييية مجدييييف األميييي  المطرييييقة  مييييال زييييسلياار 
حسميية ميدميية ميي  ضكييي  األمييي  ال ييسم لمكتييب األمييم المجدييف أي ييس ملييى م

المتحدة لمكس حة اإلررسب، ضإلييى محييسمتي  ميييدمتي  ميي  ممثدتييت كيي  ميي  
المجدييف األ دييى لدتييالم  ييت أ غسنتييتسل ضالدجطيية المتييتيدة ل شييااف  دييى 

  و الدسييييتور. ضأ ييييياا، اسييييتمع المجدييييف ملييييى محييييسمتي  ميييييدمتي  ميييي  طفييييي 
 .لك  ت جدتتي  مطفصدتي ممثدي     المجتمع المدنت، ضذ

ضأماز الممث  الهييسص لامييي  ال ييسم  ييت محسمتيي  الييب م الجد ييد  
 يييت  مديييية التيييالم ز يييد ال ييياع اليييوي ندمييي  رئييييف أ غسنتيييتسل، محميييد 

حس ثييست سييالم غيييا مريياضمة مييع حاكيية مسل ييسل، أشاف غطت، إلجييااء م
ل الت يييسضل  يييت مجيييسل تميييسع الثيييسنت ل مديييية كسمييي  زريييقضريييو ميييس أنييياهن ا ج

. ضضصيييف ( 253)2018شييي سر/  اا ا  28التيييالم ضاألمييي ، اليييوي ُ ييييد  يييت 
الحسلييية األمطيييية ضحسلييية حييييوق اإلنتيييسل،  يييوكا أل الهتيييسئا  يييت صيييفوف 

لفتاة م  كسنول الثسنت/ طييس ا مدنت  ت ا 8 000المدنيي  مدغت أكثا م  
 __________ 

 الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لدمبيد م  الم دومست    شك   (250) 
األضل، لدمبيد م  الم دوميست  ي  ز ثية المجديف مليى أ غسنتيتسل، انظيا الجيبء  (251) 

 .33اليتم 
 (252) S/2018/165    ضS/2018/539    ضS/2018/824/Rev.1   ضS/2018/1092 .   
 (253) S/PV.8294 2، الصفحة. 

 ييية، ا  يييت صيييفوف األمفيييسل ظديييت ما فمليييى أ دول/سييي تم ا، ضأل الهتيييسئ 
 دييييى اليييياغم ميييي  ضنييييف ممييييالق الطييييسر اليصيييييا ميييي  كييييال الجييييسن ي   ييييت 

ضنييدم الممثيي  الهييسص لدمجدييف م دومييست  يي   . ( 254)2018حبياال/ ونييي  
 رييياي     20األ ميييسل التح يييياية لالنتهسزيييست ال المسنيييية التيييت ُأجاييييت  يييت  

المرييتاك مييي  األمييم    ضنتسئجهييس، ض يي  الميي  ما الييوزاري  2018األضل/أكتوبا 
 ريياي     28ض    27ة ضحكومة أ غسنتتسل الييوي ُ يييد  ييت جطيييف  ييومت  المتحد 

. ض يييييت حيييييي   حيييييظ الممثييييي  الهيييييسص التييييييدم ( 255)2018الثيييييسنت/نو م ا  
المتواضيييييع المحييييياز  يميييييس  ت ديييييق موضيييييع المييييياأة، ض  سييييييمس  يييييت جيييييدضل 

مييسل التريياي ت، شييد   دييى أرمييية ضييمسل مرييسركة الميياأة  دييى نييدم األ 
هس الكسمدييية  يييت جمييييع الجهيييو  الااميييية مليييى لمتيييسضاة ميييع الاجييي  ضمريييسركت ا

. ضضجييه  ا نت ييسن أي ييس ملييى ( 256)  بيب التالم ضاألم  ضإنسمتهمييس ضصييونهمس
أثا ان دام األم   دى الصحفيي  ضال سمدي   ت مجسل  يييديم الم ونيية  ييت 

 تيييييتسل، ضإليييييى التحيييييديست اإلنتيييييسنية الك يييييياة التيييييت  واجييييي  التيييييكسل،أ غسن 
 .( 257)فسف مطو سطواتسيمس  ت ضوء أسوأ ج ض 

ض حيييييييظ الميييييييد ا التطفييييييييوي لمكتيييييييب األميييييييم المتحيييييييدة الم طيييييييت  
زسلمهدرات ضالجايمة أله المتسحة المبرض ة زسأل يول  ت أ غسنتتسل، رغم 

ت أك ييا متييسحة متييجدة زت ب الجفسف، رت ثييسن  2017 يدهصهس مطو  سم 
أ غسنييية نوييية ض  ييم ى نيييس ة . ضشييد   دييى الحسجيية مليي ( 258)1994مطييو  ييسم 

 ضلت  ت مجييااءات مكس حيية المهييدرات، ضإلييى ا  ييسع ُنهيي  شييسمدة ضمتوازنيية 
. ضنيييدم رئييييف ( 259) تيييتهدف الصيييدة ميييي  المهيييدرات ضالجايمييية ضاإلرريييسب

  آ ييييا لمحيييية  سمييية  يييي  (2011) 1988الدجطييية المطرييييقة  ميييال زييييسلياار 
  جسرييييست  ييييت الحسليييية األمطييييية،  دييييى نحييييو مييييس أ ييييس  زيييي   ايييييق الييييد م ا

التحديدت ضرصد الجباءات، زمييس  ييت ذلييك األ مييسل التييت نسمييت مهييس حاكيية 
 __________ 

 (254) S/PV.8426 4، الصفحة . 
 (255) S/PV.8199 ؛ ض 4ض  3، الصييييييييفحتسلS/PV.8294؛ 4ض  3ل ، الصييييييييفحتس

 . 3ض  2الصفحتسل  ،S/PV.8426؛ ض 3ض  2الصفحتسل  ،S/PV.8354 ض
 (256) S/PV.8199 ؛ ض 3، الصفحةS/PV.8354 4، الصفحة . 
 (257) S/PV.8294 ؛ 4، الصيييييفحةS/PV.8354 ؛ ض 4، الصيييييفحةS/PV.8426 ،

 . 5ض  4الصفحتسل 
 (258) S/PV.8426 5، الصفحة . 
 (259) S/PV.8294 6، الصفحة . 
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مسل ييييسل ض طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم ) طظيييييم الدضليييية 
الم يياضف أي ييس زسسييم  ا ييل( ض طظيييم اليس ييدة، ض  ييس الييدضل اإلسييالمية، 
الييييسم مييدضر أكثييا نرييسمس  ييت  ييو يا الم دومييست لمتييس دة سء ملييى األ  يي 

. ضنيييدم أي يييس ضكيييي  األميييي  ال يييسم لمكتيييب ( 260)الدجطييية  يييت  طفييييو ض  تهيييس
مكس حيية اإلررييسب م دومييست لدمجدييف زرييقل اسييتماار ال طييف المميييت  ييت 

، زمييس  ييت ذلييك الهجمييست اإلررسمييية ضييد المييدنيي ، جميع أنحسء أ غسنتتسل
أنر ة المكتب  يمس  ت دق متيديم المتييس دة التيطييية مة    ضندم لمحة  س

مليييى أ غسنتيييتسل زريييقل جمدييية أميييور مطهيييس منفيييسذ الييييسنول، ضأمييي  الحيييدض ، 
 .( 261)ضمكس حة  موي  اإلررسب، ض يديم المتس دة ضالد م لد حسيس

مدييية مطسنرييس هم  يي   ق يييدرم ل  ضأ يياب أ  ييسء المجدييف  ييالل 
ة شسمدة ييو رس األ غسل ضيمتييكول مصسلحكسم  ض  وا ملى  مدية سالم ض 

مبمسم أمارس. ضحثوا أي س حاكة مسل سل  دى ن ول  يياع الييائيف مجييااَء 
محس ثيييست م سشييياة، كميييس حثيييوا المجتميييع اليييدضلت، زميييس  يييت ذليييك الجهيييست 

  المتكدميييول ار فيييسع م يييد ت  ديييى   يييم ال مديييية. ضأ ال  الفس دييية اإلنديميييية، 
اإلررسمييية التييت يرييطهس  طظيييم    هجمييست ال طييف ضييد المييدنيي ، زمييس  ييت ذلييك ال 

الدضلة اإلسالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم ) ا ييل( ضحاكيية مسل ييسل. ض يمييس  ت دييق  
زييييسلم  ما الييييوي ُ يييييد  ييييت جطيييييف، رحييييب المتكدمييييول متجييييد  الرييييااكة مييييي   

سنحييية ضأصيييحسب المصيييدحة  الحكومييية ضالمجتميييع اليييدضلت ضحثيييوا الجهيييست الم 
نتصييييييس ي ضاإلنمييييييسئت  ضل ا   دييييييى   ييييييم أ غسنتييييييتسل، موسييييييسئ  مطهييييييس الت ييييييس 

،  طسضلت المطسنرست التييت جييات  ييت المجدييف  2018اإلنديمت. ض الل  سم 
أي يييس ضضيييع المييياأة  يييت أ غسنتيييتسل. ضأ ال المتكدميييول ال طيييف ضيييد الطتيييسء  

لجهو  الاامييية ملييى  ضالفتيست ض  وا ملى ضنف ، كمس   وا الحكومة ملى زيس ة ا 
فيييو التييداميا الالزميية ل ييمسل  م ض ط كفسلة  مثييي  أك ييا لدميياأة  ييت  مدييية التييال 

مريييسركتهس زقميييسل  يييت ا نتهسزيييست ال المسنيييية ضالائسسيييية،   يييال  ييي   يييو يا  
  اص آمطة لدحصول  دى الت ديم ضالا سية الصحية. 

 2405، ا هييييييو المجدييييييف الييييييياار 2018آذار/مييييييسرس  8ض ييييييت  
 آذار/ 17زموج ييي  ض يييية ال  ثييية لميييدة  يييسم، حتيييى ميييد   ، اليييوي(2018)

. ضرحيييب المجديييف  يييت اليييياار زسلطتيييسئ  التيييت  وصييي  مليهيييس 2019ميييسرس 
ا سيييت ااع ا سيييتاا يجت لدمهيييسم الموكدييية مليييى ال  ثييية ض  يييس مليييى  طفييييو 

س المواءمة مييي  المهييسم الفطييية لد  ثيية  وصيست األمي  ال سم، ألغااع مطه
 __________ 

 (260) S/PV.8426 ضلدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ض يييية الدجطييية . 8-6، الصيييفحست
 زسء. -، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل(2011)  1988المطرقة  مال زسلياار  

 (261) S/PV.8294 8ض  7، الصفحتسل . 

. ض ييت حييي  أكييد ( 262)مي  الفصييسئ  األ غسنييية لحوار  مس لجهو  التالم ضا
المجدف م  جد د األضلويست اليسئمة لد  ثة،  يد حييد  أنهييس سترييم   يييديم 
الييد م لتطظييييم ا نتهسزييست متيييتي اًل، زمييس  يييت ذلييك ا نتهسزيييست ال المسنيييية 

 2018م يييييييست  ديييييييى الطحيييييييو المييييييييار ل يييييييسم ضانتهسزيييييييست مجيييييييسلف الميس
. ض  يييس المجديييف ال  ثييية مليييى ( 263)2019 يييسم ضا نتهسزيييست الائسسيييية  يييت 

مول مبيد م  الجهو  م  أج  زيييس ة ا  تييسق مييع كيسنييست األمييم المتحييدة 
األ يياى  دييى أسييسس نهيي  ”ضحييدة ال ميي   ييت األمييم المتحييدة“ ضبسلترييسضر 

لك  دى  ضر ال  ثة لمجدف كو. ضشد  ا( 264)الوثيق مع حكومة أ غسنتتسل
 كييول شييسمدة لدجميييع ضييو رييس األ غييسل   ت  يديم الد م  ت  مدييية لدتييالم

ضيتولول زمسم األمييور  يهييس ض  ييس أي ييس جميييع الريياكسء اإلنديميييي  ضالييدضليي   
أل غسنتييتسل ملييى مواصييدة الجهييو  الاامييية ملييى   ييم التييالم ضالمصييسلحة ميي   

ز جااء محس ثييست م سشيياة مييي   الت جي   م  أج      الل  مدية كسم ، ضال م  
ض  يييس مليييى التطفييييو الف يييسل لده ييية ا سيييتاا يجية  الحكومييية ضحاكييية مسل يييسل،  

 .( 265)م ضالمصسلحة التت ندمهس المجدف األ دى لدتالم لدتال 

ضرحييييييب المجدييييييف زييييييسلتبام الحكوميييييية متمكييييييي  الميييييياأة سيسسيييييييس  
ضانتصييس يس، ضأ ييس  التقكيييد  دييى أرميييية زيييس ة المرييسركة ضالييييس ة الكيييسمدي  

. ض  ييس المجدييف أي ييس ملييى   بيييب ( 266)الييياار ضالف ييسلي  لدميياأة  ييت صييطع
  ل يييمسل حييييوق الطتيييسء ضالفتييييست ضكفسلييية حميييس ته  مييي  الجهيييو  الم وضلييية

ال طييف ضا  تييداء، زمييس  ييت ذلييك ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت، ضمحسسييي ة 
. ضشد  المجدف  ت الياار كييولك  دييى ( 267)ما ك ت روا ال طف ضا  تداء

تييت ولت ضر ييسة جميييع الهجمييست المحسسيي ة ما ك ييت ضمطظمييت ضمميي  ضاضرة
ض يييس  غسنييية ضالدضلييية، ضحييث جميييع الييدضل، تييتهدف المييدنيي  ضاليييوات األ 

 لتبامس هس زموجب اليسنول الدضلت ضناارات المجدف،  دى الت سضل زرييك  
  ييسل مييع الحكوميية األ غسنييية ضجميييع التييد ست األ يياى ذات الصييدة  ييت 

 .( 682)روا الصد 
 __________ 

 يي  ض ييية . ضلدمبيييد ميي  الم دومييست 4ض  3، الفيا ييسل (2018) 2405اار الييي  (262) 
ز ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى أ غسنتيييتسل، انظيييا الجيييبء ال سشيييا، 

 اليتم الثسنت. 
 )ب(.  6، الفياة (2018) 2405الياار  (263) 
 )ج(.  6. انظا أي س الفياة 9ض  7سل الماجع نفت ، الفيا  (264) 
 . 13-11الماجع نفت ، الفياات  (265) 
 . 39ض  19الماجع نفت ، الفيا سل  (266) 
 . 38الماجع نفت ، الفياة  (267) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (268) 
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  مسؤولية  تدخل ضمنالنظر في المسائل التي    -الجزء األول  

 لدوليينامجلس األمن عن صون السالم واألمن  
 

 

55 19-13967 

 

، 2018   موز/ ولييييي  23لصييييس ر  ييييت ض ييييت ال يييييسل الائسسييييت ا 
ييييييية  تييييييجي  الطييييييس  ي  لالنتهسزييييييست  حييييييظ المجدييييييف ا نتهييييييسء ميييييي   مد

، ضشد   دى منرسء الم ستست 2018سنية  ت  راي  األضل/أكتوبا ال الم
الديمياامييييية المتييييتدامة  ييييت أ غسنتييييتسل  دييييى أسييييسس انتهسزييييست شييييسمدة 

كسمديية ضاآلمطيية كييد ضيياضرة   بيييب المرييسركة الضشييفس ة ضذات مصييدانية، ضأ
. ضأكيييد ( 269)  ضماشيييحي أ ييياا  جمس يييست األندييييست، كطيييس  ي  لدمييياأة ضكيييولك

المجدييف كييولك أرمييية  هيئيية ميئيية آمطيية إلجييااء ا نتهسزييست، ضأ ال زقشييد 
ال  يييييسرات الجهيييييست التيييييت  دجيييييق مليييييى ال طيييييف مييييي  أجييييي   اندييييية ال مديييييية 

ظييييم  يييسل ضالجهيييست المطتتييي ة مليييى  ط ا نتهسميييية، زميييس  يييت ذليييك حاكييية مسل
 __________ 

 (269) S/PRST/2018/15 سل األضلى ضالااز ة. ، الفيا 

 يييد التبامييي  ااق ضالريييسم ) ا يييل(، ضأكيييد مييي  جدالدضلييية اإلسيييالمية  يييت ال ييي 
ع الميييوامطي  األ غيييسل  يييت جمييييع أنحيييسء أ غسنتيييتسل زكفسليية أل يكيييول جميييي 

 .( 270)نس ري   دى ممسرسة حيونهم المدنية ضالتيسسية

الطظا  ييت ضجاى الطظا  ت الت ورات  ت أ غسنتتسل  ت ممسر  
”ز ثييييية مجديييييف األمييييي “  متيييييسئ  أ ييييياى  يييييت مميييييسر ال طيييييد   الم طيييييوني 

 .( 271)“”صول التالم ضاألم  الدضليي  ض
 __________ 

 الماجع نفت ، الفيا سل التسس ة ضالثسنية  راة.  (270) 
 ،  دى التوالت. 37 ض 33لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتمسل  (271) 

 
 الجلسات: الحالة في أفغانستان 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39اًل زسلمس ة ات  مالد و  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8199 

آذار/مييييييييييييييييييييييييييييسرس  8
2018 

  يايا األميي  ال يسم  ي  الحسلية
 يييييت أ غسنتيييييتسل ضآثسرريييييس  ديييييى 

تييييييييييييالم ضاألميييييييييييي  الييييييييييييدضليي  ال
(S/2018/165) 

مراضع ناار مييدَّم 
مييييييييييييييييي  رولطيييييييييييييييييدا 

(S/2018/198) 

 ضل  10
 )أ(أ  سء

الممثيييييييييي  الهييييييييييسص لامييييييييييي  ال يييييييييييسم 
لمتحدة أل غسنتتسل ضرئيف ز ثة األمم ا

لتييييييييديم المتيييييييس دة مليييييييى أ غسنتيييييييتسل، 
 دييى لدتييالم األف ضنسئ يية رئيييف المجديي 

 يييييييت أ غسنتيييييييتسل، ضالميييييييد اة التطفيويييييييية 
طظميييييية زحييييييوث التيسسييييييست ال سميييييية لم

ضالدراسيييييييييييييست اإلنمسئييييييييييييييية، ضاليسئميييييييييييييية 
زسأل ميييييسل زسلطيسزييييية  يييييت ض يييييد ا  حيييييس  

 األضرضبت لدى األمم المتحدة

جمييييع أ  يييسء 
، )ب(المجديييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ج(المد وه

 ( 2018)  2405الياار 
15-0-0 

S/PV.8294 
حبياال/ ونييييييييييييييي   26

2018 

الحسلية   ال يسم  ي   يايا األميي
أ غسنتيييييتسل ضآثسرريييييس  ديييييى  يييييت 

الييييييييييييدضليي  التييييييييييييالم ضاألميييييييييييي  
(S/2018/539) 

 ضلييييييييييييييييييييييييية  12 
 ) (  وا

ال سم، ضالمد ا الممث  الهسص لامي  
لمتحدة الم طت التطفيوي لمكتب األمم ا

يييي  األميييي  زسلمهيييدرات ضالجايمييية، ضضك
ال سم لمكتب مكس حة اإلررسب، ضممث  

 ض د ا  حس  األضرضبت

جمييييع أ  يييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييف، 
ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

 )ه(المد وي 

 

S/PV.8315 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييي   23
2018 

 S/PRST/2018/15 أ غسنتتسل  أ غسنتتسل  

S/PV.8354 

أ دول/سيييييييييييي تم ا  17
2018 

 يايا األميي  ال يسم  ي  الحسلية 
 يييييت أ غسنتيييييتسل ضآثسرريييييس  ديييييى 

ميييييييييييي  الييييييييييييدضليي  التييييييييييييالم ضاأل
(S/2018/824) 

 ضلييييييييييييييييييييييييية  11 
 )ض(  وا

لاميي  ال يسم، ضممثي  الممث  الهيسص 
الر سب األ غسنت، ضرئيف ض يد ا  حيس  

 األضرضبت

جمييييع أ  يييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييف، 
ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )ز(المد وه

 

S/PV.8426 

كييييييييييييسنول األضل/  17
 2018 يتم ا 

  الحسلية  يايا األميي  ال يسم  ي 
ل ضآثسرريييييس  ديييييى  يييييت أ غسنتيييييتس
ضاألميييييييييييي  الييييييييييييدضليي  التييييييييييييالم 

(S/2018/1092) 

 ضلييييييييييييييييييييييييية  14 
 )ح(  وا

امي  ال سم، ضالمد ا الهسص لالممث  
التطفيوي لمكتب األمم المتحدة الم طت 
زسلمهيييدرات ضالجايمييية، ضممثدييية الدجطييية 
المتييييييييييتيدة ل شييييييييييااف  دييييييييييى  طفيييييييييييو 
الدستور، ضاليسئم زسأل مسل زسلطيسزية  يت 

 ض د ا  حس  األضرضبت

جمييييع أ  يييسء 
، ر()المجدييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ي(المد وه

 

 
 ة(، ضإي سليس، ضبسكتتسل، ضبدجيكس، ض اكيس، ضكطدا، ضالهطد. اإلسالمي -س، ضإ اال )جمهورية أستااليس، ضأ غسنتتسل، ضألمسني )أ( 

 مثه  رولطدا ضزيارس لدتجسرة الهسرجية ضالت سضل اإلنمسئت، ضمثه  التويد نسئب ضزيا  سرجيتهس.  )ب( 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/15
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https://undocs.org/ar/S/2018/198
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ضرضبت ضاليدضل األ  يسء  يي ، ضكيولك أل سنييس، ضأضكاانييس، ضال وسيطة حس  األضرضبت زسسم ا  حس  األة زسأل مسل زسلطيسزة لو د ا  . ض كدمت اليسئميس ضزيا  سرجيتهسمثه  أستاال )ج( 
 ضالهاسك، ضالج   األسو ، ضجمهورية ميدضنيس اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس. 

 ضبدجيكس، ض اكيس، ضكطدا، ضالهطد، ضاليسزسل.  سالمية(، ضإي سليس، ضبسكتتسل،اإل -زبكتتسل، ضإ اال )جمهورية غسنتتسل، ضألمسنيس، ضأض اليس، ضأ أستا  ) ( 

الج ييي  األسييو ، ضجمهورييية مييييدضنيس  كدييم ممثيي  ض ييد ا  حيييس  األضرضبييت زسسييم ا  حيييس  األضرضبييت ضالييدضل األ  يييسء  ييي ، ضكييولك أل سنيييس، ضأضكاانييييس، ضال وسييطة ضالهاسييك، ض  )ه( 
 مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس. اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية 

 اإلسالمية(، ضإي سليس، ضبسكتتسل، ضبدجيكس، ض اكيس، ضكطدا، ضالهطد.  -أستااليس، ضأ غسنتتسل، ضألمسنيس، ضأضزبكتتسل، ضإ اال )جمهورية  )ض( 

 يي  األسييو ، ضجمهورييية ميييدضنيس اانيييس، ضال وسييطة ضالهاسييك، ضالج  ييسء  ييي ، ضكييولك أل سنيييس، ضأضكسسييم ا  حييس  األضرضبييت ضالييدضل األ كدييم رئيييف ض ييد ا  حييس  األضرضبييت ز )ز( 
 اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضصابيس. 

   طد، ضاليسزسل. تسل، ضنياغيبستسل، ضكطدا، ضاله كتتسل، ضبدجيكس، ض اكيس، ضمسجيكت اإلسالمية(، ضإي سليس، ضبس  -أستااليس، ضأ غسنتتسل، ضألمسنيس، ضأضزبكتتسل، ضإ اال )جمهورية  )ح( 
 . (2011) 1988 كدم ممث  كسزا تتسل زصفت  رئيف لجطة مجدف األم  المطرقة  مال زسلياار  )ر( 

زيية  ييت ض ييد سلفيييد و ميي   ييطييس. ض كدييم اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزسلمهييدرات ضالجايميية  ييت الجدتيية  يي  مايييق التييداضل زلمتحييدة الم طييت شييسرك المييد ا التطفيييوي لمكتييب األمييم ا )ي( 
زيس، ضجمهورييية اليوغوسيال ية سييسا  حيس  األضرضبييت زسسيم ا  حييس  األضرضبييت ضاليدضل األ  ييسء  ييي ، ضكيولك أل سنيييس، ضأضكاانييس، ض اكيييس، ضالج يي  األسيو ، ضجمهورييية ميييدضنيس 

 مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس.

  
 نمارالحالة في ميا - 18

 الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدف األم  ثالث جدتست  
 ت ممسر ال طد الم طول ”الحسليية  ييت ميسنمييسر“. ضُ يييدت الجدتييست الييثالث 

. ضلم  تهو المجدف أي نيياارات  ييت ممييسر رييوا ال طييد ( 272)ت شك  محسمة 
. ضييييا   يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  2018 يييالل  يييسم 
زمييس  ييت ذلييك م دومييست  يي  المرييسركي  ضالمتكدمييي  ضالطتييسئ . الجدتييست، 

ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، أض ييد المجدييف ز ثيية ملييى مييطغال يل ضميسنمييسر  ييت 
 .( 273)2018و أيسر/مس   2لى نيتسل/أماي  م 28الفتاة م  

سمييست نييدمهس األمييي  ، استمع المجدييف ملييى مح2018ض ت  سم  
ل سم المتس د لدر ضل التيسسييية، ضمفييوع األمييم المتحييدة ال سم، ضاألمي  ا

التييييسمت لريييي ضل الالجئيييييي ، ضالمييييد ا الم ييييسضل ل انيييييسم  األمييييم المتحيييييدة 
 ضل الالجئيييي ، ضيييية التيييسمية لرييي اإلنميييسئت، ضسيييفياة الطواييييس الحتيييطة لدمفو 

ميسنمييسر. ض اكييبت  ضرئيييف ال  ثيية الدضلييية المتييتيدة لتيصييت الحيييسئق  ييت
ة األمطيييية ضاإلنتيييسنية ضحسلييية حييييوق المطسنريييست  يييت المجديييف  ديييى الحسلييي 

اإلنتييييسل التييييسئدة  ييييت ض ييييية را ييييي ، ضضضييييع الالجئييييي  الاضريطغييييس   ييييا 
م، الالزمييية ل يييو  هالحيييدض   يييت ميييطغال يل ضالمريييا     ا دييييس ضالظييياضف 

التيييدم فاضضيية  دييى ممكسنييية ميصييسل المتييس دات اإلنتييسنية، ض ضالييييو  الم
لدجطيية ا سترييسرية لو ييية المحيياز  ييت  طفيييو حكوميية ميسنمييسر لتوصيييست ا

 __________ 

 جدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لدمبيد م  الم دومست    شك  ال (272) 
ز ثييية المجديييف مليييى ميسنميييسر ضبيييطغال يل، انظيييا  دوميييست  ييي لدمبييييد مييي  الم  (273) 

 . 33األضل، اليتم  الجبء

را ي  كوسيدة لم سلجة األس سب الجورية لازمة، ضضاضرة المتسءلة    
 .الجاائم الما ك ة ضد الاضريطغس

حسميية ضأشييسر األمييي  ال ييسم المتييس د لدريي ضل التيسسييية  ييت اإل 
ملييى أنيي  نييد مييات  2018شيي سر/  اا ا  13دييف  ييت التت نييدمهس ملييى المج

ل ال طييف الواسيي ة الط ييسق،  ييت آب/أغتيي ف  متة أشها مطو مييدء أ مييس
ميي  الاضريطغييس  دييى  688 000، ضرييت األ مييسل التييت أج ييا  يهييس 2017

مغييس رة ميسنمييسر ملييى مييطغال يل، ضمييس زال  ييد ق األشييهسص ملييى الهييسرج 
ند سل ال طف الواس ة الط سق  ل ذلك زم دل أن ، ضأل أ ممتتماا، ضإل كس

األمييي  ليييدى الاضريطغيييس مييي   . ضميييع ذليييك، شيييد   ديييى ان يييدام( 274) ااج يييت
سئفتت زسمسر ضرا ي ، ض دم ضصول المتس دات اإلنتسنية ملى المطييسمق م

المت ييارة ميي  الطييباع. ضحييث األمييي  ال ييسم المتييس د الحكوميية كييولك  دييى 
ئييف ض هيئيية ميئيية موا ييية ت   بيييب التمسسييك مييي  ال واالييييسم مييدضر نيييس ي  يي 

. ضأكيييييد مفيييييوع األميييييم ( 275)وار ضاحتييييياام حييييييوق اإلنتيييييسل األسسسييييييةلدحييييي 
المتحيييدة التيييسمت لرييي ضل الالجئيييي   يييدم ضجيييو  الظييياضف الالزمييية ل يييو ة 
الالجئي  ضالمرا     ا ديس، ض  س ملى زيس ة الييد م اإلنتييسنت. ضأ ييد أي ييس 

المتييسري  الييوي  رية ز يجس  حيي   اكييب  دييى نهيي  وصيست الدجطة ا سترس
 __________ 

 (274) S/PV.8179 2، الصفحة . 
 . 3ض  2الماجع نفت ، الصفحتسل  (275) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8179
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نهم، ضثسنييييس التطميييية متييييع الاضريطغيييس زسلموامطييية ضاسيييت س ة حييييو يريييم  أض    
 .( 276)لى  حتي  الظاضف الم يريةالرسمدة الاامية م

ضأكيييييد األميييييي  ال يييييسم مجيييييد ا  يييييت اإلحسمييييية التيييييت نيييييدمهس  يييييت  
 ة الالجئييي ، أن  لم  تو ا الراضر الالزميية ل ييو  2018آب/أغت ف  28

ث التيييد ست  يييت المجديييف أل  ط يييموا مليييي   يييت حييي  ضمديييب مليييى أ  يييسء
األمييييم المتحييييدة ضضييييمسل ميصييييسل المتييييس دة ميسنميييسر  دييييى الت ييييسضل مييييع 

إلنتييسنية زرييك   ييوري ض  ييسل ض ضل  وائييق. ضأضييسف نييسئال مل المتييسءلة ا
أما ضاضري لتحييق مصييسلحة حيييييية مييي  كس يية الجمس ييست ال انييية  ييت 

 ك مت ييطيي  م  وثيية  سصيية م طيييةمدييغ األمييي  ال ييسم المجدييف كييولال دييد. ضأ
س مييدأت  مدييية مرييسضرات لت بيييب ، ضبقنهيي 2018زميسنمسر  ييت نيتييسل/أماي  

نهيياار التييت  طتهجهييس األمييي  ال ييسم ميي  أجيي   رييجيع الحكوميية سيسسيية ا 
 دييى ا هييسذ مجييااءات ميجسمييية، ضالمتييس دة  دييى نييبع  تييي  التييو اات مييي  

مييم المتحييدة م ييسضل ل انييسم  األ. ضنييدم المييد ا ال( 277)الثييية ال وائييف ضبطييسء
ليية لتطفيييو مييوكاة التفييسرم الثالثييية اإلنمييسئت لمحيية  سميية  يي  الجهييو  الم وض 

ومة ميسنمييسر ضبانييسم  األمييم المتحييدة اإلنمييسئت ضمفوضييية المون ة مي  حك
األمم المتحييدة لريي ضل الالجئييي ، موصييفهس ممييسرا لتهيئيية ظيياضف متييتدامة 

طة لييدى مفوضييية األمييم الطوايييس الحتيي  . ضضجهييت سييفياة( 278) ة ال و يييةلد و 
أ  ييسء المجدييف ملييى الييطي  الك يييا  ييت المتحدة لر ضل الالجئييي  انت ييسن 

تيييييسنية الدضليييييية ضنسشييييدت المجديييييف أل يريييييجع  ديييييى  موييييي  الجهيييييو  اإلن 
 .( 279)استجسزة  ضلية أنوى  ت روا الصد 

موجهييية  2018األضل/أكتيييوبا  رييياي   16ض يييت رسيييسلة م ر ييية  
ضكييوت  ، مدييب ممثدييو مولطييدا ضبييياض ضالتييويد ض انتييسملييى رئيييف المجدييف
لو يييست المتحييدة األمايكييية ممدكيية المتحييدة ضرولطييدا ضا يفييوار ضالكويييت ضال

 ييييد اجتميييسع زريييقل الحسلييية  يييت ميسنميييسر، كميييس مد يييوا مليييى رئييييف ال  ثييية 
التييييت أنرييييقرس مجدييييف الدضلييييية المتييييتيدة لتيصييييت الحيييييسئق  ييييت ميسنمييييسر، 

محسميية رسييمية ملييى المجدييف، ضأضضييحوا أل ميي  حيوق اإلنتسل، أل ييدم 
ميييي   لمجدييييف ميييي  الحصييييول  دييييى مبيييييدقل ذلييييك أل يمكييييه  أ  ييييسَء اشيييي 

. ض ييت ( 280)الم دومييست  يي  الحسليية ضآثسررييس  دييى التييالم ضاألميي  الييدضليي 
موجهييييية مليييييى رئييييييف  2018 رييييياي  األضل/أكتيييييوبا  18رسيييييسلة م ر ييييية 

 __________ 

 . 6-4لماجع نفت ، الصفحست ا (276) 
 (277) S/PV.8333،  4-2الصفحست . 
 . 5ض  4الماجع نفت ، الصفحتسل  (278) 
 . 8-6الماجع نفت ، الصفحست  (279) 
 (280) S/2018/926 . 

المت يييد ة  -ضلييية ، ا تييياع ممثديييو ا  حيييس  الاضسيييت ضبوليفييييس ) المجديييف
ة الم دوبييييية،  سييييتوائية  دييييى  ييييييد الجدتيييي اليوميييييست( ضالصييييي  ضغيطييييييس ا

س  ييييع  ييسرج ن يييسق ض ييية ال  ثيية، ضأل مييي  شييقنهس أل  ريييك  م ت يياي  أنهيي 
سيييسزية سيييييئة لدمجدييييف ضأل  يييي  ي ملييييى مضيييي سف ض ييييية الجم ييييية ال سميييية 

 .( 281)ل  كار  مدهمسضمجدف حيوق اإلنتسل ضأ

، نييييييدم رئيييييييف ال  ثييييييية  2018 ريييييياي  األضل/أكتيييييييوبا    24ض ييييييت   
سئق  ت ميسنمسر محسمة زرقل نتييسئ  ض وصيييست  يايييا  المتتيدة لتيصت الحي 

، أمييياز  يهيييس  2018أ دول/سيي تم ا    12ز ثيية  يصيييت الحيييسئق الصيييس ر  يييت  
سثدييية  نتهسكيييست حييييوق اإلنتيييسل  يييت ض ييييست كسشيييي  ضرا يييي   األنميييسر المتم 
 ة ملى ا نتهسكييست الجتيييمة لديييسنول الييدضلت اإلنتييسنت، التييت  ضشسل، زسإلضس 

ل  ييت ميسنمييسر ضالتييت نييد  صيي ، زحتييب مييس جييسء  ييت   ا ك هييس أسسسييس الجييي 
. ض  ييس رئيييف  ( 282) التيايييا، ملييى  رجيية أكثييا جيياائم اليييسنول الييدضلت   ييورة 

ميسنمسر ملى المحكمة الجطسئييية الدضلييية   دَف ملى محسلة الحسلة  ت ال  ثة المج 
اءات  ا ييية محييد ة  ملى محكمة  ضلية مهصصة أ اى، ضإلى  اع جييب  أض 

ص اليييو    تحدميييول أك يييا نيييدر مييي  المتييي ضلية  ييي   الهيييدف  ديييى األشيييهس 
. ضأنيياَّ جييدضل األ مييسل الم نييت متصييويت مجاائييت  ييت  ( 283) الجيياائم اله ييياة 
  -. ضنيييد أ ييياب ممثديييو ا  حيييس  الاضسيييت ضبوليفييييس ) ضلييية  ( 284) مدايييية الجدتييية 
ليوميييست( ضالصييي  ضكسزا تييتسل  ييت ال يسنييست التييت أ لييوا مهييس ن يي   المت ييد ة ا 

 يي  م سرضييتهم ل يييد الجدتيية، ُم ت يياي ،  ييت جمديية أمييور،    لتصويت ضب دن ا 
. ضأكيييد أ  يييسء  ( 285) أنهيييس  تجيييسضز  ضر المجديييف كميييس  يييط   ديييي  الميثيييسق 

ضل األ ميييسل الم نيييت أرميييية  اضل اليييو   صيييو وا لصيييسلح جيييد المجديييف اآل ييي 
تييالم  لييى المجدييف لكييت ي يي دع زمتيي ضليت   ييت صييول ال  يييديم اإلحسميية م 
 . ( 286) ضاألم  الدضليي  

 __________ 

 (281) S/2018/938 . 
 (282) A/HRC/39/64 . 
 (283) S/PV.8381 8-6، الصفحست . 
ائيييت  ديييى جيييدضل األ ميييسل، لالميييالع  ديييى التفسصيييي  زريييقل التصيييويت اإلجا  (284) 

 ألف. -انظا الجبء الثسنت، اليتم الثسنت
 (285) S/PV.8381 ا  حيس  الاضسيت(،  4ض  3)الصيي (، الصيفحتسل  3، الصفحة(

 25ض  24يييييست(( ضالصيييييفحتسل المت ييييد ة اليوم -)موليفيييييس ) ضليييية  5الصييييفحة 
دمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ال النيييست ميييع الجم يييية ال سمييية، )كسزا تيييتسل(. ضل
 اليتم األضل.انظا الجبء الاازع، 

 (286) S/PV.8381 رولطدا(،  12-10)الممدكة المتحدة(، الصفحست  4، الصفحة(
 ) انتيييييييس(، 16-14و ييييييييست المتحيييييييدة(، الصيييييييفحست )ال 14-12الصيييييييفحست 
 )مياض(. 23ض  22الصفحتسل 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8333
https://undocs.org/ar/S/2018/926
https://undocs.org/ar/S/2018/938
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/64
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
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 الجلسات: الحالة في ميانمار

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثييييييييييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الد وات  ماًل 
 37ة زسلمس 

اليييييييييييييييييييييد وات  مييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

  -  )الم يييدضل الييياار ضالتصييويت  
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8179 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  13
2018 

ميييييييييييييييييطغال يل،   
 ضميسنمسر

 سم المتييييس داألمييييي  ال يييي 
لدرييييييييييييي ضل التيسسيييييييييييييية، 
ضمفييوع األمييم المتحييدة 

 نتسلالتسمت لحيوق اإل

جميييييع أ  يييييسء 
المجديييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   )أ(المد وه

 

S/PV.8333 

آب/أغتيييييييييييييي ف  28
2018 

 يل، ميييييييييييييييييطغال  
 ضميسنمسر

المد ا الم يسضل ل انيسم  
األمم المتحدة اإلنميسئت، 
ضسيييييفياة الطواييييييس الحتيييييطة 
لييدى المفوضييية التييسمية 

 جئي لر ضل الال

ل يييييسم، ي  ااألمييييي 
ضجميييع أ  ييسء 
، )ب(المجديييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   المد وه

 

S/PV.8381 

  ريييييييييياي  األضل/ 24
 2018أكتوبا 

 2018األضل/أكتييييوبا  ريييياي   16رسييييسلة م ر يييية 
جديييييف األميييي  مييييي  ممثديييييت موجهيييية مليييييى رئيييييف م

ضالتييويد، ض انتييس، ضكييوت  يفييوار، مولطييدا، ضبييياض، 
 سنيييييس ال ظمييييى ضالكويييييت، ضالممدكيييية المتحييييدة ل اي

ضأ الطيييييدا الريييييمسلية، ضرولطيييييدا، ضالو ييييييست المتحيييييدة 
 ( S/2018/926األمايكية لدى األمم المتحدة )

 2018 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  18رسييييسلة م ر يييية 
مييي  مييي  الممثديييي  موجهييية مليييى رئييييف مجديييف األ

 -الييييييدائمي  لال حييييييس  الاضسييييييت، ضبوليفيييييييس ) ضليييييية 
المت يييد ة اليومييييست(، ضالصيييي ، ضغيطييييس ا سيييتوائية 

  (S/2018/938لدى األمم المتحدة )

يل، ال ميييييييييييييييييطغ 
 ضميسنمسر

رئيييييييف ال  ثييييييية الدضليييييييية 
المتييييييييييييييييتيدة لتيصيييييييييييييييييت 

 سنمسرالحيسئق  ت مي

جميييييع أ  يييييسء 
المجديييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 (9 صيييويت مجاائيييت )الميييس ة 
 )ج(9-3-3

 
 شسرك مفوع األمم المتحدة التسمت لحيوق اإلنتسل  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م   مهسل. )أ( 

 الدضلة لر ضل الكومطولث ضاألمم المتحدة. متحدة ضزياالممدكة المثَّ   )ب( 

 -: ا  حيس  الاضسيت، ضبوليفييس ) ضلية الم سرضيول مولطدا، ضبياض، ضالتويد، ض انتس، ضكيوت  يفيوار، ضالكوييت، ضالممدكية المتحيدة، ضرولطيدا، ضالو ييست المتحيدة؛  :الم يدضل  )ج( 
 ستوائية، ضكسزا تتسل.ضغيطيس ا  : مثيوبيس،الممتط ول المت د ة اليوميست(، ضالصي ؛ 

  

 أوروبا

 الحالة في قبرص  - 19

،  يييد مجدييف األميي  جدتييتي  ضا هييو نييااري  2018 ييالل  ييسم  
زرييقل الحسليية  ييت ن يياص. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست 

نتسئجهمس. ض يد المجدييف أي ييس جدتييتي     رس ي  الجدتتي ، زمس يرم  
وات ضأ اا  شامة  ييت نييوة األمييم المتحييدة مغديتي  مع ال ددال المتسرمة زي

 .( 287)(2001) 1353اص،  مال زسلياار لحفظ التالم  ت ن  
 __________ 

 موز/ ولييييي   12ا ضاأل يييياى  ييييت كييييسنول الثسنت/ طييييس  16 يييييدت محييييدارمس  ييييت  (287) 
،  ت ممسر ال طد الم طول ”اجتمسع مجدف األمي  ميع ال ديدال المتيسرمة 2018

 يق الثيسنت لديياار زيوات ضأ اا  شامة  مال زقحكيسم الجيبأ   أليف ضبيسء مي  الما 
. ضلدمبييييييييييييد مييييييييييي  S/PV.8308ض  S/PV.8157“؛ انظيييييييييييا (2001) 1353

ة لحفظ التالم  ت ن ياص، انظيا الجيبء الم دومست    ض ية نوة األمم المتحد
 ا، اليتم األضل. ال سش

دَل زييقي ميييسل. ضا هييو المجدييف   ض ييالل جدتييتت المجدييف، لييم  ييُ
 كسنول الثسنت/ 30الم ر   (2018) 2398سإلجمسع نااري  رمس: الياار ز 

. 2018 موز/ ولييييييييييي   26 ر  الميييييييييي  (2018) 2430 طييييييييييس ا، ضالييييييييييياار 
لمجدييف ض ييية نييوة األمييم المتحييدة لحفييظ ضبموجييب رييسذ   اليييااري ، مييده  ا

ة سييتة أشييها، مييا ي ، ض يييس لمييس أضصييى زيي  األمييي  التالم  ت ن يياص لمييد
. ض يييت كيييال اليييااري ، مديييب المجديييف مليييى األميييي  ( 288)ال ييسم  يييت  يايايييي 

يمييييس  ت دييييق زسلتتييييوية، نتيسلييييية  ال ييييسم أل  واصيييي  الته يييييط لدماحديييية ا 
ت، ضشييجع الجييسن ي   دييى ال ميي  متتاشدا زسلتيييدم المحيياز  ييت المفسضضييس

حفظ التالم  ت ن اص ضب ثة األمم المتحدة م س ضمع نوة األمم المتحدة ل
 __________ 

 (288) S/2018/25  ضS/2018/676 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8179
https://undocs.org/ar/S/PV.8333
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/2018/926
https://undocs.org/ar/S/2018/938
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8157
https://undocs.org/ar/S/PV.8308
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/25
https://undocs.org/ar/S/2018/676
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. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك،  حيييظ المجديييف ضييياضرة ( 289)لدمتيييس ت الحمييييدة
ليييييييوة ى ض ييييييية االطظييييييا  ييييييت م  ييييييسل   ييييييد الت، حتييييييب ا نت ييييييسء،  ديييييي 

ع ماا يييييسة ضمتيييييتويست نوا هيييييس ضموار ريييييس األ ييييياى ضمفهيييييوم  مديس هيييييس، مييييي 
 .( 290)الت ورات الميدانية ضآراء ال ا ي 

متيايا األمييي  ال ييسم  (2018) 2398ضرحب المجدف  ت ناارن  
 طفييييو التوصييييست اليييوار ة ، ضأ يييد ( 291) ييي  ا سيييت ااع ا سيييتاا يجت لدييييوة

 ييييييت ال مديييييية التييييييت ييو رييييييس  . ضرحييييييب أي ييييييس زسلتييييييدم المحيييييياز( 292) يييييي 
ب يمييييسل، ضحييييث الجييييسن ي  ضاألمييييااف الم طييييية المرييييسركة  دييييى  جد ييييد ال

ضأرييسب المجدييف زييسلب يمي   .( 293)مرا  هم التيسسية ضالتبامهم ز يجس   توية
الجوراييية ض كثيييف سيس الي يي ال م  ميي  أجيي   يايييب ضجهييست الطظييا زرييقل 

تييي  الجييو ال ييسم ميي  ال م  مهدف   بيييب ا  صييس ت مييي  ال ييسئفتي  ض ح
. ضشيييييد  المجديييييف أي يييييس  ديييييى أرميييييية ( 294)أجييييي  التوصييييي  مليييييى  تيييييوية

المريييسركة الكسمدييية ضالف سليييية لدمجتميييع المييييدنت ضالمييياأة  ييييت جمييييع مااحيييي  
تهييسء  ييد ان  مدية التالم ضحث  دى مشااكهس  ت ضضييع اسييتاا يجيست مييس ز 
 .( 295)بالطباع، ضشد  أي س  دى أرمية المرسركة الكسمدة ضالف سلة لدر س

، زسلتيييدم (2018) 2430ضرحب المجدف ماة أ اى،  ت نيياارن  
محييااز  يييدم الب يمي ، ض حظ  دم المحاز  ت ال مدية التت  جاي زييس ة 

 ييياص. لتوصييي  مليييى  تيييوية مطيييو ا تتيييسم المييي  ما الم طيييت زي يييت سييي ي  ا
  الم طيييي   دييى اغتطييسم ضحييث المجدييف أي ييس الجييسن ي  ضجميييع المرييسركي 

الفاصيية الهسميية التييت  تيحهييس   يييي  متترييسرة األمييم المتحييدة، جييي  رييول 
 __________ 

 . 6، الفياة (2018) 2430؛ ض 5، الفياة (2018) 2398الياارال  (289) 
 2430، الفييياة التس سييية  ريياة مييي  الد  سجيية؛ ضاليييياار (2018) 2398الييياار  (290) 

 الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة. ، (2018)
 (291) S/2017/1008 . 
 . 10ياة ، الف(2018) 2398الياار  (292) 
 . 1الماجع نفت ، الفياة  (293) 
 . 4 الماجع نفت ، الفياة (294) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (295) 

دمس، ضذلييك مييي  لييوت، إلجييااء مرييسضرات مت مييية زريييقل ميياق الم ييت نيي 
ك المرييسضرات، ض جد ييد مرا  هييم التيسسييية مرييسركة ال طييسءة  ييت  ديي  ييالل ال
. ض ييت رييوا الصييد ، أرييسب زسلجييسن ي ، ( 296)هم زسلتوصيي  ملييى  تييويةضالتييبام

ض حد دا ز يمت ال سئفتي  الي اصيتي ، ضجميييع األمييااف الم طييية، ال ميي  
ة التتييوية ض جطييب مهمييةع  دييى نحييو مطفييتح ض ييالق ضا لتييبام الكسميي  ز مدييي 

. ضأشييسر ملييى   و يي   ييت الييياار ( 297)جسحااءات ند   ا زفاص الط أي مج
اليييييب يمي  مليييييى التوصييييي  مليييييى  ييييييسرب زريييييقل الي يييييسيس  (2018) 2398

الجوراييييية، ضأرييييسب مهمييييس زيييييس ة ض  بيييييب مرييييسركة المجتمييييع المييييدنت  ييييت 
. ( 298)سمل مديييية التتيييوية موجييي   ييي  مهيييدف حريييد مبييييد مييي  اليييد مال مديييية 

مرسركة الكسمديية ضالف سليية لدمجتمييع ضشد  المجدف ماة أ اى  دى أرمية ال
دنت ضالماأة  ت جميع مااح   مدية التالم، ضحث  دييى مشييااكهمس  ييت الم

ضضيييع ض طفييييو اسيييتاا يجيست ميييس ز يييد انتهيييسء الطيييباع، موسيييسئ  مطهيييس م يييس ة 
 ييت انتييااح  سضاة مييي  الجطتييي  ضالطظيياة التيطييية الم طييية زسلمتيي  طريييط الدجطيي 

ر ا جتمس ييييييية ا نتصييييييس ية  اا ييييييت األمييييييي  ال ييييييسم مجييييييااء  يييييييييم لاثييييييس
الجطتسنية. ضمدب المجدف أي س ملى األمي  ال سم زيس ة  د  ا  ت سرات 

الطتسء  ت نوة حفظ التالم  ت ن اص ضكفسلة المرسركة الف سلة لدماأة  ت 
ة ملييى ذلييك، شييد  المجدييف  دييى إلضييس . ضبس( 299)وانييب ال مديييستجميييع ج

دريي سب، ضسييدهم زسل ميي  الهييسم الييوي  يييوم أرمية المرسركة الكسمديية ضالف سليية ل
ييية زيييسلت ديم المرييتاكة مييي  ال يييسئفتي ، ض  ييس كيييال زيي  الدجطيية التيطيييية الم ط 

 .( 300)الجسن ي  ملى  يتيا ا  صس ت الر سمية مي  ال سئفتي 

المجديييف، مييي   يييالل   يييس ل رسيييسلتي ،  ، أ يييد2018ض يييت  يييسم  
 .( 301)ا جد دا لديوة  يي  األمي  ال سم نسئد

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2430الياار  (296) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (297) 
  (. ) 5الماجع نفت ، الفياة  (298) 
 . 12ض  8الماجع نفت ، الفيا سل  (299) 
 . 9ياة الماجع نفت ، الف (300) 
 (301) S/2018/1000  ضS/2018/1001 . 

  
 الجلسات: الحالة في قبرص

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8168 

 الثييييييسنت/كيييييسنول  30
 2018 طس ا 

 يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم  يييييي   مدييييييية األمييييييم 
   (S/2018/25المتحدة  ت ن اص )

مييي  مرييياضع نييياار مييييدَّم 
مدكيييييييييييييييييية المتحييييييييييييييييييدة الم
(S/2018/72) 

 (2018) 2398الييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1000
https://undocs.org/ar/S/2018/1001
https://undocs.org/ar/S/PV.8168
https://undocs.org/ar/S/2018/25
https://undocs.org/ar/S/2018/72
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 60 

 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8317 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييي   26
2018 

 يايا األمي  ال سم    التيدم المحاز نحيو 
 ( S/2018/610التتوية  ت ن اص )

 يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم  يييييي   مدييييييية األمييييييم 
 (S/2018/676المتحدة  ت ن اص )

مييي  مرييياضع نييياار مييييدَّم 
 الممدكيييييييييييييييييية المتحييييييييييييييييييدة

(S/2018/737) 

 (2018) 2430الييييييييييييييييييييييييييياار    
15-0-0 

  
 البنود المتعلقة بالحالة في يوغوسالفيا السابقة   - 20

 لبوسنة والهرسكالحالة في ا -ألف 
،  ييييد مجديييف األمييي  جدتيييتي  ضا هيييو نييياارا 2018 يييالل  يييسم  

وسييطة ضاحدا زموجب الفص  التسزع م  الميثسق  يمس  ت دق زسلحسلة  ت ال  
ضالهاسييك. ضضاصيي  المجدييف الطظييا  ييت رييوا ال طييد  ييت سيييسق اإلحسمييست 

يييييدمهس الممثييي  التيييسمت لتطفييييو ا فيييسق التيييالم  يييت صيييف التيييطوية التيييت ن 
. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  ( 302)ال وسطة ضالهاسك

 الجدتتي ، زمس  ت ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ثيييي  التييييسمت،  ييييت اإلحييييسمتي  الدتييييي  نييييدمهمس ملييييى المم ضنييييدم 
مدة    الت ورات التت  طسضلهييس ، م دومست متتك2018المجدف  ت  سم 

. ض ييت حييي   حييظ الممثيي  التييسمت الت ييورات اإليجسمييية ( 303) ييت  ياياييي 
التيييت حييتهيييس نييييس ة ال وسيييطة ضالهاسيييك  يييالل الفتييياة المريييمولة زيييسلتيايا، 

 حييس  األضرضبييت،  يييد أ يياب أي ييس زس نييدمسج مييع ا سيييمس  يمييس  ت دييق  ض 
الحست ا نتهسمييية ال سجديية ض  بيييب ييياة  طفيييو اإلصيي  يي  ندييي  مزاء زييطء ض  

سييييييس ة الييييييسنول، ضأ ييييياب  ييييي  أسيييييف  لتصيييييس د اله يييييسب ال يييييسم المثييييييا 
سيييييمس  ييييت سيييييسق ا نتهسزييييست ال سميييية التييييت أجايييييت  ييييت  لالنيتييييسم، ض 

 .( 304)2018 راي  األضل/أكتوبا  7

ض ييالل المطسنرييست، أكييد أ  ييسء المجدييف  دييى ضيياضرة التطفيييو  
حكيييسم المحكمييية ال سجييي  ل صيييالحست الائيتيييية، زميييس  يييت ذليييك  ييياع أ
ب ضالهاسك. ضأ ا األضرضبية لحيوق اإلنتسل ضالمحكمة الدستورية لد وسطة 

أ  ييسء المجدييف كييولك  يي  نديهيييم مزاء اسييتماار التييو اات ال انييية التيييت 
 __________ 

 لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.  (302) 
 (303) S/2018/416 الما ق؛ ض ،S/2018/974 .الما ق ، 
 (304) S/PV.8248 ؛ ض5-2، الصفحست S/PV.83925-2ست ، الصفح . 

 يييوع ا سييتياار التيسسييت ضا جتمييس ت  ييت ال وسييطة ضالهاسييك، ضكييولك 
ضبسإلضييس ة مزاء انترسر الت اف ال طيف ض غوية نب ة الت يياف  ييت ال دييد. 

 ييت ملييى ذلييك، كييار أ  ييسء المجدييف   ييوا هم ملييى التييد ست المهتصيية 
 2+5لهاسيييييك مليييييى ا هيييييسذ التيييييداميا الالزمييييية إلنجيييييسز   ييييية ال وسيييييطة ضا

 ال اضرية إلغالق مكتب الممث  التسمت.

 ، 2018 ريياي  األضل/أكتييوبا    7ض يب ا نتهسزست التت جات  ت   
، اليييياار 2018نو م ا / رييياي  الثيييسنت 6ا هيييو المجديييف زسإلجميييسع،  يييت 

اليييوي جيييد   يييي ،  ميييال زسلفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق،  (2018) 2443
اإلذل ليوة  حييق ا سييتياار المت ييد ة الجطتيييست، أي  مدييية ألثيييس التسز يية 

مدتت  ت ليوة ا  حس  األضرضبت، ضاستماار ضجو  مطظمة حدف شمسل األ
مجدييف ث ال. ضحيي ( 305)شييهاا، مييدءا ميي   ييسري  ا هييسذ الييياار 12ال دييد لمييدة 

س األمييااف  دييى ال ميي  زرييك  مطييسء  دييى اإلسييااع مترييكي  الحكوميية أي يي 
 دى جميع المتتويست ض دى م الء األضلوية لتطفيو اإلصييالحست الرييسمدة، 
كمييس   يييسرم مليييى اإلحجيييسم  ييي  أي سيسسيييست ضإجيييااءات ض  سزيييست غييييا 

. ض ييت الجدتيية، أ يياب ممييثال ا  حييس  ( 306)سءة  يي  ي ملييى ا سييتي سبمطيي 
المتحيييدة، ن يي  التصيييويت ضب ييدن،  ييي  رأ ييي  مهتدفيييي   سييت ضالممدكييةالاض 

زرييييقل  مدييييية صيييييسغة مريييياضع الييييياار، ض يييي  المرييييسركة ك  ييييوي   ييييت 
ا  صييييييييسل ضالمجديييييييف التييييييييوجيهت لمجديييييييف  طفيييييييييو التيييييييالم  ييييييييت   اييييييييق
 .( 307)ضالهاسك ال وسطة

 __________ 

م دومييست  يي  ض ييية . ضلدمبيييد ميي  ال4 ض 3، الفيا ييسل (2018) 2443الييياار  (305) 
  مدية ألثيس التسز ة ليوة ا  حس  األضرضبت، انظا الجبء الثسم ، اليتم الثسلث. 

 . 8، الفياة (2018) 2443الياار  (306) 
 (307) S/PV.8392 7ض  6)ا  حيييييييييييييس  الاضسيييييييييييييت( ضالصيييييييييييييفحتسل  5فحة ، الصييييييييييييي 

 المتحدة(.  )الممدكة
  

https://undocs.org/ar/S/PV.8317
https://undocs.org/ar/S/2018/610
https://undocs.org/ar/S/2018/676
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https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/416
https://undocs.org/ar/S/2018/974
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https://undocs.org/ar/S/PV.8392
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 والهرسكالجلسات: الحالة في البوسنة 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37زسلمس ة 

اليييييييييييييييييييييييد وات  مييييييييييييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 ول( الممتط    - الم سرضول 

       
S/PV.8248 

 2018أيسر/مس و  8
مييييييييس و /أيسر 2 يييييييية رسييييييييسلة م ر 

موجهيييييييية ميييييييي  األمييييييييي   2018
ال ييسم ملييى رئيتيية مجدييف األميي  

(S/2018/416) 

ال وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة  
ضالهاسييييييييييييييييييييييييييييييك، 
ضصيييييييييييييييييييييييييييييييييييابيس، 

 ضكاضا يس

الممثيييييي  التييييييسمت لتطفيييييييو 
ال وسيطة  ا فسق التالم  يت

ضالهاسييييك، ضنسئ يييية رئيييييف 
 حس  األضربت ليدى ض د ا 

 دةاألمم المتح

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء 
المجديييييييييف، ضجمييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8392 

لثييييييييسنت/  ريييييييياي  ا 6
 2018 م ا نو 

 رييييييييييياي     30رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية  
موجهييييييييية    2018األضل/أكتيييييييييوبا  

  األميييييي  ال يييييسم مليييييى رئييييييف  مييييي 
   ( S/2018/974مجدف األم  ) 

مي  مراضع ناار ميدَّم 
الممدكييييييييييييية المتحييييييييييييييدة 

(S/2018/989) 

 ال وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة
ك، ضالهاسيييييييييييييييييييييييييييييي 

ضصيييييييييييييييييييييييييييييييييييابيس، 
 ضكاضا يس

الممثييي  التيييسمت لد وسيييطة 
ضالهاسييييييك، ضرئيييييييف ض ييييييد 

 األضربتا  حس  

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء 
ضجمييييييييييع المجديييييييييف، 
ي   المد وه

 (2018) 2443الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0  

  )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع( 

  
 1199و  (1998) 1160قررررررارات مجلرررررس األمرررررن  - باء

 (1999) 1239و  (1998) 1203و  (1998)
 (1999) 1244 و

ا ست ااع، أربع جدتست  يد مجدف األم ،  الل الفتاة نيد  
 1160الم طول ”نيياارات مجدييف األميي  نيياارات مجدييف األميي   زرقل ال طد

 (1999) 1239ض  (1998) 1203ض  (1998) 1199ض  (1998)
  محسمييست ضلييم  تهييو “. ضا هوت جميييع الجدتييست شييك(1999) 1244 ض

. ضيا   ت ( 308)2018 ت ممسر روا ال طد  الل  سم أي ناارات المجدف 
الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ريييون الجدتيييست، زميييس  يييت ذليييك 

 م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي .

ضكمس كسل  دي  الحسل  ت التسمق، نظا المجدف  ت ال طييد ميي   
ص لامييي  ال ييسم  ييت كوسييو و ضرئيييف  الل محسمست ندمهس الممث  الهس

ت كوسيييو و، ضذليييك ض ييييس لتييييسريا ة األميييم المتحيييدة لييي  ارة الم نتييية  ييي ز ثييي 
، ركييبت 2018. ض ييت  ييسم (1999) 1244  ال ييسم  مييال زييسلياار األمييي 

، ض ييدم محييااز  يييدم اإلحسمييست  دييى زيييس ة التييو اات مييي  مايرييتيطس ضبدغيياا 
م   الل الحييوار ست  ت    يع ال النست مي  ال دد   جوراي، ضا نتكسس

األضرضبييييييييت، ضإنرييييييييسء راز ة/جمس يييييييية ال دييييييييديست  الييييييييوي  يتييييييييان ا  حييييييييس 
 األغد ية الصابية. ذات

المتكدميييييول  يييييت  ديييييك الجدتيييييست أي يييييس  ديييييى مميييييالق ضركيييييب  
ل ديسل. ضند أشيا  ت ا يجية  وسيع ا  حس  األضرضبت الجد دة لغاب ااستا 

مطسنريييييييست المجديييييييف مليييييييى محسضلييييييية ملغيييييييسء الييييييييسنول المت ديييييييق زسليييييييدضائا 
 __________ 

 لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.  (308) 

المتهصصيية ميي  جسنييب  ييد  ميي  أ  ييسء ا ئييتالف الحييسكم الممثيي   ييت 
و لديدييييق، ضكييييولك ملييييى اغتيييييسل و و، زس ت سررييييس أميييياا  ييييد مالمييييسل ماكوسيييي 

، 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  16كوسييو و  ييت سيسسييت زييسرز ميي  صيياب 
ل مييييد ا مكتييييب شيييي ضل كوسييييو و  ييييت الحكوميييية الصييييابية ضك يييييا ضا تيييييس

مفسضضييت مدغيياا   ييت الحييوار الييوي  يتييان ا  حييس  األضرضبييت ز ييد   وليي  
د ست كوسييييو و. ضركييييب شييييمسل كوسييييو و، زمييييس  ت ييييسرع مييييع مرييييورة سيييي 

ارة الم نتة  ييت المجدف أي س  دى  م  ز ثة األمم المتحدة ل   أ  سء
، التييييت نسمييييت ز  ييييس ة  وجييييي  ارتمسمهييييس ضأضلويس هييييس صييييوب ( 309)كوسييييو و

  بييييييب المصيييييسلحة  يييييت األجييييي  ال ويييييي ، ضكيييييولك  ديييييى ز ثييييية ا  حيييييس  
ت ييسضل األضرضبت الم طييية زتيييس ة اليييسنول  ييت كوسييو و، ضمطظميية األميي  ضال

كوسيييييو و. ضبسإلضيييييس ة مليييييى ذليييييك، ض يييييالل جدتيييييست  يييييت أضرضبيييييس، ضنيييييوة 
ضري ، ذرييب ز ييض أ  ييسء المجدييف ملييى أنيي  لييم ي ييد ميي  ال ييا المجدييف

أل  تديى المجدف  يسريا  صدية م  األمي  ال سم أض أل ُيحسر  دمييس كيي  
، ميطمييس رأى آ يياضل أل  كيياة  غييييا ( 310)ثالثة أشها زسلحسليية  ييت كوسييو و

األمسنيية ال سميية زرييقل كوسييو و  كيياة  اإلحسمييست التييت  يييدمهس شك  ض وا ا
 .  ( 311) دك الماحدة غيا مالئمة  ت

 __________ 

 ييييت  لدمبييييد مييي  الم دومييييست  ييي  ض ييييية ز ثييية األمييييم المتحيييدة ليييي  ارة الم نتييية (309) 
 كوسو و، انظا الجبء ال سشا، اليتم األضل. 

  22)مولطيدا(، ضالصيفحة    17، الصيفحة  S/PV.8176انظا،  دى سي ي  المثيسل،   (310) 
)رولطيييييييدا(؛  23الممدكييييييية المتحيييييييدة(، ضالصيييييييفحة ) 22)التيييييييويد(، ضالصيييييييفحة 

)رولطييدا(،  24لمتحييدة(، ضالصييفحة )الممدكيية ا 17، الصييفحة S/PV.8399 ض
 )التويد(.  27)مولطدا(، ضالصفحة  25ضالصفحة 

 (311) S/PV.8176  ا  حييس  الاضسييت(؛ ض    20، الصييفحة(S/PV.8399  5، الصييفحة 
 )ا  حس  الاضست(.  20)صابيس(، ضالصفحة 
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كيييسنول األضل/ يتيييم ا،  ييييد المجديييف جدتييية  سجدييية  17ض يييت  
مطيييسء  ديييى مديييب الممثييي  اليييدائم لصيييابيس لمطسنرييية نييياار مالميييسل كوسيييو و 

كيييسنول األضل/ يتيييم ا متحويييي  نيييوة أمييي  كوسيييو و مليييى  14الصيييس ر  يييت 
ضأكييد الممثيي  الييدائم لصييابيس  ييت رسييسلت  الموجهيية ملييى . ( 312)نوات متييدحة

 ييط   دييى نرييا ضجييو   (1999) 1244أل الييياار  ( 313)يف المجدييفرئيي 
 __________ 

 (312) S/PV.8427. 
 (313) S/2018/1111 . 

أمطت  ضلت ضأن  ”   ط  ال تيية  دييى منرييسء نييوة متييدحة أ يياى“. ضنييسنل 
ا كييسل  حوييي  نييوة أميي  كوسييو و جدتة متقلة مس مذأ  سء المجدف  ت ال

 1244س لكوسييييييو و أض انتهسكيييييس لدييييييياار مليييييى نيييييوات متييييييدحة حييييييس سييييييس ي 
. ضنيييهم أ  ييسء المجدييف أي ييس أثييا رييوا الييياار  دييى ا سييتياار (1999)

ل يييسم دم ضكيييي  األميييي  ا ديييى الصييي يد اإلنديميييت. ض يييت الجدتييية نفتيييهس، نييي 
  حييدة التييو اات ل مديييست حفييظ التييالم محسميية ملييى المجدييف زرييقل از يييس

ة كوسييو و زيييس ة  ييت الت ايفيية مييي  مدغيياا  ضبايرييتيطس زتيي ب م ييالل حكوميي 
الجماكييييية  دييييى التييييدع المتييييتور ة ميييي  صييييابيس ضال وسييييطة ضالهاسييييك ميييي  

 . ت المسئة 100 ت المسئة ملى  10
  

  (1999) 1244و  (1999) 1239و  (1998) 1203و  (1998) 1199و  (1998) 1160الجلسات: قرارات مجلس األمن 
الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييد وات  ميييياًل 
 37زسلمس ة 

 39ت  ميييياًل زسلمييييس ة  واالييييد
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - ل  سرضو الم 

       
S/PV.8176 

شييييييييييييييييييييييييي سر/  اا ا  7
2018 

 يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي  ز ثيييية األمييييم 
المتحييييدة ليييي  ارة الم نتيييية  ييييت كوسييييو و 

(S/2018/76)  

الممثديييييييية الهسصيييييييية لامييييييييي   صابيس 
ال ييسم لكوسييو و ضرئيتيية ز ثيية 
األمم المتحدة ل  ارة الم نتة 

 يتسكو ت كوسو و،  دورا  ر

جميييييييييييييع أ  ييييييييييييسء 
المجديييييف، ضجمييييييع 

ي   )ب(، )أ(المد وه

 

S/PV.8254 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  14
2018 

 يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي  ز ثيييية األمييييم 
 و المتحييييدة ليييي  ارة الم نتيييية  ييييت كوسييييو 

(S/2018/407) 

الممثديييييييية الهسصيييييييية لامييييييييي   سصابي 
 ال سم،  دورا  ريتسكو

جميييييييييييييع أ  ييييييييييييسء 
المجديييييف، ضجمييييييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8399 

 الثيييييسنت/ رييييياي   14
 2018نو م ا 

 يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي  ز ثيييية األمييييم 
رة الم نتيييية  ييييت كوسييييو و المتحييييدة ليييي  ا

(S/2018/981) 

الممثديييييييية الهسصيييييييية لامييييييييي   صابيس 
  ريتسكوال سم،  دورا 

جميييييييييييييع أ  ييييييييييييسء 
المجديييييف، ضجمييييييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8427 

 كييييييييييييسنول األضل/ 17
 2018 يتم ا 

 كيييييييييييسنول األضل/ 14رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية 
موجهيييييية ملييييييى رئيييييييف  2018 يتييييييم ا 

مجدف األم  م  الممث  الدائم لصيابيس 
  (S/2018/1111لدى األمم المتحدة )

ت ال ييسم ل مديييسضكييي  األمييي   صابيس 
 حفظ التالم، رسشم ثس رت

جميييييييييييييع أ  ييييييييييييسء 
المجديييييف، ضجمييييييع 

ي   )ج(المد وه

 

 
 شسركت الممثدة الهسصة لامي  ال سم  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  مايرتيطس. )أ( 

 هس ضزيُا  سرجيتهس. األضل لائيف ضزرائ مثَّ  صابيس الطسئب )ب( 

 مثه  صابيس رئيُتهس. )ج( 
  

 المتعلقة بأوكرانيا بنودال - 21

موجهرة إلرى  2014شربا//فبراير  28رسالة مؤرخة  - ألف
رئيسررة مجلررس األمررن مررن الممثررل الرردائم ألوكرانيررا 

   (S/2014/136المتحدة )لدى األمم 
 يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع،  ييييييد مجديييييف األمييييي  أرب ييييية  

هس جدتة ر ي ة المتييتوى،  يمييس  ت دييق زسل طييد الم طييول ”رسييسلة جدتست، مط 
موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف األميي  ميي   2014شيي سر/  اا ا  28ر يية م  

(“ ضا تميييد S/2014/136ضكاانييييس ليييدى األميييم المتحيييدة )الممثييي  اليييدائم أل
الجدتييست، م  جدتيية ضاحييدة،  ييت شييك  ميسنس رئسسيس ضاحدا. ضُ يدت جميع 

. ضييييييا   يييييت الجيييييدضل أ نييييييسن مبييييييد مييييي  الم دوميييييست  يييييي  ( 314)محسميييييست
     ضالمتكدمي  ضالطتسئ .الجدتست، زمس  ت ذلك م دومست    المرسركي 

 __________ 

 الجبء الثسنت، اليتم األضل. م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا لدمبيد  (314) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.8427
https://undocs.org/ar/S/2018/1111
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https://undocs.org/ar/S/RES/1160(1998)
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ديية ، اسييتمع المجدييف ملييى محسمييست ميي  ضكي 2018ض ييالل  ييسم  
ال سم لدريي ضل اإلنتييسنية  األمي  ال سم لدر ضل التيسسية، ضمتس دة األمي 

ماان ييت ز ثيية الاصييد ضنسئ ة مطتييق اإلغسثيية  ييت حييس ت ال ييوارأل، ضرئيييف 
ت أضرضبييس. ضركييب الهسصة ملييى أضكاانيييس التسز يية لمطظميية األميي  ضالت ييسضل  يي 

 مييسسميييدمو اإلحسمييست  دييى  ييدرور الحسليية األمطييية  دييى مييول  ييط الت 
وي ييتييم شيياق أضكاانيييس، زمييس  ييت ذلييك نييياال اليطسصيية ضالتدييوث زسأللغييسم اليي 

ملى  دم محييااز  ضالو سئا غيا المطفجاة. ض  اق ميدمو اإلحسمست أي س
 ييي  الطيييباع،  ييييدم  يييت  طفييييو  ا ي يييست ميطتيييك ضاألزمييية اإلنتيييسنية الطسجمييية 

تهد ييد سيمس متقلة ميصسل المتس دات اإلنتسنية، ضحسلة المرا   ، ضال ض 
األسسسييييية  الييييوي يرييييكد  اليصييييف لدمييييدنيي ، ضأثييييا  ييييدميا ال طييييى التحتييييية

 .( 315)المدنية

كيييبضا، ضنيييسنل أ  يييسء المجديييف ريييون المواضييييع أي يييس. ضنيييد ر  
اف لونييف ممييالق الطييسر زصفة  سصة،  دى ضاضرة امتثسل جميييع األمييا 

لتهد ييد المحتميي  لد ييار ال يئييت الطباع  دى التييكسل المييدنيي  ضاض دى أثا 
. ( 316)يييةال وييي  األجيي  الييوي  رييكد  الهجمييست  دييى ال طييية التحتييية المدن 

 ضركييب المتكدمييول أي ييس  دييى حسليية حيييوق اإلنتييسل  ييت اليييام، التييت  يي ثا
. ضنسنل أ  سء المجدف أي س ( 317) دى  دة جمس ست ضمطهس  تسر اليام

مريييتاك زريييقل جد مييي  م دوميييست أ سحهيييس  اييييق التحيييييق الآ يييا ميييس اسيييت 
، م كييد   MH-17مسيييسر مييسئاة اله ييور الجوييية المسليبييية  ييت رحدتهييس 

. ضنظيياضا أي ييس  ييت ممكسنييية ( 318)(2014) 2166ة ا لتييبام زييسلياار أرمييي 
كاانيييييس صييييس ر لهييييس  كديييييف ميييي  نرييييا ز ثيييية لحفييييظ التييييالم  ييييت شيييياق أض 

 .( 319)المتحدة األمم

،  يييد المجدييف ( 320)ضبطسء  دى مدب ستة م  أ  سء المجدف 
 ريياي  األضل/أكتييوبا  ييت ممييسر رييوا ال طييد ضال طييد الم طييول  30جدتيية  ييت 

موجهة ملى رئيف مجدييف األميي   2014ماي  نيتسل/أ 13”رسسلة م ر ة 
(“ S/2014/264المتحدة )ألمم م  الممث  الدائم لال حس  الاضست لدى ا
ء انتهسزييييست لدييييييس ة  ييييت  ضنيتتييييك لمطسنريييية متييييقلة اإل ييييالل  يييي  مجيييياا

 __________ 

 (315) S/PV.8270  ضS/PV.8386 . 
 الماجع نفت . (316) 
 (317) S/PV.8270  ضS/PV.8386  ضS/PV.8410 . 
 (318) S/PV.8270 . 
 .نفت الماجع  (319) 
 يست المتحيدة. انظيا مولطدا، ضالتويد، ض انتس، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو  (320) 

S/PV.8386 3، الصفحة . 

المحتميي   دييى ، ضاألثييا 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  11ضلورسنتييك  ييت 
ة، الجهو  الاامية ملييى التوصيي  ملييى حيي  سييدمت لدطييباع. ض ييت مداييية الجدتيي 

سر ممثيي  التييويد ملييى أل الجدتيية   يييد  ييت ممييسر مطييد   ” ضل اإلنرييسء أش
ر كييولك ملييى أل ال طييد   الاسييمت ل طييد جد ييد  ييت جييدضل األ مييسل“. ضأشييس

ة . ضا تييياع ممثييي  التيييويد  ديييى   يييو ( 321)يظيييالل مطفصيييدي  ضمتميييس بي 
مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت، التيييت  39مييييدم اإلحسمييية زموجيييب الميييس ة 

ضالتيييويد  حيييس  الاضسيييت. ضأشيييسر ممثييي  التيييويد مليييى أل مولطيييدا انتاحهيييس ا 
ت سرع الييد وة مذا ض انتس ضالممدكة المتحدة ضرولطدا ضالو يييست المتحييدة سيي 

. ضر ا  دييى ذلييك، مدييب ممثيي  ( 322)ماحييت المتييقلة لدتصييويت اإلجاائييت
ة“، مرسركة رؤسسء الدجسل ا نتهسمية  حس  الاضست، ”ألغااع الرفس ي ا 

. ضب ييييد ذلييييك ( 323)جمهييييوريتت  ضنيتتييييك ضلورسنتييييك الريييي  يتي الماكبييييية ل
 وجييييي  الييييد وة م سشيييياة، أجيييياى المجدييييف  صييييويتس مجاائيييييس  دييييى انتييييااح 

. ضليييييم ُي تميييييد الميتييييياح ل يييييدم حصيييييول   ديييييى ال يييييد  39زموجيييييب الميييييس ة 
. ضاستمع المجدف  ت الجدتة ملييى محييسمتي  ( 324)اتالم دوب م  األصو 

درييي ضل التيسسيييية ضمتيييس دة األميييي  ال يييسم نيييدمتهمس ضكيدييية األميييي  ال يييسم ل
نتهسكييست ت أضكاانيس، زمس  ييت ذلييك زيييس ة الدر ضل اإلنتسنية زرقل الحسلة  

ضنييف مميييالق الطييسر مييي  جسنيييب األمييااف  يييت  ا ي ييست ميطتيييك، ضالحسلييية 
 باع  دى المدنيي .اإلنتسنية، ض قثيا الط 

ة از ييييييس  حيييييدة التيييييو اات، اجتميييييع المجديييييف  يييييت  دفيييييي  ض ديييييى 
ت اليييوم ة الحييس ث األمطييت الييوي ضنييع  يي  ريياي  الثييسنت/نو م ا لم سلجيي  26

 التسمق زسلياب م  اليييام، الييوي ان ييوى  دييى مواجهيية مييي  سييف  أضكاانييية
ضسيييف  رضسيييية  طيييدمس حسضليييت األضليييى   يييول زحيييا آزضف   يييا م ييييق 

 يييييدت  ييييت ممييييسر ال طييييد  كيييييا ل. ض يييييدت الجدتيييية  ييييت أ يييييسب جدتيييية
نييدمت ضكيديية  . ض ت الجدتيية،( 325)“الم طول ”صول التدم ضاألم  الدضليي 

ألميييي  ال يييسم لدرييي ضل التيسسيييية محسمييية مليييى المجديييف زريييقل الحيييس ث، ا
لدتييو اات  ييت زحييا آزضف ضال حييا األسييو . ض ييت ض  ييت ملييى ضنييف  ييوري 

از يييس   المطسنريية التييت  دييت ذلييك، أ يياب أ  ييسء المجدييف  يي  نديهييم مزاء
حيييدة التيييو اات ض  يييوا ال يييا ي  مليييى ا متطيييسع  ييي  ا هيييسذ مجيييااءات مييي  

 __________ 

 . ثسنتلدمبيد م  الم دومست    روا ال طد، انظا الجبء الثسنت، اليتم ال (321) 
 (322) S/PV.8386 3، الصفحة . 
 . 3نفت ، الصفحة الماجع  (323) 
لدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  المريييسركة، انظيييا الجيييبء الثيييسنت، اليتيييم التيييسزع.  (324) 

ضلدمبيييد ميي  الم دومييست  يي  ا هييسذ الييياارات زسلتصييويت، انظييا الجييبء الثييسنت، 
 اليتم الثسم . 

 . 37انظا الجبء األضل، اليتم  م  الم دومست،لدمبيد  (325) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/ar/S/2014/264
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حسليية. ضأكييد ال د ييد ميي  أ  ييسء المجدييف ميي  أل    ي ملى  فييسنم ال شقنهس
نديمييية. ضذرييب ممثيي  ا  حييس  الاضسييت جد ييد سيييس ة أضكاانيييس ضسييالمتهس اإل

ملى  كف ذلييك حيييث ا ت ييا أل أضكاانيييس انتهكييت الحييدض   ييت مكييسل كييسل 
 .( 326)2014أرضس رضسية ن    سم 

دييييف أضل ض ييييالل الفتيييياة المرييييمولة زس سييييت ااع، أصييييدر المج 
أ يياب المجدييف  ييت ذلييك انيييس. ض ميييسل رئسسييت  يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت أضكا 

ييي  مزاء  ييدرور الحسليية األمطييية  ييت شيياق أضكاانيييس ضإزاء ال يييسل  يي  زييسلغ ند
المتيييتماة لطظيييسم ضنيييف   يييقثيان  ديييى التيييكسل الميييدنيي ، ضأ ال ا نتهسكيييست

الحسليية ممييالق الطييسر، ضرحييب ز ميي  ضكييس ت األمييم المتحييدة  ييت م سلجيية 
ب زمس  يوم ز  ضكس ت األمم المتحدة م  أ مسل لمواجهيية اإلنتسنية، ضرحه 

 __________ 

 (326) S/PV.8410 17، الصفحة . 

نية، ضأ يياب  يي    ميي  ل  ثيية الاصييد الهسصيية ملييى أضكاانيييس الحسلة اإلنتييس
د المجديييف مييي  جد يييد التسز ييية لمطظمييية األمييي  ضالت يييسضل  يييت أضرضبيييس. ضأكييي 

زرييقل مسيييسر ال ييسئاة  (2014) 2166أي ييس  قكيييد   ميي  الكسميي  لدييياار 
د الصييسرم زييسلياار ، ضشد   دييى ضييا MH-17 ت رحدتهس   2202ضرة التييييه

 .( 327)ل  طفيو  ا ي ست ميطتكرقز  (2015)

أضكاانيييس  ، نظا المجدييف أي ييس  ييت الحسليية  ييت2018ض ت  سم  
 يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”محسمييية ميدمييية مييي  اليييائيف الحيييسلت لمطظمييية 

 .( 283)األم  ضالت سضل  ت أضرضبس“
 __________ 

 (327) S/PRST/2018/12 . 
 . 32ليتم لدمبيد م  الم دومست    اإلحسمة، انظا الجبء األضل، ا (328) 

  
 ( S/2014/136)   ن من الممثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم المتحدة موجهة إلى رئيسة مجلس األم   2014شبا//فبراير   28الجلسات: رسالة مؤرخة 

تيييييييييييييييييييية جدالمح ييييييييييييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييييد وات  ميييياًل 
 دمول المتك ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8270 

 2018أيسر/مس و  29
سسية، ضرئيف ضكيدة األمي  ال سم لدر ضل التي أضكاانيس  

الهسصييية مليييى أضكاانييييس ماان يييت ز ثييية الاصيييد 
ت ييسضل  ييت أضرضبييس، التسز يية لمطظميية األميي  ضال

األميييييي  ال يييييسم لدرييييي ضل اإلنتيييييسنية ضمتيييييس دة 
 ضنسئ ة مطتق اإلغسثة  ت حس ت ال وارأل 

 ،)أ(جميع أ  سء المجدف
ي   )ب(ضجميع المد وه

 

S/PV.8276 

 2018حبياال/ وني   6

     S/PRST/2018/12 

S/PV.8386 

  رييييييييييييييييييييييييييييياي  األضل/ 30
 )ج(2018أكتوبا 

ضكيدييييييية األميييييييي  ال يييييييسم لدرييييييي ضل التيسسيييييييية،  أضكاانيس  
ضمتيييييس دة األميييييي  ال يييييسم لدرييييي ضل اإلنتيييييسنية 

 ال وارأل حس ت ضنسئ ة مطتق اإلغسثة  ت 

  ييييوا ميييي  أ  ييييسء  14
، ضجمييييييييييييييييع ( )المجديييييييييييييييف
ي   المد وه

 (39 صويت مجاائت )المس ة 
 )ه(1-7-7

S/PV.8410 

 ريييييييييييييياي  الثييييييييييييييسنت/  26
 2018نو م ا 

جمييييع أ  يييسء المجديييف،  ضكيدة األمي  ال سم لدر ضل التيسسية أضكاانيس  
ي   ضجميع المد وه

 

 
 س.ممثَّ  مولطدا )رئيتة مجدف األم ( ضرولطدا ضزياا  سرجيتيه أ() 

تيك. ضمثيه  أضكاانييس سلفييد و مي  ميطماييق التيداضل زشسرك رئيف ماان ت ز ثة الاصيد الهسصية مليى أضكاانييس التسز ية لمطظمية األمي  ضالت يسضل  يت أضرضبيس  يت الجدتية  ي   )ب( 
 ضزيُا  سرجيتهس.

موجهيية مليى رئيييف مجدييف األميي  ميي  الممثي  الييدائم لال حييس  الاضسييت لييدى األمييم  2014نيتييسل/أماي   13ر يية سر ال طيد الم طييول ”رسييسلة م   ييدت رييون الجدتيية  ييت مميي  )ج( 
 (“.S/2014/264المتحدة )

ا تييتسل، ضالكويييت، ضالممدكييية اليوميييست(، ضبيييياض، ضالتييويد، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضكسز المت ييد ة  -ا  حييس  الاضسييت، ضإثيوبيييس، ضبولطييدا، ضبوليفيييس ) ضليية  ) ( 
 المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة.

 -: مثيوبييييس، ضبوليفييييس ) ضلييية ول الممتط ييي ، ض انتيييس، ضالممدكييية المتحيييدة، ضرولطيييدا، ضالو ييييست المتحيييدة؛ يييياض، ضالتيييويد: مولطيييدا، ضبول الم سرضييي : ا  حيييس  الاضسيييت؛ الم ييييدضل  )ه( 
 المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت.

  

https://undocs.org/ar/S/PV.8410
https://undocs.org/ar/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8270
https://undocs.org/ar/S/PV.8276
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/ar/S/PV.8386
https://undocs.org/ar/S/PV.8410
https://undocs.org/ar/S/2014/264
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موجهرة إلرى  2014نيسان/أبريل  13رسالة مؤرخة  - باء
الممثرررل الررردائم لالتحررراد رئررريس مجلرررس األمرررن مرررن 
   (S/2014/264) الروسي لدى األمم المتحدة

 الل الفتاة نيد ا سييت ااع،  يييد مجدييف األميي  جدتيية ضاحييدة  
موجهيية ملييى  2014 نيتييسل/أماي  13زرقل ال طد الم طول ”رسسلة م ر يية 

ئم لال حييييس  الاضسييييت لييييدى األمييييم رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدا

(“ ضال طييييييييييييييد الم طييييييييييييييول ”رسييييييييييييييسلة م ر يييييييييييييية S/2014/264المتحييييييييييييييدة )
موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف األميي  ميي  الممثيي   2014شيي سر/  اا ا  28

(“. ضيييييا  مييييوجب S/2014/136المتحييييدة ) الييييدائم ألضكاانيييييس لييييدى األمييييم
يييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ألييف. ض -21لدجدتة  ييت الجييبء األضل، اليتييم 
 يييت ذليييك م دوميييست  ييي  المريييسركي   مييي  الم دوميييست  ييي  الجدتييية، زميييس

 .ضالمتكدمي 
  

تحراد الروسري لردى األمرم المتحردة جهة إلى رئيس مجلس األمرن مرن الممثرل الردائم لالمو  2014نيسان/أبريل  13الجلسات: رسالة مؤرخة 
(S/2014/264)  

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 مييياًل اليييد وات 
 المتكدمول  ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37لمس ة زس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - سرضول لم  ا 

       S/PV.8386 

  ريييييييييياي  األضل/ 30
 )أ(2018أكتوبا 

 ضكيديييييية األمييييييي  ال ييييييسم لدريييييي ضل التيسسييييييية، أضكاانيس  
ضمتييييس دة األمييييي  ال ييييسم لدريييي ضل اإلنتييييسنية 

  ت حس ت ال وارأل ضنسئ ة مطتق اإلغسثة 

  يييييييييييوا مييييييييييي  أ  يييييييييييسء  14
ي )ب(المجدف  ، ضجميع المد وه

 (39)المس ة  صويت مجاائت 
 )ج(1-7-7

 
رئيتيية مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم ألضكاانيييس لييدى األمييم موجهيية ملييى  2014شيي سر/  اا ا  28لة م ر يية ُ يييدت رييون الجدتيية أي ييس  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”رسييس )أ( 

 (“.S/2014/136المتحدة )

سزا تييتسل، ضالكويييت، ضالممدكييية ، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ض انتييس، ضكالمت ييد ة اليوميييست(، ضبيييياض، ضالتييويد -ضبولطييدا، ضبوليفيييس ) ضليية  اضسييت، ضإثيوبيييس،ا  حييس  ال )ب( 
 المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة. 

 -ضلييية : مثيوبييييس، ضبوليفييييس ) الممتط يييول المتحيييدة؛  الممدكييية المتحيييدة، ضرولطيييدا، ضالو ييييست: مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد، ض انتيييس، ض الم سرضيييول : ا  حيييس  الاضسيييت؛ الم ييييدضل  )ج( 
 س ا ستوائية، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت.ت(، ضالصي ، ضغيطيالمت د ة اليوميس

  
موجهة إلى رئيس مجلس األمن من القائم   2018آذار/مارس   13رسالة مؤرخة  - 22

 ثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةبعلل بالنيابة باألعمال
 ( S/2018/218متحدة ) األمم ال لدى

،  يد مجدف األم  أرب ة جدتست  ت ممسر 2018 الل  سم  
موجهيية ملييى رئيييف  2018ذار/مييسرس آ 13ال طد الم طول ”رسييسلة م ر يية 

المتحييدة  يسئم زسأل مسل زسلطيسزة لد  ثة الدائمة لدممدكييةمجدف األم  م  ال
دا الرييييييييييييمسلية لييييييييييييدى األمييييييييييييم المتحييييييييييييدة ل اي سنيييييييييييييس ال ظمييييييييييييى ضأ الطيييييييييييي 

(S/2018/218  ضُ ييييييييييدت جمييييييييييع الجدتيييييييييست األربيييييييييع  يييييييييت شيييييييييك .“)
 ييي  ريييون  . ضييييا   يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  الم دوميييست( 329)محسميييست

 لمرسركي  ضالمتكدمي .الجدتست، زمس  ت ذلك م دومست    ا

الممدكيييية المتحييييدة ملييييى ميييي  رئيتيييية ضزراء  ض ييييت رسييييسلة موجهيييية 
الموجهيية  2018آذار/مييسرس  13األمييي  ال ييسم، ما ييية زسلاسييسلة الم ر يية 

 __________ 

 ت، اليتم األضل. لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسن (329) 

 ميييسل زسلطيسزييية لد  ثييية الدائمييية مليييى رئييييف مجديييف األمييي  مييي  الييييسئم زسأل
تيي  يتيية الييوزراء األمييي  ال ييسم زييقل سييياغت سييكاي   ضامط لدممدكة، أمدغييت رئ 

 آذار/ميييسرس 4 يييت مد طييية سيييسلبباي  يييت  ولييييس سيييكاي     اهضيييس لدتتيييميم 
ضأنهمييس  ييت حسليية   ييياة. ضذكييات رئيتيية الييوزراء كييولك أل أحييد  2018

  مييايض  ييت حسليية ضيي سر الرييامة نييد   يياع أي ييس لال تييداء نفتيي  ضأنيي 
صي  م  اليوات ال تكاية ملى المكييسل   ياة، ضأن   م ميفس  أ اا  متهص

ث. ض لدمتيييس دة  يييت  ض ييييس لميييس ذكا ييي  رئيتييية التحيييييق ض يييقمي  موانيييع التديييوه
 ل المئييست ميي   سميية الطييسس نييد   ييارضا ميي  جييااء الحييس ث. الييوزراء،  يي 

الكيميسئييية  ضذكات كولك أل شامة الممدكة المتحدة نييد حييد ت أل المييس ة
 ثا  ييت األ صييسب ميي   ئيية التييت اسييُتهدمت  ييت سييسلبباي رييت  سميي  ميي 

سئيييييييييية ُ  ييييييييياف زسسيييييييييم نو يتريييييييييوكف  طسصيييييييييا غيييييييييسزات الحييييييييياب الكيمي 
(Novichoks ض دييك الغييسزات  واميي  شييد دة التييمهِّية  صيييب الجهييسز ،)

https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.8386
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/2018/218
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ال ص ت  تمط   م  أ اء ضظسئف  زرييك  م ي ييت. ضكييارت رئيتيية الييوزراء 
ح سل زقل حكومة الممدكة المتحدة   تيد أل م  الميياجمس ذكا    ت ال الم

 تييداء،  دييى ا ت ييسر جييدا أل يكييول ا  حييس  الاضسييت متيي ض   يي  رييوا ا 
ة  حوييي  رييوا درة المجمه ة  ت مجييسل الحيياب الكي أن  يمتدك الي ميسئييية، مطِّيييَّ

ال سم  ملى سالح، ضبدا ع استهداف المجطت  دي  الائيتت  ت الحييس ث. 
 الممدكيية المتحييدة  سزميية  دييى محسسيي ة المتيي ضلي   يي  ضنسلييت كييولك مل

زقنيي   حييد ضاضييح ميي   رون الجايمة ض يس لتيس ة اليسنول. ضضصفت الهجييوم
ئم  دييى اليوا ييد، ض  مييد ألمم المتحييدة لدطظييسم الييدضلت اليييس ضلة   و  ت ا

 .( 330)م  التصدي ل  مد م م  المجتمع الدضلت

آذار/مسرس  14 طد  ت ضُ يدت الجدتة األضلى  ت ممسر روا ال 
ممثييي  الممدكييية المتحيييدة أل الحيييس ث  . ض يييالل  ديييك الجدتييية، أكيييد2018

. ( 331)مييي  الميثيييسق 2ا مرييياضع لدييييوة ضانتهسكيييس لدميييس ة كيييسل اسيييتهدامس غيييي 
ض ييالل الجدتيية نفتييهس، ذكييا ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل الاسييسلة  ت ييم  

سيييس ة ض  ييو  ”ا  ييسءات غيييا متيي ضلة  مسمييس“ ض يهييس  هد ييدات لدضليية ذات  
(  4)   2اليييسنول الييدضلت ضالمييس ة   ائم  ت المجدف، األما الوي  ت ييسرع مييع  

ن  يياى أل المييبا م . ضأكييد ممثيي  ا  حييس  الاضسييت كييولك أل مدييدم  الميثييسق 
ار ة  ييت الطييداء الموجيي  ميي  رئيتيية ضزراء الممدكيية ال سرية م  الصحة، الو 

”غيييا مي وليية  دييى آذار/مسرس، مبا م  13المتحدة ملى األمي  ال سم  ت 
م مزاء   ييييسء المجدييييف  يييي  نديهيييي . ضأ يييياب ال د ييييد ميييي  أ ( 332)“اإلمييييالق

 ييا  دييى اسييتهدام سييالح كيميييسئت ضييد المييدنيي  ضمييس يرييكد  ذلييك ميي   
،  ييت حييي    ييس أ  ييسء آ يياضل ملييى ( 333)الطظييسم الييدضلت ل ييدم ا نترييسر

األسيييييدحة احتييييياام ا فسنيييييية حظيييييا اسيييييتحداث ضإنتيييييسج ض هيييييبي  ضاسيييييت مسل 
سئيييية(، ضأ ابيييوا الكيميسئيييية ض يييدميا  ديييك األسيييدحة )ا فسنيييية األسيييدحة الكيمي 

 .( 334)     د هم ملى مجااء  حييق كسم  ضشسم 

 ة  ت ممسر روا ال طد ميي  جييدضل ض ت الجدتست الالحية الم يو  
س ييست المجدييف التطفيييوي لمطظميية األ مسل،  اكبت المطسنرييست  دييى اجتم
، 2018ي  نيتيييسل/أما  18 يييت حظيييا األسيييدحة الكيميسئيييية  يييت  ريييسي. ض 

 __________ 

 (330) S/2018/218 .الما ق ، 
 (331) S/PV.8203 3، الصفحة . 
 . 10ت ، الصفحة الماجع نف (332) 
 7ت(، الصيييييفحة )الكويييييي  7) انتيييييس(، الصيييييفحة  6الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (333) 

 )رولطدا(.  14)التويد(، الصفحة  8)مياض(، الصفحة  8)مولطدا(، الصفحة 
 9)التيييييويد(، الصيييييفحة  8)الكويييييت(، الصيييييفحة  6الماجييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (334) 

 )مثيوبيس(.  9)كسزا تتسل(، الصفحة 

الممثدة التسمية لر ضل نبع التالح المجدَف زقل الممدكة المتحييدة أمدغت 
ة حظا األسدحة الكيميسئييية مد ت متس دة  يطية م  األمسنة الفطية لمطظم
حة الكيميسئييية. ضأمدغييت الممثديية زموجييب المييس ة الثسمطيية ميي  ا فسنييية األسييد
ا األسيييييدحة ال يييييسم لمطظمييييية حظييييي التيييييسمية المجديييييَف أي يييييس زيييييقل الميييييد ا 

يسئية ند أض ييد  اييييس  ييت زيييسرة لدمتييس دة التيطييية ملييى الممدكيية المتحييدة الكيم
دييية التييييسمية لرييي ضل نييييبع . ضذكييييات الممث 2018 يييت أضا ييييا آذار/ميييسرس 

ة ضاألحيسئيييية ال  يييية التيييت التيييالح أي يييس أل نتيييسئ   حديييي  ال يطيييست ال يئيييي 
ة الكيميسئييية، طظميية حظييا األسييدحجم هس  ايق المتييس دة التيطييية التييسزع لم

لييوي أجا يي  المهت يياات التيييت حييد  هس المطظميية، نيييد أكييدت الطتييسئ  التيييت ا
طييوع المييس ة الكيميسئييية التييسمة  وصدت مليهس الممدكة المتحدة  يمييس  ت دييق م 

ميييسرس، ضأل  ديييك الطتيييسئ  نيييد /آذار 4التيييت اسيييتهدمت  يييت سيييسلبباي  يييت 
 2018أماي  /نيتييسل 12حييي   ييت ضر ت  ت  يايا األمسنة التيطييية الييوي أ

الممدكة المتحدة ضجميع الدضل األمااف األ اى  ت ا فسنية األسييدحة  ملى
ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أنييي   . ض يييت الجدتييية نفتيييهس، ذكيييا( 335)الكيميسئيييية

دحة الكيميسئيييية  يييد م  وجيييد أي شيييتء  يييت  ياييييا مطظمييية حظيييا األسييي   
اي ضأل ية    مرسركة ا  حس  الاضست  ت حس ثة سييسلبب الصيغة ال اي سن 

   كييد سييوى أنيي  يمكيي  أل ُ طييت  التحدييي  التييايع الييوي أجا يي  المطظميية  
 .( 336)رون المس ة  ت أي مهت ا لدي  الم دات المطسس ة

الممثديية الدائميية لدممدكيية ، أحسلييت 2018أ دول/سيي تم ا  5ض ييت  
مليييى رئييييف مجديييف األمييي  ال ييييسل اليييوي أ ليييت زييي  رئيتييية ضزراء المتحيييدة 

زرييييييقل  2018أ دول/سيييييي تم ا  5ت الممدكيييييية المتحييييييدة أمييييييسم ال المييييييسل  يييييي 
آذار/ميييييسرس  4اي  يييييت التحيييييييق  يييييت ا  تيييييداء اليييييوي ضنيييييع  يييييت سيييييسلبب 

 ،2018أ دول/سيي تم ا  6. ض ت جدتة المجدف الم يو ة  ييت ( 337)2018
نتيييية سييييكاي   أمدغييييت ممثديييية الممدكيييية المتحييييدة المجدييييف زييييقل التيييييد ضاآل

اضييهمس  ت س يسل، لك  شهصي  آ يياي   ييت مدييدة أميتيي اي ماضييس ز ييد   
. 2018 موز/ ولييي   8ل سم  نو يتروك، ممس أ ى ملى ض ييسة أحييدرمس  ييت 

ضأشييسرت ممثديية الممدكيية المتحييدة أي ييس ملييى أل المهت يياات المتهصصيية 
حظا األسييدحة الكيميسئييية أكييدت ميياة أ يياى   يطتهس مطظمةمتتيدة التت ال

أل ميييييس حد  ييييي  الممدكييييية المتحيييييدة ريييييو  سمييييي  نو يتريييييوك المييييي ثا  ديييييى 
ضأل  ائيييياة ا   ييييسء ال ييييسم المدكييييية ضجهييييت  همييييس  ثطييييي  ميييي  األ صييييسب 
. ضذكييات كييولك أل حكوميية الممدكيية المتحييدة  دصييت ملييى الا سيس الاضس

 __________ 

 (335) S/PV.8237 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (336) 
 (337) S/2018/814 . 

https://undocs.org/ar/S/2018/218
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رييامة رمييس  ييت الوانييع ت  حيييييست الضر  ذكارمييس  يي أل الرهصييي  الدييو   
. ضر ييض ممثيي  ( 338)ضسز سل  ت جهييسز ا سييته سرات ال تييكاية الاضسييية

  هسمييست التييت   أسييسس لهييس“ ز ييدوع مدييدن  ييت ا  حييس  الاضسييت زرييدة ”ا
 __________ 

 (338) S/PV.8343 3 ض 2، الصفحتسل . 

مة الييوي ضنييع  يييت سييسلبباي  ييت آذار/ميييسرس التتييميم زمييوا  كيميسئييية سيييس
أمدا الموا   طت  أض يهبل م ي ور أض   ، ضذكا أل ا  حس  الاضست ل2018

 .( 339)الكيميسئية التسمة المرسر مليهس زسسم نو يتروك
 __________ 

 . 14 ض 13الماجع نفت ، الصفحتسل  (339) 
  

األمررررن مررررن القررررائم باألعمررررال بالنيابررررة للبعثررررة الدائمررررة  موجهررررة إلررررى رئرررريس مجلررررس 2018آذار/مررررارس  13الجلسررررات: رسررررالة مؤرخررررة 
 (S/2018/218لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى األمم المتحدة )المتحدة للمملكة 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8203 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  14
2018 

 2018آذار/ميييييييييييسرس  13رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية 
األميي  ميي  اليييسئم موجهيية ملييى رئيييف مجدييف 

دممدكييييية زسأل ميييييسل زسلطيسزييييية لد  ثييييية الدائمييييية ل
المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا الرييمسلية 

 (S/2018/218لدى األمم المتحدة )

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء    
 المجدف

 

S/PV.8224 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   5
2018 

 2018آذار/ميييييييييييسرس  13رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية 
موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  اليييسئم 

الدائمييييية لدممدكييييية زسأل ميييييسل زسلطيسزييييية لد  ثييييية 
المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا الرييمسلية 

 (S/2018/218األمم المتحدة ) لدى

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء    
 المجدف

 

S/PV.8237 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   18
2018 

 2018آذار/ميييييييييييسرس  13رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية 
موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  اليييسئم 

طيسزييييية لد  ثييييية الدائمييييية لدممدكييييية زسأل ميييييسل زسل
الرييمسلية المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا 

 (S/2018/218مم المتحدة )لدى األ

الممثديييييييييييية التييييييييييييسمية   
 لر ضل نبع التالح

 أ  يييييييييييييييسءجمييييييييييييييييع 
المجدييييييف، ضالممثديييييية 
التييسمية لريي ضل نييبع 

 التالح

 

S/PV.8343 

أ دول/سييييييييييييييييييي تم ا  6
2018 

 2018آذار/ميييييييييييسرس  13رسيييييييييييسلة م ر ييييييييييية 
اليييسئم موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  

زسأل ميييييسل زسلطيسزييييية لد  ثييييية الدائمييييية لدممدكييييية 
ظمييى ضأ الطييدا الرييمسلية المتحييدة ل اي سنيييس ال 
 (S/2018/218لدى األمم المتحدة )

جمييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييسء    
 المجدف

 

   
 الشرق األوسط

 الحالة في الشرق األوسط - 23

جدتيية  47ااع،  يييد مجدييف األميي   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت  
. ( 340)“ألضسيييطمفتوحييية  يميييس  ت ديييق زسل طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت الرييياق ا

ممييسر رييوا ، ا هييوت م ظييم الجدتييست التييت ُ يييدت  ييت 2018ض ييت  ييسم 
 __________ 

، ل يدم حصيول   ديى  يد  8209األ مسل الم نت لدجدتية لم  تم مناار جدضل  (340) 
(. ضلدمبيد م  الم دومست  ي  منياار S/PV.8209األصوات الم دوبة )انظا 

 ألف. -ثسنت، اليتم الثسنتجدضل األ مسل، انظا الجبء ال

. ض ييت سيييسق  دييك الجدتييست، نظييا المجدييف  ييت ( 341)ال طد شييك  محسمييست
ريييية ال ابيييية مجمو ييية متطو ييية مييي  المواضييييع، أرمهيييس الطيييباع  يييت الجمهو 

التييييورية، ضالطييييباع  ييييت اليييييم ، ضض ييييية نييييوة األمييييم المتحييييدة لماان يييية  ييييض 
جدييف  ية نييوة األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل طييسل. ضاجتمييع المت سك، ضض ا ش

 __________ 

 نظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، ا (341) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8343
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8203
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8224
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8237
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8343
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8209
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لدطظا  ييت الت ييورات  ييت  2018أي س ماة ضاحدة  ت كسنول الثسنت/ طس ا 
، ا هييو المجدييف جمهورية م اال اإلسالمية. ض الل الفتاة نيد ا سييت ااع

ل س  ة ناارات ضأصدر ميسنييس رئسسيييس ضاحييدا  يمييس  ت دييق مهييوا ال طييد. غيييا أ
 يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييتالمجديييييف ليييييم ي تميييييد أرب ييييية مريييييسريع نييييياارات  

الجمهورييية ال ابييية التييورية ضالحسليية  ييت اليييم  زتيي ب التصييويت التييد ت 
 ييدم ل  ييو أض أكثييا ميي  األ  ييسء الييدائمي   ييت المجدييف  ييت حييسلتي  ض 

الحصييول  دييى ال ييد  الم دييوب ميي  األصييوات  ييت الحييسلتي  األ ييايي . 
ل ،  ييييد المجديييف ثيييالث جدتيييست مغديييية ميييع ال ديييداضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك
اا  شييييامة  ييييت نييييوة األمييييم المتحييييدة لماان يييية  ييييض المتييييسرمة زيييييوات ضأ يييي 

. ضيييا   ييت الجييداضل ( 342)ا شييت سك ضنييوة األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل طييسل
س  ييت ذلييك م دومييست  يي  ميي  الم دومييست  يي  الجدتييست، زميي  أ نييسن مبيييد

 المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ضركيييييبت الجدتيييييست التيييييت  ييييييدرس المجديييييف  يييييالل الفتييييياة نييييييد  
 يمس  ت دق زسلطباع  ت الجمهورية ال ابية التورية  دى ثالثة  ا ست ااع

رييسر جوانييب محييد ة، ضرييت: ال مدييية التيسسييية ميي  أجيي  منهييسء الطييباع؛ ضانت 
ضاسييتهدام األسييدحة الكيميسئييية؛ ضالحسليية اإلنتييسنية  ييت ال دييد.  فيمييس  ت دييق 

ية ميي  الم  ييوث ييية التيسسييية، اسييتمع المجدييف ملييى محسمييست شييها زسل مد
ص لامييييي  ال ييييسم ملييييى سييييورية، الييييوي أمدييييع المجدييييف  دييييى آ ييييا الهييييس

المتييييتجدات زرييييقل الجهييييو  الاامييييية ملييييى التوصيييي  ملييييى ا فييييسق سيسسييييت 
حييدة الطييباع. ضنييدم الم  ييوث الهييسص محسميية ملييى المجدييف  ضالتهفيييف ميي 

جطييييف، ض ا ي يييست أسيييتسنس، ضمييي  ما زريييقل التييييدم المحييياز  يييت مريييسضرات 
يييد  ييت سو رييت، زس  حييس  الاضسييت،  ييت مطت التوري، الييوي  الحوار الو 

. ضنييييدم أي ييييس محسميييية ملييييى المجدييييف زرييييقل 2018كييييسنول الثسنت/ طييييس ا 
باع المتدح  ت ال دد، ض  سيمس  طفيو الييياار الت ورات األ اى المت دية زسلط 

اليييييوي مسليييييب  يييييي   ،2018شييييي سر/  اا ا  24المييييي ر   (2018) 2401
. ( 343) ومييس 30المجدييف مونييف األ مييسل ال دائييية ألغييااع منتييسنية لمييدة 

ق ضنيييف مميييالق الطيييسر ضميي  الت يييورات األ ييياى التيييت  ميييت  غ يتهييس ا فيييس
 __________ 

دال المتييسرمة زيييوات  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”اجتمييسع مجدييف األميي  مييع ال ديي  (342) 
 1353ضأ اا  شامة  مال زقحكسم الجبأ   ألف ضبسء م  الما يق الثيسنت لديياار 

ي   يمس  ت دق زييوة األميم المتحيدة لماان ية  يض “،  يد المجدف جدتت(2001)
كيييسنول  11( ض S/PV.8286)انظيييا  2018حبياال/ ونيييي   14ا شيييت سك  يييت 
 دييق زيييوة (؛ ضجدتيية ضاحيدة  يمييس  تS/PV.8417)انظييا  2018األضل/ يتيم ا 

)انظيييييييا  2018آب/أغتييييييي ف  9األمييييييم المتحيييييييدة الم نتيييييية  يييييييت ل طيييييييسل  ييييييت 
S/PV.8326 .) 

 . 1، الفياة (2018) 2401الياار  (343) 

مييييي  جيييييل  2018مييييس  ييييت آذار/مييييسرس الييييوي  ييييم التوصيييي  ملييييي   ييييت  ض 
ورية ضجيييل اإلسيييالم، الاضسييت ضحكوميية الجمهوريييية ال ابييية التيي  ا  حييس 
ال  يييييييي  ا  فييييييييسق الم ييييييييام مييييييييي  ا  حييييييييس  الاضسييييييييت ض اكيييييييييس  ييييييييت   يييييييي 
إلنريييسء مط ييييية مطبض ييية التييييالح  يييت م لييييب.  2018أ دول/سييي تم ا  17

الهيييسص أي ييس محسمييية مليييى المجدييف زريييقل المفسضضيييست ضنييدم الم  يييوث 
 ييت ال يييسل الهتييسمت  ت ا فييق  ديهييسلدسييتورية التيي المت دييية مترييكي  الدجطيية ا

. ( 344)ي ضالص وبست التييت   تيياع  رييكيدهسلم  ما الحوار الومطت التور 
ضض يييييس لد يييييسل، سيييييتم  رييييكي  لجطيييية  سييييتورية لصيييييسغة مصييييالح  سييييتوري  

ية  حيييت ر سيييية األميييم المتحيييدة ض ييييس لديييياار  كمتيييسرمة  يييت التتيييوية التيسسييي 
ة، ضممثديييي   ييي  ضست يييم ” ديييى أنييي   ييييد ا“ الحكومييي ،  ( 2015)   2254

الم سرضيية  ييت المحس ثييست مييي  التييوريي ، ضاله ييااء التييوريي ، ضالمجتمييع 
 .( 453)المدنت، ضالمتتيدي  ضز مسء الي سئ  ضالطتسء

الجمهوريييييية األسيييييدحة الكيميسئييييية  يييييت ض يمييييس  ت ديييييق زسسييييتهدام  
الممثدييية مييي   تظميييةال ابيييية التيييورية، اسيييتمع المجديييف مليييى محسميييست مط 

التسمية لر ضل نبع التالح ضنسئ هس زرقل التيدم المحاز  ييت  طفيييو الييياار 
ميسئية التييوري. ضركييبت زرقل مزالة مانسم  األسدحة الكي  (2013) 2118

 سيييييدحةديييييى  مديييييية  يييييدميا الميييييا يي  المت يييييييي  إلنتيييييسج األاإلحسميييييست  
يميسئية، ضكولك  دى  م  ز ثيية  يصييت الحيييسئق التييت أض ييد هس مطظميية الك

حظييييا األسييييدحة الكيميسئييييية لدتحييييييق  ييييت ا سييييتهدام المب ييييوم لاسييييدحة 
ييية. ض طسضلييت الكيميسئية م  جسنب الحكومة ضالجهست الفس دة غيا الحكوم

اإلحسمييييست أي ييييس جييييدضى منرييييسء آلييييية لدمتييييسءلة  تييييطد المتيييي ضلية  يييي  
ة الكيميسئييية  ييت أراضييت الجمهورييية ال ابييية التييورية ز ييد سدحم األاستهدا

انتهسء ض ية آلية التحييق المرتاكة مي  مطظمة حظا األسدحة الكيميسئية 
لصد ، ضب ييد . ض ت روا ا2017ضاألمم المتحدة  ت  راي  الثسنت/نو م ا 

نيتيييييسل/أماي   7الهجيييييوم المب يييييوم زسألسيييييدحة الكيميسئيييييية  يييييت  ضميييييس  يييييت 
مجدييف  دييى ثالثيية مرييسريع نيياارات مطفصييدة: مريياضع ت ال، صييو 2018

، ضمرييييياض سل مييييييدمسل مييييي  ا  حييييييس  ( 346) ضلييييية   ييييييوا 26مييييييدم مييييي  
 ضليية   ييوا ضأحييد  26. ضييتيياح مريياضع الييياار الميييدم ميي  ( 347)الاضسييت

الميييييدمي  ميييي  ا  حييييس  الاضسييييت منرييييسء آلييييية األمييييم  مريييياض ت اليييييااري 
 __________ 

هيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم ضرئيييييف  2018شيييي سر/  اا ا  14رسييييسلة م ر يييية  (344)  موجه
األميييييم المتحيييييدة مجديييييف األمييييي  مييييي  الممثييييي  اليييييدائم لال حيييييس  الاضسيييييت ليييييدى 

(S/2018/121 .الما ق ،) 
 . 4صفحة الماجع نفت ، ال (345) 
 (346) S/2018/321 . 
 (347) S/2018/175  ضS/2018/322 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8286
https://undocs.org/ar/S/PV.8417
https://undocs.org/ar/S/PV.8326
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2018/121
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/322
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لمجدف، زموجب مراضع الييياار أل ا . غيا( 834)حييقالمتحدة المتتيدة لدت 
 ضلييية   يييوا، كيييسل سيييي دب مييي  التيييد ست التيييورية أل  26المييييدم مييي  

ا ممكسنيييية الوصيييول ”الفيييوري  ضل  وائيييق“ لاليييية ضميييوظفت مطظمييية   يتيييه
ي  حظييا األسييدحة الكيميسئييية ملييى أي  موانييع ضمييوا  ضأ يياا  ُي ت يياضل مهمييه

حيييس  الاضسيييت مييي  ا    ر المييييدم. أميييس مرييياضع اليييياا( 349)ألغيييااع ض  تهيييس
 يوكا،  دى ال كف ميي  ذلييك، أل رييوا الوصييول  ط غييت أل يكييول ”م ييارا 

 .( 350)“استطس ا ملى  يييم الونسئع ضالظاضف الم اض ة  ت ذلك الونت

ت المجدف أض   دى مريياضع الييياار الميييدم ميي     ضليية  26ضصوَّ
ت، ضريييو   يييوا، ضليييم ي تميييدن زتييي ب التصيييويت التيييد ت لال حيييس  الاضسييي 

  يييو  ائيييم  يييت المجديييف. ضأضضيييح ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أل مرييياضع 
ليب ال ميييي  الم ي يييية“ التييييت ا   تهييييس اآللييييية تطتيييي  ”أسييييسلميتيييياح يتاليييياار ا
. ضأ اب ممث  الصي     أسف  ألل مريياضع الييياار لييم يق ييو ( 351)اليديمة

ز ييييي  ا  ت ييييسر ز ييييض الرييييواغ  ليييي  ض أ  ييييسء المجدييييف  يمييييس  ت دييييق 
مَّ التصيييويت  ديييى المرييياضع األضل مييي  ( 352)  اآللييييةزقسيييسليب  مييي  م  يييَ . ثيييُ

الاضسييت؛ ضلييم ي تمييدن المجدييف ميي  ا  حييس    الميييدمي  مريياض ت اليييااري 
زتييي ب  يييدم حصيييول   ديييى ال يييد  الم ديييوب مييي  األصيييوات. ض يييت ضنيييت 
 حييق، جيياى التصييويت  دييى مريياضع الييياار الثييسنت الميييدم ميي  ا  حييس  

 اب زموج يي   يي   ق يييدن ل  ثيية  يصييت الاضسييت، ضالييوي كييسل المجدييف سييي 
ييية قل منرييسء آل  أحكسمييس زريي الحيييسئق. غيييا أل مريياضع الييياار لييم  ت ييم

لدتحيييييق. ضليييم ي تميييدن المجديييف كيييولك زتييي ب  يييدم حصيييول   ديييى ال يييد  
. ضنيييد انتييييد ال د يييد مييي  أ  يييسء المجديييف ( 353)الم ديييوب مييي  األصيييوات

 يييييييي  مريييييييياضع الييييييييياار لفرييييييييد   ييييييييت منرييييييييسء آلييييييييية ل ييييييييمسل المتييييييييسءلة 
ضل ييييدم  رييييد دن  دييييى ضيييياضرة اسييييتياللية ز ثيييية  يصييييت  ( 354)ا  تييييداءات

 __________ 

 (348) S/2018/321 ؛ ض 7، الفياةS/2018/175 5، الفياة . 
 (349) S/2018/321 13ض  12، الفيا سل . 
 (350) S/2018/175 9، الفياة . 
 (351) S/PV.8228 4، الصفحة . 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (352) 
 . 19ض  18الماجع نفت ، الصفحتسل  (353) 
)التيييييويد(،  20)الممدكيييية المتحيييييدة(، الصييييفحة  19الماجييييع نفتيييي ، الصيييييفحة  (354) 

 )مياض(.  24) انتس(، الصفحة  23ة )الكويت(، الصفح 22الصفحة 

دى ذلك، اشتكى ز ض المتكدمي  م   دم م سحة ضة  . ض ال( 355)سئقالحي
 .( 356)الونت الكس ت لدتفسضع  دى مراضع الياار

ة ال ابيييييية اإلنتيييييسنية  يييييت الجمهوريييييي أميييييس  يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  
د اسييتمع المجدييف ملييى محسمييست مطتظميية ميي  ضكييي  األمييي  التييورية،  ييي 
اإلنتيييسنية ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت حيييس ت ال يييوارأل ضنسئ ييي ،  ال يييسم لدرييي ضل 
د ا شيي  ة التطتيييق ضا سييتجسزة  ييت مكتييب  طتيييق الريي ضل ضكييولك ميي  ميي 

ة ال سرة  دى التييكسل اإلنتسنية. ضركبت اإلحسمست  دى اآلثسر اإلنتسني 
ال مديييست ال تييكاية، ض  سيييمس  ييت م لييب ضشيياق  لمييدنيي  نتيجيية اسييتماارا

س  ييت ذلييك الهجمييست المتكييارة ضال رييوائية التييت  يي ثا الغومة ضحولهمس، زم
حتييية الحيوييية ضاأل يييسل المدنييية، ض انديية ميصييسل الم ونيية  دييى ال طييى الت 

 ت ع أنحسء ال دييد، ضاحتمييساإلنتسنية، ض مديست الترايد الجمس ية  ت جمي 
ديييس ملييى مطييسمق المطرييق، زمييس  ييت ذلييك ملييى األمييسك   ييو ة المرييا     ا 
 ديهييييس  طظييييم الدضليييية اإلسيييالمية  ييييت ال يييااق ضالرييييسم التيييت كييييسل يتيييي ا 
اإلسييالمية الم يياضف أي ييس زسسييم  ا ييل(. ضأمدييع ميييدمو ) طظيييم الدضليية 

ألمييم المتحييدة اإلحسمست المجدف  دى آ ا المتتجدات زرييقل  مديييست ا
ت اإلنتييسنية، ضكييولك زرييقل  طفيييو الييياار ض  ضغيارييس ميي  الم ييس را  ا الحييد

، الييييوي مسلييييب  ييييي  المجدييييف جميييييع األمييييااف زييييسلونف (2018) 2401
 ومييس  يييت جمييييع  30المتييتيا لا ميييسل ال دائييية ألغيييااع منتييسنية لميييدة 

 رية.لجمهورية ال ابية التو أنحسء ا

 ، كسنييت جميييع نيياارات المجدييف زرييقل الطييباع2018ض ييت  ييسم  
ة اإلنتييسنية  ييت ال دييد. ض ييت التييورية  ت دييق زسلحسليي   ييت الجمهورييية ال ابييية

 2401سإلجمييييييييسع الييييييييياار ، ا هييييييييو المجدييييييييف ز 2018شيييييييي سر/  اا ا  24
، الييييوي أكييييد  ييييي  أل جميييييع الييييدضل األ  ييييسء مدبمييييةل، زموجييييب (2018)

ضمسلب زقل  ونف جميييع  متطفيو ناارات المجدف،م  الميثسق،  25 المس ة
لتطفيييو األمااف األ مسل ال دائية  ضل  ق يا ضأل   م   ييورا  دييى كفسليية ا
سنية  ييت الكسميي  ضالرييسم  لونييف متييتيا لا مييسل ال دائييية ألغييااع منتيي 
 ومييس  30جميع أنحسء الجمهورية ال ابية التورية لفتاة    ي  مد هس  يي  

ااف  ييورا  دييى التمكييي  دييف أي ييس زييقل   ميي  األميي متتسليييس. ضمسلييب المج
 ييت م  ميصسل الم ونة ضالهييدمست اإلنتييسنية ض يييديم  ييدمست اإلجييالء ال 
ا لدماضى ضالمصسمي  م  ذضي الحس ت الحاجة ” دى نحو آم  ضمتتم

 __________ 

 ا(. )رولطد 23ة حفص الماجع نفت ، ال (355) 
)الو ييييييست  21)غيطييييييس ا سيييييتوائية(، الصيييييفحة  20الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (356) 

 دا(. )رولط 23المتحدة(، الصفحة 

https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
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. ضأكييد المجدييف ( 357)ض ضل  وائق“، ض يس ألحكسم اليسنول الييدضلت المط  ييية
ال تييكاية المطفييوة ليي   ط  ييق  دييى ال مديييست أل ضنييف األ مييسل ال دائييية 

ظيييم الدضليية اإلسييالمية ) ا ييل( ض طظيييم اليس ييدة ضج هيية الطصيياة، ضييد  ط 
دييى سئا األ اا  ضالجمس ست ضالم ستست ضالكيسنست الما   يية األ يياى  ضس

. ضكييار المجدييف أي ييس م سل تيي  ز يياضرة أل ( 358)نحو مييس حييد ن المجدييف
ضلت، زمييس  ييت  لتبامس هييس زموجييب اليييسنول الييد متثيي  جميييع األمييااف  ييورا 

. ض ييت ( 359)ت لحيوق اإلنتسل ضاليسنول الييدضلت اإلنتييسنتذلك اليسنول الدضل
 2449، ا هو المجدف زسإلجمسع الياار 2018األضل/ يتم ا  كسنول  13
طح أضل 12ي مد ييي  ، الييوي جيييد   يييي  اإلذل اليييو(2018)  شيييهاًا ضاليييوي ميييُ

إليصييييسل المتييييس دات اإلنتييييسنية   ييييا  (2014) 2165ميييياة  ييييت الييييياار 
الحيييدض  مليييى الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية ضآلليييية الاصيييد الما   ييية ميييولك 

سضل الحسليية  ييت . ض ييم أي ييس  طيي ( 360)2020كييسنول الثسنت/ طييس ا  10حتييى 
زسسييتهدام األسييدحة  التورية ضب ض الت ورات المت دية الجمهورية ال ابية

ت ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط، الكيميسئيييية  يييت مميييسر مطيييو  أ ييياى، ضرييي 
 يييت ذليييك ن يييية  دتييي ي “ ض ”األ  يييسر التيييت  هيييد  التيييالم ضاألمييي   زميييس

 .( 361)“الدضليي 

ض يمييس  ت دييق زييسلطباع  ييت اليييم ، ضاصيي  المجدييف التاكيييب  دييى  
مجييييس ت مهتدفيييية، ضرييييت: ال مدييييية التيسسييييية إليجييييس  حيييي  لدطييييباع؛ ثالثيييية 
لمفاضضيية  دييى األ يياا  ؛ ض ييداميا الجييباءات اة اإلنتييسنية  ييت ال دييدضالحسليي 

ضالكيسنييست الييو    ييم   ييييطهم  دييى أنهييم ضييسل ول  ييت أ مييسل  هييد  سييالم 
 ليم  أض أمط  أض استياارن أض ييدمول الد م لتدك األ مسل.ا

تمع المجدييف ملييى محسمييست مدييية التيسسييية، اسيي ض يمس  ت دق زسل  
لاميييي  ال يييسم مليييى  زريييقل الت يييورات التيسسيييية نيييدمهس الم  يييوث الهيييسص
ضأنصييسر و ضجهييو   اليييم ، ض  سيييمس اسييتماار اليتييسل مييي  حكوميية اليييم 

ة ملى استئطسف  مدية التييالم. ض ييت رييوا الصييد ، الم  وث الهسص الاامي 
آب/أغتيي ف  2ملييى المجدييف  ييت  أ اب الم  وث الهسص،  ييت محسمتيي 

تم ا أ دول/سيي   6،    ا تبام  جمع ال ا ي  م ييًس  ييت جطيييف  ييت 2018
. ضب ييد أل  ريي  الحوثيييول ( 362)إلجااء جولة أضلى ميي  المرييسضرات 2018

 __________ 

 . 1الفياة  ،(2018) 2401الياار  (357) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (358) 
 . 7 الماجع نفت ، الفياة (359) 
 . 3، الفياة (2018) 2449الياار  (360) 
 . 36ض  23لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتمسل  (361) 
 (362) S/PV.8323 3، الصفحة . 

ديي  الم  ييوث الهييسص لدمجدييف،  ت الوصييول ملييى المحس ثييست الميييارة، أ 
ال ا ي  زرقل ، أن  سيواص  مرسضرا   مع 2018أ دول/س تم ا  11 ت 

سيياى،  داميا مطسء الثية، زمس  ت ذلك م س ة  تح م سر صط سء ض  ييس ل األ
. ( 363)ميع التسلية  ييالل زيسرا يي  ملييى صييط سء ضالايييسع ضمتيييطال األسسمو 
م  يييوث الهيييسص محسمييية ، نيييدم ال2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  14ض يييت 

لم، ملييى المجدييف زرييقل المرييسضرات التييت جييات مييي  ال ييا ي   ييت سييتوكهو 
كييسنول األضل/ يتييم ا  13ضالتت أسييفات  يي   ونيييع ا فييسق سييتوكهولم  ييت 

  ال ييييسم  دييييى المجدييييف  ييييت رسييييسلة م ر يييية   األمييييي ي  مَّميييي ، الييييو2018
سييتوكهولم،  وصيي  . ضض يييس   فييسق ( 364)2018كييسنول األضل/ يتييم ا  20

ال ا سل ملى ا فسق زرقل مد طة الحد دة ضموانئ الحد ييدة ضالصييديف ضرأس 
ليييية  طفيويييية زريييقل  ف يييي  ا فيييسق   يييس ل األسييياى، ضبييييسل  فيييسرم  يتيييى، ضآ
.  زرقل   به

ض يمس  ت دق زسلحسليية اإلنتييسنية، ضاصيي  المجدييف ا سييتمسع ملييى  
ضكييي  األمييي  ال ييسم لدريي ضل اإلنتييسنية ضمطتييق اإلغسثيية  ييت محسمييست ميي  

ت مكتيييب  طتييييق يق ضا سيييتجسزة  ييي ميييد ا شييي  ة التطتييي حيييس ت ال يييوارأل ض 
 دييى  الريي ضل اإلنتييسنية. ضركييبت اإلحسمييست  دييى اآلثييسر التييد ية لدطييباع

انتصييس  ال دييد ضسييكسن  المييدنيي ، زمييس  ييت ذلييك سييوء التغوييية الحييس  ض با ييد 
م  ييي   اندييية ميصيييسل المتيييس دات اإلنتيييسنية  يييت   يييا المجس ييية الطيييسج

وميية  دييى الييوار ات س الحكمييوانئ الييد ول ملييى ال دييد، ضالييييو  التييت  فاضييه
مييييي  التيييييدع األسسسيييييية، ضريييييت  وانيييييب  فسنميييييت زتييييي ب  فريييييت الكيييييولياا 

ق. ض ت روا الصد ، كثياا مس   س ميدمو اإلحسمييست ال ييا ي  ملييى ضالُهطهس
 يصسل األغوية ضالونو  ضاأل ضييية، ض  ييوا  تح المماات اإلنتسنية لدتمسح ز 

 ا ييست اإلنتييسنية  ة الت الدضل األ  سء ضالجهست المسنحة األ اى ملى زيييس
   ضض  رؤضس األموال األجط ية  ت ا نتصس  اليمطت.

ض يمييس  ت دييق متييداميا الجييباءات المفاضضيية  يمييس  تصيي  زييسلطباع  
، الم ييييييييو ة  يييييييت 8190 يييييييت جدتيييييييت   يييييييت الييييييييم ، صيييييييوت المجديييييييف 

م ميييي 2018شيييي سر/  اا ا  26  ،  دييييى مريييياض ت نييييااري ، أحييييدرمس ميييييده
م ميي  ا  حييس  الاضسييت ( 365)الممدكة المتحدة . ض ييت مداييية ( 366)ضاآل ا ميييده

سييتهدام المب ييوم لممدكيية المتحييدة  يي  ندييي  مزاء ا الجدتة، أ اب ممث  ا
، (2015) 2216هييسك لدييياار لاسدحة اإل اانييية المطرييق  ييت اليييم   ييت انت 

 __________ 

 (363) S/PV.8348 3، الصفحة . 
 (364) S/2018/1134 . 
 (365) S/2018/156 . 
 (366) S/2018/157 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8323
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8348
https://undocs.org/ar/S/2018/1134
https://undocs.org/ar/S/2018/156
https://undocs.org/ar/S/2018/157
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ضأضضيييح أل نييي  مرييياضع اليييياار المييييدم مييي  ض يييدن يييييدم  يييميييس متوازنيييس 
”   طيييتي “ مييي  م انييية ميييَ   ييييوع ضمحس يييدا لدحسلييية  يييت الييييم ، ضلكطييي  
لاضسييت  يي  . ضأ يياب ممثيي  ا  حييس  ا( 367)أ  سلهم التالم ضاألم  الييدضليي 

ييييييدن لغسل يييييية األحكيييييسم اليييييوار ة  يييييت مرييييياضع اليييييياار، لكطييييي  ذكيييييا أنييييي   ق  
يتت يع أل  تفييق مييع ”ا سييتطتسجست غيييا الم كييدة“ التييت  وصيي  مليهييس   

ت مرييياضع اليييياار المييييدم مييي   اييييق اله يييااء الم طيييت زيييسليم  ضالمدرجييية  ييي 
. ض ييييم التصييييويت  دييييى مريييياض ت اليييييااري    س ييييس. ( 368)الممدكيييية المتحييييدة
أض   دييى مريياضع الييياار الييوي ندمتيي  الممدكيية المتحييدة  ضصييوت المجدييف

ضلييم ي تمييدن زتيي ب التصييويت التييد ت لال حييس  الاضسييت، ضرييو   ييو  ائييم 
ضسييت  يييد ا ُتمييد  ييت المجدييف. أمييس مريياضع الييياار الييوي ندميي  ا  حييس  الا 

ضب ييد التصييويت، أشييسر ممثيي   . (2018) 2402زسإلجمييسع موصييف  الييياار 
الصي  ملى أن     بال رطسك ” ال ست ك ييياة“ مييي  أ  ييسء المجدييف زرييقل  
ز ييييض  طسصييييا مريييياضع الييييياار الميييييدم ميييي  الممدكيييية المتحييييدة، ضأنيييي  ميييي   

ري أل  تفيييييسضع أ  يييييسء المجديييييف ضأل يحيييييييوا  وا ييييييس  يييييت اآلراء  ال ييييياض 
أ ييياب ممثييي   ضلييية موليفييييس  . ض ( 369) ات إل تيييسح المجيييسل كيييسمال آلليييية الجيييباء 

المت د ة اليوميست     حفظست ممسثدة، م ابس  يي  أسييف  ألل ض ييد الممدكيية  
 .( 370)المتحدة لم يق و  ت ا  ت سر ز ض الرواغ  التت أُ اب  طهس 

،  يييييييداميا (2018) 2402ضجييييييد  المجدييييييف، زموجييييييب الييييييياار  
 2216ض  (2014) 2140الجييييييييييباءات المفاضضيييييييييية  مييييييييييال زييييييييييسليااري  

. ( 371)، أي  جميد األصول ضحظا التفا ضحظا  وريد األسييدحة(2015)
آذار/مييييييسرس  28ضمييييييده  المجدييييييف أي ييييييس ض ييييييية  ايييييييق اله ييييييااء حتييييييى 

،  طسضلييييت نيييياارات (2018) 2402. ضبسإلضييييس ة ملييييى الييييياار ( 372)2019
لحسليية اإلنتييسنية زرييقل الطييباع  ييت اليييم  أي ييس ا 2018المجدييف  ييت  ييسم 

 ت ال دد ضضنف ممالق الطسر المتفق  دي  زموجب ا فسق ستوكهولم. ض ييت 
زييسلغ ندييي  آذار/مييسرس، أصييدر المجدييف ميسنييس رئسسيييس أ يياب  ييي   يي   15

 __________ 

 (367) S/PV.8190 3، الصفحة . 
 ييسل التسسيي ة ضال سشيياة ميي  ، الفيا S/2018/156الماجييع نفتيي . ضانظييا أي ييس  (368) 

 الد  سجة. 
 (369) S/PV.8190 8ض  7، الصفحتسل . 
 . 9ض  8الماجع نفت ، الصفحتسل  (370) 
  الم دومييييييييييست، انظييييييييييا . ضلدمبيييييييييييد ميييييييييي 2، الفييييييييييياة (2018) 2402الييييييييييياار  (371) 

، استهدام اليوة المتيدحة التسزع، اليتم الثسلث، ”التداميا التت    ت دب الجبء
 م  الميثسق“.  41المتههوة ض يس لدمس ة 

. ضلدمبيييييييييييد ميييييييييي  الم دومييييييييييست، انظييييييييييا 5، الفييييييييييياة (2018) 2402الييييييييييياار  (372) 
 . “ الدجسل” التسسع، اليتم األضل،  الجبء

مييي  اسيييتماار  يييدرور الحسلييية اإلنتيييسنية  يييت الييييم ، زميييس  يييت ذليييك  فريييت 
سق ض  ييا  المجس يية،   ييال  يي  ار فييسع متييتويست ال طييف، الكييولياا ضالُهطييه

مصييسزست  ييت صييفوف ض  سيمس الهجمست ال روائية التت  تفا    ضنييوع 
هس . ضأ ال المجدييف الهجمييست زسليييوائف التتيييسرية التييت يرييط ( 373)المييدنيي 
ول  دييى الممدكيية ال ابييية التيي و ية، ضأرييسب زييسألمااف أل  تييمح الحوثييي 

المطييييسمق المت ييييارة، ضشييييد   دييييى  موصييييول المتييييس دات اإلنتييييسنية ملييييى
سنية ضييياضرة أل  كيييول المتيييس دات اإلنتيييسنية ماا يييية لال ت يييسرات الجطتييي 

. ض  ييس المجدييف أي ييس جميييع الييدضل األ  ييسء ملييى التطفيييو ( 374)ضال ماييية
األسييدحة  دييى الطحييو الم دييوب  ييت نيياارات المجدييف  ظا  وريدالكسم  لح
، ا هييو المجدييف 2018كييسنول األضل/ يتييم ا  21. ض ت ( 375)ذات الصدة
، الييوي أ ييد  ييي  ا فييسق سييتوكهولم ضأذل (2018) 2451لييياار زسإلجمييسع ا

 وميييس ليييد م  30تييياة أضليييية ميييد هس ئ يييت لفلاميييي  ال يييسم ز نريييسء  اييييق مال
األمييم  ض يتيا التطفيو الفوري   فييسق سييتوكهولم، زمييس  ييت ذلييك مدييب  ييولت

. ضمدب المجدف أي ييس ملييى ( 376)المتحدة رئسسة لجطة  طتيق م س ة الطرا
األمييي  ال ييسم أل ييييدم ميتاحييست زرييقل التيي   التييت سييتيدم األمييم المتحييدة 

سييتوكهولم ضأل ييييدم  ياييياا ملييى المجدييف  فسق   م   اللهس الد م الكسم  
 .( 377)   التيدم المحاز  ت  طفيو الياار  دى أسسس أس و ت

ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع،  ييييم  جد ييييد ض ييييية نييييوة األمييييم  
المتحيييدة لماان ييية  يييض ا شيييت سك ميييا ي  لفتييياات سيييتة أشيييها لكييي  مطهيييس، 

كييسنول  31، حتييى (2018) 2450ض  (2018) 2426زموجييب اليييااري  
. ( 378)،  دييييى التييييوالت2019حبياال/ ونييييي   30ض  2018األضل/ يتيييم ا 

. ض ييت ( 793)اياضلم ي اأ  غييا  دى ض ية اليوة موال الفتاة المرمولة زسلتي
جع سيييت ااع المتيييتي  ضشيييي ،  حيييظ المجديييف ا (2018) 2450اليييياار 

م ارة  مديييست حفييظ التييالم ضنييوة األمييم المتحييدة لماان يية  ييض ا شيييت سك 
ضريئة األمم المتحدة لماان ة الهدنة  دى مواصدة المطسنرييست ذات الصييدة 

. ض ييم ( 380)م  أج   حتي  أ اء ال  ثة ضأ اء ض ية اليييوة الفايقوصيست مت 
 __________ 

 (373) S/PRST/2018/5 .الفيا سل الثسنية ضالثسلثة ، 
 الماجع نفت ، الفياات الثسلثة ضالااز ة ضالتس سة.  (374) 
 الماجع نفت ، الفياة ال سشاة.  (375) 
 . 5ض  2، الفيا سل (2018) 2451الياار  (376) 
 . 7ض  6الماجع نفت ، الفيا سل  (377) 
 . 13، الفياة (2018) 2450؛ ض 12، الفياة (2018) 2426الياارال  (378) 
 يتم األضل.  سشا، اللدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء ال (379) 
 . 10، الفياة (2018) 2450الياار  (380) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8190
https://undocs.org/ar/S/2018/156
https://undocs.org/ar/S/PV.8190
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
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ألمييم المتحييدة لماان يية  ييض أي ييس  طييسضل الحسليية  ييت مط ييية  مديييست نييوة ا
د الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييط، زمييس  ييت ا شييت سك  ييت ممييسر ال طيي 
  .( 381)“ذلك ن ية  دت ي 

 2433ض يميييس  ت ديييق مد طيييسل، ا هيييو المجديييف زسإلجميييسع اليييياار  
 طييسل األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل ، الييوي مييد  زموج يي  ض ييية نييوة(2018)

. ض  س المجدف  ت ( 382)2019آب/أغت ف  31لمدة سطة ضاحدة، حتى 
س ة نيييدرا هس ال حايييية، مهيييدف وميييَة ل طيييسل مليييى ضضيييع   ييية لبيييي اليييياار حك

متيي ضليس هس  ييت  يدييي   انيية ال ميي  ال حاييية التسز يية لديييوة الم نتيية ضنييي  
 تييبام حكوميية ل طييسل نرييَا نهسييية الم ييسف ملييى الجيييل الد طييسنت، ضشييجع ا 
 ييييييت مط ييييييية  مديييييييست اليييييييوة  كتي يييييية نموذجييييييية ضسييييييفيطة  فييييييا سييييييواح 

ات التت ييييوم مهييس األمييي  ال ييسم ميي  دف زسلم س ر . ضرحب المج( 383)الم نتة
 أجيي  مرسييسء ثيس يية موحييدة لييا اء  ييت أنريي ة حفييظ التييالم، ض  ييسن ملييى
اء مواصيييييدة جهيييييو ن الااميييييية مليييييى ضضيييييع مميييييسر متكسمييييي  لتيسسيييييست األ 

. ضمدييييب المجدييييف ملييييى األمييييي  ال ييييسم ( 384)ض   يييييي   دييييى اليييييوة الم نتيييية
ى زيييس ة  ييد  الطتييسء ال ييسمالت  ييت ضال ددال المتسرمة زيوات أل يت وا مليي 
اأة  دييييى نحييييو رييييس ف  ييييت جميييييع اليييييوة الم نتيييية ضأل يكفدييييوا مرييييسركة الميييي 

 __________ 

 . 24لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم  (381) 
 . 1ياة ، الف(2018) 2433الياار  (382) 
 . 8ض  7الماجع نفت ، الفيا سل  (383) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (384) 

يييست، ضمدييب زرييك  أ ييمه ملييى اليييوة الم نتيية أل  اا ييت  دييى جوانييب ال مد
 يييييسم ا  ت يييييسرات الجطتيييييسنية موصيييييفهس متيييييقلة شيييييسمدة ميييييوال  تييييياة نحيييييو 
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول . ض ييم أي ييس  طييسضل الحسليية  ييت ل طييسل ( 385)  تهييسض 

 .( 386)“الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي ”الحسلة  ت 

ممييسر ، اجتمييع المجدييف  ييت 2018كسنول الثسنت/ طييس ا  5ض ت  
اإلسييييالمية، حيييييث نييييدم  ريييوا ال طييييد لمطسنريييية الحسليييية  ييييت جمهورييييية م يييياال

األميييييي  ال يييييسم المتيييييس د لدرييييي ضل التيسسيييييية محسمييييية  ييييي  ا حتجسجيييييست 
 2017ا كييسنول األضل/ يتييم ا المطسر ة لدحكومة التييت جييات  ييت أضا يي 

. ض الل الجدتة، أ اب ز ض أ  ييسء 2018ضأضائ  كسنول الثسنت/ طس ا 
 .( 387)زرقل  يد الجدتة ظست مهتدفةالمجدف     حف

ضلتيتييييا  غ يييية ريييوا ال طيييد،  يييا    ييييسل الجدتيييست أ نيييسن  حيييت  
ية؛  متيييييية  طييييييسضي  مطفصييييييدة، ضرييييييت: )أ( الجمهورييييييية ال ابييييييية التييييييور 

الييييم ؛ )ج( نيييوة األميييم المتحيييدة لماان ييية  يييض ا شيييت سك؛ ) ( نيييوة  )ب(
 متسئ  أ اى. األمم المتحدة الم نتة  ت ل طسل؛ )ه( 

 __________ 

. ضلدمبيييييييييد ميييييييي  الم دومييييييييست، انظييييييييا 24ض  23الماجييييييييع نفتيييييييي ، الفيا ييييييييسل  (385) 
 ال سشا، اليتم األضل.  الجبء

 . 24الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم لدمبيد م   (386) 
 (387) S/PV.8152 ضليييييية موليفيييييييس المت ييييييد ة  6) انتييييييس(، الصييييييفحة  6، الصييييييفحة (

 16)مثيوبييييييس(، الصيييييفحة  14)التيييييويد(، الصيييييفحة  10اليومييييييست(، الصيييييفحة 
   المطسنرة، انظا الجبء التسزع،  )ا  حس  الاضست(. ضلدمبيد م  الم دومست

 .5زسء، الحسلة -اليتم األضل
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 سئق أ اى ضث ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  ار ضالتصييويت )الم يييدضل يييا ال 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8164 

 كيييييسنول الثييييييسنت/ 23
 2018 طس ا 

أ  يسء ًا مي    و  14    
 )أ(المجدف

 

S/PV.8171 

 كيييييسنول الثييييييسنت/ 30
 2018 ا  طس

 يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي   طفيييييو نيييياارات  
  ( 2014)   2139مجديييييييييييييييييييف األمييييييييييييييييييي   

  ( 2014)  2191ض  ( 2014)  2165 ض 
  ( 2016)  2332 ض  ( 2015)  2258ض 
   ( S/2018/60)   ( 2017)   2393ض  

ي  متييييييييييييس دة األميييييييييييي   
رييييييييييييييييي ضل ال يييييييييييييييييسم لد

اإلنتييييييييييييسنية ضنسئ يييييييييييية 
مطتييييق اإلغسثيييية  ييييت 

 حس ت ال وارأل 

مييييييييي  أ  يييييييييسء  سييييييييي  ة
، ضجمييييييييييع )ب(المجدييييييييف
ي   المد وه

 

S/PV.8174 

شييييييييييييييييييييييييي سر/  اا ا  5
2018 

 2018شيي سر/  اا ا  1رسييسلة م ر يية 
موجهيية مييي  األميييي  ال ييسم مليييى رئييييف 

   (S/2018/84م  )مجدف األ

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييية ال اب
 توريةال

الممثديييييييييييية التييييييييييييسمية 
 لر ضل نبع التالح

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8181 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  14
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

سييييييييي  ة مييييييييي  أ  يييييييييسء 
، ضجمييييييييييع )ج(المجديييييييييف
ي   المد وه

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8152
https://undocs.org/ar/S/PV.8164
https://undocs.org/ar/S/PV.8171
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/60
https://undocs.org/ar/S/PV.8174
https://undocs.org/ar/S/2018/84
https://undocs.org/ar/S/PV.8181
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 سئق أ اى ضث ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  ار ضالتصييويت )الم يييدضل يييا ال 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8186 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  22
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم 
لدريييييييي ضل اإلنتييييييييسنية 
ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 

 حس ت ال وارأل 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
، ضجميييييييييييع ) (المجدييييييييييف
ي   )ه(المد وه

 

S/PV.8188 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  24
2018 

مرييياضع نييياار مييييدَّم  
 ضل  10مييييييييييييييييييييييييييييي  

 )ض(أ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء
(S/2018/146) 

الجمهورييييييييييييييييييييية 
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء  
المجدييييييييييييييف، ضالجهيييييييييييييية 

 المد وهة

 ( 2018)  2401الياار 
15-0-0 

S/PV.8195 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  28
2018 

مييييي  ال ييييسم  يييي   طفيييييو نيييياارات  ا األ  ياييييي 
  ( 2014)   2139مجديييييييييييييييييييف األمييييييييييييييييييي   

  ( 2014)  2191ض  ( 2014)  2165 ض 
  ( 2016)  2332ض  ( 2015)  2258 ض 
     ( S/2018/138)   ( 2017)   2393 ض 

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم 
لدريييييييي ضل اإلنتييييييييسنية 
ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 
حييييييييس ت ال ييييييييوارأل، 
ضضكييي  األمييي  ال يييسم 

 سسيةلدر ضل التي

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

 ي المد وه 

 

S/PV.8201 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  12
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

، األمييييييييييييييييييييييي  ال ييييييييييييييييييييييسم 
  يييييييييييييوا مييييييييييييي   14 ض

، )ز(أ  ييييييييسء المجدييييييييف
 مد وض 

 

S/PV.8206 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  16
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

 متييييييييية مييييييييي  أ  يييييييييسء  
  المجدييييف )موليفيييييس ) ضليييية 

المت ييييييد ة اليوميييييييست(،    -
ضبييييييييييييييييييييييييياض، ضغيطيييييييييييييييييييييييييس  

ة، ضكسزا تييتسل،  ا سييتوائي 
ضكيييوت  يفيييوار(، ضجمييييع  

ي    )ح( المد وه

 

S/PV.8209 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  19
2018 

)لييم  ييتم منيياار جييدضل 
 األ مسل(

أرب ييييييييية مييييييييي  أ  يييييييييسء     
المجدييييييييييييييف )ا  حييييييييييييييس  
الاضسيييييييييييت، ضالصيييييييييييي ، 
ض انتيييييييييييييس، ضالو ييييييييييييييست 

 المتحدة(

 (9 صيييويت مجاائيييت )الميييس ة 
 )ر(8-4-3

S/PV.8217 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  27
2018 

 يايييييييييييا األمييييييييييي  ال ييييييييييسم  يييييييييي   طفيييييييييييو  
  ( 2014)   2139مجديييف األمييي    نييياارات 
  ( 2014)  2191ض  ( 2014)  2165 ض 
  ( 2016)  2332ض  ( 2015)  2258 ض 
 ( S/2018/243)   ( 2017)   2393ض  

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم 
ة لدريييييييي ضل اإلنتييييييييسني
ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 

 حس ت ال وارأل 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
، ضجمييييييييييع )ي(المجديييييييييف
ي   )ه(المد وه

 

S/PV.8221 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   4
2018 

 2018آذار/مسرس  28رسسلة م ر ة 
موجهيية مييي  األميييي  ال ييسم مليييى رئييييف 

 (S/2018/283مجدف األم  )

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

دييييييييييييييييية الممثنسئيييييييييييييييييب 
التييسمية لريي ضل نيييبع 

 التالح

سء جمييييييييييييييييييييييع أ  ييييييييييييييييييييي 
ف، ضجمييييييييييييييييع المجدييييييييييييييي 
ي   المد وه

 

S/PV.8228 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   10
2018 

مرييييياضع نييييياار مييييييدم   
ميي  ا  حييس  الاضسييت  

 (S/2018/175 )   
مرييييياضع نييييياار مييييييدم  

 ضلية   يوا    26م   
 (321/S/2018 ) )ك( 

مرييييياضع نييييياار مييييييدم  
ميي  ا  حييس  الاضسييت  

 (S/2018/322 ) 

 اكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس، 
ضالجمهورييييييييييييييييية 
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
التييييييييييييييييييييييييييورية، 

 ضكطدا

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء  
المجديييييف، ضالجمهوريييييية 

 بية التوريةال ا 

ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياار 
S/2018/175 

 )ل(6-7-2

 ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياار
S/2018/321 

 )م(12-2-1

ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياار 
S/2018/322 

 )ل(5-4-6

https://undocs.org/ar/S/PV.8186
https://undocs.org/ar/S/PV.8188
https://undocs.org/ar/S/2018/146
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8195
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/138
https://undocs.org/ar/S/PV.8201
https://undocs.org/ar/S/PV.8206
https://undocs.org/ar/S/PV.8209
https://undocs.org/ar/S/PV.8217
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/243
https://undocs.org/ar/S/PV.8221
https://undocs.org/ar/S/2018/283
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/322
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 سئق أ اى ضث ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  ار ضالتصييويت )الم يييدضل يييا ال 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8236 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   17
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ي  ال ييييسم ضكييييي  األميييي 
لدريييييييي ضل اإلنتييييييييسنية 
ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 

 حس ت ال وارأل 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8242 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   25
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139مجدييييييييييييف األميييييييييييي  

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/369) 

متييييييييييييس دة األمييييييييييييي    
ال يييييييييييييييييسم لدرييييييييييييييييي ضل 
اإلنتييييييييييييسنية ضنسئ يييييييييييية 
مطتييييق اإلغسثيييية  ييييت 

 حس ت ال وارأل 

  متس دة األمي  ال سم

S/PV.8260 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  16
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ص هييييييييسالالم  ييييييييوث 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

سيييييييييييتة مييييييييييي  أ  يييييييييييسء 
، ضجميييييييييع )س(المجدييييييييف
ي   )ع(المد وه

 

S/PV.8269 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  29
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139األميييييييييييي  مجدييييييييييييف 

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/484) 

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم   
لدريييييييي ضل اإلنتييييييييسنية 
ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 

 حس ت ال وارأل 

  ضكي  األمي  ال سم

S/PV.8296 

حبياال/ ونييييييييييييييي   27
2018 

 يايييييا األمييييي  ال ييييسم  يييي  اسييييت ااع 
ض   مدييييست األميييم المتحيييدة   يييا الحيييد

(S/2018/617 ) 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139مجدييييييييييييف األميييييييييييي  

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/619)  

ورييييييييييييييييييييية الجمه 
بييييييييييييييييييييييييييييييييييية ال ا 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 
سورية، ضمد ا ش  ة 
التطتييييق ضا سيييتجسزة 
 ييييييت مكتييييييب  طتيييييييق 
 الر ضل اإلنتسنية 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييييييف، ضكيييييييييييييييييييي  

ي   )ع(المد وه

 

S/PV.8320 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييي   27
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139مجدييييييييييييف األميييييييييييي  

2165 (2014)، 2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/724) 

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ل يييييييسم  ضكيييييييي  األميييييييي  ا 
اإلنتييييييييييييسنية  لدريييييييييييي ضل  

ضمطتيييييق اإلغسثيييييية  ييييييت  
حييييييييييييس ت ال ييييييييييييوارأل،  
ضالممثدييييييييييييية الهسصييييييييييييية  
لاميييييي  ال يييييسم الم طيييييية  

 المتدح   زسألمفسل ضالطباع 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8332 

آب/أغتيييييييييييييي ف  28
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139 مجدييييييييييييف األميييييييييييي 

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/777)  

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ميييييييييييييييييييييد ا شييييييييييييييييييييي  ة 
ال مديييييييييست ضاليييييييييد وة 
 ييييييت مكتييييييب  طتيييييييق 
 الر ضل اإلنتسنية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8344 

 أ دول/سييييييييييييييييييي تم ا 6
2018 

آب/أغتييييييييي ف  28رسيييييييييسلة م ر ييييييييية 
موجهيية ميي  األمييي  ال ييسم ملييى  2018

رئيييييييييييييييييييييييييييف مجدييييييييييييييييييييييييييف األميييييييييييييييييييييييييي  
(S/2018/804)  

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

تييييييييييييسمية الممثديييييييييييية ال
 ل نبع التالحلر ض 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 سئق أ اى ضث ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  ار ضالتصييويت )الم يييدضل يييا ال 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8345 

أ دول/سييييييييييييييييييي تم ا  7
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
ملييييييى  لامييييييي  ال ييييييسم
ش  ة سورية، ضمد ا 

ال مديييييييييست ضاليييييييييد وة 
 ييييييت مكتييييييب  طتيييييييق 
 الر ضل اإلنتسنية

ء جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييس
، ضجميييييييييع )ف(المجدييييييييف
ي   )ع(المد وه

 

S/PV.8347 

أ دول/سيييييييييييي تم ا  11
2018 

م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياال    
  - )جمهوريييييييييييييية 

اإلسييييييييييييييييالمية(،  
 ض اكيس 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء  
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8355 

أ دول/سيييييييييييي تم ا  18
2018 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139جدييييييييييييف األميييييييييييي  م

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/845) 

م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياال  
 -)جمهوريييييييييية 
اإلسييييييييييييالمية(، 
ض اكييييييييييييييييييييييييييييييييييس، 
ضالجمهورييييييييييييييييية 
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 
سييييييييييييييورية، ضضكييييييييييييييي  
ل األمي  ال سم لدري ض 
اإلنتيييييييييسنية ضمطتيييييييييق 
اإلغسثييية  يييت حيييس ت 

 ال وارأل 

  وا مي  أ  يسء  14
، ضجمييييييييع )ص(المجديييييييف
ي   المد وه

 

S/PV.8373 

  ريييييييييياي  األضل/ 17
 2018أكتوبا 

س ع م  الدضل   
 )ق(األ  سء

ص ث الهييييييييسالم  ييييييييو 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8383 

  ريييييييييياي  األضل/ 26
 2018أكتوبا 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   )ر(المد وه

 

S/PV.8384 

  ريييييييييياي  األضل/ 29
 2018أكتوبا 

   طفيييو نيياارات  يايييا األمييي  ال ييسم  يي 
، (2014) 2139األميييييييييييي  مجدييييييييييييف 

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/947) 

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم 
اإلنتييييييييسنية لدريييييييي ضل 

ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت 
 حس ت ال وارأل 

سء أ  ييييييييييييييييييييي  جمييييييييييييييييييييييع
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8390 

 ريييييييياي  الثييييييييسنت/  5
 2018 م ا نو 

  ريييييييياي  األضل/ 29رسييييييييسلة م ر يييييييية 
موجهييييية مييييي  األميييييي   2018أكتيييييوبا 

ال يييييييسم مليييييييى رئييييييييف مجديييييييف األمييييييي  
(S/2018/971)   

الجمهورييييييييييييييييييييية  
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الممثديييييييييييية التييييييييييييسمية 
 حلر ضل نبع التال

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي المد   وه

 

S/PV.8406 

 رييييياي  الثيييييسنت/  19
 2018نو م ا 

الجمهورييييييييييييييييييييية   
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 ع()سورية

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8411 

 ثيييييسنت/ رييييياي  ال 29
 2018نو م ا 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139مجدييييييييييييف األميييييييييييي  

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016)، 
2393 (2017) 2401 (2018) 

(S/2018/1041)  

ميييييييييييييييييييييد ا شييييييييييييييييييييي  ة   
ال مديييييييييست ضاليييييييييد وة 
 ييييييت مكتييييييب  طتيييييييق 
 الر ضل اإلنتسنية

ثالثييييييييية مييييييييي  أ  يييييييييسء 
المجدييييييييييييييف )ا  حييييييييييييييس  
الاضسييييييييييت، ضالكويييييييييييت، 
 ضالو ييييييييييست المتحيييييييييدة(،

 ضالمد وي 

 

S/PV.8423 

 كييييييييييييسنول األضل/ 13
 2018 يتم ا 

 يايييا األمييي  ال ييسم  يي   طفيييو نيياارات 
، (2014) 2139مجدييييييييييييف األميييييييييييي  

2165 (2014) ،2191 (2014) ،
2258 (2015) ،2332 (2016) ،
2393 (2017) 2401 (2018) 

مرييياضع نييياار مييييدم 
مييييييييييييييييييي  التيييييييييييييييييييويد 
ضالكويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت 

(S/2018/1110)   

الجمهورييييييييييييييييييييية 
ال ابييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التورية

ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم 
تييييييييسنية لدريييييييي ضل اإلن

اإلغسثييية  يييت  ضمطتيييق
 حس ت ال وارأل 

جمييييييييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييييييسء 
ييييييييييييييييع المجديييييييييييييييف، ضجم

ي   المد وه

 (2018) 2449الياار 
13-0-2 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1041
https://undocs.org/ar/S/PV.8423
https://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1110
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 سئق أ اى ضث ال طد الفا ت سض سريهه

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  ار ضالتصييويت )الم يييدضل يييا ال 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       (S/2018/1104)  
S/PV.8434 

كييييييييييييسنول األضل/  20
 2018 يتم ا 

جمهورييية م يياال    
اإلسييييييييييييييييييالمية،  
ض اكيييييييييييييييييييييييييييييييييييس،  
ضالجمهورييييييييييييييييييية  
 رية ال ابية التو 

الم  ييييييييوث الهييييييييسص 
لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى 

 سورية

أ  يييييييييييييييييييييسء  ييييييييييييييييييييييعجم
المجديييييييييييييييف، ضجمييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

 
 لم ُ دل ممث  مثيوبيس م يسل. )أ( 

 ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة.المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس،  -موليفيس ) ضلة   )ب( 

 ضالصي ، ضغيطيس ا ستوائية، ضكوت  يفوار، ضالو يست المتحدة.المت د ة اليوميست(، ضبياض،  -ا  حس  الاضست، ضبوليفيس ) ضلة  )ج( 

 ت )رئيف مجدف األم ( نسئُب رئيف ضزرائهس ضزيُا  سرجيتهس.مثه  الكوي ) ( 

 لجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  جطيف.ألمي  ال سم  ت اشسرك ضكي  ا )ه( 

 يست المتحدة.ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو  مولطدا، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، )ض( 

 لم ُ دل ممث  التويد م يسل. ض كدم ممث  الكويت أي س زسسم التويد. )ز( 

 ث الهسص  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  ماضكت .ك الم  و شسر  )ح( 

المت يييد ة  -اضسيييت، ضبوليفييييس ) ضلييية : ا  حيييس  الالم سرضيييول لو ييييست المتحيييدة؛ لكوييييت، ضالممدكييية المتحيييدة، ضرولطيييدا، ضا: مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد، ض انتيييس، ضاالم ييييدضل  )ر( 
 : مثيوبيس، ضغيطيس ا ستوائية، ضكوت  يفوار. ل الممتط و اليوميست(، ضالصي ، ضكسزا تتسل؛ 

 كويت أي س زسسم التويد.مثَّ  رولطدا )رئيتة مجدف األم ( ضزيُا  سرجيتهس. ض كدم ممث  ال )ي( 

ة مييدضنيس اليوغوسيال ية سيسزيس، ضجمهوريية موليدض س، نيس، ضإي سليس، ضبدغسرييس، ضبولطيدا، ضبيياض، ض اكييس، ضالج ي  األسيو ، ضجمهوريي أستااليس، ضإستونيس، ضأل سنيس، ضألمسنيس، ضأضكاا )ك( 
 اضي ، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة. فيس، ضليتوانيس، ضالممدكة المتحدة، ضالطالتويد، ض انتس، ض طدطدا، ضن ا، ضكطدا، ض ضالدانماك، ضسدو يطيس، ض 

: مولطيدا، ضبيياض، ضالتيويد، ض انتيس، الم سرضيول مييست(، ضالصيي ، ضغيطييس ا سيتوائية، ضكسزا تيتسل؛ المت يد ة اليو  -: ا  حيس  الاضسيت، ضإثيوبييس، ضبوليفييس ) ضلية الم يدضل  )ل( 
 طدا، ضالو يست المتحدة، الممتط ول: كوت  يفوار، ضالكويت.ضالممدكة المتحدة، ضرول

كيييوت  يفيييوار، ضالكوييييت، ضالممدكييية المتحيييدة، ضرولطيييدا، ضالو ييييست المتحيييدة؛ الم ييييدضل: مثيوبييييس، ضبولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، ضكسزا تيييتسل، ض  )م( 
  .المت د ة اليوميست(؛ الممتط ول: الصي -: ا  حس  الاضست، ضبوليفيس ) ضلة الم سرضول 

: مولطدا، ض انتيس، ضالممدكية المتحيدة، ضالو ييست المتحيدة؛ الم سرضول المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضكسزا تتسل؛  -الاضست، ضإثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلة : ا  حس  الم يدضل  )ل( 
 ، ضالكويت، ضرولطدا.: مياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ضكوت  يفوارالممتط ول 

 ت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضكسزا تتسل، ضالممدكة المتحدة، ضالو يست المتحدة. الم -ا  حس  الاضست، ضبوليفيس ) ضلة  )س( 

 الهسص  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  جطيف.الم  وث  شسرك )ع( 

  س زسسم التويد.مثَّ  الكويت نسئُب ضزيا  سرجيتهس، الوي  كدهم أي )ف( 

 دم ممث  التويد أي س زسسم الكويت.  ( الممثُ  الهسص لوزيا  سرجيتهس الم طت زسلرقل التوري. ضلم ُ دل ممث  الكويت م يسل. ض ك مثَّ  الو يست المتحدة )رئيتة مجدف األم   )ص(  

 ية التورية، ضمصا، ضالممدكة ال ابية الت و ية.اإلسالمية(، ض اكيس، ضالجمهورية ال اب -األر ل، ضألمسنيس، ضإ اال )جمهورية  )ق( 

 ث الهسص  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  مياضت.شسرك الم  و  )ر( 
دكية المتحيدة ل اي سنييس لمت د ة اليوميست(، ميياض، التيويد، غيطييس ا سيتوائية،  انتيس، كسزا تيتسل، كيوت  يفيوار، الكوييت، المما -موليفيس ) ضلة  : مثيوبيس، مولطدا،الم يدضل  )م( 

 : ا  حس  الاضست، ضالصي .الممتط ول :   أحد؛ الم سرضول يست المتحدة األمايكية؛ ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، رولطدا، الو 

  

https://undocs.org/ar/S/2018/1104
https://undocs.org/ar/S/PV.8434
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 اليمن -لحالة في الشرق األوسط ات: االجلس

 دتيييييييةالجمح يييييييا 
 ضثسئق أ اى  تال طد الفا  ض سريههس

الد وات  مياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8190 

شيييييييييي سر/  اا ا  26
2018 

كيييسنول    26رسيييسلة م ر ييية  
  2018 طييييييييييييس ا    الثييييييييييييسنت/ 

موجهية مليى رئييف مجديف  
األمييي  مييي   اييييق اله يييااء  
الم طييييت زييييسليم  ضالمكدييييف  
زموجيييييييييب نييييييييياار مجديييييييييف  

  ( 2017)   2342األميييييييييييي   
 (S/2018/594 )   

مرييييياضع نييييياار مييييييدم 
مي  الممدكية المتحييدة 

(S/2018/156)  
دم مرييييياضع نييييياار ميييييي 

الاضسييت  ميي  ا  حييس 
(S/2018/157)   

 مييي  أ  يييسء 10  
 )أ(المجدف

ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياار 
S/2018/156 

 )ب(11-2-2
  (2018) 2402الياار 

15-0-0 

S/PV.8191 

شيييييييييي سر/  اا ا  27
2018 

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم مليييييى  اليم   
تجسزة اليم ، ضمد ا ش  ة التطتيق ضا س
  ت مكتب  طتيق الر ضل اإلنتسنية

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   المد وه

 

S/PV.8205 

آذار/ميييييييييييييسرس  15
2018 

     S/PRST/2018/5 

S/PV.8235 

نيتييييييييييسل/أماي   17
2018 

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم مليييييى  اليم   
الييييييم ، ضضكيييييي  األميييييي  ال يييييسم لدرييييي ضل 

طتيييق اإلغسثييية  يييت حيييس ت اإلنتيييسنية ضم
 ال وارأل 

أ  يييييييسء  ييييييييعجم
المجدف، ضجميع 

ي   المد وه

 

S/PV.8323 

آب/أغتييييييييييييي ف  2
2018 

مليييييى ل يييييسم سص لاميييييي  االم  يييييوث الهييييي  اليم   
اليم ، ضمد ا ش  ة التطتيق ضا ستجسزة 

  ت مكتب  طتيق الر ضل اإلنتسنية

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   المد وه

 

S/PV.8348 

أ دول/سييييي تم ا  11
2018 

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم مليييييى  اليم   
 اليم 

جمييييييييع أ  يييييييسء 
جدف، ضجميع الم
ي الم  )ج(د وه

 

S/PV.8361 

أ دول/سيييي تم ا  21
2018 

 لدريييي ضل اإلنتييييسنية ضكيييي  األمييييي  ال ييييسم اليم   
 ضمطتق اإلغسثة  ت حس ت ال وارأل 

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   المد وه

 

S/PV.8379 

  رييياي  األضل/ 23
 2018أكتوبا 

لدريييي ضل اإلنتييييسنية ضكيييي  األمييييي  ال ييييسم  اليم   
 ضمطتق اإلغسثة  ت حس ت ال وارأل 

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   المد وه

 

S/PV.8404 

  راي  الثسنت/ 16
 2018نو م ا 

الم  ييييييوث الهييييييسص لامييييييي  ال ييييييسم ملييييييى   اليم   
ضضكييييييي  األمييييييي  ال ييييييسم لدريييييي ضل    اليييييييم ، 

اإلنتييييسنية ضمطتييييق اإلغسثيييية  ييييت حييييس ت  
ال ييييييييوارأل، ضالمييييييييد ا التطفيييييييييوي ل انييييييييسم   
 يس رة  األغوية ال سلمت، ضم ستية ضميد اة م 

 متسر التالم 

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   ) (المد وه

 

S/PV.8424 

 كييييسنول األضل/ 14
 2018 يتم ا 

الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم مليييييى  اليم   
ال يييييسم لدرييييي ضل  الييييييم ، ضضكيييييي  األميييييي 

اإلنتيييسنية ضمطتيييق اإلغسثييية  يييت حيييس ت 
 وارأل ال 

جمييييييييع أ  يييييييسء 
المجدف، ضجميع 

ي   )ج(المد وه

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8190
https://undocs.org/ar/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/594
https://undocs.org/ar/S/2018/156
https://undocs.org/ar/S/2018/157
https://undocs.org/ar/S/2018/156
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8191
https://undocs.org/ar/S/PV.8205
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/PV.8235
https://undocs.org/ar/S/PV.8323
https://undocs.org/ar/S/PV.8348
https://undocs.org/ar/S/PV.8361
https://undocs.org/ar/S/PV.8379
https://undocs.org/ar/S/PV.8404
https://undocs.org/ar/S/PV.8424
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 دتيييييييةالجمح يييييييا 
 ضثسئق أ اى  تال طد الفا  ض سريههس

الد وات  مياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8439 

كييييسنول األضل/  21
 2018 يتم ا 

مرييييياضع نييييياار مييييييدَّم  
مي  الممدكية المتحييدة 

(S/2018/1147) 

  يييييوا مييييي   12  اليم 
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ه(المجديييييييييييييييييييييف
 ضالجهة المد وة

 (2018) 2451الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 
 يست المتحدة.المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضالصي ، ض انتس، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو  -فيس ) ضلة الاضست، ضبوليا  حس   )أ( 

: ا  حيس  الم سرضيول ضالو ييست المتحيدة؛  : مثيوبيس، ضبولطدا، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكيوت  يفيوار، ضالكوييت، ضالممدكية المتحيدة، ضرولطيدا،الم يدضل  )ب( 
 : الصي ، ضكسزا تتسل.الممتط ول المت د ة اليوميست(؛  -الاضست، ضبوليفيس ) ضلة 

 تة    مايق التداضل زسلفيد و م   مهسل.ك الم  وث الهسص  ت الجدشسر  )ج( 

 يد و م  أض سضا. ت الجدتة    مايق التداضل زسلف ت م ستة ضمد اة م س رة متسر التالمشسرك ) ( 

 متحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة. انتس، ضالكويت، ضالممدكة الالمت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضالصي ، ض  -ا  حس  الاضست، ضإثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة  )ه( 

  
 قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك -الجلسات: الحالة في الشرق األوسط 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت يههسض سر 

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

اليييييييييد وات  مييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
  ول( ممتط ال   - الم سرضول 

       
S/PV.8303 

حبياال/ ونييييييييييييييي   29
2018 

نييييييوة األمييييييم   يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم  يييييي 
اان يييية  ييييض ا شييييت سك لدفتيييياة المتحييييدة لم

 أييييسر/ 23  اا يييا مليييى  شييي سر/ 23مييي  
  (S/2018/550) 2018مس و 

س  مراضع ناار ميدم م  ا  حي 
حييييييدة الاضسييييييت ضالو يييييييست المت

(S/2018/647)  

 (2018) 2426الياار    
15-0-0 

S/PV.8436 

ألضل/ نول اكييييييييييييس 21
 2018 يتم ا 

 يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم  يييييي  نييييييوة األمييييييم 
المتحيييييييييييدة لماان ييييييييييية  يييييييييييض ا شيييييييييييت سك 

(S/2018/1088)  

مراضع ناار ميدم م  ا  حيس  
المتحييييييدة  الاضسييييييت ضالو يييييييست

(S/2018/1143) 

 (2018) 2450الياار    
15-0-0 

  
 (2006) 1701لمتحدة المؤقتة في لبنان وقرار مجلس األمن قوة األمم ا -الجلسات: الحالة في الشرق األوسط 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 الد وات  مالً 
 37زسلمس ة 

اليييييييييد وات  مييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 ةزسلمس 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - سرضول الم  

       
S/PV.8338 

آب/أغتيييييييييييييي ف  30
2018 

 موز/ وليييييييييي   30رسيييييييييسلة م ر ييييييييية 
موجهيييية ميييي  األمييييي  ال ييييسم  2018

ملييييييييييييى رئيييييييييييييف مجدييييييييييييف األميييييييييييي  
(S/2018/750)   

مريياضع نييياار مييييدَّم 
مييييييييييييييييييييي   انتيييييييييييييييييييييس 

(S/2018/796)  

مسيييييييييييييييييييييييييياائي ، 
 ضل طسل

 متيية ميي  أ  ييسء المجدييف  
)ا  حييس  الاضسييت، ضالصييي ، 

دكيييية المتحييييدة، ض انتييييس، ضالمم
 ضالو يست المتحدة(

 (2018) 2433الييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

S/PV.8432 
ضل/ كييييييييييييسنول األ 19

 2018 يتم ا 

مسيييييييييييييييييييييييييياائي ،   
 ضل طسل

ضكييي  األمييي  ال ييسم  
ل مديييييييييييييست حفييييييييييييظ  

 التالم 

جميييييييييع أ  ييييييييسء المجدييييييييف، 
ي   ضجميع المد وه

 

  
 ل أخرى مسائ -الجلسات: الحالة في الشرق األوسط 

 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت الجدتة ض سريههسمح ا 
اليييييييييييد وات  مييييييييييياًل 

 37زسلمس ة 
الييييييييييييييييد وات  ميييييييييييييييياًل 

 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 
  -   يييدضل الييياار ضالتصييويت )الم 

 الممتط ول(   - الم سرضول 
       S/PV.8152 

 2018ا كسنول الثسنت/ طس  5
 -م ييياال )جمهوريييية   

  اإلسالمية(
األمي  ال يسم المتيس د 

 لدر ضل التيسسية
جميع أ  سء المجدف، 

ي   ضجميع المد وه
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 بما في ذلك قضية فلسطين  الشرق األوسط،   الحالة في   -  24
جدتيية  15،  يييد مجدييف األميي   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع 

 ت ممسر ال طد الم طول ”الحسلة  ت الراق األضسييط، زمييس  ييت ذلييك ن ييية 
ع مليييييى محسميييييست شيييييهاية ض ييييييد  دتييييي ي “. ضضاصييييي  المجديييييف ا سيييييتمس

. ضبسإلضييس ة ( 388)كيي  ثالثيية أشييها لدطظييا  ييت رييوا ال طييدمطسنرست مفتوحة 
لييم ي تميييد ملييى ذلييك،  يييد المجدييف محييسمتي  م الميتييي  غيييا ميييار ي  ض 
ض ت ممسر  مراض ت نااري  متطس تي   يمس  ت دق زسلحسلة  ت ن سع غبة.
جدة  ييييت م يييياال رييييوا ال طييييد، نظييييا المجدييييف أي ييييس  ييييت الت ييييورات المتييييت 

اإلسيييالمية( ضالجمهوريييية ال ابييييية التيييورية ضل طيييسل ضاليييييم ،  -)جمهوريييية 
سن . ضيا   ت الجييدضل أ نيي ( 389)ضمجم  الحسلة التيسسية  ت الراق األضسط

 ييييي  الجدتيييييست، زميييييس  يييييت ذليييييك م دوميييييست  ييييي   مبييييييد مييييي  الم دوميييييست
 المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

لييى محسمييست  ييت م ظييم  ، اسييتمع المجدييف م 2018ض ييالل  ييسم   
ست التييت  يييدرس  ييت ممييسر رييوا ال طييد المطتييق الهييسص ل مدييية التييالم  الجدتيي 

أي ييس     ت الراق األضسط ضالممث  الرهصت لامي  ال سم ضاستمع المجدييف 
 يييت ز يييض المطسسييي ست مليييى محسميييست م الميييية مييي  األميييي  ال يييسم، ضضكيييي   

لدريي ضل التيسسييية.    األمي  ال سم لدريي ضل التيسسييية، ضاألمييي  ال ييسم المتييس د 
سق اإلحسمييست الرييهاية، نييدم المطتييق الهييسص  ياييياا  يي  الحسليية  ض ييت سييي 

 ت دييييق   المتييييدرورة  ييييت ن ييييسع غييييبة، ضالت ييييورات  ييييت ال ييييفة الغابييييية  يمييييس 
ا سيييتي سل ضال طيييف، ضالحسلييية  ييت ما ف يييست الجيييو ل، ضاليييد طسميست    زقنريي ة 

ثييييات أي يييس  اإلنديميييية، ضحسلييية  مديييية التيييالم. ض يييالل  ديييك اإلحسميييست، أ 
ويييييي  ضكسلييييية األميييييم المتحيييييدة إلغسثييييية ض ريييييغي  الالجئيييييي   شييييواغ  زريييييقل  م 

، ضضيييم   2018شييي سر/  اا ا    20الفدتييي يطيي   يييت الرييياق األ نيييى. ض يييت  
م شييهايس ملييى المجدييف  ييت ممييسر رييوا ال طييد، ُ  ييت    سيييسق محسميية  شييهاية ُ يييدَّ

ًس   يي رئيف  ضلة  دت ي ، محمو    سس، لدمرسركة )ُ  ت ممث  مسيياائي  أي 
ذلييك ا جتمييسع،   ييس التيييد   ييسس ملييى  يييد ميي  ما    . ض ييت ( 390) ( لدمرييسركة 

 ضلت ميي  أجيي   رييكي  آلييية مت ييد ة األمييااف  ييد م ال ييا ي   ييت التفييسضع  
سئ  الوضع الدائم،  ت غ ول ممسر زمطت محد  ضكمييس رييو   دى جميع مت 

محييد   ييت ا فسنييست أضسييدو، ضميي  أجيي  ضييمسل ال  ييوية الكسمديية  ييت األمييم  
 __________ 

  مبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لد (388) 
 ، ”الحسلة  ت الراق األضسط“. 23لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم   (389) 
  ة، أنظا الجبء الثسنت، اليتم التسزع.لدمبيد م  الم دومست    المرسرك (390) 

ف المت ييس ل مييي  الدضليية الفدتيي يطية ضالدضليية  لدضليية  دتيي ي  ضا  تيياا   المتحييدة 
 . ( 391) 1967 اإلساائيدية  دى أسسس   ور  سم 

دهمت   أي ييس محسمييست م المييية كيي  ثالثيية أشييها ل مييال   يي     ضنييُ
سمييييست اإل المييييية التييييت   دييييك اإلح . ض ييييالل  ( 2016)   2334 طفيييييو الييييياار  

 يييييييدت  ييييييت آذار/مييييييسرس ضحبياال/ ونييييييي  ضحبياال/ ونييييييي  ضأ دول/سيييييي تم ا  
مطتييييييق الهييييييسص  ياييييييياا  يييييي  األنريييييي ة  ضكييييييسنول األضل/ يتييييييم ا، نييييييدم ال 

مييدنيي ، زمييس  ييت ذلييك أ مييسل  ا سييتي سنية اإلسيياائيدية، ض يي  ال طييف ضييد ال 
ض يييي  اله ييييوات    اإلررييييسب ضالتحييييايض ضا سييييتفباز ضاله سزييييست الحمسسييييية، 

ا هييو هس    ضالجهو  الم وضليية لييد ع  مدييية التييالم نييدمس، ض يي  اإلجييااءات التييت 
ت الصييدة ميييي  منديييم  ضلييية مسييياائي   جميييع اليييدضل لدتمييييب  يييت م سمال هيييس ذا 

، ضجييييه   2018أيسر/مييييس و    14. ض ييييت  1967ضاألراضييييت المحتديييية مطييييو  ييييسم  
هييييس مليييييى  ميييي  أ  ييييسء المجديييييف رسييييسلة مليييييى األمييييي  ال ييييسم أشيييييسرضا  ي  10

   طفيييييييييو اليييييييييياار  الممسرسيييييييية المتمثديييييييية  ييييييييت  يييييييييديم  ييييييييييسريا شييييييييفوية  يييييييي 
، ضمد وا ملى األمي  ال سم أل ي مم  ياييياا   يييس  يي   طفيييو  ( 2016)  2334

، نييدم األمييي  ال ييسم التيايييا  2018حبياال/ ونييي     18. ض ييت  ( 392) رييوا الييياار 
.  ( 393)  ييت شييك  مكتييوب   ( 2016)   2334دت التس س     طفيو الياار  الفص 
أي  ياييييييا   يييييت آ يييييا  يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع.  يييييت    يييييييدم   ضليييييم 
مييييييي  أ  يييييييسء المجديييييييف    10، ضجييييييي   2018 يتيييييييم ا  / كيييييييسنول األضل  21
ضإلى رئيف مجدف األميي   ت دييق  أ  سء جد  رسسلة ملى األمي  ال سم  3 ض 

  2334أيسر/ميييييس و زريييييقل  يييييدم  طفييييييو اليييييياار    14لة الموجهييييية  يييييت  زسلاسيييييس 
. ض ييييت رييييون الاسييييسلة، أكييييد المون ييييول مجييييد ا انتطييييس هم زييييقل  ( 394) ( 2016) 

ار. ضأ ييس ضا أي ييس  شييقنهس اإلسييهسم  ييت   بيييب  طفيييو اليييا   التيييسريا اله ييية ميي  
ت  يسريا   ية ك   تا ْت ممال   دى األنيي ، ضمد ييوا ميياة  زقنهم  تون ول  دي 

 دييى المجديييف  يايييا   يييت  يي   طفييييو    أ يياى ملييى األميييي  ال ييسم أل ي ميييم 
 . ( 2016)   2334الياار ضذلك ن   جدتس   المهصصة لمتسز ة الياار 

ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت ن يييسع غيييبة، ض يييت مواجهييية  صيييس د  
،  ييييييد المجديييييف جدتيييييست 2018 ال طيييييف  يييييت آذار/ميييييسرس ضأيسر/ميييييس و

  األمييي  ال ييسم مع  اللهييس أ  ييسء المجدييف ملييى محسميية ميي مضييس ية اسييت 
 __________ 

 (391) S/PV.8183 11 ض 10، الصفحتسل . 
 (392) S/2018/454 . 
 (393) S/2018/614 . 
 (394) S/2018/1150 . 
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آذار/مييسرس، ضميي  المطتييق الهييسص  30المتييس د لدريي ضل التيسسييية  ييت 
آذار/ميييسرس، أمديييغ  30سر/ميييس و. ض يييت الجدتييية الم ييييو ة  يييت أي  15 يييت 

 شييه  شييسركوا  ييت 30 000األمييي  ال ييسم المتييس د المجدييف زييقل نحييو 
انييع مهتدفيية  ا يي  غييبة، ممييس أ ى مييس يتييمى متييياة ال ييو ة الك يياى  ييت مو 

ند ع أ مسل  طف. ضأ س  زقله ال طييف نييد انييدلع  ييت ال ييفة الغابييية، ملى ا
 دت يطت، م ظمهم  ت مييدل ضسييط  900 اات حيث  ظسرا زحتب التيد

. ض يدت أي س جدتة أ اى  ت ( 395)ال فة الغابية، مث  رام و ضالهدي 
ع  دى مثا المظييسراات التييت يسر/مس و،  دى  دفية ال طف الوي اندلأ 15

سر متياة ال و ة الك اى، ضكولك احتجسجس  دييى نييي  سييفسرة نظمت  ت مم
ميييي   يييي  أميييييب ملييييى اليييييدس  ييييت اليييييوم الو يييييست المتحييييدة  ييييت مسيييياائي  

ض يييييييت ريييييييون الجدتييييييية، أمديييييييغ المطتيييييييق الهيييييييسص المجديييييييف  . ( 396)التيييييييسمق
يييث   ييت ال ييفة الغابييية ض يي   ييدرور الوضييع، ح   زس شييت سكست التييت ضن ييت 
  1  300األنيييييييي  ضإصييييييييسزة  شهصييييييييس  دييييييييى    60أ ييييييييس ت التيييييييييسريا زميتيييييييي   

 / ريياي  الثييسنت 19. ض ييت اإلحسميية الرييهاية التييت  يييدت  ييت ( 397)آ اي  
، أمدغ المطتق الهسص المجدف زسلجهو  التت   ولهس  ايي  2018نو م ا 

، ضذلك 2014 الطسر ل سم م  أج  ضمسل ال و ة ملى ا فسق ضنف ممالق
 ريييياي   13ملييييى  11ض ييييياة ال طييييف  ييييت الفتيييياة ميييي   دييييى مثييييا  صييييس د 

الثسنت/نو م ا، جااء  مدييية نفييو هس نييوات الييد سع اإلسيياائيدت  ا يي  ن ييسع 
س نسئييد محدييت لكتسئييب  ييب الييد   اليتييسم، التسز يية لحمييسس،  يهيي  ضنتيي غييبة 

 .( 398)ضستُة  دت يطيي  آ اي 

رييست مفتوحيية كيي  ثالثيية  ،  يييد المجدييف مطسن 2018ض ييالل  ييسم   
  سل/أماي  ض موز/ ولييي  ض ريياي  األضل/  ييت كييسنول الثسنت/ طييس ا ضنيتيي أشييها،  

سء  دييى  أكتوبا. ض ت  دك الجدتست، نظا أ  سء المجدف ضالييدضل األ  يي 
ة األمطييية  ييت ال ييفة  حييد سييواء  ييت الطرييسر ا سييتي سنت اإلسيياائيدت، ضالحسليي 

سع غيييبة. ضركيييب المتكدهمييييول  الغابيييية، ضاألزمييية اإلنتيييسنية المتيييدرورة  يييت ن ييي 
دة ا  تييااف زسليييدس  سصييمة إلسيياائي ،   ييس  دييى نيياار الو يييست المتحيي أي 

 ضكولك  دى نااررس ني  سفسر هس م     أميب ملى اليدس. 

 م  درور الوضع األمطت  ت ن ييسع غييبة  يييب متييياة ت  ض  
 يييت ا تميييس   2018حبياال/ ونيييي   1ال يييو ة الك ييياى،  رييي  المجديييف  يييت 

 __________ 

 (395) S/PV.82193 ض 2صفحتسل ، ال . 
 (396) S/PV.8256 . 
 . 4 ض 3الماجع نفت ، الصفحتسل  (397) 
 (398) S/PV.8405 5ملى  2، الصفحست . 

مي  م  مراض ت نا   دييى الكويت ضالو يست المتحدة، اري  متطس تي ، ميده
. ضن يييي  التصييييويت، أكييييدت ممثديييية الو يييييست المتحييييدة أل ( 400)( 399)التييييوالت

ت  الكويت يمث  ”ضجهة نظا مفامة  ت التحيييب“ مراضع الياار الوي ندم
ميييي  أله الو ييييست المتحيييدة سييييت سرع مزاء ميييس حيييدث  ييييت غيييبة، ضحيييورت 

ن، مهمييس كسنييت ال اي مريياضع الييياار ض  ت ضييده ييية التييت سيييهتسر مهييس ستصييوه
لتصويت. ضأضييس ت أنيي   دييى اليياغم ميي  متيي ضلية حمييسس  يي  اآل اضل ا

  المتييس دات اإلنتييسنية الظاضف الم يرية الص  ة  ت غييبة، ض يي   حوييي 
ملى مطية  حتييية  تييكاية ضشيي  الهجمييست  دييى نيييسر ضصييول المتييس دات 

  ضل مييع التييد ة الفدتيي يطية  ييت ميي اإلنتسنية، زسإلضس ة ملى ر ييض الت ييس
التييالم،  يي له مريياضع الييياار الييوي ندمتيي   أج  ال م  الموحد  دى  حييييق
 دييى مريياضع  . ضنييد  ييم التصييويت أض ( 401)الكويييت لييم  ييور  ذكييا حمييسس

ي ندمت  الكويت، ضلييم ي تمييد زتيي ب التصييويت التييد ت لدو يييست الياار الو
دت ممثديية الممدكيية المتحييدة  ييت المتحدة، ال  و الدائم  ت المجدف. ضأكييه 

اليييااري   ت ييمطسل  طسصييا ممييس غيييا  ميسنهييس ز ييد التصييويت أله مريياض ت
مريياضع  متوازنة أض غسم ة ملى حييد يج دهييس غيييا صييسلحة لدت  يييق؛ ضأله 

الييياار اليييوي ندمتيي  الكوييييت لييم  يييوكا أسييمسء األميييااف اإلررسمييية، ضلكييي ه 
  يريييا زرييك  كييسف ملييى مريياضع الييياار الييوي ندمتيي  الو يييست المتحييدة 

. ضأ يييياب أ  ييييسء ( 402)دييييق زغييييبةمسيييياائي  ضالتبامس هييييس  يمييييس  ت  متيييي ضليست
آ يييياضل  ييييت المجدييييف أي ييييس  يييي  شييييواغ  زرييييقل الطصييييي  الم اضضييييي  

اح مريييياضع الييييياار الييييوي ندمتيييي  الو يييييست المتحييييدة ( 034)كديهمييييس . ثييييم مييييُ
لدتصييييويت ضلييييم  ييييتم ا تمييييس ن، ز ييييد أل  ريييي   ييييت الحصييييول  دييييى ال ييييد  

ت ضاحيييييد، رييييو صيييييوت الم دييييوب ميييي  األصيييييوات، ضحصيييي   ديييييى صييييو 
. ض ت  فتيا التصويت الييوي أ يييب ذلييك، أ يياب ز ييض الو يست المتحدة

ضضيييست متييي ية، ض ييي  أ  يييسء المجديييف  ييي  نديهيييم مزاء  يييدم مجيييااء مفس
أسفهم ل دم ضجو   راسة أشم  لدحسلة  ت غبة ضم  الط  الييوي ندمتيي  

 .( 404)الو يست المتحدة
 __________ 

 (399) S/2018/516. 
 (400) S/2018/520. 
 (401) S/PV.8274 3 ض 2، الصفحتسل. 
 .5 ، ص الماجع نفت (402) 
 )مثيوبيس(.   15  ض   14)رولطدا( ضالصفحتسل   14  ض   13نفت ، الصفحتسل الماجع   (403) 
 12)ميييياض(، ضالصيييفحة  12) انتيييس(، ضالصيييفحة  11الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (404) 

  )كسزا تتسل(. 14)التويد( الصفحة 
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 الجلسات: الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 ماًل زسلمس ة الد وات  37س ة زسلم

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8167 

 كيييييسنول الثييييييسنت/ 25
 2018 طس ا 

 ضليييييييييييييييييييييييييية  30  
 )أ(  واً 

 المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط
الرهصييت لامييي  ال ييسم، ضالماانييب الييدائم ضالممثيي  

لدضليييييية  دتيييييي ي  الماان يييييية لييييييدى األمييييييم المتحييييييدة، 
ضالماانييييييب الييييييدائم  يييييي   ضليييييية الكاسييييييت الاسييييييولت 

المتحييدة، ضرئيييف ض ييد ا  حييس  الماان يية لييدى األمييم 
األضرضبت لدى األمم المتحدة، ضالماانب الدائم  ي  

، ضرئييف جسم ة الدضل ال ابيية ليدى األميم المتحيدة
لدجطة الم طية زممسرسة الر ب الفدت يطت لحيون  ا

 غيا اليسمدة لدتصاف

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء 
المجدييييييف، ضكييييييي ه 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8183 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  20
2018 

المطتييييييق الهييييييسص ل مدييييييية التييييييالم  ييييييت الريييييياق  مساائي   
 دتييييييي ي  ذات ماكيييييييب  األضسيييييييط، ضرئييييييييف  ضلييييييية

 الماانب

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضكييييييييييي ه أ  يييييييييييسء 
المجدييييييف، ضكييييييي ه 

ي   المد وه

 

S/PV.8214 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  26
2018 

س  ة م  أ  يسء   المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
  )ج(، المجديييييييييييييييييييييييييييف 

ضال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياف  
 ) ( المد و 

 

S/PV.8219 

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  30
2018 

األمي  ال سم المتس د لدر ضل التيسسية، ضالماانيب    
 انِّب الدائم     ضلة  دت ي  ذات ماكب الما 

كييييييييييييي  أ  يييييييييييييسء 
المجدييييييف، ضكييييييي  

ي   المد وه

 

S/PV.8244 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   26
2018 

 ضليييييييييييييييييييييييييية  31  
 )ه(  واً 

المطتييييييق الهييييييسص ل مدييييييية التييييييالم  ييييييت الريييييياق 
د ا  حيييس  األضرضبيييت، ضنسئيييب األضسيييط، ضرئييييف ض ييي 

ة الري ب الفدتي يطت رئيف الدجطة الم طيية زممسرسي 
ئم    لدتصاف، ضالماانب الدالحيون  غيا اليسمدة 
ماكب الماانب، ضالماانب الدائم   ضلة  دت ي  ذات

 يي   ضليية الكاسييت الاسييولت ذات ماكييب الماانييب، 
 ضالماانب الدائم    جسم ة الدضل ال ابية

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء 
دييييييف، ضكييييييي  المج
 )ض(ي المد وه 

 

S/PV.8256 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  15
2018 

ماانب الدائم لدضلة  دت ي  ذات ماكب الماانب، لا مساائي   
ضالمطتييييييق الهييييييسص ل مدييييييية التييييييالم  ييييييت الريييييياق 

 األضسط 

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء 
المجدييييييف، ضكييييييي  

ي   ) (المد وه

 

S/PV.8265 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  23
2018 

كسزا تتسل، ضأحد  المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
 ) (المد وي 

 

S/PV.8274 
  حبياال/ ونيييييييييييييييييييييي  1

2018 

مريييييييييييياضع الييييييييييييياار  
الكوييت الميدم مي  

(S/2018/516) 
مريياضع نيياار ميييدم 
مييييييييييييييي  الو ييييييييييييييييست 
المتحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

(S/2018/520)  

    ييييييوا ميييييي  13 الماانب الدائم لدضلة  دت ي  ذات ماكب الماانب مساائي 
أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 

 )ز(،لمجدييييييييييييييييييييييييييفا
ي   ضجميع المد وه

ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياار 
4-1-10 S/2018/516 )ح( 

ر ليييييييم ُي تميييييييد مرييييييياضع اليييييييياا
11-3-1 S/2018/520 )ر( 

S/PV.8289 

حبياال/ ونييييييييييييييي   19
2018 

  ال اف المد و المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 ماًل زسلمس ة الد وات  37س ة زسلم

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8316 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييي   24
2018 

 ضليييييييييييييييييييييييييية  25  
 )ي(  وا

المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الرياق األضسيط،  
ماكيب الماانيب،   الدائم لدضلية  دتي ي  ذات ضالماانب 

ضالييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية  ي  ض ييد ا  حييس  األضرضبييت  
لدى األمم المتحدة، ضرئيف الدجطية الم طيية زممسرسية  

ت لحيونييي  غييييا اليسمدييية لدتصييياف،  الرييي ب الفدتييي يط 
 ضالماانب الدائم لجسم ة الدضل ال ابية 

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء 
المجدييييييف، ضكييييييي ه 

ي   )ك(المد وه

 

S/PV.8329 

آب/أغتيييييييييييييي ف  22
2018 

  ال اف المد و ضكي  األمي  ال سم لدر ضل التيسسية   

S/PV.8358 

سيييييييييييي تم ا /أ دول 20
2018 

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء  المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
المجديييييييييييييييييييييييييييييييييييف، 
 ضال اف المد و

 

S/PV.8375 
 S/PV.8375ض

(Resumption 1) 

 ريييييييييياي  األضل/  18
 2018توبا أك

 ضليييييييييييييييييييييييييية  28  
 )ل(  وا

الماانييييييب الييييييدائم  يييييي   ضليييييية  دتيييييي ي ، ضالمطتييييييق 
الهسص ل مدية التيالم األضسيط، ضالميد ا التطفييوي 

ل  ييت ا نتييسماكييب الم دومييست ا سيياائيدت لحيييوق 
 راضيييييت المحتدييييية )متتييييييدم(، ضالييييييسئم زسأل مييييييسل ا

زسلطيسزيييية  يييي  ض ييييد ا  حييييس  األضرضبييييت لييييدى األمييييم 
الدجطيية الم طييية زممسرسيية الريي ب المتحييدة، ضرئيييف 

الفدت يطت لحيون  غيا اليسمدة لدتصياف، الماانيب 
المتحييدة، الييدائم لجسم يية الييدضل ال ابييية لييدى األمييم 

ماكييييب   ذات  دتيييي ي ضالماانييييب الييييدائم  يييي   ضليييية
ب ضالماانييييييب الييييييدائم  يييييي   ضليييييية الكاسييييييت ، الماانييييييِّ

 الاسولت ذات ماكب الماانب

كييييييييييييي  أ  يييييييييييييسء 
، ضكيي  )م(المجدييف
ي   )ل(المد وه

 

S/PV.8405 

 الثيييييسنت/  رييييياي  19
 2018نو م ا 

كييييييييييييييي ه أ  يييييييييييييييسء   المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
المجدف، ضال ياف  

 ) ( المد و 

 

S/PV.8429 

 كييييييييييييسنول األضل/ 18
 2018 يتم ا 

كييييييييييييي ه أ  يييييييييييييسء  المطتق الهسص ل مدية التالم  ت الراق األضسط   
المجديييييييييييييييييييييييييييييييييييف، 

 ل اف المد وضا

 

 
اإلسييييالمية(، ضآيتييييدطدا، ضبسكتييييتسل، ضال اازييييي ، ضبييييطغال يل،  -)جمهورييييية األرجطتييييي ، ضاألر ل، ضإسييييتونيس، ضإسيييياائي ، ضاإلمييييسرات ال ابييييية المتحييييدة، ضإندضنيتيييييس، ضإ يييياال  )أ( 

ال وليفسرييية(، ضن ييا، ضكوبييس،  -، ض طييبضيال )جمهورييية طييوب أ ايييييس، ضال ييااقلجمهورييية ال ابييية التييورية، ضجمهورييية كوريييس الريي  ية الديمياامييية، ضجضبو تييوانس، ض اكيييس، ضا
 ضالمغاب، ضمدديف، ضالممدكة ال ابية الت و ية، ضالطاضي ، ضنيجيايس، ضاليسزسل. ضل طسل، ضليهتطرتس  ، ضمسليبيس، ضمصا، 

س؛ ض كديم ممثييه   اكييس زسسيم مطظميية الت يسضل اإلسيالمت؛ ض كدييَّم مسليبييس ضزيييا  سرجيتهي شيسرك المطتيق الهيسص  ييت الجدتية  ي  مايييق التيداضل زسلفييد و ميي  الييدس. ضمثيَّ   )ب( 
ال  يدم ا نحييسز. ض كديم رئييف ض يد ا  حيس  ال وليفسريية( زسسيم حاكية مديد -ة زسسم مجمو ة الدضل ال ابية؛ ض كدم ممثه   طبضيال )جمهورية ممث  اإلمسرات ال ابية المتحد
  ية التسزية.ء  ي ،   ال    أل سنيس ضال وسطة ضالهاسك ضالج   األسو  ضصابيس ضجمهورية ميدضنيس اليوغوسالضرضبت ضالدضل األ  ساألضرضبت زسسم ا  حس  األ

 المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضغيطيس ا ستوائية، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة، ضالو يست المتحدة. -موليفيس ) ضلة  )ج( 

 دتة    مايق التداضل زسلفيد و م  اليدس.لهسص  ت الجالمطتق ا شسرك ) ( 

ي ، ضال اازيي ، ضبيطغال يل، ضبو تيوانس، ض اكييس، ض يونف، ضالجمهوريية ال ابيية اإلسالمية(، ضآيتدطدا، ضبسكتيتسل، ضال حيا  -رية األر ل، ضإساائي ، ضإندضنيتيس، ضإ اال )جمهو  (ه) 
اب، ضمدديف،  وليفسرية(، ض ييت نسم، ضن ا، ضكوبس، ضل طسل، ضليهتطرتس  ، ضمسل ة، ضمسليبيس، ضمصا، ضالمغال -طبضيال )جمهورية التورية، ضجطوب أ ايييس، ضال ااق، ض 

 ضالممدكة ال ابية الت و ية، ضنسمي يس، ضالطاضي ، ضنيجيايس، ضاليسزسل.

يية( زسسيم حاكية مديدال ال وليفسر  -سسيم مجمو ية اليدضل ال ابيية؛ ض كديم ممثيه   طيبضيال )جمهوريية  كدم ممثه  ال ااق زسسم مطظمة الت يسضل اإلسيالمت؛ ض كديَّم ممثي   يونف ز )ض( 
ضأضكاانييييس ضالج ييي  األسيييو  ضجمهوريييية مييييدضنيس رئييييف ض يييد ا  حيييس  األضرضبيييت زسسيييم ا  حيييس  األضرضبيييت ضاليييدضل األ  يييسء  يييي ،   يييال  ييي  أل سنييييس  يييدم ا نحييييسز. ض كديييم 
 اليوغوسال ية التسزية. 

https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8329
https://undocs.org/ar/S/PV.8358
https://undocs.org/ar/S/PV.8375
https://undocs.org/ar/S/PV.8375(Resumption1)
https://undocs.org/ar/S/PV.8375(Resumption1)
https://undocs.org/ar/S/PV.8405
https://undocs.org/ar/S/PV.8429
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ضالصيي ، ض انتيس، ضكسزا تيتسل، ضالكوييت، ضالممدكية المتحيدة، المت يد ة اليومييست(، ضالتيطغسل، ضالتيويد،  -ا  حس  الاضست، ضإثيوبيس، ضأضكاانيس، ضإي سليس، ضبوليفيس ) ضلية  ز() 
 ضالو يست المتحدة. 

سيييتوائية، ض انتيييس، ضكسزا تيييتسل، ضكيييوت  يفيييوار، ضالكوييييت. ضالتيييويد، ضالصيييي ، ضغيطييييس ا المت يييد ة اليومييييست(، ضبيييياض،  - : ا  حيييس  الاضسيييت، ضبوليفييييس ) ضليييةيييدضل الم   )ح( 
 مثيوبيس، ضرولطدا، ضبولطدا، ضالممدكة المتحدة.  :الممتط ول  الو يست المتحدة. :الم سرضول 

مثيوبييس، ضبولطيدا، ضبيياض، ضالتيويد، ضالصيي ،  :الممتط يول ست(، ضالكوييت؛ المت يد ة اليوميي  -ا  حيس  الاضسيت، ضبوليفييس ) ضلية  :الم سرضيول متحيدة. : الو ييست الالم ييدضل  )ر( 
 وت  يفوار، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا.ضغيطيس ا ستوائية،  انتس، كسزا تتسل، ضك

يل، ض اكيييس، ضالجمهورييية ال ابييية التييورية، ضجطييوب أ ايييييس،  إندضنيتيييس، ضجمهورييية ضإ يياال اإلسييالمية، ضبسكتييتسل، ضال اازييي ، ضبييطغال  األرجطتييي ، ضاألر ل، ضإسيياائي ، ضإكييوا ضر، ض  )ي( 
 . جيايس، ضاليسزسل س، ضل طسل، ضمسليبيس، ضمصا، ضالمغاب، ضمدديف، ضالممدكة ال ابية الت و ية، ضالطاضي ، ضني بضيال ال وليفسرية، ض ييت نسم، ضن ا، ضكوب ضجمهورية  ط 

 -طظمية الت يسضل اإلسيالمت؛ ض كديم ممثيه   طيبضيال )جمهوريية زسلفييد و مي  الييدس.  كديم ممثيه  ميطغال م زسسيم مشسرك المطتيق الهيسص  يت الجدتية  ي  ماييق التيداضل  )ك( 
م الييييسئم زسأل ميييسل زسلطيسزييية  ييي  ض يييد ا  حيييس  األضرضبيييت زسسيييم ا  حيييس  األال وليفس ضرضبيييت ض ضلييي  األ  يييسء، ضكيييولك أل سنييييس ريييية( زسسيييم حاكييية مديييدال  يييدم ا نحييييسز. ض كديييه
  ية التسزية. س   ضالج   األسو  ضجمهورية ميدضنيس اليوغوسالضليهتطرت

ضجطيوب ضال اازي ، ضبيطغال يل، ض اكييس، ضالجمهوريية ال ابيية التيورية، اإلسالمية(، ضبسكتتسل،  -رضغواي، ضإ اال )جمهورية األر ل، ضإساائي ، ضإكوا ضر، ضإندضنيتيس، ضأض  )ل( 
ال ابيية  ضكوسيتسريكس، ضل طيسل، ضمسليبييس، ضمصيا، ضالمغياب، ضمديديف، ضالممدكية ال وليفسرية(، ض ييت نيسم، ضن يا، ضكوبيس، -ورية أ ايييس، ضال ااق، ض مسل، ض طبضيال )جمه
 الت و ية، ضنسمي يس، ضالطاضي ، ضاليسزسل.

 مثَّ  كسزا تتسل نسئب ضزيارس لدر ضل الهسرجية. )م( 

مية الت يسضل اإلسيالمت؛ ض كديم ممثيه   ميسل زسسيم مجمو ية لفييد و مي  الييدس.  كديم ممثيه  ميطغال م زسسيم مطظرك المطتيق الهيسص  يت الجدتية  ي  ماييق التيداضل زسشس )ل( 
 ال وليفسرية( زسسم حاكة مددال  دم ا نحيسز. -ة. ض كدم ممثه   طبضيال )جمهورية الدضل ال ابي

   
 اق الحالة المتعلقة بالعر   -  25

،  يييد مجدييف األميي   مييف جدتييست ضا هييو 2018 ييالل  ييسم  
سلييية المت ديييية زيييسل ااق. ضميييع نييياارا ضاحيييدا  يميييس  ت ديييق زسل طيييد الم طيييول: الح

زسإلجمييسع، يكييول المجدييف نييد جييد  ض ييية  (2018) 2421ا هييسذ الييياار 
أشييها، حتييى  10م المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ال ييااق لمييدة ز ثيية األميي 

جميييييييع  . ضبسسييييييتثطسء جدتيييييية ضاحييييييدة، ُ يييييييدت( 405)2019أيسر/مييييييس و  31
 طد ض الل الفتاة نيد ا سييت ااع،  دييى شييك  الجدتست،  ت ممسر روا ال

. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  ( 406)محسمييةجدتييست 
 . دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ الجدتست، زمس  ت ذلك م

ت ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، اسييتمع المجدييف ملييى محسمييس 
ميية ميي  الممثيي  الهييسص  لامييي  ال ييسم  صييدية  يي  الحسليية  ييت ال ييااق ميده

ااق ضرئيييف ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ال ييااق. ض دييى لد يي 
لة اإلسالمية  ت ال ااق ضالرسم )الم يياضف أي ييس  دفية ربيمة  طظيم الدض 

لمجدييف  يي  متييقلة  يييد زسسم  ا ل(، ندم الممث  الهسص محسمة ملييى ا
نتهسزيييست ال المسنيييية ضالماحدييية التيييت مدغتهيييس ريييون المتيييقلة، ضكيييولك  ييي  ا 

 __________ 

؛ ضلدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ض يييية ز ثييية 1، الفيييياة (2018) 2421اليييياار  (405) 
  األمم المتحدة لتيديم المتس دة ملى ال ااق، انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت.

  األضل.الثسنت، اليتم ضلدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء  (406) 

ة ال  ثة  ت مجسلت الحوار التيسست ضالمصسلحة الومطية. ض ت روا أنر 
أل ال ييو ة ال و ييية ضالكايميية لدمرييا     الصييد ،  حييظ الممثيي  الهييسص

حتييى  كييول  ا ديييس،  ييت ظيي  ظيياضف ميي  التييالمة ضاألميي ، أمييا حسسييم 
. كميييييس أمديييييع المجديييييف  ديييييى ( 407)سجحييييية ضذات مصيييييدانيةا نتهسزيييييست ن 

أ ي ت ا  سءات زحدضث  بضيا انتهييسمت ضسييوء  ا حتجسجست ال سمة التت
ملييى متييقلة   الهسص أي س . ضأشسر الممث ( 408)م ارة لالنتهسزست ال المسنية

. ضأ ييس  الممثيي  ( 409)المفيييو    الكييويتيي  ضر سيييس ضممتدكييست ال دييدال الثسلثيية
، زييقل المتترييسر الهييسص محسمتيي  األ ييياة ملييى المجدييف الهييسص،  ييالل
التحييق التسزع لامييم المتحييدة لت بيييب المتييسءلة  يي  الجيياائم ضرئيف  ايق 

سييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم نييد الما ك ة م  جسنب  ا ل/ طظيم الدضلة اإل
 .( 410) راي  األضل/أكتوبا 30ضص  ملى ال ااق  ت 

 __________ 

 (407) S/PV.8184 2، الصفحة . 
 (408) S/PV.8324 2، الصفحة . 
 (409) S/PV.8184 ؛ 3،الصيييييييفحةS/PV.8271 ؛ ض 4، الصيييييييفحةS/PV.8324 ،

  .4الصفحة 
 (410) S/PV.8396 ضلدمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا الجييبء التييس س، 3، الصييفحة .

، ضالجيييبء التسسيييع، “ تحيييييق  يييت المطسز يييست ض يصيييت الحييييسئقال” تيييم الثيييسنت، الي
  .“ ريئست التحييق” الثسلث،  اليتم

https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8184
https://undocs.org/ar/S/PV.8324
https://undocs.org/ar/S/PV.8184
https://undocs.org/ar/S/PV.8271
https://undocs.org/ar/S/PV.8324
https://undocs.org/ar/S/PV.8396
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ضنيييدم ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم لمكتييييب مكس حيييية اإلررييييسب ضالمييييد اة  
التطفيوييية لدجطيية مكس حيية اإلررييسب محسميية ملييى المجدييف  التطفيوييية لدمد اييية

س  ض ييي  ميفييي  2018ال يييااق  يييت آذار/ميييسرس   ييي  البييييسرة المريييتاكة مليييى
 ايييية أييييسر/المكتيييب ضالمد ايييية التطفيويييية ز ثييية اسيييت ال ية مريييتاكة  يييت مد

ميي  أجيي  ضيي ط  طسصييا محييد ة لدييد م ال انييسمجت الميييدم  2018مييس و 
 .( 411)ملى حكومة ال ااق

كميييس نيييدم الماانيييب اليييدائم ضرئييييف ض يييد الدجطييية الدضليييية لدصيييديب  
ف    موضوع األشهسص األحما لدى األمم المتحدة محسمة ملى المجد

 ميي  اآللييية الثالثييية التييت  ، ض يي 1991المفيو     ت حاب الهدي   سم 
 اأسيييييهس الدجطييييية الدضليييييية لدصيييييديب األحميييييا، مييييي  أجييييي  م ا ييييية مصييييييا 

. ض ييييت الجدتيييية نفتييييهس، نييييدمت ( 412)    زتيييي ب الطييييباعاألشيييهسص المفيييييو 
ممثديييية لمطظميييية  مكييييي  الميييياأة  ييييت ال ييييااق ضمطتييييية  انيييية  ميييي  ال ييييااق 

 (2000) 1325لمت ييد ة الي س ييست الم طييية متطفيييو نيياار مجدييف األميي  ا
س  يييوم زيي   انيية محسميية ملييى المجدييف  يي  ضضييع الميياأة  ييت ال  ييااق ض مييه

 .( 413)ضضع   ة  م  ضمطيةال م  م  أج  

ء المجدييف ض ت الجدتست الهمف الموكورة أ الن، نسنل أ  ييس 
الومطيييييية، ضال مديييييية التيسسيييييية التييييييدم المحييييياز  يييييت مجيييييااء ا نتهسزيييييست 

الرسمدة، ضجهو  م س ة اإل مسر ضم  سيسق ال م  المتييدرج  دييى  حايييا 
تت كسنت  حييت سييي اة  طظيييم الدضليية اإلسييالمية  ييت ضاست س ة األراضت ال

ال ااق ضالرسم ) ا ل(. ض ت روا الصد ، أ اب ز ض أ  سء المجدييف 
الت يييسضل م ييي .    مهيييم لفاييييق التحيييييق ض  يييوا حكومييية ال يييااق مليييى  ييي 

ضركب أ  سء المجدف أي س  دى المتسئ  اإلنتسنية التت  واجههس ال دييد، 
 يس.زمس  ت ذلك  و ة المرا     ا د

، 2018حبياال/ ونييي   14، الم يييو ة  ييت 8285ض ييت الجدتيية  
، 2019مييس و /أيسر 31أشييها، حتييى  10جد  المجدف ض ية ال  ثيية لمييدة 

 __________ 

 (411) S/PV.8271 9ملى  5، الصفحست . 
 (412) S/PV.8324 6 ض 5، الصفحتسل . 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (413) 

. ( 414)، الييييييوي ا ُّهييييييو زسإلجمييييييسع(2018) 2421ضذلييييييك زموجييييييب الييييييياار 
د الو ييية لفتيياة لجدتيية، ا هييو نيياار  مد يي جييسء  ييت التوضيييح  ييالل ا ضكمييس
أشييها ميي  أجيي   حتييي  مواءميية  جد ييد الو يييست مييع  ضرة الميبانييية،  10

. ضرحييييب ( 415)ثيييةمرييييس مييييع نتيييسئ  التيييييييم الهيييسرجت المتييييتي  لد  ضذليييك   
ر أل ي  ييت الممثييُ  الهييسص ( 416)المجدييف  ييت الييياار مطتييسئ  التيييييم ، ضنيياه
آ ييييييو    ييييييت ا  ت ييييييسر آراء حكومييييييية  لامييييييي  ال ييييييسم لد ييييييااق ضال  ثييييييُة،

األضلوية لتيديم المرورة ضالد م ضالمتس دة زرقل   بيييب الحييوار  ، ( 417)ال ااق
المتييتوى الييومطت ض دييى  يسست الرسم  لدجميع ض حييييق المصييسلحة  دييى  الت 

. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، نييار المجدييف أل  ( 418) صيي يد المجتم ييست المحدييية 
ضال  ثيية المرييورة ضالييد م ضالمتييس دة ملييى    ييييدم الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم 
ميي  ميطهييس ضضييع اإلجييااءات الالزميية ل يييد    حكومة ال ااق زرقل جمديية أمييور 

متيييييقلة   مييييييم ماا يييييسة    نتهسزيييييست، ضمااج ييييية الدسيييييتور، ضكيييييولك م سلجييييية ا  
المطظور الجطتسنت موصفهس متقلة شسمدة ل دة ن س ست ميدة  تيياة ض  تهييس،  

اق ضمتيييس د هس  ديييى كفسلييية مريييسركة الطتيييسء  ضإسيييداء المريييورة لحكومييية ال يييا 
 . ( 419) ضانهاامه  ض مثيده   دى جميع المتتويست 

كمس نظييا المجدييف  ييت الحسليية األمطييية  ييت ال ييااق ض ييت التهد ييد  
 طييييد   الييييوي يرييييكد   طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية ) ا ييييل( ضييييم  ممييييسر ال

الم طييييوني  ”األ  ييييسر التييييت  هييييد  التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي  ميييي  جييييااء 
 .( 420)“  الدضليي األ مسل اإلررسمية“ ض ”صول التالم ضاألم

 __________ 

 ؛ 1، الفياة (2018) 2421الياار  (414) 
 (415) S/PV.8285  الو يست المتحدة(. ضانظا أي س   2، الصفحة(S/2017/966.  
. ضلدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ض يييية ز ثييية 5، الفيييياة (2018) 2421اليييياار  (416) 

  م المتس دة ملى ال ااق، انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت.األمم المتحدة لتيدي
 . S/2018/430ا انظ (417) 
 )أ(. 2، الفياة (2018) 2421الياار  (418) 
 )ب( ض )ه(. 2الفيا سل الماجع نفت ،  (419) 
 .37ض  31اليتمي  لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل،  (420) 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/PV.8271
https://undocs.org/ar/S/PV.8324
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8285
https://undocs.org/ar/S/2017/966
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/430
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
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 الجلسات: الحالة المتعلقة بالعراق

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اًل الد وات  م
 37ة زسلمس 

 39اليييييييد وات  مييييييياًل زسلميييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  )الم يييدضل الييياار ضالتصييويت  
 ول( الممتط    - الم سرضول 

       
S/PV.8184 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  20
2018 

التيايا التيسزع  ريا المييدهم مي   
م    4األمي  ال سم  مال زسلفياة 
  2107نيييييييياار مجدييييييييف األميييييييي   

 (2013 )   (S/2018/40 ) 
 يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم الميييييييدَّم 

 (2017) 2367 مييال زييسلياار 
(S/2018/42)  

الممثييي  الهيييسص لاميييي  ال يييسم  ال ااق 
لد يييييييااق ضرئييييييييف ز ثييييييية األميييييييم 
المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى 

 ال ااق

سييييييييتة ميييييييي  أ  ييييييييسء 
، ضجمييييييييع )أ(المجديييييييف
ي   المد وه

 

S/PV.8271 
أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  30

2018 

التيايا الثسم   را الميدهم م  
 4األمييييي  ال ييييسم  مييييال زييييسلفياة 
 2107م  ناار مجديف األمي  

(2013) (S/2018/353) 
 يايا األمي  ال يسم المييدَّم  ميال  

  2367زيييييييياار مجديييييييف األمييييييي   
 (2017 )   (S/2018/359 ) 

لهييسص لامييي  ال ييسم، ثيي  االمم ال ااق 
ضالميييييييييد اة التطفيويييييييييية لدمد ايييييييييية 
التطفيوييييييييييييية لدجطيييييييييييية مكس حيييييييييييية 
اإلررييسب، ضضكييي  األمييي  ال ييسم 

 لمكتب مكس حة اإلررسب

 متييييية أ  يييييسء  يييييت 
وليفيييييييييييييس المجدييييييييييييف )م
 المت ييييييييييد ة -) ضلييييييييية 

اليومييييييييست(، ضبيييييييياض، 
ضكسزا تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتسل، 
ضالكويييييييت، ضالو يييييييست 
المتحييييدة األمايكييييية(، 

 ضجميع المد وي 

 

S/PV.8285 

حبياال/ ونييييييييييييييي   14
2018 

مراضع ناار مييدم  
مييييييييييييي  الو ييييييييييييييست 
المتحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة 

(S/2018/604) 

  يوال  يت المجديف   
)شيييييييييييييدت ضالو يييييييييييييست 

 المتحدة(

 ( 2018)  2421الياار 
15-0-0 

S/PV.8324 

آب/أغتييييييييييييييييييييي ف  8
2018 

 يايييييييا األمييييييي  ال ييييييسم الميييييييدَّم 
 (2017) 2367 مييال زييسلياار 

(S/2018/677) 
    ريا المييدهم مي   التيايا التسسيع 

م    4األمي  ال سم  مال زسلفياة 
  2107نيييييييياار مجدييييييييف األميييييييي   

 (2013 )   (S/2018/683 )   

 ييسم، ص لامييي  الالممثيي  الهييس ال ااق 
ضالماانيييييب اليييييدائم ضرئييييييف ض يييييد 
الدجطة الدضلية لدصديب األحما 
لييييدى األمييييم المتحييييدة، ضممثدييييية 
 مطظمة  مكي  الماأة  ت ال ااق

  يوال  يت المجديف 
)ميييييييييييياض ضالكوييييييييييييت(، 

 ضجميع المد وي 

 

S/PV.8396 

 رييييياي  الثيييييسنت/  13
 2018نو م ا 

 ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم  ميييييييال 
 (2018) 2421زيييييييييييييييييييييييييييييسلياار 

(S/2018/975) 

ك ه أ  سء المجديف،  ال سمالممث  الهسص لامي   ال ااق 
ي ضك ه   المد وه

 

التيايييييا ال ريييياضل الميييييدَّم ميييي   
 4األمييييي  ال ييييسم  مييييال زييييسلفياة 
 2107م  ناار مجديف األمي  

(2013) (S/2018/976) 

     

 
اء ثدة مطسئب رئيف الوزر )رئيف مجدف األم ( ممة، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت. ضكسنت الكويت يوميست(، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائيالمت د ة ال -موليفيس ) ضلة  )أ( 

 ضضزيا الهسرجية.
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جدتست ضا هو  الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد المجدف س ع  
ر نظيييان  يييت ال طيييد الم طيييول نيييااري  ضأصيييدر ميسنيييًس رئسسييييًس ضاحيييدًا  يييت مميييس

تييييالم“. ضُ يييييدت جدتييييتسل ميييي  رييييون ” مديييييست األمييييم المتحييييدة لحفييييظ ال
الجدتييست  دييى شييك  محييسمتي  م الميتييي ،  يمييس  يييدت ثالثيية ميي  أجيي  

دة إلجيييييييااء ميييييييداض ت، ضأ ييييييياى إلجيييييييااء مطسنريييييييية ا هيييييييسذ نييييييياار، ضضاحييييييي 
ى . ضكسنت المطسنرة المفتوحة  دى شك  جدتة ر ي ة المتتو ( 214)مفتوحة

لحفييظ التييالم،  لمطسنرة ال م  الجمييس ت لتحتييي   مديييست األمييم المتحييدة
 ت حي  كسنت المداض ت زمثسزة أضل اجتمسع سييطوي زرييقل مصييالح حفييظ 

. ض ميييييال زسلممسرسييييية ( 422)(2017) 2378التيييييالم ُي ييييييد  ميييييال زيييييسلياار 
نييس ة اليييوات  جدف محسمست م المية سطوية مع  د  ميي المت  ة،  يد الم

. ( 423)ضمفوضييت الرييامة التييسز ي  ل مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم
، زمييس  ييت ذلييك دتييستالج ضيا   ت الجدضل أ نسن مبيد ميي  الم دومييست  يي 
 م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .

ة م  األمييي   ، استمع المجدف ملى محسمة ميدم 2018ض ت  سم  
وضيييية ا  حييس  األ ايييييت. ضنيييدم ضكيييي   ال ييسم ضإحسمييية ميدمييية ميي  رئسسييية مف 

األمي  ال سم ل مديست حفظ التالم محسمة ملى المجدف  ت مطسس تي ،  يمييس  
م محسميي  مجدييف  ييت مطسسيي ة ضاحييدة األميييُ  ال ييسم المتييس د لتيييس ة  ى ال ة مليي نييده

مفوضيييييو الريييييامة  الييييييسنول ضالم ستيييييست األمطيييييية، ضكيييييولك نيييييس ُة الييييييوات ض 
زمهتدف  مديست حفظ التالم. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، اسييتمع المجدييف ملييى  

مهس ممثدول  ثطي  م   . ة   المطظمست غيا الحكومي محسمتي  نده

رييوا ال طييد  دييى ت المجدييف ضييم  ممييسر ضركييبت المطسنرييست  يي  
الحسجة ملى نه  جمس ت لت بيب   سلية حفييظ التييالم. ض ييت رييوا الصييد ، 
ب شييييد  المتكدمييييول  دييييى أرمييييية  حتييييي  أ اء أ يييياا  حفييييظ التييييالم ض  بييييي 

لتييييييالمة ضاألميييييي ، ضضييييييمسل  حتييييييي  الم ييييييدات ، ض حتييييييي  امتييييييسءلتهم
ض يييست محييد ة ضالتدريب. ضُأشيا أي س  ت المطسنرست ملييى ضيياضرة ضجييو  

الم ييييييسلم ضنسمديييييية لدتحييييييييق، ضحدييييييول سيسسييييييية لتوجييييييي   ميييييي  ال  ثييييييست، 
التطفيييو الرييسم  لدو ييية. ضأشييسرت  ضاسييتاا يجيست متكسمديية ُ  تمييد  ييت نيييسس

 __________ 

  ت، اليتم األضل.ضلدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسن (421) 
 (422) S/PV.8218  ضS/PV.8349 (2017) 2378. انظيييييييييييا أي يييييييييييس اليييييييييييياار ،

 .10 الفياة
 (423) S/PV.8251  ضS/PV.8393 . 

ركة الماأة  ت حفييظ التييالم ضمطييع زيس ة مرس ملى ضاضرة المطسنرست أي س
 ا ستغالل الجطتت ضا نتهسك الجطتيي  ضالمتسءلة  ديهمس.

ض ييييت المطسنريييية المفتوحيييية الا ي يييية المتييييتوى التييييت  يييييدت  ييييت  
،   يييييس األميييييي  ال يييييسم مليييييى ”نيدييييية نو يييييية“  يييييت 2018آذار/ميييييسرس  28

حفيييظ مييي  مييي  أجييي  المريييسركة الجمس يييية ضأ دييي   ييي  مميييالق م يييس رة ”ال 
“ الجد ييدة، التييت  هييدف ملييى ضضييع م ييس أل ضالتبامييست متفييق  ديهييس التييالم

مييع المتييتي  . ض ييت رييوا الصييد ،  إلنرييسء  مديييست حفييظ سييالم  تطسسييب
مدييييب ملييييى الييييدضل األ  ييييسء، زمييييس  يهييييس المجدييييف، أل  صييييي  ض يييييست 

 حييس ظ  دييى المرييسركة التيسسييية، ضأل  ييد ع نحييو ال  ثست ض  تيي هس، ضأل 
. ضشيييد  رئييييف ( 424) مدييييست سيييالم شيييسمدةل سيسسيييية ض صييي  مليييى حديييو التو 

  األمييييم مفوضييييية ا  حييييس  األ اييييييت  دييييى ضيييياضرة الت ييييسضل الوثيييييق مييييي 
لتيسسييية المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت ميي  أجيي  الم ييت نييدمس زسل مديييست ا

التييت  يييوم  ديهييس  مديييست حفييظ التييالم، ض دييى ضيياضرة  حييييق التكسميي  
محسميية نييدمتهس ممثديية  جدييف أي ييس ملييى. ضاسييتمع الم( 425)المطظمتييي مييي  

لمطظميية غيييا حكومييية ميي  غييسض، مييسلت، ضصييفت  يهييس الوضييع التيسسييت 
ضحسلة الحمسييية  ييت مدييدرس، ض  ييت ز ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية  ضاألمطت

م  طفيييو ا فييسق التييالم المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت ملى   
 .( 426)لحة  ت مسلتضالمصس

، اسيييتمع المجديييف مييي  نيييس ة الييييوات 2018أيسر/ميييس و  9ض يييت  
ة األمييم المتحييدة  ييت  ار ييور، ضب  ثيي ييية المهتد يية لال حييس  األ اييييت ض زسل مد

مييسلت، األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت 
ضب ثة األمم المتحدة  ت جطوب التو ال ملييى لمحيية  سميية  يي  التحييديست 

ة ملييى ييية المهتد يي الائيتية التت  واج   طفيو ض يس هم. ض  س نسئييد نييوة ال مد
. ضا فييق ( 427)سل ضييم   جد ييد ض يييست ال  ثييستم مييسج اسييتاا يجيست ا نتييي 

ايييا الفايييق كييسرلوس نسئد اليوة زسل  ثة المتكسمدة مييع الطتييسئ  الييوار ة  ييت  ي
  حفظيية التييالم أل ا ييو  ضس سييسنتوس كيياضز زرييقل  حتييي  سييالمة ضأميي 

إلييى اليييدرات التسز ي  لامم المتحدة، ضأماز الحسجة ملييى  ييدريب األ يياا ، ض 
 __________ 

 (424) S/PV.8218 5لى م 2، الصفحست. 
 .7ملى  5الماجع نفت ، الصفحست  (425) 
 . 10ملى  7ت الماجع نفت ، الصفحس (426) 
 (427) S/PV.8251 4 ض 3، الصفحتسل . 
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أجيي  الت سميي  مييع سذ الييياارات زصييورة  ماكبييية، ميي  ا سييته سرا ية، ضا هيي 
 ييت   ثيية األمييم المتحييدة . ضضصف نسئد اليييوة م ( 428)ال يئست األمطية الم يدة

جطوب التييو ال الحسجيية ملييى حيي  سيسسييت  ييت جطييوب التييو ال زقنهييس ميي  
منجيييسز المتيييسئ  الحسسيييمة التيييت مييي  شيييقنهس  حتيييي  حظيييوظ ال  ثييية  يييت 

 . ( 429)ض  تهس

ض ييت المطسنريية التييطوية زرييقل  ،2018أ دول/سيي تم ا  12ض ييت  
، أمدييغ (2017) 2378ظ التييالم، التييت  يييدت  مييال زييسلياار مصالح حفيي 

ضكييي  األمييي  ال ييسم ل مديييست حفييظ التييالم المجدييف زييقل األمييي  ال ييسم نييد 
ا لتبامييست  ندم،  ت ممييسر م ييس رة ال ميي  ميي  أجيي  حفييظ التييالم، ”م ييالل

لييدضل مييم المتحييدة لحفييظ التييالم“ ملييى جميييع االمرتاكة زرييقل  مديييست األ
م  اضيييس ميييوجبا لدتيييداميا التيييت ا   هيييو هس األمسنييية األ  يييسء إلناارريييس. ضنيييده

ال سميية ميي  أجيي    بيييب أ اء حفييظ التييالم، ضلدجهييو  التييت   ييولهس األمسنيية 
فييظ التييالم ست حال سميية ضالييدضل األ  ييسء لبيييس ة  ييد  الطتييسء  ييت  مدييي 

يمس الجطتيي  م  جسنب حفظيية التييالم، ض  سيي ضمطع ا ستغالل ضا نتهسك 
سيييييالمة . ض  يييييت الائيتيييية التطفيوييييية لرييييي كة ضييييمسل ( 430)ضييييده األمفييييسل

 ييييي  سيييييالمة األمفيييييسل  ديييييى أ ديييييى  األمفيييييسل نيييييس ة ال يييييسلم مليييييى اليييييد سع
المتتويست م   الل ملبام جميع المطظمست المرسركة  ييت  دميييست حفييظ 

 .( 431)سية األمفسلم متطفيو الم س يا الدضلية اليوية لحمالتال

، ض يييييييالل ا جتميييييييسع 2018 رييييييياي  الثيييييييسنت/نو م ا  6ض يييييييت  
مييي  ال ييسم التطوي لدمجدف مييع مفوضييت شييامة األمييم المتحييدة، أمدييع األ

ة المجدييييييف  دييييييى آ ييييييا المتيييييس د لتيييييييس ة اليييييييسنول ضالم ستييييييست األمطيييييي 
س رة ال ميي  ميي  أجيي  حفييظ التييالم، مرييياا ملييى المتتجدات زرقل حسلة م  

د م ييالل ا لتبامييست المرييتاكة، ضأله  150أله  ميي  الييدضل األ  ييسء نييد أ ييه
هييس ا سييتاا يجية المتييتيدة لد  ثييست، التييت أجيياي ثمسنييية مط ا ست ااضييست 

المتحييدة أل  يي  ي  ييالل ال ييسم المسضييت، أسسسيييةل مذا كييسل لرييامة األمييم 
يئة الظاضف المالئمة إلجااء الحوار التيسست  ضررس  ت حفظ التالم ض ه

. ضضصييفت مفوضيية شييامة ز ثيية األمييم المتحييدة ( 432)ضالدمدومسسييية الونسئييية
متهس، كيفييييية  طفيييييو ال  ثيييية  ييييت جطييييوب ال تييييو ال،  ييييت اإلحسميييية التييييت نييييده

لد طف الجطتييت لو  تهس  ت مجسل حمسية المدنيي ، زمس  ت ذلك التصدي 
 __________ 

 . 6ملى  4الماجع نفت ، الصفحست  (428) 
 . 8ملى  6الماجع نفت ، الصفحست  (429) 
 (430) S/PV.8349 7ملى  2، الصفحست . 
 . 9ملى  7الماجع نفت ، الصفحست  (431) 
 (432) S/PV.8393 5ملى  2، الصفحست . 

هيية نحييو المجتم ييست ضالجطتييسنت، ميي   ييالل أ مييسل  ضيي ط األميي  الموجه
. ض طييسضل مفييوع الرييامة لييدى ( 433)المحدية ضالماا ية لدمطظور الجطتييسنت

لمتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية الكونغيييو ز ثييية مطظمييية األميييم ا
ية زسلوصييف  ميي  موظفييي   ييت   ييم حكوميية جمهورييية الكونغييو الديمياام

ظمييية ضأنرييي ة الجمس يييست ديميااميييية  يييت مجيييسل مكس حييية الجايمييية المط ال
. ضأشيييسر مفيييوع شيييامة ز ثييية األميييم المتحيييدة ليييد م نظيييسم ( 434)المتيييدحة

سميي  لد  ثيية  ييت   ييم رييس تت  دييى ال داليية  ييت رييس تت ملييى أل الييدضر المتك
طهس م  م سلجة متقلة سيييس ة اليييسنول  مصالح ن سع األم  ضال دالة ند مكه

ة رة ال سلمييية لمكس حيي . ضنييدم ممثيي  الم ييس ( 435) طتييييس ضشييمو ز ايييية أكثييا 
الجايميييية المطظميييية   ييييا الومطييييية محسميييية ملييييى المجدييييف  يييي  الصييييالت 

ض يي  ضيياضرة أل  كييول ضظيفيية  اليسئميية مييي  الجايميية المطظميية ضالطبا ييست،
 .( 436)ة  ا    مديست حفظ التالمالرامة جبءا م  استجسزة متكسمد

فتيياة نيييد ا سييت ااع  دييى ضركييب المجدييف  ييت ناارا يي   ييالل ال 
جميييس ت لت بييييب حفيييظ التيييالم ض ضر  طسصيييا الريييامة ضال دالييية ال مييي  ال
، أكييييد 2018أيسر/مييييس و  14جول. ض ييييت ميييييسل رئسسييييت صييييدر  ييييت ضالتيييي 

 المجدف م  جد د الم س أل األسسسية لحفييظ التييالم، زمييس  ييت ذلييك موا ييية
د سع  يي  األمييااف ضالحيييس  ضا متطييسع  يي  اسييتهدام اليييوة م   ييت حسليية اليي 

. ضرحييب المجدييف زم ييس رات األمييي  ال ييسم ( 437)الييطفف ضالييد سع  يي  الو ييية
وحيييييد ”ثيس يييية األ اء“  ييييت  مديييييست األمييييم المتحييييدة لحفييييظ الاامييييية ملييييى   

لييا اء التالم، ضأ اب     ق يدن لوضع ممسر سيسسس ت شييسم  ضمتكسميي  
 اء  ييت يكف  التطفيو الف سل ضالكسم  لدو يست، ضيحييد  م ييس يا ضاضييحة لييا
شييييسمدة  ييييييم األ ييياا  الميييدنيي  ضاأل يييياا  الطظيييسميي ، ضيت يييم  مطهجييييست 

ملييى م ييس يا ضاضييحة ضمحييد ة جيييدا لكفسليية المتييسءلة  ضموضييو ية  تييتطد
 يييياب . ضأ ( 438) يييي  التيصيييييا  ييييت األ اء ضإ سحيييية حييييوا ب لييييا اء المتفييييوق 

 المجدييف  يي   ق يييدن لاؤييية األمييي  ال ييسم إلصييالح ركيييبة التييالم ضاألميي ،
ضرحييييب زجهييييو ن الاامييييية ملييييى حرييييد جميييييع الجهييييست الرييييايكة ضصييييسح ة 

 __________ 

 . 8ملى  5الماجع نفت ، الصفحست  (433) 
 . 9ملى  7 الماجع نفت ، الصفحست (434) 
 . 9 ض 8الماجع نفت ، الصفحتسل  (435) 
 . 10 ض 9 لصفحتسلالماجع نفت ، ا (436) 
 (437) S/PRST/2018/10 .الفياة الثسلثة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الثسلثة  راة.  (438) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8349
https://undocs.org/ar/S/PV.8393
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
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ظ التييالم ميي   ييالل م ييس رة ال ميي  ميي  ًس لبيييس ة   سلييية حفيي المصييدحة   ميي 
 .( 439)أج  حفظ التالم

أ دول/سييييييييي تم ا  21المييييييييي ر   (2018) 2436اليييييييييياار  ض يييييييييت 
 جديييييف مجيييييد ا   مييييي  لوضيييييع مميييييسر سيسسيييييس ت شيييييسم ، أكيييييد الم2018

ضمتكسم  لا اء، ضحد  أمثدة  دى األ اء المتميب، ضأشسر ملى أل اإلمسر 
 ط غيييييييت أل يحيييييييد   يييييييداميا لدمتيييييييسءلة  ييييييي  األ اء  ريييييييم  مسئفييييييية مييييييي  

. ضأمييياز المجديييف ( 440)لتيييت  تطسسيييب ميييع حيييس ت التيصيييياا سيييتجسزست ا
د  دييييى أله حفظيييية التييييالم ضيييياضرة التطفيييييو التييييسم لو يييييست الحمسييييية،   قكييييه

ق ميت يييست الو ييية، زسسييتهدام جميييع الوسييسئ  الالزميية، متييموح لهييم، ض يي 
. ضمديييب المجديييف مليييى ( 441)زميييس  يييت ذليييك اسيييتهدام الييييوة  طيييد ا نت يييسء

دييييى ضجيييي  التييييا ة لد ييييدء زيييي جااء  حيييييييست األمييييي  ال ييييسم أل  تصيييياف  
ضييييدم ملييى  س ت المب وميية لدتيصيييا الك يييا  ييت األ اء،ت الحيي  سصيية  يي 

ء الم طييية  يييسريا مفصييدة  يي  نتييسئ  مجدييف األميي  ضإلييى الييدضل األ  ييس
 __________ 

  ة ضال راضل ضالتس سة ضال راضل.الماجع نفت ، الفيا سل الهسمت (439) 
 . 1، الفياة (2018) 2436الياار  (440) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (441) 

ض  ط  طفيييو رييون التحيييييست، ضيحيياص  دييى أل  تييتطد الييياارات المتهييوة 
 .( 442)ءمهوا الرقل ملى ميسنست موضو ية    األ ا

،  دييى أرمييية (2018) 2447شييد  المجدييف، زموجييب الييياار ض  
ل ضييم  ض يييست  مديييست حفييظ الرييامة ضال داليية ضالتييجو  م مييسج أنريي ة

التيييالم ضال  ثيييست التيسسيييية الهسصييية مطيييو ميييدا تهس، ضذليييك مييي  أجييي    يييم 
. ( 443) حيييييق األرييييداف ا سيييتاا يجية ضم سلجيييية األسييي سب الجورييييية لدطييييباع

ق ضاأل اء ضالف سليييية ف مليييى األميييي  ال يييسم أل ي يييبز ا  تيييسالمجدييي  ضمديييب
حييدة ميي  متييس دة  ييت رييوا التيييسق، ضيحيياص  دييى  يمييس  يدميي  األمييم المت 

تطتييييق ميييع  اييييق األميييم المتحيييدة الي ييياي ضغييييان مييي  الجهيييست الفس دييية ال
التسز يييية لامييييم المتحييييدة، ضيكفيييي  حتيييي  التونيييييت  ييييت  ه يييييط المااحيييي  

ال ييسزع ضضضييع نيسمهييس الماج ييية، ضيتقكييد ميي  مضييفسء  ا نتيسلييية لد  ثييست
زف سليييية  مدييييست حفيييظ التيييالم،  الماكيييبي  ديييى  يييد ق ال يسنيييست المت ديييية

يرم  م ستست الرامة ضال داليية ضالتييجول، ضذلييك ميي  أجيي   حتييي   زمس
 .( 444) مديست  حدي   مديست ال  ثست ض يييمهس

 __________ 

 . 12ملى  10الماجع نفت ، الفياات  (442) 
 . 1، الفياة (2018) 2447الياار  (443) 
 ) (. )أ( ملى  6فت ، الفياة الماجع ن (444) 

 الجلسات: عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

الجدتيييييية  ييييييا حم
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 ماًل زسلمس ة وات الد  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8218 

آذار/ميييييييييييسرس  28
2018 

جيييي  مييييس ت ميييي  أال ميييي  الج
 حتييييييييييي   مديييييييييييست األمييييييييييم 

 المتحدة لحفظ التالم

س آذار/مسر  2رسسلة م ر ة 
  موجهييية مليييى األميييي 2018

ال ييييييسم ميييييي  الممثيييييي  الييييييدائم 
 لهولطيييدا ليييدى األميييم المتحيييدة 

(S/2018/184) 

 ضلييييييييييييييييييييييييية  52 
 )أ(  واً 

رئييييف مفوضيييية ا  حيييس  األ ايييييت، 
مجمو ة ال حيوث ضالدراسيست ضمد اة 

ضالتدريب  ت مجيسل ال مي  الطتيوي، 
ضاليسئميييييية زسأل ميييييييسل زسلطيسزيييييية لو يييييييد 

األضرضبيييييييييت ليييييييييدى األميييييييييم  ا  حيييييييييس 
المتحييدة، ضالماانييب الييدائم  يي   ضليية 

ماكيييييييييييب  الكاسيييييييييييت الاسيييييييييييولت ذات
 الماانب لدى األمم المتحدة

ل سم، ضكي ه ي  ااألم
أ  ييييييسء المجدييييييف 

، ضكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه )ب(
ي   )ج(المد وه

 

S/PV.8251 
أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييس و  9

2018 

ل مدييييست حفيييظ ضكيييي  األميييي  ال يييسم    
التييالم، نسئييد نييوة ال مدييية المهتد يية 
لال حس  األ اييت ضاألمم المتحدة  ت 
ميييييييم  ار ييييييور، ضنسئيييييييد نيييييييوة ز ثييييييية األ

المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  
لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت، ضنسئييد 

وة ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت جطييوب نيي 
 التو ال

كييييييييييييييييي ه أ  يييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييف، ضكيييييييييي ه 

ي   ) (المد وه

 

S/PV.8253 

أيسر/مييييييييييييييييييييس و  14
2018 

     S/PRST/2018/10 

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
https://undocs.org/ar/S/2018/184
https://undocs.org/ar/S/PV.8251
https://undocs.org/ar/S/PV.8253
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
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الجدتيييييية  ييييييا حم
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 ماًل زسلمس ة وات الد  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8349 

أ دول/سييي تم ا  12
2018 

 ضلييييييييييييييييييييييييية  11  
 )ه(  وا

ضكيييي  األميييي  ال يييسم ل مدييييست حفيييظ 
ة التطفيويييييية لرييييي كة التيييييالم، الائيتييييي 

ضالماانيييب ضيييمسل سيييالمة األمفيييسل، 
ت لييدى األمييم الييدائم لال حييس  األ ايييي 

ا  حييييييييس  المتحييييييييدة، ضرئيييييييييف ض ييييييييد 
 األضرضبت لدى األمم المتحدة

  يييييييييوا مييييييييي   13
أ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 

، ضكييييي ه )ض(المجديييييف
ي   )ز(المد وه

 

S/PV.8360 

أ دول/سييي تم ا  21
2018 

م مرييييياضع نييييياار مييييييد 
المتحدة  م  الو يست

(S/2018/853) 

 ييت  متية أ  يسء   
ا  حييييس  المجدييييف )

الاضسيييت، ضإثيوبييييس، 
ضالصيييي ، ضرولطيييدا، 
 ضالو يست المتحدة(

 ( 2018)  2436الياار 
15-0-0 

S/PV.8393 

  رييياي  الثييييسنت/ 6
 2018 نو م ا

األمييييييييي  ال ييييييييسم المتييييييييس د لتيييييييييس ة    مفوضو الرامة
م ستيييييييييييست األمطيييييييييييية، الييييييييييييسنول ضال

المتحيدة ضمفوضة شامة ز ثة األمم 
 يييييييت جطيييييييوب التيييييييو ال، ضمفيييييييوع 

ز ثيية مطظمييية األمييم المتحيييدة شييامة 
لتحييييييييق ا سييييييتياار  ييييييت جمهورييييييية 
الكونغيييييييييو الديميااميييييييييية، ضمفيييييييييوع 
شييييامة ز ثيييية األمييييم المتحييييدة لييييد م 

س تت، ضممثيي  الم ييس رة ال داليية  ييت ريي 
ال سلمييية لمكس حيية الجايميية المطظميية 

 طيةومال   ا

كييييييييييييييييي ه أ  يييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييف، ضكيييييييييي ه 

ي   المد وه

 

S/PV.8420 

 كييسنول األضل/ 13
 2018 م ا يت

مرييييياضع نييييياار مييييييدم  
أ  ييسء  ييت  10ميي  

 )ح(المجدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف
(S/2018/1109) 

ثالثييية مييي  أ  يييسء   
المجدييييف )ا  حييييس  
الاضسيييييييت، ضكيييييييوت 
 يفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوار، 

 ()ر(ضرولطدا

 ( 2018)  2447الياار 
15-0-0 

 
زيي ، ضال ا غيسل، ضبدجيكيس، ضبيطغال يل، طتي ، ضاألر ل، ضإس سنيس، ضإستونيس، ضإساائي ، ضألمسنيس، ضإندضنيتيس، ضأضرضغواي، ضأضكاانيس، ضأ الطدا، ضإي سليس، ضبسكتيتسل، ضال اااألرج )أ( 

انييدا، ضالتييدفس ضر، ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييو ال، ضسويتيياا، ، ضرض ي ييو تالمتحييدة، ضجمهورييية كوريييس، ضجطييوب أ ايييييس، ضجورجيييس، ضج ض س دطييد، ض اكيييس، ضجمهورييية  طبانيييس
وانييس، ضميسلت، ضمسليبييس، ال وليفسرية(، ض يجت، ض يييت نيسم، ضن ياص، ضكطيدا، ضكوبيس، ضكولوم ييس، ض  فييس، ضل طيسل، ضليت –ضصابيس، ضغوا يمس ، ضالفد ي ، ض طبضيال )جمهورية 

 ضي ، ضني سل، ضالهطد، ضاليسزسل.ضالطا ديف، ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضمد

ضمثيي  مولطييدا نسئييب ضزيييا مثييَّ  أضكاانيييس رئيييف ضزرائهييس. ضمثيي  كييوت  يفييوار ضزيييا الدضليية ضضزيييا الييد سع  يهييس؛ ضمثيي  التييويد ضزيارييس لريي ضل  طتيييق التيسسييست ضال سنيية؛  )ب( 
زيا الدضلية المطتيدب ليدى ضزييا الري ضل األضرضبيية ضالري ضل الهسرجيية؛ ضمثيَّ  الممدكية دية ميو س ممثكسنت كسزا تيتسل ممثدية مطسئيب ضزياريس لديد سع؛ ضكسنيت  انتي  سرجيتهس؛ ض 

 ، ال  و  ت م ارة الائيف.المتحدة ضزيا الدضلة لر ضل الكومطولث ضاألمم المتحدة. ضكسنت الو يست المتحدة ممثدًة زممثدتهس الدائمة لدى األمم المتحدة

ت  ت الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  نواكرور. ضمث  مندضنيتيس ضزيا  سرجيتهيس، اليوي  كديم زسسيم راز ية أميم جطيوب شياق  اييس  األشسرك رئيف مفوضية ا  ح )ج( 
األمي ؛ الم ض ضالتي  ل اليد سع اليومطت، اليوي  كديم زسسيم مجمو ية أصيدنسء المياأة آسيس؛ ضمث  ألمسنييس ضزييا  سرجيتهيس؛ ضمثي  مسيتونيس ضزييا   س هيس؛ ضمثي  كطيدا ضزياريس لري ض 

دهم ال وليفسرية( نسئب ضزيا  سرجيتهس، الوي  حدث زسسم حاكة  دم ا نحيسز. ض كدهم ممث  الطاضي  زسسم مددال الرمسل األضرضبت الهمتة؛ ض ك -ضمثه   طبضيال )جمهورية 
 ية األصيدنسء الم طييي  زسلمتي ضلية  ي  الحمسيية. ضأ يدت مجمو  زسسيم دنسء  مدييست األميم المتحيدة لدتيالم؛ ض كديم ممثي  مي سلييسممث  جمهورية كوريس زسسم مجمو ة أص 

 وسيطة ضالهاسيك، نييس، ضأضكاانييس، ضالاليسئمة زسأل مسل زسلطيسزة لو د ا  حس  األضرضبت لدى األمم المتحيدة الكدمية زسسيم ا  حيس  األضرضبيت ضاليدضل األ  يسء  يي ، ضكيولك أل س
 ال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس. يوغوسيس الض اكيس، ضالج   األسو ، ضجمهورية ميدضن

 شسرك نسئد نوة ز ثة األمم المتحدة  ت جطوب التو ال  ت ا جتمسع    مايق التداضل زسلفيد و م  جوبس. ) ( 

 دا. ، ضكطض يجتضالتطغسل،  ، ضبدجيكس، ضبطغال يل، ضرضاندا، ضرضمسنيس، مندضنيتيس، ضأضرضغواي، ضبسكتتسل، ضال اازي (ه) 

المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضالصي ، ض انتيس، ضكسزا تيتسل، ضكيوت  يفيوار، ضالكوييت، ضالممدكية المتحيدة ل اي سنييس  -ا  حس  الاضست، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة  )ض( 
 ضغيطيس ا ستوائية. يوبيسسم مثلطدا، ضالو يست المتحدة. كمس  حدث ممث  كوت  يفوار زسال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرو 

https://undocs.org/ar/S/PV.8349
https://undocs.org/ar/S/PV.8360
https://undocs.org/ar/S/2018/853
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8393
https://undocs.org/ar/S/PV.8420
https://undocs.org/ar/S/2018/1109
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
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ضالج يي  األسييو ، ضجمهورييية  حييدث رئيييف ض ييد ا  حييس  األضرضبييت زسسييم ا  حييس  األضرضبييت ضالييدضل األ  ييسء  ييي ، ضكييولك أل سنيييس، ضأضكاانيييس، ضال وسييطة ضالهاسييك، ض اكيييس،  )ز( 
   .سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس، ضليهتطرتس ميدضنيس اليوغوسال ية

 ، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة. مثيوبيس، ضبولطدا، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكوت  يفوار، ضالممدكة المتحدة ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية )ح( 

 كسنت رولطدا ممثدة موزيا  سرجيتهس. )ر( 

  
 لجنائيتينالمتبقية للمحكمتين ا اآللية الدولية لتصريف األعمال    -  27

 يييييد مجدييييف األميييي ،  ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، أرب يييية  
 جدتييييييست  ت دييييييق ز ميييييي  اآللييييييية الدضلييييييية لتصييييييايف األ مييييييسل المت يييييييية

اارا ضاحيييدا . ضا تميييد المجديييف ميسنيييس رئسسييييس ضنييي ( 445) الجطيييسئيتي تيييي  لدمحكم
  الميثييسق. ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  زموجييب الفصيي  التييسزع ميي 

الم دومييييست  يييي  الجدتييييست، زمييييس  ييييت ذلييييك م دومييييست  يييي  المرييييسركي  
 .ضالمتكدمي  ضالطتسئ 

، استمع المجدف ملى محسمييست نصييف سييطوية 2018ض ت  سم  
ميييييي  رئيييييييف اآللييييييية الدضلييييييية لتصييييييايف األ مييييييسل المت يييييييية لدمحكمتييييييي  

. ض يييييت  ديييييك ( 446)الجطيييييسئيتي  ضمييييي  الميييييد ت ال يييييسم زريييييقل  مييييي  اآلليييييية
ز ض يييت التحيييديست التيييت محيييا ال ا جتمس يييست، نظيييا المجديييف  يييت التييييدم
اة المرييييمولة زييييسلتيايا، ض  سيييييمس   تيييياع  طفيييييو ض ييييية اآللييييية  ييييالل الفتيييي 

 ت دييييق ز نفييييسذ األحكييييسم. ض ييييت رييييوا الصييييد ،   ييييس م ظييييم أ  ييييسء   يمييييس
المجديييف اليييدضل األ  يييسء مليييى الت يييسضل ميييع مكتيييب الميييد ت ال يييسم  يييت 

أي ييس مييدضر  مييول تكد حد د مكسل الهسربي  م  ال دالة ضا تيسلهم. ضسييدهم الم
 __________ 

 2018شييييي سر/  اا ا  2 ييييت مييييوكاة صييييس رة  يييي  رئسسييييية مجدييييف األميييي   ييييت  (445) 
(S/2018/90 ،) ضا ييييق المجدييييف  دييييى أل المتييييسئ  المت دييييية زسآللييييية الدضلييييية

 1966قة زييييسلياار يف األ مييييسل المت يييييية لدمحكمتييييي  الجطييييسئيتي ، المطريييي لتصييييا 
اآلليية الدضليية لتصيايف األ ميسل ” ، سيجاي  طسضلهس  حت مطيد م طيول (2010)

، الييوي سيييطظا  ييت ممييسرن المجدييف أي ييس  ييت “ المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي 
ة لمحسكميية األشيييهسص المحكميية الدضليييي ”  سئ  المت دييية زسل طيييد   الم طييوني المتيي 
 ضلي     ا نتهسكست الجتيمة لديسنول اإلنتسنت الدضلت التت ار ك ت  يت المت

المحكميييية الجطسئييييية الدضلييييية ”  ض “ 1991منديييييم  وغوسييييال يس التييييسزية مطييييو  ييييسم 
غيييا ذلييك ميي  لمحسكميية األشييهسص المتيي ضلي   يي  أ مييسل اإلزييس ة الجمس ييية ض 

يم رضانييييدا الييييدضلت الما ك يييية  ييييت منديييي ا نتهسكييييست الجتيييييمة لديييييسنول اإلنتييييسنت 
ضالميييوامطي  الاضانيييد ي  المتييي ضلي   ييي  أ ميييسل اإلزيييس ة الجمس يييية ضغياريييس مييي  

كييسنول الثسنت/ طييس ا ض  1ا نتهسكيست الممسثديية  ييت أراضيت الييدضل المجييسضرة ميي  
  الم دوميييييست  ييييي  ض  تيييييت . ضلدمبييييييد مييييي “ 1994كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا  31

ييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي ، لتصييايف األ مييسل المت ي المحكمتييي  ضاآللييية الدضلييية
  .“ المحسكم” انظا الجبء التسسع، اليتم الاازع، 

 (446) S/PV.8278  ضS/PV.8416 . 

ة الدجييييوء ملييييى الي ييييسء المحكمتييييي  التييييسزيتي  ضاآللييييية  ييييت م سحيييية ممكسنييييي 
 م  ائم.ضاليسنول الجطسئت الدضلت كوسيدة ل طسء سال

ض طسضلت ناارات المجدف م ظم الجوانب التت نونرييت  ييت  دييك  
، أصدر المجدف ميسنييس رئسسيييس 2018آذار/مسرس  19ا جتمس ست. ض ت 
 يايارييس  يي  سيييا  2018نيتييسل/أماي   15حدييول ة ز لييي مدييب  ييي  ملييى اآل

س ة ملى ذلك، مدب المجدف ملى الفايق ال سم  غيا سإلض. ضب ( 447) مدهس
الاسييييمت الم طييييت زييييسلمحكمتي  الييييدضليتي  أل ييييييوم مدراسيييية ضا ييييية لتيايييييا 
اآللية، ضكولك لدتيايا الصس ر    مكتيب  دمست الانسزة الدا دية زرييقل 

سلهييس، ضأل ي يياع آرائيي  ضمييس لدييي  ميي  نتييسئ  أض ضأ ملييية  يييييم أسييسليب اآل
. ض حييظ ( 448)ا  يهس المجدف  الل است ااض   م  اآللية وصيست ليطظ

المجدييف مييع اليدييق أل اآللييية  واجيي  مرييسك   ييت نييي  األشييهسص الييو   
ييهم المحكميية ضاألشييهسص المييداني  الييو   أ مييوا مييدة  يييوبتهم، ضشييد   ماأ ي

. ض ييالضة  دييى ذلييك، ( 449)األشييهسص  ء نييي  ريي  دييى أرمييية الطجييسح  ييت 
د المجديييف  ديييى  بمييي  م كس حييية م يييالت المتييي ضلي   ييي  ا نتهسكيييست أكيييه

يمة لديييسنول اإلنتييسنت الييدضلت ميي  ال يييسب، ض دييى ضيياضرة محسكميية الجتيي 
جميع األشهسص الييو   ُضجهييت لهييم  هييم ميي  ن يي  المحكمتييي ، زميي   يييهم 

 .( 450)الهسربول ال سنول 

، ا هيييو المجديييف، ضإل ليييم يكييي  2018حبياال/ ونيييي   27ض يييت  
، زموجب الفص  التسزع ميي  الميثييسق، (2018) 2422 زسإلجمسع، الياار

 2018 موز/ ولييي   1الوي  يه  زموج   المد ت ال سم لالية ا ت سرا م  
. ضحيييث المجديييف  يييت اليييياار جمييييع ( 451)2020حبياال/ ونيييي   30حتيييى 

  ميييس  ديييبم مييي   ميييدرس زكييي ليييية ضأل اليييدضل  ديييى أل  كثيييف   سضنهيييس ميييع اآل
مييي    ييييى مييي  الهيييسربي   متييس دة، ض  سييييمس مييي  أجييي  اليييي ض  دييى كييي 

 __________ 

 (447) S/PRST/2018/6.الفياة الهسمتة ، 
 الماجع نفت ، الفيا سل التس سة ضالثسمطة. (448) 
 الماجع نفت ، الفياة التسس ة. (449) 
 الماجع نفت ، الفياة ال سشاة. (450) 
 .1، الفياة (2018) 2422الياار  (451) 

https://undocs.org/ar/S/2018/90
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/PV.8278
https://undocs.org/ar/S/PV.8416
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
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الدضلييييية لاضانييييدا، الييييو   ُضجهييييت لهييييم  هييييم ميييي  ن يييي  المحكميييية الجطسئييييية 
. ضأحيييسر المجديييف  دميييس زسلريييواغ  التيييت ( 452)ض تيييديمهم زقسييياع ميييس يمكييي 

 ييي  ج الم كييا أ ابييت  طهييس ز ييض الييدضل األ  يييسء  يمييس  ت دييق زييسإل اا
ت ميجييس  ص الو   أ انتهم المحكميية، ضشييجع اآللييية  دييى الطظييا  يي األشهس

. ضبسإلضيييس ة ملييى ذليييك، رحييب المجديييف زييسلتيايا اليييوي ( 453)حيي  مطسسييب
ندمتييي  مليييي  اآلليييية ضبتياييييا مكتيييب  يييدمست الانسزييية الدا ديييية  ييي   ييييييم 

آللييية . ض ييت رييوا الصييد ، مدييب المجدييف ملييى ا( 454)أسسليب اآللية ض مدهس
التييييت نييييدمهس الفاييييق ال سميييي  غيييييا الاسييييمت الم طييييت  فيييو التوصيييييستأل  ط 
لمحكمتي  الييدضليتي ، ضأل  واصيي  ا هييسذ   ييوات لبيييس ة   بيييب الكفييسءة زييس

. ضبغية   بيب الانسزة المتتيدة  دى اآللييية، ( 455)ية اإل ارة ضشفس يتهسض  سل
 جيييييياى  مييييييال أشييييييسر المجدييييييف ملييييييى أله ا ست ااضييييييست المي ديييييية التييييييت 

سترم ،  دى الطحييو المطصييوص  (2010) 1966م  الياار  17 زسلفياة
،  يييسريَا التيييييم 2018آذار/مييسرس  19 دييي   ييت ميسنيي  الائسسييت الميي ر  

 __________ 

 . 4نفت ، الفياة الماجع  (452) 
 . 10الماجع نفت ، الفياة  (453) 
  .S/2018/206ض  S/2018/347. انظا أي س 6الماجع نفت ، الفياة  (454) 
 . 8، الفياة (2018) 2422الياار  (455) 

التيييت ُ  ديييب مييي  مكتيييب األميييم المتحيييدة لهيييدمست الانسزييية الدا ديييية  يميييس 
 .( 456)س اائق اآللية ض مده ت دق ز 

ض ييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، أحيييسر المجديييف  دميييس زيييس تبام  
األمي  ال سم   يي  الي سة الو    م  اشيحهم لم ء المطص ي  الرييسغاي  

آ يييييا ميييي  ن يييييسة اآلليييييية.  نتيجيييية اسيييييتيسلة أحييييد الي يييييسة ضرحيييييي  نييييسع
زييس تبام األمييي  ال ييسم م ييس ة ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، أحييسر المجدييف  دمييس 

ف اآللييية، ضكيييولك  اشييييح المييد ت ال يييسم إل يييس ة نسضييييس ضرئيييي  23  يييي  
  ييط  لفتاة ض ية جد دة، ضرو مس نارن المجدف،  دى الطحو المرييسر ملييي  

ميييييي  الطظييييييسم  10. ضض يييييييس لدمييييييس ة (2018) 2422أ ييييييالن،  ييييييت الييييييياار 
ملييى رئيييف الجم ييية ال سميية  ت لالييية، ضجيي  رئيييف مجدييف األميي األسسسيي 

رسييييسلة يحييييي   يهييييس ملييييى الجم ييييية نسئميييية التاشيييييحست لرييييغ  المطصيييي ي  
 .( 457)الرسغاي   دى نسئمة الي سة لدى اآللية

 __________ 

 . 12الماجع نفت ، الفياة  (456) 
لالميييالع  ديييى  فسصيييي  اإلجيييااءات التيييت ا هيييورس مجديييف األمييي   يميييس  ت ديييق  (457) 

المت يييية لدمحكمتيي  الجيسئيتي ، انظييا  زي يسة اآلليية الدضلييية لتصيايف األ ميسل
الممسرسة المت دية زقحكيسم الميثيسق المتصيدة  ”  ال، -الجبء الاازع، اليتم األضل

  .“ مجدف األم  ملى الجم ية ال سمةمتوصيست 
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37س ة زسلم

اليييد وات  مييياًل زسلميييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  لتصييويت )الم يييدضل ا ض الييياار  
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8208  

آذار/ميييييييييييييييييييييسرس  19
2018 

     S/PRST/2018/6 

S/PV.8278 
حبياال/ ونيييييييييييييييييييييي   6

2018 

 2018نيتيسل/أماي   13رسسلة م ر ة 
موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  
رئيف اآللية الدضلية لتصايف األ ميسل 
المت ييييييييييييييية لدمحكمتيييييييييييييي  الجطيييييييييييييسئيتي  

(S/2018/347) 
 2018أيسر/ميييييس و  17رسيييييسلة م ر ييييية 

موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  
رئيف اآللية الدضلية لتصايف األ ميسل 
 المت ييييييييييييييية لدمحكمتيييييييييييييي  الجطيييييييييييييسئيتي 

(S/2018/471) 

ال وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة  
ضالهاسييييييييييييييييييييييييييييييك، 
ضرضانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا، 
ضصيييييييييييييييييييييييييييييييييييابيس، 

   )أ(ضكاضا يس 

رئييييييييف اآلليييييييية الدضليييييييية 
لتصيييييييييييييايف األ ميييييييييييييسل 
المت ييييييييييييية لدمحكمتيييييييييييي  
الجطييييييييسئيتي ، ضالمييييييييد ت 

 اليةال سم ل

كييييييييييييييييي ه أ  يييييييييييييييييسء 
 المجدييييييييييف، ضكيييييييييي ه 

ي   المد وه

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

اليييييد وات  مييييياًل 
 37س ة زسلم

اليييد وات  مييياًل زسلميييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  لتصييويت )الم يييدضل ا ض الييياار  
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8295 
حبياال/ ونييييييييييييييي   27

2018 

مراضع ناار ميدم  
مييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييياض 

(S/2018/628)   
  يييييييييييييييوال  يييييييييييييييت   صابيس

 جدييييف )ا  حييييس الم
الاضسيييت، ضبيييياض(، 
 ضالدضلة المد وة

 (2018)2422الييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 )ب(14-0-1

)ا ُّهيييييييييييو زموجيييييييييييب الفصييييييييييي  
 التسزع(

S/PV.8416 

 كييييييييييييسنول األضل/ 11
 2018 يتم ا 

مييييوكاة ميييي  األمييييي  ال ييييسم زرييييقل اآللييييية  
الدضليييييييية لتصيييييييايف األ ميييييييسل المت ييييييييية  

   ( S/2018/569الجطسئيتي  ) لدمحكمتي   
  رييييييياي  الثيييييييسنت/ 19رسيييييييسلة م ر ييييييية 

موجهيييييية ملييييييى رئيييييييف  2018نييييييو م ا 
رئييف اآلليية الدضليية مجدف األم  مي  

  يية لدمحكمتييلتصايف األ ميسل المت ي
  (S/2018/1033الجطسئيتي  )

ال وسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطة  
ضالهاسييييييييييييييييييييييييييييييك، 
ضرضانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدا، 
ضصيييييييييييييييييييييييييييييييييييابيس، 

 )أ(ضكاضا يس

يف اآلليييية، ضالميييد ت ئييي ر 
 ال سم لالية

كييييييييييييييييي ه أ  يييييييييييييييييسء 
المجدييييييييييف، ضكيييييييييي ه 

ي   المد وه

 

 
 . كسنت صابيس ممثدًة موزياة ال دل )أ( 

ا ستوائية، ض انتس، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة د، ضالصي ، ضغيطيس المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتوي -: مثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة الم يدضل  )ب( 
 ا  حس  الاضست. :الممتط ول  ؛:   أحدالم سرضول  المتحدة ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة؛

  
 المسلح  األطفال والنزاع   -  28

ض الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد مجدف األم  جدتيية ر ي يية  
المتتوى ضا هو ناارا ضاحدا  يمس  ت دييق زسل طييد الم طييول ”األمفييسل ضالصييااع 

م دومييست مضييس ية  يي  ا جتمييسع، زمييس  ييت  1المتدح“. ض ا   ت الجدضل 
 سركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  ذلك    المر

تيييت  ممتهيييس التيييويد،  ييييد فسريميييية الضإضيييس ة مليييى الميييوكاة الم 
ضم   2018 موز/ ولي   9المجدف مطسنرة مفتوحة ر ي ة المتتوى  ت 

ممييييييسر ال طييييييد الفا ييييييت الم طييييييول ”حمسيييييييُة األمفييييييسل اليييييييوَم  رءل لدطهبا ييييييست 
ست نييدمتهس كيي ه . ضاسييتمع المجدييف  ييت الجدتيية ملييى محسميي ( 459)( 458)“غييداً 

سل ضالطيييباع المتيييدح، ة زسألمفييي ميييي  ال يييسم الم طيييي مييي  الممثدييية الهسصييية لا
(، ضإحيييدى اليونيتييفضالمييد اة التطفيوييية لمطظميية األميييم المتحييدة لد فوليية )

 .( 460)ممثالت المجتمع المدنت م  كولوم يس

 سميييية  ييييي  لممثديييية الهييييسص لامييييي  ال ييييسم لمحيييية وقدددد ا     
 ديييى الطحيييو اليييوار   يييت ، دحمفيييسل ضالطيييباع المتييي ا  جسريييست المت ديييية زسأل
، ضنسلييت منههييس  ريي ا زصييدمة زسلغيية مزاء 2017 يايييا األمييي  ال ييسم ل ييسم 

انتهيييسك، ضالتيييت  21 000ا نتهسكيييست ضيييد األمفيييسل، التيييت  يييسق  يييد رس 
 __________ 

 (458) S/2018/625 .الما ق ، 
     شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. ضلدمبيد م  الم دومست (459) 
 (460) S/PV.8305 . 

. ( 461)ار ك تهس جمس ست متدحة ضنوات حكومية ضأمااف متييدحة مجهوليية
ضميسنمييييسر اق ل ييييا ضأشييييسرت ملييييى أمثديييية جمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية ضا

ضالصومسل،  قمازت ا ر فييسع الحييس   ييت  ييد  حييس ت ا  ت ييسف، ضزيييس ة 
 ييد  األمفييسل الييو   نتدييوا أض أصييي وا، ضاسييتهدام األمفييسل  ييت الهجمييست 
ا نتحسرييييية، ضاسييييتهداف المييييدارس ضالمتترييييفيست، ضمطييييع ضصييييول اليوا يييي  

و   اليي  فسلضش  الهجمست  ديهس، ضا حتجسز غيا اليسنونت لام اإلنتسنية
ب م أل لهيييييم صيييييدة زسلجمس يييييست المتيييييدحة. ض يميييييس  ت ديييييق زيييييسلت ورات   يييييُ
اإليجسمييية، أمييازت الممثديية الهسصيية جمديية أمييور مطهييس التيييدم المحيياز  ييت 
ا تمس  ض طفيو   ط  م  لحمسية األمفسل  ت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى 

 ديييةضنيجيايس، ضالتيدم المحيياز مهييوا الرييقل ميي   ييالل  م ضالتو ال ضمسلت
تييالم  ييت كولوم يييس. ضشييده ت  دييى الصييدة المهميية اليسئميية مييي  حمسييية ال

ال فيييي  ضأي اسييييتاا يجية لتحييييييق التييييالم ضإ امتيييي ،  قشييييسرت أي ييييًس ملييييى 
األ مييسل التييت ي يي دع مهييس مكت هييس  ميياًل زسل يييسل الائسسييت الصييس ر  ييت 

ميييي  أجيييي  جمييييع الممسرسييييست الجيييييدة  2017ا  ريييياي  األضل/أكتييييوب  31
ل  مييييي  متيييييقلة حمسيييييية ال فييييي  ضيييييم   مدييييييست زريييييقيييييي  ض يييييو يا التوج

 .( 463)( 462)التالم
 __________ 

 (461) S/2018/465 . 
 (462) S/PRST/2017/21 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8295
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ضأمازت المد اة التطفيوييية لديونيتيييف  ييت مالحظس هييس التهد ييدات  
اليصييياة ضال ويديية األجيي  التييت  واجيي  األمفييسل  ييت سيييسق الطييباع المتييدح، 

ميييع جمييييع ا نتهسكيييست الما ك ييية ضيييد  ض  يييت مليييى  يييدم التتيييسمح م دييييس
ة م يييس ة م ميييسج األمفيييسل م مسجيييس  سميييس  يييت أرميييي  ت  ديييىاألمفيييسل. ضشيييد 

مجتم يييس هم المحديييية مييي   يييالل الت دييييم الجييييد ضالتيييدريب ضاليييد م الطفتيييت 
. ( 464)ضا جتمس ت، ضالتمتك زحيونهم كجبء أسسست م  أي  مدييية سييالم

د ميي  ن يي   ضضصييفت ممثديية المجتمييع المييدنت  جابتهييس ك فيي  جطييدي مجطييه
الجيييييل الريييي  ت، ض حييييدثت ملييييى  - سولوم ييييي لك اليييييوات المتييييدحة الثورييييية

أ  سء المجدييف زسسييم مجمو يية ا سترييسريي  الريي سب الم طيييي  زسل فوليية 
ضالماارييييييية ضالطييييييباع المتييييييدح. ضنييييييدمت  ييييييت مالحظس هييييييس مجمو يييييية ميييييي  
 التوصيييست زرييقل كيفييية م سلجيية األسيي سب الجورييية التييت  ج ييا األمفييسل

ل  ييت األمفييسترييسرة  دى ا ن مسم ملى الجمس ييست المتييدحة، ضضييمسل اس
 مدية م س ة اإل مسج، ضم سلجة الي سيس المحد ة التت   ثا  دى الفتيييست 
 ييييت  مدييييية م ييييس ة اإل مييييسج، ضا  تييييااف زسألمفييييسل ك ييييحسيس يحييييق لهييييم 

 .( 465)الحصول  دى   وي ست

 ض ييييييالل المييييييداض ت، أ يييييياب أ  ييييييسء المجدييييييف ضغيييييييارم ميييييي  
 ييت  ييسم ألمفييسل ست ضييد االمتكدمييي   يي  نديهييم مزاء  با ييد  ييد  ا نتهسكيي 

، ضشييييد ضا  دييييى متيييي ضلية المجتمييييع الييييدضلت  ييييت التصييييدي لهييييون 2017
الت ييورات المتييتجدة. ضسييدهموا أي ييس زييسلت ورات اإليجسمييية، زمييس  ييت ذلييك 

مفييي   10 000مميييالق الييييوات ضالجمس يييست المتيييدحة سيييااح أكثيييا مييي  
ل م  ضمطية جد دة. ض حظ ال د د م  المتكدمي  أضالتونيع  دى   ط  

ائيتية    حمسية األمفسل  يع  دى  س ق الدضل األ  سء، ضلية الالمت  
ض  ييوا الييدضل التييت لييم  دتييبم ز ييد زسلصييكوك الدضلييية ذات الصييدة أل  ف يي  
ذليييك. ضشيييد ضا أي يييس  ديييى أرميييية منهيييسء اإل يييالت مييي  ال ييييسب ضضيييمسل 

د المتكدميييييول   ديييييى ضييييياضرة أل  ميييييطح  مدييييييست التيييييالم المتيييييسءلة. ضأكيييييه
األمفيييسل ضأل  هصييي  الميييوار  الالزمييية  س حمسييييةصيييد ن يييسي األضلويييية لا 

لولك، زمس  ت ذلك م   الل   م متترسري حمسية األمفسل، ض  وا ملى 
 بضيييييد المجدييييف زم دومييييست آنييييية ضموضييييو ية ض نيييييية  يييي  ا نتهسكييييست 

طهيييس آليييية الاصيييد ضا  تيييداءات الما ك ييية ضيييد األمفيييسل، ضذليييك موسيييسئ  م
األمفيييسل  ييت حيييس ت   ك ييية ضييدمة الما ضاإلمييال   يي  ا نتهسكيييست الجتييي 

 الطباع المتدح.

 __________ 

 (463) S/PV.8305 5ملى  3، الصفحست . 
 . 8ملى  5الماجع نفت ، الصفحست  (464) 
 . 10ملى  8الماجع نفت ، الصفحست  (465) 

ض ييت مداييية المطسنريية المفتوحيية الا ي يية المتييتوى، ا هييو مجدييف  
الييياار . ضأرسب المجدييف  ييت رييوا (2018) 2427األم  زسإلجمسع الياار 

ت جميييع األنريي ة ال فيي   يي حمسية  لمتحدة أل   مم ماا سةزسلدضل ضاألمم ا
ذات الصيييدة التيييت ُي ييي دع مهيييس  يييت سييييسق مطيييع نريييوب الطبا يييست ض يييت 
حيييس ت الطيييباع ضميييس ز يييد انتهيييسء الطيييباع زغيييية الحفيييسظ  ديييى التيييالم ضمطيييع 

ضأ يياب المجدييف  يي  التباميي  زييقل  طظييا  ييت أ ضات  ( 466)؛ نروب الطبا ست
كيياة رات الم  ة اإلنييواوميية األمييم المتحييدة ضأل يتييتهدمهس لكفسليية  اجميي مطظ

ييييبا ست المحتمديييية ملييييى مجييييااءات ضنسئييييية م كيييياة ضمدموسيييية،  تييييتهدف  زسلطي
غسييييييست مطهيييييس حمسيييييية األمفيييييسل، ميييييع التتيييييديم  يييييت الونيييييت نفتييييي  زيييييقل 
ا نتهسكييست ضا  تييداءات اله ييياة ضييد األمفييسل يمكيي  أل  كييول م شيياا 

ضأريييسب . ( 467)ق نحيييو الطيييباع أض  ديييى  صييي يد ض يا ييي م كييياا  ديييى ا نيييب 
  ييسء ضكيسنييست األمييم المتحييدة، زمييس  يهييس لجطيية مطييسء ف زسلييدضل األالمجديي 

التييالم، أل  كفيي  ماا ييسة آراء األمفييسل  ييت أنريي ة ال امجيية ميييوال  ضرة 
. ضأ يياب المجدييف  يي  زيييسلغ ندييي  مزاء اسييتهدام المييدارس  يييت ( 468)الطييباع

يهيييسلف الييييسنول اليييدضلت التيييسري، ضحيييث جمييييع األغيييااع ال تيييكاية زميييس 
دييى احتيياام ال ييسزع المييدنت لدمييدارس، ضشييجع ست المتييدحة  أمااف الطبا 

الدضل األ  سء  دى ا هسذ  داميا مدموسة لدا ع    استهدام المييدارس 
م  ن   اليوات المتدحة ضالجمس ست المتدحة غيا التسز ة لدييدضل، ضحييث 

 ييييت الهجميييست  دييييى المييييدارس  اليييدضل األ  ييييسء  دييييى ضيييمسل التحييييييق
ألمييم المتحييدة  دييى الصيي يد  س  اق  م  الي   طهس، ض ضميسضسة المت ض 

الي يياي أل   ييبز أ مييسل الاصييد ضاإلمييال  زرييقل اسييتهدام المييدارس  ييت 
. ضحييث المجدييف أي ييس الييدضل األ  ييسء الم طييية ( 469)األغااع ال تكاية

مييية لالحتيسجيييست  ديييى   مييييم ماا يييسة حمسيييية ال فييي  ضكفسلييية الماا يييسة التس
التيييييالح    مديييييست نييييبع  ييييت جميييييع مااحييييي  الهسصيييية لدفتيييييست ضالفتييييييست

ضالتتييييايح ضإ ييييس ة اإل مييييسج، ضذلييييك موسييييسئ  مطهييييس منرييييسء  مدييييية  اا ييييت 
. ضشيييييجع المجديييييف كيييييولك اليييييدضل ( 470)ا  ت يييييسرات الجطتيييييسنية ضال مايييييية

األ  سء  دى التاكيب  دى  اص م س ة م مسج ض قري  األمفسل ز ايييية 
  يييدمست الا سيييية األجييي  ضمتيييتدامة، زميييس يريييم  الحصيييول  ديييى مويدييية

الطفتيييييت ضال ييييياام  الت ديميييييية، ضكيييييولك التو يييييية  ا ييييي   الصيييييحية ضاليييييد م
 __________ 

 . 3 ، الفياة(2018) 2427الياار  (466) 
 . 8ملى  7الماجع نفت ، الفياات  (467) 
 . 23 الماجع نفت ، الفياة (468) 
 . 16الماجع نفت ، الفياة  (469) 
 . 24الماجع نفت ، الفياة  (470) 
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. ضبسإلضس ة ملييى ذلييك، كييار المجدييف مد يي  ملييى ( 471)المجتم ست المحدية
األميييي  ال يييسم أل يحييياص  ديييى  طيييسضل جمييييع  ييييسريان المت ديييية زحيييس ت 

 ا ميي  فييسل ضالطييباع المتييدح موصييفهس جسن ييس محييدن اييية محييد ة متييقلة األم
 .( 472)ياياجوانب الت 

،  طسضل المجدف جدضل أ مسل األمفسل ضالطباع 2018ض ت  سم  
المتييدح ضييم   ييد  ميي  ناارا يي  المت دييية م دييدال ضمطييسمق ز يطهييس، ضكييولك 

أحكيييسم  2واضيييي ية؛ ض يييا   يييت الجيييدضل ضيييم  اليييياارات المت ديييية م طيييو  م
 __________ 

 . 26الماجع نفت ، الفياة  (471) 
 . 38الماجع نفت ، الفياة  (472) 

ميييييييور، )أ( أ ال المجديييييييف ارات. ض ييييييت جمدييييييية أتييييييسرة مييييييي   ديييييييك الييييييييا مه
ا نتهسكست ضالتجييسضزات الما ك يية ضييد األمفييسل ضمسلييب مونفهييس ضالمتييسءلة 
 طهس، ضمسلب زس متثسل لدصكوك الدضلية؛ )ب( ضحييث  دييى  طفيييو   ييط 

د  دييى أرمييية ال م  ضال اام  المت دية زسألمفييسل ضالطييباع الم تييدح؛ )ج( ضأكييه
 مديييست التتييايح ضنيييبع حمسييية ال فيي  ضيييم  رييواغ  المت ديييية ز ماا ييسة ال

التييالح ضإ ييس ة اإل مييسج ض ييت مصييالح ن ييسع األميي ؛ ) ( ضمدييب الاصييد 
ضالتحديييييي  ضاإلميييييال   يميييييس يهييييي  الريييييواغ  المت ديييييية زحمسيييييية األمفيييييسل؛ 

 ييت مطظوميية  ض  س ملى م راج متقلة حمسية األمفييسل كمتييقلة شييسمدة )ه(
  ييييداميا ضييييد ما ك ييييتأض   ييييس ملييييى  يييياع  األمييييم المتحييييدة؛ )ض( ض يييياع

 ا نتهسكست ضالتجسضزات ضد األمفسل.
 

 1الجدضل 

 الجلسات: األطفال والنزاع المسلح

الجدتييية مح يييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 الييد وات  مييالً 
 مول المتكد ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       S/PV.8305 
 موز/ وليييييييييييييييي   9

2018 

حمسيُة األمفسل اليوَم  رءل لدطهبا يست 
 غدًا 

ألمفيييسل  ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  ا
 (S/2018/465ضالطباع المتدح )
 ونيييي   حبيييياال/ 21رسيييسلة م ر ييية 

م موجهييية مليييى األميييي  ال يييس 2018
  ثية م  الييسئم زسأل ميسل زسلطيسزية لد

يد ليدى األميم المتحيدة الدائمة لدتيو 
(S/2018/625)   

مريييياضع نيييياار ميييييدَّم 
 ضليييييييييييييييية  98ميييييييييييييييي  

 )أ(  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا
(S/2018/667) 

 ضليييييييييييييييييييية  110
 )ب(  واً 

لاميييييييي  ال يييييييسم الممثدييييييية الهسصييييييية 
الم طيييية زسألمفيييسل ضالطيييباع المتيييدح، 
ميييييم ضالميييييد اة التطفيويييييية لمطظمييييية األ

المتحيييييييدة لد فولييييييية، ضممثدييييييية  ييييييي  
ئييييييييف ض يييييييد المجتميييييييع الميييييييدنت، ضر 

ا  حييييييييس  األضرضبييييييييت لييييييييدى األمييييييييم 
المتحييييييدة، ضالماانييييييب الييييييدائم لدضليييييية 
الكاسييييييييييت الاسييييييييييولت ذات ماكييييييييييب 
الماانييييييييب لييييييييدى األمييييييييم المتحييييييييدة، 

لدضلة  دت ي  ذات نب الدائم ضالماا
 .ماكب الماانب لدى األمم المتحدة

كيييييييي ه أ  ييييييييسء 
، )ج(المجدييييييييييييف

ميييييييييييييييييييي   73 ض
المييييييييييييييييييييييد وي  
 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال 

، ) (37 زسلمييس ة
ضكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه 
ي   المييييييييييييييييييييييد وه

 )ه(اآل اي 

 (2018) 2427الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

 
دا، ضإي سلييس، ضبيس ض، طيس، ضإس سنيس، ضأستااليس، ضإستونيس، ضأ غسنتتسل، ضإكوا ضر، ضأل سنيس، ضألمسنيس، ضأنيدضرا، ضأضرضغيواي، ضأضكاانييس، ضأ الطيدا، ضآيتيدطرجطتي ، ضأرميمثيوبيس، ضاأل )أ( 

ليرييتت، ضجسمسيكييس، ضالج يي   -يس، ض ييونف، ض يمييور ض اكيييس، ض ريييكيييست(، ضبييياض، المت ييد ة اليوم -دا، ضبوليفيييس ) ضليية ضال ا غييسل، ضبدجيكييس، ضبدغسريييس، ضبديييب، ضبييط ، ضبولطيي 
، ريية موليدض س، ضجطيوب أ اييييساألسو ، ضالجبائا، ضجمهورية أ ايييس الوس ى، ضالجمهوريية الدضميطيكيية، ضجمهوريية كورييس، ضجمهوريية مييدضنيس اليوغوسيال ية سيسزيس، ضجمهو 

سييسموا، ضسييسل مييسريطو، ضسييسنت  طتييطت ضجييبر غايطييس   ، ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييويد، ضسويتيياا، ، ضزم ييسموي، ض نييدا، ضرضمسنيييسضجورجيييس، ضجي ييو ت، ضالييدانماك، ضرضا
جيت، ضن ياص، ال وليفسريية(، ض طدطيدا، ض ي –مهورية ضشيدت، ضصابيس، ضالصومسل، ض مسل، ضغسمول، ضغايطس ا، ضغوا يمس ، ضغيسنس، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ض طبضيال )ج

ل يية، ضمييسلت، ل، ضكاضا يييس، ضكطييدا، ضكييوت  يفييوار، ضكوسييتسريكس، ضالكويييت، ض  فيييس، ضل طييسل، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، ضلي يييس، ضليتوانيييس، ضليهتطرييتس  ، ضمس ييا، ضكسزا تييتسضن
مي ييس، ضالطياضي ، ضالطمتيس، ضالطيجيا، ضمونيسكو، ضنس ة، ضموزام ييق،ة ل اي سنييس ال ظميى ضأ الطيدا الريمسليضمسليبيس، ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضمدديف، ضالممدكية المتحيد
 ضنيجيايس، ضرطغسريس، ضالو يست المتحدة األمايكية، ضاليسزسل، ضاليونسل. 

ال ابييية المتحييدة، ضأنييدضرا، ضإندضنيتيييس،    غسنتييتسل، ضإكييوا ضر، ضأل سنيييس، ضألمسنيييس، ضاإلمييسرات أذربيجييسل، ضاألرجطتييي ، ضاألر ل، ضأرميطيييس، ضإسيي سنيس، ضأسييتااليس، ضإسييتونيس، ضإسيياائي ، ضأ   )ب( 
سكتييتسل، ضبييس ض، ضال اازييي ، ضال ا غييسل، ضبدجيكييس، ضبدغسريييس، ضبديييب، ضبييطغال يل، ضبطمييس،  اإلسييالمية(، ضأ الطييدا، ضآيتييدطدا، ضإي سليييس، ضب   -ضأضرضغييواي، ضأضكاانيييس، ضإ يياال )جمهورييية  

تت، ضجسمسيكييس، ضالج يي  األسييو ، ضالجبائييا، ضجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، ضالجمهورييية الدضميطيكييية، ضجمهورييية كوريييس،  ليريي   - ، ض س دطييد، ض اكيييس، ض ريييكيس، ض ييونف، ض يمييور  ضبييط 
سموي،  جيييس، ضجي ييو ت، ضالييدانماك، ضرضانييدا، ضرضمسنيييس، ضزم يي ديمياامييية، ضجمهورييية ميييدضنيس اليوغوسييال ية سييسزيس، ضجمهورييية مولييدض س، ضجطييوب أ ايييييس، ضجور ضجمهورييية الكونغييو ال 

 ييااق، ض مييسل، ضغييسمول، ضغايطييس ا،  ضسييسموا، ضسييسل مييسريطو، ضسييسنت  طتييطت ضجييبر غايطييس   ، ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييو ال، ضسويتيياا، ضشيييدت، ضصييابيس، ضالصييومسل، ضال 
، ضكاضا يييس، ضكطييدا، ضكييوت  يفييوار، ضكوسييتسريكس، ضكولوم يييس،  ليفسرييية(، ض طدطييدا، ض يجييت، ض ييييت نييسم، ضن يياص، ضن ييا ال و   –ضغوا يمييس ، ضغيسنييس، ضالفد ييي ، ض طييبضيال )جمهورييية  

تيي و ية،  طرييتس  ، ضمسل يية، ضمييسلت، ضمسليبيييس، ضمصييا، ضالمغيياب، ضالمكتيييك، ضمدييديف، ضالممدكيية ال ابييية ال ضكيطيييس، ض  فيييس، ضل طييسل، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، ضلي يييس، ضليتوانيييس، ضليهت 
 ضالطمتس، ضالطيجا، ضنيجيايس، ضالهطد، ضرطغسريس، ضرولطدا، ضاليسزسل، ضاليم ، ضاليونسل  ضموزام يق، ضمونسكو، ضميسنمسر، ضالطاضي ، 

https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/2018/465
https://undocs.org/ar/S/2018/625
https://undocs.org/ar/S/2018/667
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 م ( ممثدة مائيف ضزرائهس؛ ضمثه  رولطدا رئيف ضزراء أرضبس.كسنت التويد )اليسئمة مائسسة مجدف األ )ج( 

ا، ضإندضنيتييييس، ضإسييياائي ، ضأ غسنتييتسل، ضإكيييوا ضر، ضألمسنيييس، ضاإلميييسرات ال ابييية المتحيييدة، ضأنييدضر  ضأسيييتااليس، ضإسييتونيس،األر ل، ضأرميطييييس، ضإسيي سنيس، أذربيجييسل، ضاألرجطتييي ، ض  ) ( 
ال يل، ضبطميييس، ض س دطيييد، ض اكييييس، ضالج ييي  اإلسيييالمية(، ضأ الطيييدا، ضإي سلييييس، ضبسكتيييتسل، ضال اازيييي ، ضال ا غيييسل، ضبدجيكيييس، ضبيييطغ -هوريييية ضأضرضغيييواي، ضأضكاانييييس، ضإ ييياال )جم

جييس، ضجي يو ت، ضرضانيدا، لجبائا، ضجمهورية  طبانيس المتحدة، ضالجمهورية الدضميطيكية، ضجمهورية كوريس، ضجمهوريية الكونغيو الديميااميية، ضجطيوب أ اييييس، ضجور األسو ، ضا
ال وليفسرييية(، ض ييييت نييسم، ضن ييا،  –)جمهورييية  ، ضشيييدت، ضال ييااق، ضغوا يمييس ، ضالفد ييي ، ض طييبضيالضرضمسنيييس، ضسييسل مييسريطو، ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييو ال، ضسويتيياا

سليبيييس، ضمصييا، ضالمغيياب، ضالمكتيييك، ضمدييديف، ضالممدكيية ال ابييية التيي و ية، ضكطييدا، ضكوسييتسريكس، ضكولوم يييس، ضكيطيييس، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، ضليهتطرييتس  ، ضمسل يية، ضم
ضاليييم ، ضاليونييسل. ضمثيي  أ الطييدا ضزيارييس لريي ضل األمفييسل ضالريي سب؛ ضمثيي  لكتييم ا  ضزيارييس لدريي ضل  ، ضالطمتييس، ضنيجيايييس، ضرييس تت، ضالهطييد، ضاليسزييسل، ضميسنمييسر، ضالطيياضي

دارس اآلمطية؛ ض كديهم ممثي  كطيدا زسسيم أضكاانيس نسئب ضزيا  سرجيتهس. ض كدهم ممث  األرجطتي  زسسيم األميااف المون ية  ديى م يالل المي الهسرجية ضالر ضل األضرضبية؛ ضمثَّ  
م ممثيي  اسييتونيس أي ييس زسسييم   فيييس ضليتوانيييس؛ ض كدهمييت ممثديية الطيياضي  زسسييم مدييدال الرييمسل األ  ايييق األصييدنسء ضرضبييت الهمتيية؛ الم طييت زسألمفييسل ضالطييباع المتييدح؛ ض كدييه

 ض كدمت ممثدة  ييت نسم زسسم راز ة أمم جطوب شاق آسيس.

م رئيييف ض يي  (ه)  األسييو ، ضجمهورييية ميييدضنيس  األ  ييسء  ييي ، ضكييولك أل سنيييس، ضأضكاانيييس، ضال وسييطة ضالهاسييك، ضالج يي ضبييت زسسييم ا  حييس  األضرضبييت ضالييدضل د ا  حييس  األضر  كدييه
  س، ضجورجيس، ضصابيس.اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض 

 
 2الجدضل 

 وبند جدول األعمال األحكام ذات الصلة باألطفال والنزاع المسلح، حسب الموضوع

 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
 األطفال والمطالبة بوقفها والمساءلة عنها، وباالمتثال للصكوك الدولية؛إدانة االنتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد     

 ال سشاة ضالحس ية  راة S/PRST/2018/7 الحسلة  ت مورضندي ق بعينهااألحكام الخاصة ببلدان ومناط
 ال سشاة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 32 ، ض29 ، ض7الفياات   (2018) 2448ار يا ال الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 20 ض 19الفيا سل  (2018) 2409الياار   ت دية زجمهورية الكونغو الديميااميةة المالحسل 
 63الفياة  (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت 
 الفياة الثسلثة S/PRST/2018/5 الحسلة  ت الراق األضسط 
 27 ، ض24 ، ض17الفياات    (2018) 2408الياار  الحسلة  ت الصومسل 
  S/PRST/2018/13 الفياة الثسنية  راة 
 54 ، ض52 ، ض36 ، ض34الفياات    (2018) 2431الياار   
 24الفياة    (2018) 2442الياار   
 25الفياة  (2018) 2406ر الياا التو ال ضجطوب التو ال يسريا األمي  ال سم     
 25الفياة  (2018) 2416الياار   
 44ض  38الفيا سل  (2018) 2429الياار   
 26الفياة   (2018) 2445الياار   

)أ(  16 ض 15 ض 13 ض 12 ض 1الفييييييييييييياات   (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 31 ض 30 ض 20 ض 18 ض)ج( ض

   ح لبرامج المتعلقة باألطفال والنزاع المسلعمل واخطط ال
 33الفياة   (2018) 2405ار اليا  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 ‘ )ب(1’ 37 ض 17 سل الفيا  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 54 ض 29الفيا سل  (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 25اة الفي (2018) 2406الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 )ب( 38 ض 38الفيا سل  (2018) 2429الياار   
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 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
 37، ض  26  ، ض 23 ، ض 11  ، ض 10الفياات   (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية    

  حماية الطفل في عمليات التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج وفي إصالح قطاع األمن 
 19الفياة   (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 56 ، ض‘1’)ج(  40 ض 30 ض 16الفياات   (2018) 2448الياار  لة  ت جمهورية أ ايييس الوس ىحسال 
‘ )ج( ض) (، 1’ 37 ، ض26الفيييييييييييييييييييييييييييييييييياات  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 

 38 ‘ )ب(، ض2’ 37 ض
 )ض( 2الفياة  (2018) 2421الياار  ق دية زسل ااالحسلة المت 
 ‘2)أ( ’ 38الفياة  (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت 
 الفياة الثسمطة S/PRST/2018/4  يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/3  وميد التالم  ت غاب أ ايييس 

، 25 ، ض24 ، ض22 ، ض21الفييييييييييييييييييييييييييييييييياات  (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 37 ، ض28 ، ض26 ض

  اكات المرتكبة ضد األطفال وتحليلها واإلبالغ عنهاالنتهرصد ا
 ‘2’) (  40 ض 39الفيا سل  (2018) 2448الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 ‘1’ 59 ‘ )ب( ض1’ 36الفيا سل  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 ‘2)ري( ’ 38الفياة  (2018) 2423الياار  تالحسلة  ت مسل 
 ‘2)ج( ’ 7الفياة   (2018) 2406الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 26الفياة  (2018) 2416ياار لا  
 22الفياة  (2018) 2428الياار   
 )أ( ض 38 ض ‘1’ 11 ض ‘2’ 7الفييييييييييييييييييياات  (2018) 2429الياار   

 ‘7’ ض‘ 1’ 56
 27الفياة  (2018) 2445الياار   

، 22 ) (، ض 16 ، ض8 ، ض5 ، ض3الفييياات   (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 38 ، ض35 ، ض23 ض

 ة مستشارين في مجال حماية األطفال داخل عمليات السالم التابعة لألمم المتحد إدراج مسألة حماية األطفال كمسألة شاملة في منظومة األمم المتحدة، وذلك بوسائل منها نشر 
 33الفياة  (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 39الفياة  (2018) 2399الياار  الوس ىالحسلة  ت جمهورية أ ايييس  
 56 ، ض‘3’)أ(  39الفيا سل  (2018) 2448الياار   
 38الفياة  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 )ض( 2الفياة  (2018) 2421الياار  الحسلة المت دية زسل ااق 
 66 ، ض63 ‘، ض3) ( ’38الفياات  (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت 
 ‘7‘ ض ’6‘ ض’1)أ( ’ 7 الفياات (2018) 2406الياار  ب التو ال يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطو  
 28الفياة  (2018) 2416الياار   
 )ب( 38 ، ض‘3’ 19الفيا سل  (2018) 2429الياار   
 29الفياة  (2018) 2445الياار   

، 33 ، ض23 ، ض22 ، ض10 ، ض8الفييييييياات  (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 38 ، ض37 ، ض36 ، ض35 ، ض34 ض

 الفياة األضلى S/PRST/2018/18 حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 
 ل الفياة الثسلثة ضال راض  S/PRST/2018/1 صول التالم ضاألم  الدضليي  
 الفياة الثسمطة  راة S/PRST/2018/10 حفظ التالم مديست األمم المتحدة ل 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
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 7الفياة  (2018) 2436الياار       

  ات ضد األطفالكبي االنتهاكات والتجاوز التدابير المتخذة ضد مرت
 ) ( 21الفياة   (2018) 2399الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 () ( ض )ض 14الفيا سل   (2018) 2428الياار  التو ال ضجطوب التو ال يسريا األمي  ال سم     
 32الفياة  (2018) 2427الياار  ضالطباع المتدحاألمفسل  واضيعيةالمسائل الم

   
 حماية المدنيين في النزاع المسلح  -  29

ثييالث جدتييست لدطظييا  ،  يييد مجدييف األميي 2018 ييسم  ييالل  
 21الفييياات مييدنيي   ييت الطييباع المتييدح، زمييس  ييت ذلييك جدتيية  ييت حمسييية ال

. ضا هييييو ( 473)ر ي يييية المتييييتوى ُ يييييدت  دييييى شييييك  مطسنريييية مفتوحيييية)ب(
المجدييف نيياارا ضاحييدا ضبيسنييس رئسسيييس ضاحييدا  ييت ممييسر رييوا ال طييد. ضيييا   ييت 

دومييست تييست، زمييس  ييت ذلييك م   الجدومييست  يي مبيييد ميي  الم د 1الجييدضل 
 ضالطتسئ .   المرسركي  ضالمتكدمي  

ض مييييال زمييييوكاة مفسريمييييية م مهميييية ميييي  مولطييييدا،  يييييد المجدييييف  
، 2018أيسر/ميييييس و  22مطسنرييييية مفتوحييييية  ديييييى المتيييييتوى اليييييوزاري  يييييت 

زغيياع   بيييب حمسييية المييدنيي   دييى جميييع المتييتويست ض رييجيع الجهييو  
ضنيييييسنول حييييييوق ل اإلنتيييييسنت اليييييدضلت الييييييسنو حتييييياام الااميييييية مليييييى   بييييييب ا
ضع ض طفيييو سيسسييست ضاسييتاا يجيست لتجطييب ملحييسق اإلنتسل،   ال    ض 

ال ار زسلمدنيي  أثطسء سيا األ مسل ال دائية، زمس  ت ذلك ضم  سيييسق 
”الجهيييد ال يييسلمت“ اليييوي   يييس مليييي  األميييي  ال يييسم  يييت  ياييييان الصيييس ر  يييت 

 ت ريييييون الجدتييييية مليييييىالمجديييييف  ييييي ضاسيييييتمع  .( 475)( 474)2017أيسر/ميييييس و 
ال يييييسم لدجطييييية الدضليييييية لدصيييييديب  محسميييييست مييييي  األميييييي  ال يييييسم، ضالميييييد ا

األحما، ضاألميطة ال سمة لجم ية األم  ال اانية. ضكسل األمييي  ال ييسم أضل 
ميييي  نييييدم محسميييية ملييييى المجدييييف، حيييييث ذكييييا أل أنجييييع مايييييية لحمسييييية 

مييس جييسء  ي  ال ييسمسضل األمالمدنيي  رت مطع الطبا ست ضضضع حد لهس. ض ط 
الطيييباع، ضأشيييسر مليييى  ن مييي  ضصيييف لحسلييية الميييدنيي   يييت مطيييسمق يييت  ياييييا 

 وصييييس   ز ييياضرة  حتيييي  حمسيييية الميييدنيي  مييي   يييالل أميييا التيسسيييست 
الومطية، ضالتواصيي  مييع الجمس ييست المتييدحة غيييا التسز يية لدييدضل، ضكفسليية 

لدجطيية  مييد ا ال ييسمضأميياز ال .( 477)( 476)المتييسءلة  يي  ا نتهسكييست الجتيييمة
 __________ 

  ء الثسنت، اليتم األضل.ضلدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجب  (473) 
 (474) S/2018/444 .الما ق ، 
 (475) S/2017/414 . 
 (476) S/2018/462 . 

اسييتهدام  حمييا أربييع متييسئ     ييث  دييى اليدييق، رييتضلييية لدصييديب األالد
األسيييييدحة المتفجيييييياة الثييديييييية  ييييييت المطييييييسمق المقروليييييية، ضحمسييييييية الا سييييييية 
الصيييحية، ضالحاميييسل مييي  الحايييية، ضاألشيييهسص المفييييو     يييت الطبا يييست 
 المتييدحة. ضحييور ميي  أل أي    يييع لالنتهسكييست يمكيي  أل يكييول ليي  أثييا

سمييية  دييى اليييسنول اإلنتييسنت الييدضلت يييب زمبيييد اإليجد أل التاكرريييب، ضأكيي 
. ض حيييدثت األميطييية ال يييسم لجم يييية األمييي  ( 478)مكييي  أل يحتييي  ا متثيييسلي 

ال اانيييية  ييي  حسلييية الميييدنيي   يييت ال يييااق ضحثيييت المجديييف  ديييى ضيييمسل 
حمسيييية الميييدنيي  زميييس  تمسشيييى ميييع ا لتباميييست اليسنونيييية زموجيييب الييييسنول 

. ض دييى مثييا رييون ( 479)نتييسلدضلت لحيييوق اإلضاليييسنول اليي سنت الييدضلت اإلنتيي 
اإلحسمست، نسنرت الدضل األ  سء س     بيب المتييسءلة  يي  انتهسكييست 
اليسنول الدضلت اإلنتسنت ضاليييسنول الييدضلت لحيييوق اإلنتييسل، ضنييدمت أمثديية 
 مدييية لم ييس رات ضمطييية مطفييوة مهييوا الرييقل. ضشييد  المتكدمييول أي ييس  دييى 

ا ييق ال  ييية  مييال زييسلياار ل  يييي  ضالما ة المييوظفي  اة   بيييب حمسييي ضيياضر 
، ضأي يييس  ديييى ضييياضرة  طفييييو ض ييييست الحمسيييية مييي  ن ييي  (2016) 2286

 مديست األمم المتحدة لحفظ التييالم. ض يييب الجدتيية،  ممييت مولطييدا  ييت 
 .( 480)رة المفتوحةدهصًس لدمطسنم 2018حبياال/ وني   29

، ا هيييو المجديييف زسإلجميييسع اليييياار 2018أيسر/ميييس و  24ض يييت  
، اليييوي ركيييب  ديييى ال النييية ميييي  الطيييباع المتيييدح ضان يييدام (2018) 2417

األم  الغييوائت الطييسجم  يي  الطبا ييست ض  ييا المجس يية. ض ييت الييياار، أ ال 
ة اسييتهدام  جويييع المييدنيي  كقسييدوب ميي  أسييسليب الحيياب،  المجدييف زرييده

. ض يييت ( 481)ضكيييولك مهسلفييية الييييواني  زمطيييع ضصيييول المتيييس دات اإلنتيييسنية
 __________ 

 (477) S/PV.8264 4ملى  2، الصفحست . 
 . 8ملى  4الماجع نفت ، الصفحست  (478) 
 . 10ملى  8الماجع نفت ، الصفحست  (479) 
 (480) S/2018/684 .الما ق ، 
 . 6-5، الفياات (2018) 2417الياار  (481) 
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https://undocs.org/ar/S/2017/414
https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/2018/684
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
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نييي  نيييد ا ههيييو، ضيمكييي  أل  طظيييا  يييت أشيييسر المجديييف مليييى أريييوا الصيييد ، 
ا هيييسذ،  يييداميا جبائيييية يمكييي     ييهيييس  ديييى مييي  ي انييي ، مييي  الكيسنييييست 

. ضحث المجدف زيييوة ( 482)ةضاأل اا ،  مديست ميصسل المتس دات اإلنتسني 
 الييدضل  دييى أل ُ جيياي،  ييت اسييتياللية،  حيييييست كسمديية ض ورييية ضمحس ييدة

الي ييييسئية،  ييييت انتهسكييييست اليييييسنول الييييدضلت  ض  سليييية، كيييي  ضييييم  ض  تيييي 
اإلنتييييسنت المتصييييدة زسسييييتهدام  جويييييع المييييدنيي  كقسييييدوب ميييي  أسييييسليب 

الالزميية ضييد ض دييى الييييسم،  طييد ا نت ييسء، زس هييسذ اإلجييااءات  الحيياب،
. ضمدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم ( 483)المتيي ضلي   يي   دييك ا نتهسكييست

اإلنتيييسنية ضكيفيييية مواجهتهيييس، م الم دوميييست  ييي  الحسلييية أل  واصييي   ييييدي 
 ت ذلييك م دومييس  يي  مهييسما المجس ييست ضان ييدام األميي  الغييوائت  ييت  زمس

ضضسع ال ددال التت  رهد نبا ست متدحة، ضذلك  ت ممسر  يسريان    األ
 ت مددال ز يطهس، ضأل   دغ المجدف  دى ضج  التا ة  طد ظهييور   ييا 

 ييدام أمييي  غيييوائت مييية  ييي  نييباع أض لحسلييية ان محتميي  لحيييدضث مجس يية نسج
ضاسييع الط ييسق ضييم  سيييسنست الطبا ييست المتييدحة. ضمدييب المجدييف أي ييس 

 طفيييو رييوا الييياار ضييم  ممييسر ملييى األمييي  ال ييسم أل ييييدم ليي  محسميية  يي  
 .( 484)تطوية التت ييدمهس زرقل حمسية المدنيي اإلحسمة ال

ف ميسنيييس رئسسييييس ، ا تميييد المجدييي 2018أ دول/سييي تم ا  21ض يييت  
زمتسرمة الموكاة المتتكمدة لدطظا  ت المتسئ  المتصدة زحمسية  أنا  ي 

لمدنيي   ت الطبا ست المتدحة، زمس  ييت ذلييك  اكيبرييس اليييوي  دييى حمسييية ا
في  ال  يييييي ، ض دييييى متييييقلة اسييييتهدام التجويييييع الماا ييييق ال  ييييية ضالمييييوظ

لمييييوكاة كقسييييدوب ميييي  أسييييسليب الحيييياب. ضأنييييا المجدييييف أي ييييس ز سييييهسم ا
 مدية ُيتييتطد مليهييس  ييت  حتييي   مدييية التحدييي  ضالترييهي  زس ت سررس أ اة 

. ضض ييييس لدممسرسييية التيييسزية، ( 485)التيييت  تطيييسضل الي يييسيس الائيتيييية لدحمسيييية
 .( 486)يسل الائسستُأ رجت الموكاة  ت ما ق ال  

، ضاصييي  المجدييف ممسرسييية ا سيييتمسع مليييى 2018ضمييوال  يييسم  
محسمست ميدمة م  مكتييب  طتيييق الريي ضل اإلنتييسنية  يمييس  ت دييق زحمسييية 

الطبا ييست المتييدحة ضييم  ممييسر ال طييو  التييت  هيي  مدييدانس المييدنيي   ييت 
ت صييدة زسلحمسييية . ضأ رج المجدف أي س أحكسمس ذا( 487)مطسمق ز يطهس أض

 __________ 

 . 9لماجع نفت ، الفياة ا (482) 
 . 10الماجع نفت ، الفياة  (483) 
 . 13ملى  11الماجع نفت ، الفياات  (484) 
 (485) S/PRST/2018/18 .ضنييييد ا تمييييدت المييييوكاة األضلييييية  يييييت ، الفييييياة التييييسز ة

  ، الما ق(.S/PRST/2002/6) 2002آذار/مسرس  15
 . S/PRST/2015/23انظا  (486) 
حسميييست مييي  مكتييييب ، اسيييتمع المجدييييف مليييى م2013 ض 2012 يييالل  يييسمت  (487) 

ت  يييييي مطسسيييييي ست  ييييييالل جدتييييييست  دطييييييية ض  4 طتيييييييق الريييييي ضل اإلنتييييييسنية  ييييييت 
 

  مدييدانس ناارا يي  ضبيسنس يي  الائسسييية المت دييية زييسل طو  التييت  هيي   ييت م ظييم
 .( 488)مطسمق ز يطهس ضال طو  المواضي ية  دى حد سواء أض

ضركيييب المجديييف  ديييى جوانيييب مت يييد ة ضاسيييتهدم صييييغس لغويييية  
 2متطو ة لم سلجة متقلة حمسييية المييدنيي   ييت ناارا يي ؛ ض ييا   ييت الجييدضل 

 دييييك الييييياارات. ض دييييى ضجيييي  الهصييييوص، )أ( أ ال أحكييييسم مهتييييسرة ميييي  
المجديييف جمييييع أشيييكسل الهجميييست ضيييد الميييدنيي ، ض  سييييمس ضيييد الطتيييسء 

ت  دييى المييدارس ضالمتترييفيست ضالماا ييق سل، زمييس  ييت ذلييك الهجمييسضاألمفيي 
ال  ية؛ )ب( ضأرسب زجميع أمااف الطبا ست أل  تييد زسلتبامس هس زموجييب 

ول الدضلت لحيوق اإلنتسل ضاليسنول الييدضلت ضاليسن اليسنول الدضلت اإلنتسنت 
لالجئيييي  ض  يييس مليييى ا هيييسذ  يييداميا المتيييسءلة ضيييد ما ك يييت  ديييك الجييياائم؛ 

ضصييول المتييس دات  أمييااف الطييباع المتييدحضمسلييب زييقل  كفيي  كيي ه  ()ج
اإلنتييييسنية  ضل  وائييييق، ض  سيييييمس  ييييت سيييييسق المجس ييييست الطسجميييية  يييي  

   يييييت المجيييييسل اإلنتيييييسنت الطبا يييييست، ض كفييييي  سيييييالمة الميييييوظفي  ال يييييسمدي 
ضال  ييت   ييال  يي  مييوظفت األمييم المتحييدة؛ ) ( ضشييدَّ   دييى المتيي ضلية 

صييييدة زحمسييييية المييييدنيي ؛ تثييييسل  لتبامس هييييس المت الائيتييييية لدييييدضل  يييي  ا م
ضمدييب مبييييدا ميي  آلييييست الاصييد ضكيييولك  ا ي ييست اإلميييال  لتحتيييي   )ه(

ا محيييييد ة حمسيييييية الميييييدنيي   يييييت الطبا يييييست المتيييييدحة؛ )ض( ضا هيييييو  يييييدامي 
األريييداف، مييي  ن يييي  الجيييباءات، ضيييد الميييا ك ي  أض أ ييياب  ييي  ا تبامييي  

ت ممسرسيييييية المجدييييييف ا هييييييسذ  دييييييك التييييييداميا. ض ييييييالضة  دييييييى ذلييييييك، ظ دييييييه
 ت دق مت بيب ض يست  مديست األمم المتحدة لدتالم م  أجيي  حمسييية  س يم

المييدنيي   رييهد   ييورا. ض ييالل الفتيياة المرييمولة زييسلتيايا، مدييب المجدييف 
 ييدة ز ثييست ا تمييس  نهيي  أكثييا شييمو  مزاء حمسييية المييدنيي ، زمييس  ييت ملييى 

 مكيييييي  ريييييون ذليييييك  ييييي  ماييييييق   بييييييب انهييييياار المجتم يييييست المحديييييية ض 
 .( 489)ضا تمس  نظم اإلنوار الم كا، ضآليست   س ل الم دومستالمجتم ست، 

 __________ 

، استمع المجدف 2015 ض 2014مطسس ة  الل مرسضرات؛ ض الل  سمت  25
مطسسييييي ة  يييييالل جدتيييييست  دطيييييية ض يييييت  32مليييييى محسميييييست مييييي  المكتيييييب  يييييت 

، ملييى محسمييست 2017 ض 2016مطسسيي ة  ييالل مرييسضرات؛ ض ييالل  ييسمت  42
مطسسييي ة  يييالل  56مطسسييي ة  يييالل جدتيييست  دطيييية ض يييت  44 يييت مييي  المكتيييب 

ضحدن، استمع المجديف مليى محسميست مي  المكتيب  2018مرسضرات. ض ت  سم 
مطسس ة  الل مرسضرات، ليص   16مطسس ة  الل جدتست  دطية ض ت  27 ت 

  محسمة  الل ال سم. 43مجمو هس ملى 
 يييياى الم اضضيييية  دييييى لالمييييالع  دييييى م دومييييست  يييي  المتييييسئ  الرييييسمدة األ (488) 

، “ ع المتيييييييدحاألمفيييييييسل ضالطيييييييبا ” ، 28المجديييييييف، انظيييييييا الجيييييييبء األضل، اليتيييييييم 
  .“ الماأة ضالتالم ضاألم ” ، 30 ضاليتم

لدمبيييد ميي  الم دومييست  يي  الو يييست ضالييياارات المت دييية م  ثييست حفييظ التييالم  (489) 
  ا الجبء ال سشا.ضال  ثست التيسسية، انظ

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2002/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/23


  مسؤولية  تدخل ضمنالنظر في المسائل التي    -الجزء األول  

 لدوليينامجلس األمن عن صون السالم واألمن  
 

 

99 19-13967 

 

 1الجدضل 

 اعات المسلحةالجلسات: حماية المدنيين في النز 

الجدتيييييية مح ييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

 اليييد وات  ميييالً 
 المتكدمول  ضغيارس 39س ة ماًل زسلمالد وات   37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8264 

أيسر/ميييييييييييييييييييس و  22
2018 

أيسر/مييييس و  9رسييييسلة م ر يييية 
موجهيييية ملييييى األمييييي   2018

ئم ال يييييييسم مييييييي  الممثييييييي  اليييييييدا
المتحييييدة ل ولطييييدا لييييدى األمييييم 

(S/2018/444) 
ال يييييييسم  ييييييي    ياييييييييا األميييييييي 

مسية الميدنيي   يت الطبا يست ح
 (S/2018/462المتدحة )

 ضليييييييييييييييييييييييييييييية  63 
 )أ(  واً 

ال سم لدجطة الدضليية لدصيديب ا المد 
األحميييييا، األميطييييية ال سمييييية لجم يييييية 
األميييي  ال اانيييييية، ضاليييييسئم زسأل ميييييسل 
زسلطيسزة لو يد ا  حيس  األضرضبيت ليدى 
األمييييييم المتحييييييدة، ضالماانييييييب الييييييدائم 
لال حيييييييييس  األ ايييييييييييت ليييييييييدى األميييييييييم 
المتحييييييدة، ضالماانييييييب الييييييدائم لدضليييييية 

ماكيييييييييييب الكاسييييييييييت الاسيييييييييييولت ذات 
المتحيييييييييدة، م الماانييييييييب لييييييييدى األميييييييي 

ضالماانب الدائم لدضلية  دتي ي  ذات 
 ماكب الماانب لدى األمم المتحدة

األمي  ال يسم، ضكي ه 
أ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 

، ضكيييي ه )ب(المجدييييف
ي   )ج(المد وه

 

S/PV.8267 
و سر/ميييييييييييييييييييس أي 24

2018 

ييييدم نييياار ممريياضع  
مييي   تييي ة أ  يييسء 
 ) ( يييييييييييت المجديييييييييييف

(S/2018/492) 

أرب ييية مييي  أ  يييسء   
المجدييييف )ا  حييييس  
الاضسييت، ضالممدكيية 
المتحيييدة، ضرولطيييدا، 

 ت المتحدة(ضالو يس

 (2018) 2417الييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

S/PV.8359 
أ دول/سيي تم ا  21

2018 

     S/PRST/2018/18 

 
 -سل، ضألمسنييس، ضاإلميسرات ال ابيية المتحيدة، ضإندضنيتييس، ضأضرضغيواي، ضأضكاانييس، ضإ ياال )جمهوريية أرميطييس، ضإسي سنيس، ضإسيتونيس، ضأ غسنتيت ل، ض األرجطتيي ، ضاألر أذربيجسل، ض  )أ( 

، ضالج ييي  األسيييو ، ضالجبائيييا، رضس، ض س دطيييد، ض اكييييساإلسيييالمية(، ضأ الطيييدا، ضإي سلييييس، ضبسكتيييتسل، ضال اازيييي ، ضال ا غيييسل، ضبدجيكيييس، ضبدغسرييييس، ضبيييطغال يل، ضبطميييس، ضبييييال
 ال، ضسويتيياا، ضشيييدت، ضال ييااق، ضغسنييس، ضغوا يمييس ، التييو ضالجمهورييية ال ابييية التييورية، ضجمهورييية كوريييس، ضجطييوب أ ايييييس، ضجورجيييس، ضرضانييدا، ضرضمسنيييس، ضسييدو سكيس، ض 

س، ضكولوم ييس، ضكيطييس، ض  فييس، ضلي اييس، ضليهتطريتس  ، ضالمغياب، ضمديديف، ضالممدكية  ييس، ضكطيدا، ضكوسيتسريكال وليفسريية(، ض يييت نيسم، ضن يا، ضكاضا –ض طبضيال )جمهوريية 
 يايس، ضنيوزيدطدا، ضالهطد، ضرطغسريس، ضاليسزسل، ضاليم .ضنيجال ابية الت و ية، ضميسنمسر، ضالطاضي ، ضالطمتس، 

   كسزا تتسل نسئب ضزيارس لدر ضل الهسرجية. موزيا  سرجيتهس. ضمثَّ كسنت مولطدا )اليسئمة مائسسة مجدف األم ( ممثدة  )ب( 

مثدتيي  مطيسئ ت ضزيايهميس لدري ضل الهسرجيية. ض كديهم ممثي  الطياضي  زسسيم مديدال مثيَّ  جورجييس نسئيب رئييف ضزرائهيس ضضزياريس لدري ضل الهسرجيية؛ ضكسنيت األرجطتيي  ضأضكاانييس م )ج( 
  ال رياي؛ ض كدهميت ممثدية ن يا زسسيم مجمو ية األصيدنسء الم طييي  زسلمتي ضلية  ي  الحمسيية؛ ض كديم ممثي    مطمس زسسم ش كة األمالرمسل األضرضبت الهمتة؛ ض كدهم ممث
 سز.ال وليفسرية( زسسم حاكة مددال  دم ا نحي -مسية المدنيي   ت الطبا ست المتدحة؛ ض كدم ممثه   طبضيال )جمهورية ة زحسويتاا زسسم مجمو ة األصدنسء الم طي

 س، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة.ض، ضالتويد، ض انتمولطدا، ضبيا  ) ( 

  
 2الجدضل 

 األحكام ذات الصلة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حسب الموضوع وبند جدول األعمال

 الفياة الياار لمطد جدضل األ مس 
 إدانة جميع الهجمات وأعمال العنف ضد المدنيين وتجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني    

 23الفياة   (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها
 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/7 يت مورضندالحسلة   
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 19 ض 14الفيا سل  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 

https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/2018/444
https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/PV.8267
https://undocs.org/ar/S/2018/492
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8359
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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 الفياة الياار لمطد جدضل األ مس 
 44 ، ض41 ، ض39الفياات  (2018) 2429الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال     
 الفياة الثسلثة S/PRST/2018/5 الحسلة  ت الراق األضسط 

 15 ض 1فا سل لا  (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 6 ض 5الفيا سل   (2018) 2417الياار  سية المدنيي   ت الطباع المتدحمح 
  S/PRST/2018/18 سلثةالفياة الث 

 تحّمل المسؤولية بموجب هذه األحكام    دعوة كّل األطراف إلى االمتثال ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وإلى 
 27الفياة  (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 53 ، ض26الفيا سل   (2018) 2448ر الياا الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 40ض  14ض  11الفياات   (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 الفياة الثسلثة S/PRST/2018/11 الحسلة  ت لي يس 
 61 ض 44الفيا سل   (2018) 2423الياار  مسلتالحسلة  ت  
 7الفياة   (2018) 2401الياار  األضسطت الراق الحسلة   
 6 ض 2 ا سلالفي (2018) 2449الياار   
 10الفياة  (2018) 2451الياار   
 24 ، ض23 ، ض22الفياات  (2018) 2408الياار  الحسلة  ت الصومسل 
  S/PRST/2018/13 الفياة الثسنية  راة 
 52 ض 49الفيا سل  (2018) 2431الياار   
 24الفياة   (2018) 2406الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 46الفياة  (2018) 2429الياار   

 )أ( ض )ج( 16 ض 7الفياات  (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية
 6 ض 5الفيا سل  (2018) 2419الياار  صول التالم ضاألم  الدضليي  
 10 ، ض8 ، ض4 ، ض2 ، ض1الفياات  (2018) 2417الياار  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 
  S/PRST/2018/18 الفياة الهسمتة 
 الفياة التس سة S/PRST/2018/9  يم  الدضلي هد  التالم ضاألاأل  سر التت  
 الفياة الهسمتة  راة S/PRST/2018/10 ممتحدة لحفظ التالال األمم  مديست 
 10الفياة  (2018) 2447الياار   

 المطالبة بوصول المساعدات اإلنسانية وبضمان سالمة العاملين والمرافق في المجالين اإلنساني والطبي
 26الفياة  (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 الفياة الحس ية  راة S/PRST/2018/14 الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 67 ض 66الفيا سل  (2018) 2448الياار   
 43الفياة  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 62ة الفيا    (2018) 2406الياار  مسلتالحسلة  ت  
 10 ، ض8 ض، 5 ، ض1الفياات  (2018) 2401الياار  الحسلة  ت الراق األضسط 
  S/PRST/2018/5 الفيا سل الااز ة ضالهسمتة 
 6 ض 4 ض 1الفياات  (2018) 2449الياار   
 10 ض 8الفيا سل  (2018) 2451الياار   
 6الفياة  (2018) 2439الياار  التالم ضاألم   ت أ ايييس 
 26الفياة  (2018) 2408الياار  الحسلة  ت الصومسل 

https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
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 الفياة الياار لمطد جدضل األ مس 
 51الفياة  (2018) 2431الياار       
 47الفياة  (2018) 2444الياار   
 23الفياة  (2018) 2406الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 24الفياة   (2018) 2416الياار   
 23 ض 2الفيا سل  (2018) 2428الياار   
 43الفياة  (2018) 2429الياار   
 25الفياة  (2018) 2445الياار   

 13الفياة  (2018) 2427الياار  دحالمت األمفسل ضالطباع المسائل المواضيعية
 7 ض 4الفيا سل  (2018) 2417الياار  الطباع المتدححمسية المدنيي   ت  

 عن حماية المدنيينطراف النزاع ول وأل ة للدتأكيد المسؤولية الرئيسي
 الفياة الحس ية  راة S/PRST/2018/7 الحسلة  ت مورضندي األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 25الفياة   (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 63الفياة   (2018) 2423الياار  مسلت ت  حسلةلا 
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/3 أ ايييساألم   ت م ض التال 
 3الفياة  (2018) 2439الياار   

 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/1 صول التالم ضاألم  الدضليي  المسائل المواضيعية
 7الفياة  (2018) 2419الياار   
 الفياة الثسنية S/PRST/2018/18 حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 
 6الفياة   (2018) 2436الياار   مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 

 مسألة حماية المدنيين وتحليلها اإلبالغ عنها رصدحديدا على طلبات للعمل ت
 ‘4’ 59 ‘ ض2’ 59الفيا سل  (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 7الفياة    (2018) 2406الياار  الراق األضسطالحسلة  ت  
 9الفياة    (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 49الفياة    (2018) 2444الياار   
 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/4  يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 33الفياة     (2018) 2406الياار   
 26اة الفي   (2018) 2416الياار   
 ‘ 8’ ض   ‘ 4’   ض   ‘ 1’   56 ض  ‘ 3’   ض  ‘ 2’   7الفياات     (2018) 2429 الياار  
 27الفياة    (2018) 2445الياار   

 13 ض 11الفيا سل   (2018) 2417الياار  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح المسائل المواضيعية
  S/PRST/2018/18 الفياة الثسمطة 

 ي النزاعات المسلحةنيين فالنتهاكات ضد المداألهداف في حّق مرتكبي ااتخاذ تدابير محددة 
 )ض( ) ( ض ض )ج( ض )ب( 21 الفياات  (2018) 2399الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

  S/PRST/2018/14 الفياة الثسنية 
 3الفياة   (2018) 2406الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
)ح(،  )ز( ض ) ( ض )ج( ض 14الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييياات   (2018) 2428الياار   

 25 )ج(، ض 19 ض
 48الفياة   (2018) 2444الياار  سلالحسلة  ت الصوم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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 الفياة الياار لمطد جدضل األ مس 
 32الفياة   (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح المسائل المواضيعية    
 9الفياة  (2018) 2417الياار  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 

 )أ(كل بعثة على حدةية للحماقا/ مرجعية بشأن ااستحداث واليات ون
 الفياة التسز ة S/PRST/2018/14 الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 ‘4‘ ملى ’1)أ( ’ 39الفياة   (2018) 2448الياار   
، 47 ، ض44 ‘ )أ( ملييى )ز(، ض1’ 36الفييياات   (2018) 2409الياار   ميةميااالديالحسلة المت دية زجمهورية الكونغو  

 48 ض
 15الفياة    (2018) 2410الياار  المتقلة المت دية مهس تت 
  ‘3’ى مليييييييي ‘ 1’) (  38 ض 37 ض 34 الفيييييييياات    (2018) 2423الياار  مسلتالحسلة  ت  

 ‘2’ 70 ض )ض(، ض ‘2’ ض ‘1’)ه(  ض
 7الفياة    (2018) 2439الياار  التالم ضاألم   ت أ ايييس 
 20 ض 17 ض 6الفياات    (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 الفيا سل الهسمتة ضالتسز ة S/PRST/2018/4  يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
، 12 ‘، ض3’ 9 )أ( مليييييييييى )ج(، ض 7الفيييييييييياات  (2018) 2406الياار   

 21 ، ض15 ض
 23الفياة  (2018) 2428الياار   
 ‘1’ 19 ، ض13 ‘، ض1’ 11الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياات    (2018) 2429الياار   

 53 ‘، ض3ملى ’
  S/PRST/2018/19  سمطةة الثالفيا 

 33الفياة  (2018) 2427الياار  األمفسل ضالطباع المتدح يعيةالمسائل المواض
 الفياة الااز ة S/PRST/2018/18 حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 
 7الفياة   (2018) 2436الياار   مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 
 
 ضال  ثست التيسسية، انظا الجبء ال سشا.م  ثست حفظ التالم لمت دية ياارات اومست    الو يست ضاللدمبيد م  الم د )أ( 

  
 المرأة والسالم واألمن   -  30

،  يد مجدف األم  جدتتي ، محييدارمس اجتمييسع 2018 ت  سم  
ت الجدتيييتسل ُ ييييد“. ض د ”المييياأة ضالتيييالم ضاألمييي ر ييييع المتيييتوى،  حيييت مطييي 

. ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم ( 490) ديييى شيييك  مطسنريييست مفتوحييية
مبيييد ميي  الم دومييست  يي   1 تهو المجدف أي ناارات. ضيا   ت الجييدضل 

 الجدتست، زمس  ت ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي .

مييياض،  يييد المجدييف ض مييال زسلمييوكاة المفسريمييية التييت  ممتهييس  
ضييم  ممييسر ال طييد الفا ييت  2018تييسل/أماي  ني  16حيية  ييت مطسنريية مفتو 

”مطع ال طف الجطتت  ت حس ت الطباع م   الل التمكي ، ضالمتسضاة مي  
. ضاسيييييتمع ( 492)( 491)“الجطتيييييي ، ضضيييييمسل ممكسنيييييية الدجيييييوء مليييييى الي يييييسء

 __________ 

  ست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دوم (490) 
 (491) S/2018/311 .الما ق ، 

ثديييية المجدييييف  ييييت الجدتيييية ملييييى محسميييية ميييي  نسئ يييية األمييييي  ال ييييسم، ضالمم
جطتت  ت حييس ت الطييباع، ضك ييياة طية زسل طف الي  ال سم الم الهسصة لام

ال ييسحثي   ييت شيي كة كييس  ال ميياس. ضأشييسرت نسئ يية األمييي  ال ييسم ملييى أنيي  
اسُتهدم ال طف الجطتت ماة أ يياى  ييت ميسنمييسر، ض ييت  2018 الل  سم 

ال د ييييد ميييي  حييييس ت الطييييباع األ يييياى، كتكتيييييك لتحييييييق أرييييداف  تييييكاية 
دترييييييايد اليتيييييياي أ يييييياى  ا  ييييييًس لييييييية، ضكييييييسل ميييييياة صييييييس ية ضإ د ولوجضانت 

الجميييييس ت. ضأكيييييدت  ديييييى المتييييي ضلية المريييييتاكة  ييييي   حيييييييق ال دالييييية، 
ضليييف  يييط  -ضا  تااف ز حسيس ال طف الجطتت ض  ع الت وي ييست لهييم 

 حيييييق ال دالييية  يييت نس ييية المحكمييية  حتيييب، مييي  أي يييس  حيييييق ال دالييية 
صة لامييي  ت الممثدة الهس. ض حظ( 493) يا جتمس ية ضالتمكي  ا نتصس

 __________ 

 (492) S/PV.8234 . 
 . 4ملى  2 الصفحست الماجع نفت ، (493) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/311
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
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م الم طييية زييسل طف الجطتييت  ييت حييس ت الطييباع أل المطسنريية المفتوحيية ال ييس
التطوية زرقل ال طف الجطتت  ت حس ت الطباع  تيح  اصيية ثميطيية لتيييييم 
التيدم المحاز، أض التااجع،  ت رون المتقلة. ضأكدت أن   دى اليياغم ميي  

ت يتيييتهدم ال ال طيييف الجطتييي يدت ريييسم، ميييس  يييب محيييااز  ييييدم م ييييسري ض ريييغ
ب ميي  أسييسليب الحيياب ضاإلررييسب ضكييق اة لديمييع التيسسييت. ضنييدهمت كقسييدو 

ثالث  وصيست   ييت  ييت أض رييس المجتمييع الييدضلت ملييى الطظييا زجدييية  ييت 
منرييييييسء صييييييطدضق لت ييييييويض الطييييييسجي  ميييييي  ال طييييييف الجطتييييييت المتصيييييي  

يييف ا   سلييية لدتهفزسلطبا ست؛ ضشج ت  ت الثسنييية  دييى ا هييسذ  ييداميا أكثيي 
ة الو  تمييد الييدضل،  ييت الحييس ت التييت  واجيي   يهييس صييم، ض دييى أل   م  حييده

الطييسجول مهييسما متييتماة، مرييسريع الحصيية الهسصيية لدمتييس دة  ييت نييي  
الطتييييسء ضاألمفييييسل ملييييى مدييييدال أ يييياى؛ ضأضصييييت  ييييت الثسلثيييية زحرييييد مرا ة 
أل  سيسسية متتماة ضموار  متتدامة  دى ندر حجم التحييدي، مرييياة ملييى

تيييسنية    يييبال ي يييسنت مييي  التييييسنست اإلن  طيييف الجطتيييسنت  يييتالتصيييدي لد 
. ض كدهمت ك ياة ال سحثي   ييت شيي كة كييس  ال ( 494)ني  مبم   ت التموي 

ماس أي س زسسييم  ايييق المطظمييست غيييا الحكومييية ال سميي  الم طييت زييسلماأة 
نييد ضالتالم ضاألم ،  يسلت مله المجتمع الييدضلت، ض  سيييمس مجدييف األميي ، 

األزميية األ ييياة لييو لييم  ييتم  سل زسإلمكييسل مطييعاضريطغييس ضإنييه  كيي  ول شيي ب ال
 جسرييي  مشيييسرات التحيييو ا. ضنيييدمت  يايييياا  ييي  زحثهيييس ض ييي  األ لييية التيييت 
 ث ت نيسم نوات الحكومة ز مديست اغتصسب، ضأشسرت ملى ضجييو  حييس ت 
ممسثدة  ت جميع أنحسء ال سلم. ضأكييدت أل سيييس ة اليييسنول يجييب أل  كييول 

جدييف األميي  ملييى محسليية اضريطغس، ض  ييت مستجسزة ألزمة الدا ع ضراء ا ال
. ض ييالل ( 495)الوضييع  ييت ميسنمييسر  دييى أنظييسر المحكميية الجطسئييية الدضلييية

الجدتيية، أشييسر  ييدة متكدمييي  ملييى أرمييية  يياع جييباءات محييد ة الهييدف 
 دييى ما ك ييت ال طييف الجطتييت المييا  ط زسلطبا ييست، ضأ ابييوا  يي   ق يييدرم 

زمثسزييية  ( 496)ر ال طيييف الجطتيييتلدا يييية مليييى ا ت يييسميييي  ال يييسم التوصيييية األ
 .( 497)م يسر ل  راج  ت نوائم الجباءات

 __________ 

 . 7ملى  4صفحست الماجع نفت ، ال (494) 
 . 10ملى  8الماجع نفت ، الصفحست  (495) 
 82)مي سليييس(، الصييفحة 54)المكتيييك(، الصييفحة 50نفتيي ، الصييفحة الماجييع  (496) 

 103)أ الطييدا(، الصييفحة  86)مييطغال يل(، الصييفحة 83)التييو ال(، الصييفحة 
  )األرجطتي (.

)الو يييييست  12ة )التييييويد(، الصييييفح 12ملييييى  10ع نفتيييي ، الصييييفحست الماجيييي  (497) 
) ضليية  19حة ) انتييس(، الصييف 15)مثيوبيييس(، الصييفحة  14المتحييدة(، الصييفحة 

 30)كسزا تيييييييتسل(، الصيييييييفحة  26موليفييييييييس المت يييييييد ة اليومييييييييست(، الصيييييييفحة 
 54)مسيي سنيس(، الصييفحة  43)كطييدا(، الصييفحة  37-34)رولطييدا(، الصييفحست 

ألمسنييييييييييييس(، ) 70)ليتوانيييييييييييس(، الصييييييييييفحة  63 ض 62الصييييييييييفحتسل  )مي سليييييييييييس(،
)الج يييييي  األسييييييو (. ضلدمبيييييييد ميييييي  96)كوسييييييتسريكس(، الصييييييفحة  93 الصييييييفحة

 

، أجيياى المجدييف، مطييسء 2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  25ض ييت  
 دييى مييوكاة مفسريمييية  ممتهييس  ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست، مطسنريية 
مفتوحة ر ي ة المتتوى  ت ممسر ال طد الفا ت ”   بيب  طفيو   يية الميياأة 

يسسييييت ميييي   ييييالل التمكييييي  التضالحفييييسظ  دييييى التييييالم م ضاألميييي  ضالتييييال
. ضاسييتمع المجدييف  ييت الجدتيية ملييى محسميية ميي  ( 498)“ضا نتصييس ي لدميياأة 

األمييي  ال ييسم، ضميي  المييد اة التطفيوييية لهيئيية األمييم المتحييدة لدمتييسضاة مييي  
الجطتييييي  ض مكييييي  الميييياأة، ضميييي  المييييد اة ال سميييية لماكييييب الميييياأة ل رشييييس  

الاغم م  التيييدم  ال سم أن   دى . ض حظ األمي ( 499)تضا جتمس اليسنونت 
المحاز  ت ز ض المجس ت،    بال مرسركة الماأة  ت  مديست التييالم 
الاسييمية محييدض ة لدغسييية. ضشييد   دييى أل المرييسركة الف سليية لدميياأة  ييا  ط 
ار  سمييييييس م سشيييييياا زسلتييييييالم األكثييييييا اسييييييتدامة، ضشييييييد   دييييييى أل ”الييييييطه  

لتالم  دى المتتوى المحدييت، لدتالم ضاألم  ي طت   م مطسء االجطتسنت“ 
أثطسء الصااع. ضمييع   ثييا  مديييست التييالم  دييى الصيي يد   الييومطت  حتى

ضالييييدضلت، شييييد   دييييى أرمييييية   ييييم المجمو ييييست الطتييييسئية المحدييييية التييييت 
 تفييييسضع زرييييقل ضصييييول المتييييس دات اإلنتييييسنية ض ييييد م نييييدرة المجتمييييع 

متييسضاة جدف األم   دى ا سييتثمسر  ييت الالمحدت  دى الصمو . ضحثه م
اأة، ليف  يط كهد ي   ت حد ذا همس، ميي  أي ييس مي  الجطتي  ض مكي  الم

كوسيدة مهمة لتحييق الهدف األسييمى المتمثيي   ييت مطييع نرييوب الطبا ييست 
. ضأشيييسرت الميييد اة ( 500)ضضضيييع حيييد لهيييس ضبطيييسء التيييالم ض حيييييق ا ز ريييسر

ميييي  المتيييسضاة الواضيييحة  اأة مليييى  يييدمالمتحيييدة لدمييي التطفيويييية لهيئييية األميييم 
ل الميياأة  دييى المييوار ، ضأشييسرت ملييى أله ذلييك ي كييف الجطتييي   ييت حصييو 

 ييييدم مييييطح األضلوييييية  حتيسجييييست الميييياأة، ضحصييييا  ضررييييس  ييييت الم ييييس رات 
المحدية الهسمرية ضالصغياة الط سق. ضشسركت الحسضيياي  ثالثيية أضلويييست 

 ييييدم صييييت الميييياأة ض ضييييست التييييت  ي، رييييت ضنييييف   ييييم المفسض 2020لد ييييسم 
مييي  أل  حيييييق جمييييع الكيسنيييست ذات ليييد ع لهيييس؛ ضالتقكيييد التوسيييط  يهيييس ضا

الصيييدة ضالصيييطس  ق الم طيييية زسلتيييالم ضاألمييي  لدهيييدف المحيييد   يييت نتييي ة 
 ت المسئة زسلطت ة لمرسريع الطهوع زسلمتييسضاة مييي  الجطتييي  ض مكييي   15

التييييييالم  سئميييييست م طييييييسءالمييييياأة؛ ض ييييييو يا الحمسيييييية لدطتييييييسء الطسشيييييي ست ضالي
. ضندمت المد اة ال سمة لماكييب الميياأة ( 501)نتسلمدا  ست    حيوق اإلضال

 __________ 

المطسنريية ” زييسء -الم دومييست  يي  المطسنريية، انظييا الجييبء التييسزع، اليتييم الثسلييث
  .“ 41المت دية زسلمس ة 

 (498) S/2018/904 .الما ق ، 
 (499) S/PV.8382 . 
 . 5ملى  3الصفحست الماجع نفت ،  (500) 
 . 10ملى  6الماجع نفت ، الصفحست  (501) 

https://undocs.org/ar/S/2018/904
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
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ل رشيييس  الييييسنونت ضا جتميييس ت محسمييية مليييى المجديييف زريييقل حسلييية المييياأة 
الفدتييي يطية، ض  يييت مجديييف األمييي  مليييى ال مييي   ديييى ضيييمسل المريييسركة 

ت، ول الييديمياامالهس  ة لدماأة  ت مطع نروب الطبا ست، ض ت  حييق التح
. ض يييالل المطسنرييية التيييت  ديييت ( 502)نتيييسنتصيييسلحة، ضال مييي  اإلضجهيييو  الم

ذلييك،  حييظ  ييد  ميي  المتكدمييي   ييدم كفسييية مرييسركة الطتييسء كمطييدضبست 
، ضأشييسرضا مليييى ضييياضرة ( 503)ضضسييي ست ضمفسضضيييست  ييت  مدييييست التيييالم

 .( 504)مجااء  حدي  لدطبا ست  اا ت الفوارق مي  الجطتي 

 __________ 

 . 13ملى  10الماجع نفت ، الصفحست  (502) 
 23)رولطييدا(، الصييفحة  16)التييويد(، الصييفحة  13الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (503) 

 33) انتيييييس(، الصيييييفحة  30الكوييييييت(، الصيييييفحة ) 25)الصيييييي (، الصيييييفحة 
 47)سييييدو سكيس(، الصييييفحة  46الصييييفحة  )أضكاانيييييس(، 39)مولطييييدا(، الصييييفحة 

) اكييييس، التييييت  كدمييييت أي ييييس زسسييييم أسييييتااليس ضإندضنيتيييييس ضالمكتيييييك ضجمهورييييية 
)الطييياضي ، التيييت  كدميييت زسسيييم  50)زسكتيييتسل( الصيييفحة  48كورييييس( الصيييفحة 

 55)أل سنييييييس(، الصيييييفحة  51همتييييية(، الصيييييفحة مديييييدال الريييييمسل األضرضبيييييت ال
 66ميييسرات ال ابيييية المتحيييدة(، الصيييفحة )اإل 61الصيييفحة  ،)جمهوريييية كورييييس(

)مسييييييياائي (،  74 ض 73)مي سلييييييييس(، الصيييييييفحتسل  70)المكتييييييييك(، الصيييييييفحة 
)كطيدا(،  82)غسنيس(، الصيفحة  81ملى  79)مدجيكس(، الصفحست  76 الصفحة
)ني ييييسل(،  91فحة )أ الطييييدا(، الصيييي  87) ييييييت نييييسم(، الصييييفحة  85الصييييفحة 
)جي يو ت(،  121ريكس(، الصيفحة )كوستس 114)ل طسل(، الصفحة  95الصفحة 
)ك ياة متترسري الر ضل الجطتسنية  ت مطظمة األمي  ضالت يسضل  124الصفحة 

  )مس سنيس(. 134 ت أضرضبس(، الصفحة 
 28تسل(، الصيفحة  )كسزا تي   20)التيويد(، الصيفحة   14الماجع نفت ، الصيفحة  (504) 

دال الريييييمسل )الطييييياضي ،  كدمييييت زسسييييم مديييي  50الو يييييست المتحييييدة(، الصييييفحة )
 66)الجمهورييييية الدضميطيكييييية(، الصييييفحة  63األضرضبييييت الهمتيييية(، الصييييفحة 

 

ض يييييييالل الفتيييييييياة نيييييييييد ا سييييييييت ااع، اسييييييييتما  ايييييييييق اله ييييييييااء  
 ييييس لديييياار    يييت ا ن ييييس  ض ة ضالتيييالم ضاألمييي ت الم طيييت زيييسلماأ الاسيييم غييييا

2242 (2015)(505 ). 

، أشسر المجدييف ملييى المتييسئ  المت دييية زييسلماأة 2018ض ت  سم  
ضالتييالم ضاألميي   يييت ممييسر مطيييو   د ييدة مييي  جييدضل أ مسلييي ، ض طييسضل  يييت 

الم ضاألميي ؛   يية الميياأة ضالتيي داميا المتصييدة زه ئفيية ضاسيي ة ميي  التيي ناارا يي  مس 
أحكيييييسم مهتيييييسرة مييييي   ديييييك اليييييياارات. ض ديييييى ضجييييي     2ا   يييييت الجيييييدضل  ض ييييي 

الهصييوص، )أ( شييد  المجدييف  دييى أرمييية مرييسركة الميياأة مرييسركة كسمديية  
ض  سلة  ت مطييع نرييوب الطبا ييست ض تييويتهس ض ييت الريي ضل ال سميية ضالحوكميية؛  

 ييت ذلييك ميي    مييس ال طييف الجطتييت، ز   ذ  ييداميا لمكس حيية )ب( ض  ييس ملييى ا هييس 
طيييف الجطتيييت المتصييي  زسلطبا يييست ض حديدييي  ضاإلميييال   طييي ،  الل رصيييد ال   ييي 

ضكولك ملى ميسضسة ما ك ت ال طييف الجطتييت؛ )ج( ض  ييس ملييى ماا ييسة   ميييم  
ماا سة المطظور الجطتسنت زس ت سرن متييقلة شييسمدة ل ييدة ن س ييست؛ ) ( ض  ييس  

 حفظ التالم.  الماأة زف سلية  ت  مديست ملى مرسركة 

 __________ 

 85ملييييييى  82)ا  حييييييس  األضرضبييييييت(، الصييييييفحست  74)المكتيييييييك(، الصييييييفحة 
 131ة )مديييييديف(، الصيييييفح 107)أ الطيييييدا(، الصيييييفحة  87)كطيييييدا(، الصيييييفحة 

أة هسصيية لامييي  ال ييسم لمطظميية حدييف شييمسل األمدتييت لريي ضل المييا )الممثديية ال
  ضالتالم ضاألم (.

، S/2018/188لدمبييييييييييييييد مييييييييييييي  التفسصيييييييييييييي ، انظيييييييييييييا الوثيييييييييييييسئق التسليييييييييييييية:  (505) 
، S/2018/881، ضS/2018/688، ضS/2018/475، ضS/2018/362ض
  .S/2018/1139، ضS/2018/1087، ضS/2018/885ض

 
 1الجدضل 

 رأة والسالم واألمنت: المالجلسا

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثسئق 
 أ اى 

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييد وات  ميييييياًل زسلمييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8234 

نيتييييييييييييييييييسل/أماي   16
2018 

مطييييع ال طييييف الجطتييييت  ييييت حييييس ت الطييييباع ميييي   ييييالل 
التمكييييي ، ضالمتييييسضاة مييييي  الجطتييييي ، ضضييييمسل ممكسنييييية 

 ملى الي سءالدجوء 

 ياييييييا األميييييي  ال يييييسم  ييييي  ال طيييييف الجطتيييييت المتصييييي  
 (S/2018/250ت )زسلطبا س

موجهيييييية ملييييييى  2018نيتييييييسل/أماي   2 رسيييييسلة م ر يييييية
األميييييم  األمييييي  ال ييييسم مييييي  الممثيييي  الييييدائم ل يييييياض لييييدى

 (S/2018/311المتحدة )

 ضليييييييييييييييييييييييييييييية  47 
 )أ(  واً 

سييييييييييتة مييييييييييد وي   مييييييييييال 
، ضالماانيييب )ب(39 زسلميييس ة

اليييييييييدائم لدضلييييييييية الكاسيييييييييت 
ماكيييييييييييييب  الاسيييييييييييييولت ذات

الماانييييييييييب لييييييييييدى األمييييييييييم 
 المتحدة

نسئ ييييية األميييييي  
ال يييييييسم، ضكييييييي ه 

  يييييييييييييييييييييييييييييسء أ 
مجدييييييييييييييييييييييييييييييييف 
، (ج)األميييييييييييييييييييي 

ضكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه 
 ( )المد وي 
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https://undocs.org/ar/S/2018/250
https://undocs.org/ar/S/2018/311
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثسئق 
 أ اى 

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

الييييييد وات  ميييييياًل زسلمييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8382 

 ل/ ريييييييييياي  األض  25
 2018أكتوبا 

  بيب  طفيو   ية المياأة ضالتيالم ضاألمي  ضالحفيسظ  ديى 
 التالم م   الل التمكي  التيسست ضا نتصس ي لدماأة 

المييييييياأة ضالتييييييالم ضاألمييييييي   يايييييييا األمييييييي  ال يييييييسم  يييييي  
(S/2018/900) 

ليييييييييييييييييييييييييييييية  ض  70 
 )ه(واً    

لمس ة  ستة مد وي   مال زس 
، ضالماانيييييييييب اليييييييييدائم  )ض( 39

لدضليييييية الكاسييييييت الاسييييييولت  
ذات ماكيييب الماانييييب لييييدى  

 األمم المتحدة 

األمييي  ال ييسم، 
ضكيييي ه أ  ييييسء 
، )ز(المجديييييييييييف

ضكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ه 
ي   )ح(المد وه

 

موجهيية  2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  9رسييسلة م ر يية  
موليفيييييس ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  الممثيييي  الييييدائم لدضليييية 

األميييييييييييييييم المتحيييييييييييييييدة المت يييييييييييييييد ة اليومييييييييييييييييست ليييييييييييييييدى 
(S/2018/904) 

     

 
دجيكييييس،  ضإسيييياائي ، ضألمسنيييييس، ضإندضنيتيييييس، ضأضكاانيييييس، ضأ الطييييدا، ضإي سليييييس، ضبييييسراغواي، ضبسكتييييتسل، ضال حيييياي ، ضال اازييييي ، ضال ا غييييسل، ضب األرجطتييييي ، ضاألر ل، ضإسيييي سنيس، ضإسييييتونيس،   )أ( 

تيييو ال، ضسويتييياا، ضال يييااق،  سكيس، ضسيييدو يطيس، ضال ضالجمهوريييية ال ابيييية التيييورية، ضجطيييوب أ اييييييس، ضجورجييييس، ضسيييدو     اكييييس، ض رييييكيس، ضالج ييي  األسيييو ، ضبيييطغال يل، ضبو تيييوانس، ض 
 سزسل. طاضي ، ضالطمتس، ضنيجيايس، ضالي المكتيك، ضمدديف، ضميسنمسر، ضال ضن ا، ضكاضا يس، ضكطدا، ضكوستسريكس، ضكولوم يس، ضليتوانيس، ضليهتطرتس  ، ضمسلت، ضمصا، ضالمغاب، ض 

ضك ياة ال سحثي   ت ش كة كس  ال مياس، ضالييسئم زسأل ميسل زسلطيسزية  ي  ض يد ا  حيس  األضرضبيت الممثدة الهسصة لامي  ال سم الم طية زسل طف الجطتت  ت حس ت الطباع،  )ب( 
  .   ال سم لمطظمة حدف شمسل األمدتت لر ضل الماأة ضالتالم ضاألمالمتحدة، الممثدة الهسصة لامي ائم لال حس  األ اييت لدى األمملدى األمم المتحدة، ضالماانب الد

 د ضزيارس لر ضل الثيس ة ضالديمياامية. مثَّ  التوي )ج( 

م زسسييم مجمو يية أصييدنسء  ) (  رضبييت الهمتيية؛ الطيياضي  زسسييم مدييدال الرييمسل األض الميياأة ضالتييالم ضاألميي ؛ ض كدمييت مثيي  كطييدا أميطهييس ال المييسنت لييدى ضزيييا الهسرجييية، الييوي  كدييه
 مسلت زسسم ش كة األم  ال راي.ض كدمت 

المتحييدة، ضإندضنيتييييس، ألر ل، ضأرميطييييس، ضإسيي سنيس، ضأسييتااليس، ضإسيييتونيس، ضإسيياائي ، ضأ غسنتييتسل، ضإكيييوا ضر، ضأل سنيييس، ضألمسنيييس، ضاإلميييسرات ال ابييية أذربيجييسل، ضاألرجطتييي ، ضا (ه) 
دجيكيييس، ضبيييطغال يل، ضبييييالرضس، ض س دطيييد، اازيييي ، ضال ا غيييسل، ضباإلسيييالمية(، ضأ الطيييدا، ضإي سلييييس، ضبيييسراغواي، ضبسكتيييتسل، ضال  -، ضأضكاانييييس، ضإ ييياال )جمهوريييية ضأضرضغيييواي

، ضسياي  نكيس، ييس، ضجي يو ت، ضرضانيدا، ضرضمسنييسيية كورييس، ضجطيوب أ اييييس، ضجورجض اكيس، ض ايطيدا  ض وبسغو، ض ريكيس، ضالج   األسو ، ضالجمهورية الدضميطيكية، ضجمهور 
ال وليفسريية(، ض يييت نيسم، ضن يا، ضكطيدا، ضكوسيتسريكس، ضكولوم ييس، ضكيطيييس،  – ، ض طيبضيال )جمهوريية ضغوا يميس ، ضالفد يي ضسيدو سكيس، ضسيدو يطيس، ضسويتياا، ضشييدت، ضغسنيس،

 يس، ضاليسزسل. يس، ضالطاضي ، ضالطمتس، ضني سل، ضنيوزيدطدا، ضالهطد، ضرطغسر لمغاب، ضالمكتيك، ضمدديف، ضنسميضليهتطرتس  ، ضمسل ة، ضمصا، ضا ضل طسل، ضلكتم ا ، ضلي ايس،

ية الم طييية ضا جتمييس ت، ضالمتترييسرة الائيتيي  لمييد اة التطفيوييية لهيئيية األمييم المتحييدة لدمتييسضاة مييي  الجطتييي  ض مكييي  الميياأة، ضالمييد اة ال سميية لماكييب الميياأة ل رشييس  اليييسنونتا )ض( 
المت ديق زيسلماأة ضالتيالم ضاألمي   يت اليدائاة األضرضبيية لدري ضل الهسرجيية، ضالماان ية  (2000) 1325بتطفيو ناار مجدف األمي  التيسزع لاميم المتحيدة زسلر ضل الجطتسنية ض 

شيمسل  ل  يت أضرضبيس، ضالممثدية الهسصية لاميي  ال يسم لمطظمية حديفنية  يت مطظمية األمي  ضالت يسض ، ضك ياة متترسري الري ضل الجطتيسة لدمطظمة الدضلية لدفاانكفونيةالدائم
 األمدتت لر ضل الماأة ضالتالم ضاألم .

 ائية ضإثيوبيس.  يفوار أي س زسسم غيطيس ا ستو  مثه  التويد ضزيا  سرجيتهس؛ ضمث  رولطدا نسئب ضزيا  سرجيتهس؛ ض كدهمت كوت )ز( 

 لر ضل الهسرجية؛ ضمث  أضكاانيس الطسئب األضل لائيف ال المسل األضكاانت.مثه  ألمسنيس ضزيا الدضلة موزارة الهسرجية ا  حس ية؛ ضمثه  سدو يطيس ضزيا الدضلة موزارة ا )ح( 

  
 2الجدضل 

 مالمن، حسب الموضوع وبند جدول األعاألحكام ذات الصلة بالمرأة والسالم واأل

 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
 مشاركة المرأة في بناء السالم وفي منع نشوب النزاعات وحّلها    

 39 ض 10الفيا سل  (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها
 7 ياةالف (2018) 2398الياار  ن اص الحسلة  ت 
 8الفياة  (2018) 2430الياار   
 الفياة الثسمطة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 ‘5)ب( ’ 39الفياة  (2018) 2448الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 ) ( 4اة فيال (2018) 2404الياار  ميتسض -ت غيطيس الحسلة   

https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/2018/900
https://undocs.org/ar/S/2018/904
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
 ا سل الهسمتة ضالثسمطةيالف S/PRST/2018/8 الحسلة  ت لي ايس     
 4  (2018) 2434الياار   يسالحسلة  ت لي 
 64  (2018) 2423الياار  مسلتالحسلة  ت  
 الفياة التس سة S/PRST/2018/3 ييس ت غاب أ اي  وميد التالم 
  S/PRST/2018/16 الفياة الحس ية  راة 
 33 ض 4الفيا سل   (2018) 2406الياار    يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال 
 17 ض 16الفيا سل   (2018) 2416الياار   
 ‘8’ 56 ، ض35 ، ض32 ، ض27الفياات   (2018) 2429الياار   
 17 ياةالف (2018) 2445الياار   
 14الفياة  (2018) 2408الياار   الحسلة  ت الصومسل 
 53الفياة  (2018) 2431الياار   

 الفياة التسس ة  راة S/PRST/2018/1  تالم ضاألم  الدضليي ال صول  المسائل المواضيعية
  S/PRST/2018/2 الفياة ال سشاة 
 16الفياة  (2018) 2419 اارالي  
 الفيا سل التس سة  راة ضالتسز ة  راة S/PRST/2018/10  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 

 السياسية على جميع المستويات، بما في ذلك صنع القراراتتمثيل المرأة ومشاركتها في العمليات 
 39 ض 14الفيا سل   (2018) 2405الياار   الحسلة  ت أ غسنتتسل حكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينهاأل ا
  S/PRST/2018/15 الفياة الااز ة 
 الفياة التسز ة S/PRST/2018/7  الحسلة  ت مورضندي 
 الفياة الهسمتة  راة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 الفياة الااز ة S/PRST/2018/14 الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 57الفياة  (2018) 2448الياار   
 39 ، ض10 ، ض8 ، ض6الفياات  (2018) 2409الياار  ورية الكونغو الديميااميةت دية زجمهالحسلة الم 
 ) ( 4الفياة  (2018) 2404 الياار ميتسض -الحسلة  ت غيطيس  
 17الفياة  (2018) 2410الياار  المتقلة المت دية مهس تت 
 )ه( 2الفياة  (2018) 2421الياار  ة زسل ااقالحسلة المت دي 
 الفياة الهسمتة S/PRST/2018/11 الحسلة  ت لي يس 
 4الفياة  (2018) 2434الياار   
 64 ، ض‘4’)ج(  38الفيا سل  (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت 
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/5 الحسلة  ت الراق األضسط 
 24الفياة   (2018) 2433الياار   
 الفياة الهسمتة S/PRST/2018/3  وميد التالم  ت غاب أ ايييس 
  S/PRST/2018/16 التس سة ياةالف 
 17الفياة   (2018) 2416الياار  ال يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو  
 32 ض 27الفيا سل   (2018) 2429الياار   
 18الفياة   (2018) 2445الياار   
 14 ض 11 ض 5الفياات   (2018) 2408الياار  لة  ت الصومسلحسال 
  S/PRST/2018/13 الفياة الهسمتة 

 الفياة التسس ة  راة S/PRST/2018/1 صول التالم ضاألم  الدضليي  المسائل المواضيعية

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
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 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
      S/PRST/2018/2 الفياة ال سشاة 
 16الفياة   (2018) 2419الياار   
 الفياة التس سة  راة S/PRST/2018/10  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 

 العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعنف الجنساني
 38الفياة  (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل بعينها ببلدان ومناطق األحكام الخاصة

 الفياة الحس ية  راة S/PRST/2018/7 الحسلة  ت مورضندي 
 39 )ج( ض 21الفيا سل  (2018) 2399الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
‘ )ب( 1’ 36 ض 16 ض 15 الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياات (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 

 ‘1’   59  ض   45  ض   41  ‘)ب( ض 1’   37 ض 
 14الفياة  (2018) 2404الياار  ميتسض -الحسلة  ت غيطيس  
 الفياة التسس ة S/PRST/2018/8 الحسلة  ت لي ايس 
 4الفياة  (2018) 2434الياار   ت لي يس سلةالح 
 14 ض 11الفيا سل  (2018) 2441الياار   
 ‘ 2’ )ه(    38ض    ‘ 3’ ) (    38ض    10الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياات   (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت 

 63ض    61ض 
  ‘7’)أ(  7 ض ‘5’)أ(  7الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياة  (2018) 2406الياار  وب التو السم    التو ال ضجط يسريا األمي  ال  

 31 ض 26 ض 24 ض ‘2’)ج(  7 ض
 26 ض 25الفيا سل  (2018) 2416الياار   
 22 )ه( ض ) ( ض 14الفياات  (2018) 2428الياار   
،  27  ، ض ‘ 3’   19 ض   ، ‘ 1’   11، ض  ‘ 2’   7الفييييييييييييييييييييييييييييياات   (2018) 2429الياار   

 ‘ 7’   56  ، ض ‘ 1’   56 ، ض 44 ، ض 39  ، ض 35 ض 
 23الفياة    (2018) 2408الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 49 ض 44فيا سل لا   (2018) 2431الياار   
 50الفياة    (2018) 2444الياار   
 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/2 صول التالم ضاألم  الدضليي  
 8الفياة   (2018) 2419الياار   
 18الفياة    (2018) 2436الياار  تحدة لحفظ التالم مديست األمم الم 

 المراعية لالعتبارات الجنسانيةتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والخبرة في المسائل الجنسانية، واالستجابات 
 38الفياة    (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل األحكام الخاصة ببلدان ومناطق بعينها

 الفياة الثسمطة S/PRST/2018/17 مط ية ضسط أ ايييس 
 35الفياة    (2018) 2399الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 57الفياة    (2018) 2448الياار   
 39الفياة    (2018) 2409الياار   الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 ) ( 4الفياة    (2018) 2404الياار  ميتسض -طيس الحسلة  ت غي 
 17الفياة    (2018) 2410الياار  مهس تتالمتقلة المت دية  
 )ه( 2الفياة    (2018) 2421الياار  الحسلة المت دية زسل ااق 
 4الفياة    (2018) 2434الياار  الحسلة  ت لي يس 
 64الفياة     (2018) 2423الياار  مسلتالحسلة  ت  
 الفياة التس سة S/PRST/2018/5 الحسلة  ت الراق األضسط 
 24الفياة    (2018) 2433الياار   

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
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 الفياة الياار مطد جدضل األ مسل 
 الفياة الثسلثة S/PRST/2018/3 ت غاب أ ايييس وميد التالم       
  S/PRST/2018/16 الفياة الثسنية  راة 
 9فياة لا (2018) 2439الياار  التالم ضاألم   ت أ ايييس 
 متة ضالثسمطةالفا سل الهس S/PRST/2018/4  يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال  
 33 ض 25 ض 14الفياات  (2018) 2406الياار   
 20 ياةالف (2018) 2428الياار   
 27الفياة  (2018) 2429الياار   
 22الفياة  (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 12الفياة  (2018) 2444الياار   

 الفياة التسس ة  راة S/PRST/2018/1   الدضليي صول التالم ضاألم المسائل المواضيعية
  S/PRST/2018/2 الفياة ال سشاة 
 3الفياة  (2018) 2417الياار  ت الطباع المتدحمدنيي   حمسية ال 
 الفياة التس سة  راة S/PRST/2018/10  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 
 18الفياة   (2018) 2436الياار   

  حماية المرأة والمستشارون لشؤون حماية المرأة 
 41 ض 39الفيا سل  (2018) 2409الياار   الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 ‘3’) (  38الفياة  (2018) 2423الياار  مسلتالحسلة  ت  
 ‘6’)أ(  7 '، ض1’)أ(  7الفيا سل  (2018) 2406الياار  جطوب التو ال  سم    التو ال ض  يسريا األمي  ال 
 28الفياة  (2018) 2416الياار   
 35الفياة  (2018) 2429الياار   

 7الفياة  (2018) 2436الياار   مديست األمم المتحدة لحفظ التالم عيةالمسائل المواضي
  اب والتطرف العنيفدور المرأة في مكافحة اإلره

 30الفياة  (2018) 2405الياار  أ غسنتتسلالحسلة  ت  صة ببلدان ومناطق بعينهام الخااألحكا
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/16 غاب أ ايييس وميد التالم  ت  

 الفياة ال سشاة S/PRST/2018/2 صول التالم ضاألم  الدضليي  المسائل المواضيعية
 الفياة التسز ة S/PRST/2018/9 ي األ  سر التت  هد  التالم ضاألم  الدضلي 

  مشاركة النساء في عمليات حفظ السالم
 12الفياة   (2018) 2430الياار  الحسلة  ت ن اص ابعينه ومناطقاألحكام الخاصة ببلدان 

 57الفياة  (2018) 2448الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 51الفياة   (2018) 2409الياار  الحسلة المت دية زجمهورية الكونغو الديمياامية 
 58الفياة     (2018) 2423الياار  لتمسالحسلة  ت  
 10الفياة    (2018) 2426الياار  الحسلة  ت الراق األضسط 
 23الفياة    (2018) 2433الياار   
 27الفياة     (2018) 2416الياار   يسريا األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال  
 26الفياة     (2018) 2429الياار   
 22الفياة    (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل 
 15الفياة    (2018) 2414الياار  الغابيةة زسلصحااء المت ديالحسلة  
 12الفياة    (2018) 2440الياار   

 الفياة التسز ة  راة S/PRST/2018/10  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم المواضيعيةل المسائ

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
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 19الفياة  (2018) 2436الياار       
 14الفياة  (2018) 2447الياار   

  ألمن األمن وفي إصالح قطاع امشاركة المرأة في قطاع 
 21 ض 19الفيا سل    (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل دان ومناطق بعينهالخاصة ببلاألحكام ا

 '4)ب( ' 40الفياة    (2018) 2448الياار  الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى 
 ‘ )ب(2’ 37الفياة    (2018) 2409الياار  زجمهورية الكونغو الديميااميةالحسلة المت دية  
 الفياة الثسنية  راة S/PRST/2018/3  وميد التالم  ت غاب أ ايييس 

 

 السالم واألمن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابيةاألخطار التي تهدد   -  31
أربييع جدتييست  يد مجدييف األميي   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع  

التت  هدهِّ  التالم ضاألم  الييدضليي  ميي   ت ممسر ال طد الم طول ”األ  سر 
نييت ثييالث ميي  ل اإلررسمية“، ضأصييدر ميسنييس رئسسيييس ضاحييدا. ضكسجااء األ مس

 دييك الجدتييست  ييت شييك  محسمييست، ميطمييس الجدتيية األ يياى ُ يييدت   هييسذ 
  الجدتييست، . ضيييا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي ( 506)نيياار
  ت ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ . زمس

 اكيييييب  ديييييى  2018سم ضظديييييت ميييييداض ت المجديييييف  يييييالل  ييييي  
سضلهييس المجدييف  ييت التيييطوات التييسزية، مثيي   ييداميا الجيييباءات مواضيييع  ط 

المفاضضة  دى  طظيم الدضلة اإلسالمية  ت ال ااق ضالرسم ) طظيييم الدضليية 
أي ييييس زسسييييم  ا ييييل( ض طظيييييم اليس ييييدة، ضظييييسراة اإلسييييالمية، الم يييياضف 
  تمييس   دييى نييب، ضمكس حيية   ييا اإلررييسب زسالميييس دي  اإلررييسميي  األجس

ية األمييم المتحييدة ال سلمييية لمكس حيية اإلررييسب ضالت ييسضل كيي  ميي  اسييتاا يج
الييييدضلت. ضركييييبت المطسنرييييست أي ييييس  دييييى الييييا   دييييى الد سييييية المت ا يييية 

ريي سب ميي  كييال الجطتييي   طجييوب ملييى ضالظيياضف الوان ييية التييت  ج يي  ال
حمسييييية  زرييييقل (2017) 2341الييييياار الت يييياف ال طيييييف، ض دييييى  طفيييييو 

الهيسكيي  األسسسييية الحيوييية ميي  الهجمييست اإلررسمييية، ضإنرييسء آلييية  حييييق 
 .( 507)ة  ت ال ااقلتوثيق جاائم  طظيم الدضلة اإلسالمية ) ا ل( الما ك  

 __________ 

  اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت،  (506) 
مم المتحدة لت بيب المتسءلة لدمبيد م  الم دومست     ايق التحييق التسزع لا (507) 

ضلييية اإلسيييالمية  يييت ال يييااق  ييي  الجييياائم الما ك ييية مييي  جسنيييب  ا ل/ طظييييم الد
األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  ” ، 36ضالرييسم، انظييا الجييبء األضل، اليتييم 

التحييييق  ييت المطسز ييست ض يصييت ” ليتييم الثييسنت، ، ضالجييبء التييس س، ا“ الييدضليي 
  .“ ريئست التحييق” ليتم الثسلث، ، ضالجبء التسسع، ا“ الحيسئق

حييسمتي  ملييى  ضندم ضكييي  األمييي  ال ييسم لمكتييب مكس حيية اإلررييسب م  
. ضنيييييسل  يييييت  2018آب/أغتييييي ف    23ر/  اا ا ض  شييييي س   8المجديييييف،  يييييت  

محسمت  األضلى مل مكس حة  طظيم الدضلة اإلسالمية ) ا ييل(   دييت ماحديية  
جد يييييدة، ضأشيييييسر مليييييى أل  ياييييييا األميييييي  ال يييييسم   يييييي  أل التطظييييييم ض اض ييييي   

ضر    بالييول يرييكدول  هد ييدا ك ييياا ضمتطسميييس  ييت جميييع أنحييسء ال ييسلم. ضنييد     
 اكييب  دييى غييبض    ضليية اإلسييالمية ) ا ييل( لييم ي ييد  ييت التيايييا أل  طظيييم الد 

ا التطظيييم مييد  ميي  ذلييك  دييى التكيييف   األراضييت ضالتييي اة  ديهييس؛ ميي  ُأج ييِّ
   ضالتاكيب زسلدرجة األضلييى  دييى مجمو ييست أصييغا حجمييس ضأكثييا حمسسييس ميي 
األ يييياا  الييييو      بالييييول مدتيييييبمي  زييييسلتحايض  دييييى الهجمييييست ض يتييييييارس  

اإلرريييسميي   ، ظييي  ال سئيييدضل مييي  المييييس دي   ض طفييييورس. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك 
األجسنييب، ضميي  انتييي  مييطهم ملييى مطييسمق أ يياى، مصييدر   ييا شييد د  هييد   
ليية  األميي  الييدضلت. ضبيطمييس اسييتمات آليية الد سييية ال سلمييية التسز يية لتطظيييم الدض 

اإلسييييالمية ) ا ييييل(  تآكيييي ، احييييتفظ أ  ييييسء التطظيييييم ضالمت ييييسمفول م يييي   
س المريييفاة  تواصييي  ا جتميييس ت ضالتكطولوجيييي سلييييدرة  ديييى اسيييتهدام ضسيييسئط ال ز 

ضأ ضات ا  صييس ت لدتواصييي  ض طتييييق الهجميييست ض يتييييارس. ضنيييسل مل نيييدرة  
 طظييييم الدضلييية اإلسيييالمية ) ا يييل(  ديييى  ولييييد اإل ييياا ات  ااج يييت كثيييياا،  

ياجع ذلك ملييى حييد ز يييد ملييى  يييدال الجمس يية سييي ا هس  دييى حيييول الييطفط  ض 
التطظييييم  لتيييورية؛  ييييد انهف يييت م ييياا ات  لغيييسز  يييت الجمهوريييية ال ابيييية ا ضا 

 . ( 508) 2015 ت المسئة مطو  سم   90زقكثا م  

ض ييت اإلحسمييية الثسنيييية، أكيييد ضكيييي  األميييي  ال يييسم مييي  جد يييد أل  
بال مصييدر ندييق شييد د ضبييسلغ، ضأل  طظيييم الدضليية اإلسييالمية ) ا ييل(    يي 

سيياية  اا ييي   حييديست جد ييدة.   ييورن ميي  ريكيي  شيي ي  مدضليية ملييى شيي كة 
وميييية األمييييم المتحييييدة   ييييبز التطتيييييق ميييياز ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم أل مطظضأ

 __________ 

 (508) S/PV.8178 2، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8178
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ضا  تسق ضالف سلية  ت الجهو  التت   ولهس لمكس حة اإلررسب   مييس لدييدضل 
آب/  15ض  14 غسنتييتسل  ييت األ  سء. ضندم أي س  ياياا  يي  زيسر يي  أل

ريييييسضرات ر ي ييييية ، حييييييث أجييييياى  يييييالل  ديييييك البييييييسرة م2018أغتييييي ف 
آ يياي   ييت مجدييف يف ضضزيييا الهسرجييية ضمييع أ  ييسء المتييتوى مييع الييائ 

الييييوزراء ضك ييييسر المتيييي ضلي   ييييت حكوميييية أ غسنتييييتسل الم طيييييي  زمكس حيييية 
 2018آب/أغتييي ف  23. ض يييت الجدتييية التيييت ُ ييييدت  يييت ( 509)اإلرريييسب
ييييية سييييتمع المجدييييف ملييييى محييييسمتي  ميييي  المييييد اة التطفيوييييية لدمد ا أي ييييس، ا
ييياة زمييالء األزحييسث  ييت الماكييب ة لدجطة مكس حيية اإلررييسب ضميي  ك  التطفيوي 

 لدضلت لدراسة الت اف ضال طف التيسست.ا

 قمييس المييد اة التطفيوييية لدمد اييية التطفيوييية لدجطيية مكس حيية اإلررييسب   
ركبت  ييت محسمتهييس  دييى ثالثيية  حييديست رئيتييية ما   يية زمتييقلة  ييو ة    يد 

ريييييييت:  نتييييييييسلهم مليييييييى أميييييييسك  أ ييييييياى، ض دي  اإلرريييييييسميي  األجسنيييييييب ضا المييييييييس  
الصيييي وبست التييييت ُ واجيييي   ييييت مجييييااء  يييمييييست شييييسمدة لدمهييييسما ضميسضييييسة  

  الميييييس دي  اإلرريييسميي  األجسنييييب،  دييييى الطحيييو الم دييييوب  ييييت  ال سئيييد   ميييي 
  ضضييع ال سئييد    الجد دة التت  طرق ميي  ؛ ضالتحديست ( 2017)  2396الياار 
ميييييس دي  اإلررييييسميي  األجسنييييب  ييييت التييييجول، زمييييس  ييييت ذلييييك احتمييييسل  ميييي  ال 

ل؛ ضالمهييسما التييت يرييكدهس اإل ييااج  يي     يياف األشييهسص  ا يي  التييجو 
ي  األجسنيييييب ضاحتميييييسل  يييييو  هم مليييييى  المتيييييجوني  مييييي  المييييييس دي  اإلرريييييسمي 

ف ضال طييف  . ضأمس ممثدة الماكب الدضلت لدراسيية الت ييا ( 510) األنر ة اإلررسمية 
 طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية ) ا ييييل(  التيسسييييت  يييييدمت زحثييييس زرييييقل مشييييااك  
ة ض كتيكيييية ض مديس يييية، مريييد ة  ديييى أل  لدطتيييسء ضاليصيييا زصيييورة اسيييتاا يجي 
 . ( 511) ض سجال رون المتقلة  ت دب ارتمسمس  وريس 

 (2001) 1373ضنييييدم رئيييييف الدجطيييية المطرييييقة  مييييال زييييسلياار  
شييييي سر/  اا ا  13زرييييقل مكس حييييية اإلررييييسب محسمييييية ملييييى المجديييييف  ييييت 

 (2017) 2341، لتييييديم آ ييييا المتييييتجدات زرييييقل  طفيييييو الييييياار 2018
. ( 512)المت دق زحمسية الهيسك  األسسسييية الحيوييية ميي  الهجمييست اإلررسمييية

ضل األ  ييسء  دييى ضضييع اسييتاا يجيست ضمطييية ضشييجع رئيييف الدجطيية الييد
لدحيييد مييي  المهيييسما ضإ ميييسج  ديييك ا سيييتاا يجيست  يييت    هيييس الومطيييية 

حكومييييست ضالي ييييسع لمكس حيييية اإلررييييسب. ضشييييد   دييييى أرمييييية أل  ت ييييس ل ال
الهييسص الم دومييست  يي  األ  يييسر ضمييوام  ال يي ف ض ييداميا التهفييييف 

 __________ 

 (509) S/PV.8330 5-2، الصفحست . 
 . 7ض  6الماجع نفت ، الصفحتسل  (510) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (511) 
 (512) S/PV.8180 2فحة ، الص . 

جدييييف األميييي  س  دييييى أرمييييية م راج نيييياارات مميييي  المهييييسما. ضشييييد  أي يييي 
المت دييييق زييييسل ياال  (2016) 2309األ يييياى ذات الصييييدة، مثيييي  الييييياار 

اليييدضلت،  المت ديييق زسلت يييسضل الي يييسئت (2016) 2322الميييدنت، ضاليييياار 
 .( 513)لى حمسية الهيسك  األسسسية الحيويةم ت ال م  الاامت 

ميسنييييس    2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا    21ضأصييييدر المجدييييف  ييييت   
لمت دية متطظيييم الدضليية  رئسسيس ذكا  ي  أن  است اع  طفيو  داميا الجباءات ا 

ميي     1اإلسييالمية ) ا ييل( ض طظيييم اليس ييدة،  دييى الطحييو الم ييي   ييت الفييياة  
، (2017) 2368ميي  الييياار  104، ض يييس لدفييياة (2017) 2368 ار اليييا 
ن  لم  ك  رطسك ضيياضرة إلجييااء أي   ييد الت أ يياى  دييى التييداميا  ييت ضأ

 ييس ملييى أنيي  لائسسييت أي  ييت ذاك ال يييسل ا. ضأشسر المجدف ( 514)ذلك الونت
سيواص   يييم حسلة  طفيو رون التداميا ضإجااء الت د الت الالزمة، حتب 

 .( 515)ا نت سء

كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا  21ض يييييت الجدتييييية التيييييت ُ ييييييدت  يييييت  
دثًس أي يييييًس زسسيييييم  انتيييييس ضالكوييييييت ، رحيييييب ممثييييي  التيييييويد، متحييييي 2018

ائسسييت. ضكييار اإل ييااب  يي  ضالممدكة المتحدة ضرولطييدا، زس تمييس  ال يييسل ال
ة  ق يد  دك الدضل اليوي لدو ية المطومة زقمي  المظسلم لدى الدجطيية ال سمديي 

 2253ض  (2011) 1989ض  (1999) 1267زموجييييييييييييييييب الييييييييييييييييياارات 
 ااق ضالريييسم ) ا يييل(،زريييقل  طظييييم الدضلييية اإلسيييالمية  يييت ال ييي  (2015)

 يييييا  ط مهميييييس مييييي  أ ييييياا  ضجمس يييييست ضم ستيييييست  ض طظييييييم اليس يييييدة، ضميييييس
زسلمطسنرييست المتييتماة زرييقل كيفييية ضييمسل ا متثييسل ضكيسنييست، ثييم رحييب 

. ضشييييجع ( 516)األصييييول الما ييييية  ييييت أنظميييية الجييييباءات مامتهييييس لم ييييس يا
و المييتكدم المجدييف أي ييس  دييى الطظييا، زمطسسيي ة مواصييدة  يييييم حسليية  طفييي 

ميتاحييست التييت نييدمتهس مجمو يية الييدضل المتفييية  ييت اليياأي التييداميا،  ييت ال
كيييييسنول  7ريييييداف  يييييت رسيييييسلتهس الم ر ييييية زريييييقل الجيييييباءات المحيييييد ة األ

 .( 517)الموجهة ملى رئيف المجدف 2018األضل/ يتم ا 
 __________ 

 . 3الماجع نفت ، الصفحة  (513) 
 (514) S/PRST/2018/21 . 
التيييت لدمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء التيييسزع، اليتيييم الثسليييث، ”التيييداميا  (515) 

  م  الميثسق“. 41 ت دب استهدام اليوات المتدحة، ض يس لدمس ة   
 (516) S/PV.8437 2، الصفحة . 
 (517) S/2018/1094 جييب الييياارات  . ضلدمبيييد ميي  الم دومييست  يي  الدجطيية ال سمديية زمو

زريييييييقل  طظييييييييم الدضلييييييية    ( 2015)   2253ض    ( 2011)   1989ض    ( 1999)   1267
الرييسم ) ا ييل( ض طظيييم اليس ييدة ضمييس  ييا  ط مهمييس ميي  أ يياا   اإلسييالمية  ييت ال ييااق ض 
،  كيسنيست، ضكيولك  ي  أميي  المظيسلم، انظيا الجيبء التسسيع ضجمس ست ضم ستست ض 

   زسء، ”الدجسل المطرقة زموجب الفص  التسزع م  الميثسق“. -اليتم األضل 
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الجدتييييييييييية ا مح ييييييييييي 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل 
 37زسلمس ة 

 39الييييييد وات  ميييييياًل زسلمييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8178 

شييييييييييييييييييييييييي سر/  اا ا  8
2018 

  ال يييييسم  ييييي  تيييييس س لامييييييالتياييييييا ال
د   طظييييييم الدضليييييية  التهد يييييد اليييييوي ُيريييييكه
اإلسيالمية  يت ال ييااق ضالريسم ) ا ييل( 
لدتيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  ض ييي  ن ييييسق 

التيييييت   يييييولهس األميييييم المتحيييييدة الجهيييييو  
األ  سء  ت مكس حة روا    مًس لددضل
 (S/2018/80التهد د )

ضكيييييي  األميييييي  ال يييييسم لمكتيييييب   
 اإلررسبمكس حة 

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجديييف، ضضكيييي  

 األمي  ال سم

 

S/PV.8180 

شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  13
2018 

جميييييييييع أ  ييييييييسء     
 )أ(المجدف

 

S/PV.8330 

آب/أغتيييييييييييييي ف  23
2018 

التييييييسزع لامييييييي  ال ييييييسم  يييييي  ايييييييا التي
د   طظييييييم الدضليييييية  التهد يييييد اليييييوي ُيريييييكه

 ييل( اإلسيالمية  يت ال ييااق ضالريسم ) ا 
لدتييييييييالم ضاألميييييييي  الييييييييدضليي ، ضن ييييييييسق 
الجهيييييو  التيييييت   يييييولهس األميييييم المتحيييييدة 

ت مكس حة روا    مًس لددضل األ  سء 
 (S/2018/770التهد د )

ضكيييي  األمييييي  ال يييسم لمكس حيييية   
اإلررييييييسب، ضالمييييييد اة التطفيوييييييية 
لدمد ايييييييييييية التطفيويييييييييييية لدجطييييييييييية 

حيييييييية اإلررييييييييسب، ضزميديييييييية مكس 
أزحييييييييسث أنييييييييدم ميييييييي  الماكييييييييب 
اليييييييييييدضلت لدراسييييييييييية الت ييييييييييياف 

 ضال طف التيسست

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
، )ب(المجدييييييييييييييييييييييف

ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8437 

 كييييييييييييسنول األضل/ 21
 2018 يتم ا 

    يييو ضاحيييد مييي     
مجديييف أ  يييسء ال
 )التويد(

S/PRST/2018/21 

 
 زرقل مكس حة اإلررسب. (2001) 1373 كدَّم ممث  مياض زصفت  رئيف الدجطة المطرقة  ماًل زسلياار  )أ( 
 مطولث.و ضزيُارس  ت الهسرجية ضش ضل الكة ممدكة المتحدمثه  ال )ب( 
   

اإلحاطات اإلعالمية  -  32
 يد مجدييف األميي   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع أربييع جدتييست  

قي مطيييد محييدَّ  ميي  ال طيييو   ييت شييك  محسمييست غييييا ذات صييدة م سشيياة زيي 
الم دومييست الم اضضة  دى المجدييف. ضيييا   ييت الجييداضل أ نييسن مبيييد ميي  

 ذلك م دومست    المرسركي  ضالمتكدمي . الجدتست، زمس  ت     دك

 يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول    جدتيييييتسل   2018ضُ ييييييدت  يييييت  يييييسم   
   يية لمجدييف األميي “. سمست م المية ييدهِّمهس رؤسسء الهيئييست الفا ييية التسز ”مح 
،  يييد المجدييف جدتيية محسميية مرييتاكة  2018ضل/أكتييوبا   ريياي  األ  3 فت 

لدجييييسل الييييثالث المت دييييية زمكس حيييية اإلررييييسب، أي الدجطيييية ال سمديييية زموجييييب  
زريييقل    ( 2015)   2253ض    ( 2011)   1989ض    ( 1999)   1267اليييياارات  

 طظييييييم الدضلييييية اإلسيييييالمية  يييييت ال يييييااق ضالريييييسم ) ا يييييل( ض طظييييييم اليس يييييدة  
 ييست ضم ستييست ضكيسنييست، ضالدجطيية المطرييقة    أ يياا  ضجمس  ا  ط مهمييس ميي  ضمس 

زريييقل مكس حييية اإلرريييسب، ضالدجطييية المطريييقة    ( 2001)   1373 ميييال زيييسلياار  
ل الدجييسل الييثالث،  إلحسميية أ مييس . ض طسضلييت ا ( 2004)   1540 مييال زييسلياار  

كرييف  اله ييااء التسز يية لهييس  ييت  زمس  ت ذلك   سضنهييس المتييتما ض  ييسضل أ انيية  
ن، ض  سيييمس التهد ييد المتطييسمت لدتييالم ضاألميي  الييدضليي   اإلررييسب ضمطييع انترييسر 

اليييوي يريييكد   طظييييم الدضلييية اإلسيييالمية  يييت ال يييااق ضالريييسم ) طظييييم الدضلييية  
سسيييم  ا يييل( ض طظييييم اليس يييدة، ضالجمس يييست  اإلسيييالمية، الم ييياضف أي يييس ز 

، ضالتصيييدي   دي  اإلرريييسميي  األجسنيييب المطتتييي ة مليهميييس، ضضنيييف  يييد ق المييييس 
يرييكد  ال سئييدضل ميي  الميييس دي  األجسنييب ضميي   طتييي  مييطهم ملييى  لدتهد د الوي 

أمييييسك  أ يييياى، ضمكس حيييية  موييييي  اإلررييييسب ضمطييييع انترييييسر أسييييدحة الييييدمسر  
سئيييية ضال يولوجيييية، ضضسيييسئ  ميصيييسلهس ضالميييوا   الريييسم ، الطوضيييية مطهيييس ضالكيمي 

ا اليييدضل  ميي    يي  جهيييست  س ديية مييي  غييي ذات الصييدة مهييس، سيييواء مييس كيييسل  
لفسئييييدة  دييييك الجهييييست، ضمطييييع اسييييتهدام  دييييك األسييييدحة ضالوسييييسئ  ضالمييييوا    أض 

كييسنول    17. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك،  يييد المجدييف  ييت  ( 518) ألغااع مررسمييية 
 __________ 

 (518) S/PV.8364 . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8178
https://undocs.org/ar/S/2018/80
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https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
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التييت جييات ال ييس ة ز يييدرس  ييت نهسييية    جدتة اإلحسميية  2018األضل/ يتم ا 
 . ( 519) هية ض  تهم ال سم لاؤسسء الهيئست الفا ية المطت 

س جييات زيي  الممسرسيية،  يييد المجدييف جدتيية  ييت  دييى ميي  ضسييياا 
مميييسر ال طيييد الم طيييول ”محسمييية م الميييية يييييدمهس اليييائيف الحيييسلت لمطظمييية 

ألمييي   ضنيييدم اليييائيف الحيييسلت لمطظمييية ا . ( 520)“األمييي  ضالت يييسضل  يييت أضرضبيييس
ة  ييت   دك الجدتة محسميية ملييى المجدييف زرييقل الحسليي ضالت سضل  ت أضرضبس  ت 
دمطظميية  ييت ذاك ال ييسم،  لك زرقل األضلويست األ يياى ل أضكاانيس ضجواررس، ضكو 

زميييس  يييت ذليييك الطبا يييست التيييت ميييسل أميييدرس  يييت جورجييييس ضنيييسغورنت كسرازيييس   
 __________ 

 (519) S/PV.8428 . 
 (520) S/PV.8200 . 

ة ملييييى  ض اانتطيتييييتايس. ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك، نييييدم الييييائيف الحييييسلت محسميييي 
اغ   المجدف     ضر مطظمة األميي  ضالت ييسضل  ييت أضرضبييس  ييت م سلجيية الرييو 

ال يييسماة لدحيييدض     األمييييض المتوسيييط ضالتهد يييدات   األمطيييية  يييت مط يييية ال حيييا 
الومطيييية، مثييي  اإلرريييسب ضالت ييياف ضا  جيييسر زسألسيييدحة ضالمهيييدرات ضالتيييدع  

مطظمة،   ييال  الثيس ية ضالطفسيست اله اة، ضالاضازط مي  اإلررسب ضالجايمة ال 
    ا  جسر زسألشهسص ضالهجاة ضالفتس  ضاألم  التي اانت. 

ض ديييى غييياار التيييطوات التيييسزية، اسيييتمع المجديييف مليييى محسمييية  
 .( 521)ندمهس رئيف محكمة ال دل الدضلية  ت جدتة مغدية

 __________ 

 (521) S/PV.8380 . 

  
 الفرعية التابعة لمجلس األمنة قدمها رؤساء الهيئات الجلسات: إحاطات إعالمي

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ض سريههس

ال طييييييييييييييييييييييييد 
 الفا ت

ضثيييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 
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 ل المتكدمو  ضغيارس 39

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8364 

  رييييييييييييييييياي  األضل/ 3
 2018أكتوبا 

 (1999) 1267رئيييف الدجطيية ال سمديية زموجييب الييياارات     
زريييييييييييقل  طظييييييييييييم  (2015) 2253ض  (2011) 1989 ض

 طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم ) ا ييييل( ض 
ست  ييا  ط مهمييس ميي  أ يياا  ضجمس ييست ضم ستيي  اليس ييدة ضمييس

 1373 ميييال زيييسلياار ضكيسنيييست؛ ضرئييييف الدجطييية المطريييقة 
زرقل مكس حة اإلررسب؛ ضرئييف الدجطية المطريقة  (2001)

ضجمييييييييييع أ  يييييييييسء ؛ )أ((2004) 1540 ميييييييييال زيييييييييسلياار 
 ف اآل اي المجد

 

S/PV.8428 

 كييييييييييييسنول األضل/ 17
 2018ا  يتم 

زرقل  (1992)  751رئيف الدجطة ال سمدة زموجب الياار      
 1267الصييييييومسل، ضالدجطيييييية ال سمديييييية زموجييييييب الييييييياارات 

زرييييييييقل  (2015) 2253ض  (2011) 1989ض  (1999)
 طظيييييم الدضلييييية اإلسييييالمية  يييييت ال ييييااق ضالريييييسم ) ا يييييل( 

 يييييا  ط مهميييييس مييييي  أ ييييياا  ضجمس يييييست   س يييييدة ضميييييسض طظييييييم الي
  1988ضم ستيييست ضكيسنيييست، ضالدجطييية المطريييقة  ميييال زيييسلياار  

؛ ضرئييييف الفاييييق ال سمييي  المهصييي  الم طيييت زمطيييع  ( 2011) 
نرييوب الطبا ييست  ييت أ ايييييس ضحدههييس؛ نسئييب ممثيي   ضليية موليفيييس  

ليومييييست ليييدى األميييم المتحيييدة، زسسيييم رئييييف الدجطييية  المت يييد ة ا 
؛ ضرئيييييييف الدجطييييييية  ( 2004)   1540المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلياار  
؛ ضرئيييييييف الدجطييييييية  ( 2006)   1718المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلياار  

ضالدجطييية    زريييقل لي ييييس،   ( 2011)   1970 ميييال زيييسلياار  المطريييقة  
زريييقل ميييسلت ضالفاييييق    ( 2017)   2374طريييقة  ميييال زيييسلياار  الم 

 ال سم  الم طت زسألمفسل ضالطباع المتدح 

 

 
 2253ض  (2011) 1989ض  (1999) 1267، زسسم الدجطة ال سمدة زموجب الياارات (2004) 1540سإلحسمة، أ لى رئيف الدجطة المطرقة  مال زسلياار اإل  ء زن    )أ( 

طية المطريقة  ميال زرقل  طظيم الدضلة اإلسالمية  يت ال يااق ضالريسم ) ا يل( ض طظييم اليس يدة ضميس  يا  ط مهميس مي  أ ياا  ضمجمو يست ضم ستيست ضكيسنيست، ضالدج (2015)
اليثالث ضأ انية  ، م ييسل مريتاك أمياز  يي  اسيتماار الت يسضل ميي  الدجيسل(2004) 1540طية المطريقة  ميال زيسلياار زريقل مكس حية اإلرريسب، ضالدج (2001) 1373زسلياار 
 سز ة لهس.اله ااء الت

  

https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/PV.8200
https://undocs.org/ar/S/PV.8380
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)


  مسؤولية  تدخل ضمنالنظر في المسائل التي    -الجزء األول  

 لدوليينامجلس األمن عن صون السالم واألمن  
 

 

113 19-13967 

 

 الجلسات: إحاطات إعالمية قدمها الرئيس الحالي لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

الجدتيييييييييييييييية مح ييييييييييييييييا 
 ض سريههس

ال طيييييييييييييييييييييد 
 الفا ت

ق ضثييييييييسئ
 اى أ 

اليييد وات  مييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39الد وات  ماًل زسلمس ة  37زسلمس ة 

  -  الم يييدضل الييياار ضالتصييويت ) 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8200 

 2018آذار/مسرس  8

الحيييسلت لمطظمييية األمييي  ضالت يييسضل  يييت اليييائيف    
س ضضزيييييييا الريييييي ضل الهسرجييييييية ضالت ييييييسضل أضرضبيييييي 
 لت  ت مي سليسالدض 

، ضاليائيف )أ(جميع أ  سء المجدف
الحييييسلت لمطظميييية األميييي  ضالت ييييسضل 

 س ت أضرضب

 

 
 جيتهس.مثَّ  التويد نسئُب ضزيا  سر  )أ( 
  

 الجلسات: إحاطات إعالمية قدمها رئيس محكمة العدل الدولية

 ال طد الفا ت الجدتة ض سريههسمح ا 
ضثييييييييييييييييييييييسئق 

 أ اى 
اليييييد وات  مييييياًل 

 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة الد وات  ماًل  37زسلمس ة 
  -  ت )الم يييدضل الييياار ضالتصييوي 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8380 

 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  24
 )جدتة مغدية( 2018

أ  سء المجدف،  رئيف محكمة ال دل الدضلية   
ضرئيييييييف محكميييييية 
 ال دل الدضلية

 

  

 بعثة مجلس األمن   -  33
 ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع ال  ثييييست أض ييييد مجدييييف األميييي   

غال يل اليييييثالث التسليييييية  يييييت زييييييسرات ميدانيييييية: )أ( أ غسنتيييييتسل؛ )ب( ميييييط 
ضميسنمسر؛ )ج( جمهورييية الكونغييو الديمياامييية. ضضييمت ال  ثييست ممثدييي  

 ييت أ يييسب  دييك ال  ثييست،  يييد المجدييف ض  ف. يي  جميييع أ  ييسء المجديي 
دف األم “، اسييتمع  يهييس ثالث جدتست  ت ممسر ال طد الم طول ”ز ثة مج

مليييييى محسميييييست نيييييدمهس ممثديييييو أ  يييييسء المجديييييف اليييييو   نيييييس ضا ال  ثيييييست 
هس. ضيا   ت الجدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي   ت نيس   اشتاكوا  أض

 .( 522)مرسركي  ضالمتكدمي رون الجدتست، زمس  ت ذلك م دومست    ال

 دييك ضكمييس ضر   ييت اإلحسمييست، اجتمييع أ  ييسء المجدييف  ييالل  
ضممثديييييي   ييييي   ( 524)ضبالميييييسنيي  ( 523)ال  ثيييييست ميييييع متييييي ضلي  حكيييييوميي 

لم سرضييييية التيسسيييييية  يييييت ز يييييض األحيييييباب التيسسيييييية، زميييييس  يييييت ذليييييك ا
 __________ 

الجييبء التييس س،  لدمبيييد ميي  الم دومييست  يي   كييوي  ال  ثييست ض يسريارييس، انظييا (522) 
  .“ ز ثست مجدف األم ” ألف، -اليتم الثسنت

 (523) S/PV.8158  أ غسنتيييييييييييييتسل(؛ ض(S/PV.8255  ؛)ميييييييييييييطغال يل ضميسنميييييييييييييسر(
  )جمهورية الكونغو الديمياامية(. S/PV.8369 ض

 (524) S/PV.8158  .)أ غسنتتسل( 

، زمييس  ييت ذلييك المطظمييست ( 526)، ضمطظمييست المجتمييع المييدنت( 525)الحييس ت
 .( 527)سئية غيا الحكوميةالطت

ت جمهورية ض يد أ  سء المجدف اجتمس ست  ت أ غسنتتسل ض  
الكونغيييييو الديميااميييييية ميييييع نيييييس ة ال  ثتيييييي  المييييييدانيتي  التيييييسز تي  لاميييييم 

ضب ثيية  ( 528)تحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى أ غسنتييتسلالمتحدة، ز ثيية األمييم الم
ييييييية الكونغيييييييو مطظميييييية األمييييييم المتحييييييدة لتحييييييييق ا سييييييتياار  ييييييت جمهور 

سل مييييع . ضاجتمييييع أ  ييييسء المجدييييف أي ييييًس  ييييت أ غسنتييييت ( 529)الديمياامييييية
رئيف الدجطة األ غسنييية المتييتيدة الم طييية زحيييوق اإلنتييسل ضممثدييت ريئييست 

الييد م الوميييد التسز يية لمطظميية حدييف شييمسل  م ارة ا نتهسزست ضنيييس ة ز ثيية
أ  ييسء المجدييف  ض ت جمهورية الكونغو الديمياامييية، اجتمييع  . ( 530)األمدتت

 __________ 

 (525) S/PV.8369 .)جمهورية الكونغو الديمياامية(  
 (526) S/PV.8158  أ غسنتيييييييييييييتسل(؛ ض(S/PV.8255  ؛)ميييييييييييييطغال يل ضميسنميييييييييييييسر(

  )جمهورية الكونغو الديمياامية(. S/PV.8369 ض
 (527) S/PV.8158   أ غسنتتسل(؛ ض(S/PV.8369   .)جمهورية الكونغو الديمياامية( 
 (528) S/PV.8158. 
 (529) S/PV.8369. 
 (530) S/PV.8158 الموجهيية ملييى  2018آب/أغتيي ف  6. انظييا الاسييسلة الم ر يية

رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم لكسزا تييييتسل لييييدى األمييييم المتحييييدة 
(S/2018/575.) 
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، ضكيييولك ميييع  غد يييية الائسسيييية ضالم سرضييية ميييع ممثديييت التحيييسلف مييي  أجييي  األ 
مجمو ة م  الطتسء الماشييحست ضممثدييي  لدجطيية الومطييية المتييتيدة لالنتهسزييست  

. ض يييت ميييطغال يل، ( 531)ريييية الكونغيييو الديميااميييية ضالمييي  ما األسييييفت لجمهو 
مع  ايق األمييم  سس ا أ  سء المجدف ملى كوكف زسزار، ضاجتم وا رطسك

لالجئيييييي ،  المتحيييييدة الي ييييياي ضممثديييييي   ييييي  الحكومييييية، ضزارضا مهيميييييي 
. ض ييت ( 532)أحدرمس رو مهيم كو وبسلونغ، أك ييا مهيييم لالجئييي   ييت ال ييسلم

 زمتترييسرة الدضليية أضنييغ سييسل سييو  رييت، ميسنمسر، اجتمع أ  سء المجدف
م طييية متطفيييو ضاليسئد ال سم لديوات المتدحة  ت ميسنمسر، ضأ  سء الدجطيية ال

 .( 533)التوصيست المت دية مو ية را ي 
 __________ 

 (531) S/PV.8369. 
 (532) S/PV.8255. 
 الماجع نفت . (533) 

  2018  أيسر/مييس و   14ة اإل المييية التييت  يييدت  ييت  ض ت اإلحسميي  
أ  ييسء    زرقل ال  ثة المو دة ملى مطغال يل ضميسنمسر، أ لييى م يسنييست ممثدييو 
ل  ييت  المجدييف الييو   نييس ضا ال  ثيية أض شييسركوا  ييت نيس  هييس، ضأ  ييسء آ يياض 

 . ( 534) ت مطغال يل ضميسنمسر المجدف،   ال    ممثد 
 __________ 

)مييييييياض(،  5ض  4)الكويييييييت(، الصييييييفحتسل  4-2الماجييييييع نفتيييييي ، الصييييييفحست  (534) 
 10ض    9صييي (، الصييفحتسل  )ال   9-7)الممدكيية المتحييدة(، الصييفحست    7-5الصييفحست  

 14-12فحست )التييييييويد(، الصيييييي  12-10)الو يييييييست المتحييييييدة(، الصييييييفحست 
)غيطييييس  16ض  15)كسزا تيييتسل(، الصيييفحتسل  15ض  14) انتيييس(، الصيييفحتسل 

 19ض  18)ا  حيييس  الاضسيييت(، الصيييفحتسل  18-16ا سيييتوائية(، الصيييفحست 
 )ميسنمييييسر(، 23-20)مولطييييدا(، الصييييفحست  20ض  19)رولطييييدا(، الصييييفحتسل 

 )مطغال يل(. 25-23الصفحست 

  
 الجلسات: بعثة مجلس األمن

الجدتيييييية مح ييييييا 
 الوثسئق ال طد الفا ت ض سريههس

وات  ماًل د ال
 المتكدمول  37زسلمس ة 

     
S/PV.8158 

 كسنول الثسنت/ 17
 2018 طس ا 

ميييية ميييي  ز ثيييية مجديييييف  محسميييية م المييييية ميدَّ
كيييسنول  15مليييى  12األمييي  مليييى أ غسنتيييتسل )

  (2018 الثسنت/ طس ا

موجهيية ملييى  2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  11رسييسلة م ر يية 
 (S/2018/37مجدف األم  )األمي  ال سم م  رئيف 

  و ضاحد  ت المجدف   
 )كسزا تتسل(

   (S/2018/419لى أ غسنتتسل ) يايا ز ثة مجدف األم  م  
S/PV.8255 

أيسر/ميييييييييييييييييييس و  14
2018 

ميييية ميييي  ز ثيييية مجديييييف  محسميييية م المييييية ميدَّ
األمييييييييييييييي  مليييييييييييييييى ميييييييييييييييطغال يل ضميسنمييييييييييييييييسر 

 (2018أيسر/مس و  2نيتسل/أماي  ملى  28)

موجهة مليى األميي   2018نيتسل/أماي   26رسسلة م ر ة 
 (S/2018/391ال سم م  رئيف مجدف األم  )

ميييييييييييييييييطغال يل، 
 ضميسنمسر

اثطيييييس  رييييييا   ييييييوا ميييييي  أ  ييييييسء 
ي )أ(المجدف  ، ضجميع المد وه

   )لم يصدر التيايا ز د(  
S/PV.8369 

  راي  األضل/ 11
 2018أكتوبا 

ميييية ميييي  ز  ثيييية مجديييييف محسميييية م المييييية ميدَّ
لكونغييييو الديمياامييييية األميييي  ملييييى جمهورييييية ا

 (2018 راي  األضل/أكتوبا  7ملى  5)

جهيية ملييى مو  2018 ريياي  األضل/أكتيوبا  3رسيسلة م ر يية 
 (S/2018/890)األمي  ال سم م  رئيف مجدف األم  

ثالثة م  أ  سء المجديف )موليفييس  
ت ييييييييد ة اليوميييييييييست(، الم -) ضليييييييية 
 انتس(يطيس ا ستوائية، ض ضغ

 ياييييييييا ز ثييييييية مجديييييييف األمييييييي  مليييييييى جمهوريييييييية الكونغيييييييو   
 (S/2018/1030الديمياامية )

  

 
 حدة، رولطدا، الو يست المتحدة.كسزا تتسل، الكويت، الممدكة المتا  حس  الاضست، مولطدا، مياض، التويد، الصي ، غيطيس ا ستوائية،  انتس،  )أ( 
 

 البنود المتعلقة بعدم االنتشار  -  34
 لدمار الشاملعدم انتشار أسلحة ا - ألف
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع،  ييييد مجديييف األمييي  جدتيييتي ،  

س جدتة ر ي ة المتتوى،  يمس  تصيي  زسل طييد الم طييول ” ييدم انترييسر محدارم

. ( 535)دحة الييدمسر الرييسم “. ض يييدت كدتييس الجدتييتي   ييت شييك  محسمييةأسيي 
دومييست  يي  الجدتييتي ، زمييس  ييت ذلييك ضيا   ت الجدضل أ نسن مبيد م  الم 

 ست    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .م دوم
 __________ 

    الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومست    شك (535) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8369
https://undocs.org/ar/S/PV.8255
https://undocs.org/ar/S/PV.8158
https://undocs.org/ar/S/2018/37
https://undocs.org/ar/S/2018/419
https://undocs.org/ar/S/PV.8255
https://undocs.org/ar/S/2018/391
https://undocs.org/ar/S/PV.8369
https://undocs.org/ar/S/2018/890
https://undocs.org/ar/S/2018/1030
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،  يييد المجدييف جدتيية ر ي يية  2018الثسنت/ طس ا  كسنول   18ض ت  
” ييداميا مطييسء الثييية“،    ييس لمييوكاة  المتييتوى  ييت ممييسر ال طييد الفا ييت الم طييول  

لجدتييية  . ضأشيييسر األميييي  ال يييسم  يييت  ديييك ا ( 536) مفسريميييية  ممتهيييس كسزا تيييتسل 
سر الرييسم  ضضسييسئ  ميصييسلهس ميي   هد ييدات  ييت  ملييى مييس  رييكد  أسييدحة الييدم 

  - ييت الميبانيييست ال تييكاية ضإ اامييس  ييت  كييديف األسييدحة  ميئيية  رييهد  با ييدا  
 ييت التييو اات اإلنديمييية. ضأضييسف  مييع مييس يصييحب ذلييك ميي   صييس د   يييا  

نترييسر  سييدحة ض ييدم ا  نييسئال مل  ييداميا مطييسء الثييية الدا ميية لجهييو   حد ييد األ 
أسييدحة الييدمسر الرييسم   كتتييت أرمييية زسلغيية  ييت التيييسق الجيوسيسسييت  ضإزالة 

 ييت ذاك التيييسق  يي  ا تيييس ن أل األمييم المتحييدة يمكطهييس أل    الحييسلت. ضأ يياب 
الييدضل األ  ييسء  دييى ضضييع  ييداميا ل طييسء   يييوم مييدضر محييوري  ييت متييس دة  

سييية  ييت  تييداميا ليتييت غ الثية ض  بيبرس ض  مهس. ضأضسف موضحس أل رون ال 
هيييس، ضأل مطيييع الطبا يييست ضالتهفييييف مييي  حيييد هس ضحدهيييس أميييور  ت ديييب  حيييد ذا  

دة، زمييس  ييت ذلييك نييبع التييالح ضمطييع ا نترييسر  دييى نحييو  حدو  سيسسييية شييسم 
زحث الفيياص المتسحيية ل ييث حيييسة جد ييدة    يمك  التحيق مط . ضنسل من  ي تبم 

كييولك  د ييد ليي . ضشييد    ت جدضل أ مسل نبع التالح ال سلمت ضلاسم متييسر ج 
جديييف األمييي   حد يييدا ز مكسنييي  أل يييييوم ميييدضر نييييس ي مييي   يييالل   ديييى أل م 

 قكيد أرمية الحوار ضالدمدومسسية زس ت سررمييس ضسيييدة   مظهسر الوحدة ضمواصدة 
ميية التييت نييدمهس األمييي  ال ييسم، نييسنل  اإلحس   . ضب ييد ( 537) أسسسييية ل طييسء الثييية 

 ييت ذلييك  طفيييو    المتكدمول جمدة أمور مطهس   بيييب نظييسم  ييدم ا نترييسر، زمييس 
م سرييييدة  ييييدم انترييييسر األسييييدحة الطوضييييية ض  ييييول م سرييييدة الحظييييا الرييييسم   

 __________ 

 (536) S/2018/4 .الما ق ، 
 (537) S/PV.81604-2ست ، الصف . 

طوضييية حيييب الطفييسذ،   ييال  يي  م سرييدة حظييا األسييدحة الطوضييية  لدتجييسرب ال 
 . ( 538) م  اا التت ا تمدت 

، ندم رئيف الدجطة المطرييقة  مييال 2018  يتسل/أماي ن  12ض ت  
محسمة ملى المجدف ركب  يهس  دى التيدم الييوي  (2004) 1540زسلياار 

أحاز   الدضل األ  سء  ت  طفيو الياار، زمس  ت ذلييك نتييسئ  ا سييت ااع 
الييييوي ا هييييون  (2016) 2325الييييياار ، ض ييييت  طفيييييو 2016الرييييسم  ل ييييسم 
ديم جميييع الييدضل  ياييياا  يي  أل  ييي ضنييت  حييق. ضأشييسر ملييى  المجدييف  ييت
ملى جسنب    بال م  أرم أضلويست الدجطة،  (2004) 1540 طفيو الياار 

يييية. ضنيييدم أي يييس لمحييية  سمييية  ييي  أنرييي ة   يييط ال مييي  الومطيييية ال و 
  ييسء ض يي  المطسسيي ست التييت ح ييارس أ التواصيي  التييت نسمييت مهييس الدجطيية 

. ضشد  المتكدمول  دى ضيياضرة أل  طفييو الييدضل ( 539)الدجطة ض ايق اله ااء
ضالييياارات الالحييية ذات الصييدة، زمييس  ييت  (2004) 1540زسلكسميي  الييياار 
نيتييسل/أماي   12الييوي ا هييو ميي  اا. ض ييت  (2016) 2325ذلييك الييياار 

أي س، أحسل رئيف الدجطة ملى رئيف مجدف األميي  مانييسم   ميي   2018
كيييسنول  31مليييى  2018شييي سر/  اا ا  1الدجطييية التيييسزع  ريييا لدفتييياة مييي  

 .( 540)(2016) 2325الياار م   2، ض يس لدفياة 2019الثسنت/ طس ا 

مليييى محسمييية نيييدمهس رئييييف  2018ضاسيييتمع المجديييف  يييت  يييسم  
الدجطييية  يييت مميييسر مطيييد مطفصييي  مييي  جيييدضل األ ميييسل ز طيييوال ”محسميييست 

 .( 541)“ة ييدمهس رؤسسء الهيئست الفا ية التسز ة لمجدف األم م المي 
 __________ 

سم زييسب التونيييع ض ييتح األمييي  ال يي  2017 موز/ ولييي   7دت الم سرييدة  ييت ا ُتميي  (538) 
  (.A/CONF.229/2017/8) 2017أ دول/س تم ا  20 ديهس  ت 

 (539) S/PV.8230 5-2، الصفحست . 
 (540) S/2018/340 . 
 (541) S/PV.8364  ضS/PV.8428 ،لدمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا الجييبء األضل .

  .32اليتم 
  

 الشاملالجلسات: عدم انتشار أسلحة الدمار 

 ال طد الفا ت  سريههسالجدتة ض مح ا 
ضثيييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8160 

 2018كسنول الثسنت/ طس ا  18

األمي  ال يسم، ضجمييع     الثية داميا مطسء 
 )أ(أ  سء المجدف

 

كييييييسنول الثسنت/ طيييييييس ا  2رسييييييسلة م ر ييييييية  
موجهييييية مليييييى األميييييي  ال يييييسم مييييي   2018

الممثييييي  اليييييدائم لكسزا تيييييتسل ليييييدى األميييييم 
  (S/2018/4المتحدة )

     

https://undocs.org/ar/S/2018/4
https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ar/A/CONF.229/2017/8
https://undocs.org/ar/S/PV.8230
https://undocs.org/ar/S/2018/340
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/2018/4
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 ال طد الفا ت  سريههسالجدتة ض مح ا 
ضثيييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الد وات  ماًل 
 37زسلمس ة 

الييييييييييد وات  ميييييييييياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8230 

 2018نيتسل/أماي   12

جميييييييييييييييييع أ  يييييييييييييييييسء     
 )ب(المجدف

 

 
هس؛    كسزا تتسل رئيُتهس؛ ض الل ا جتمسع ح  مح  الائيف ضزيا الهسرجية؛ ضمثَّ  الكوييت نسئيُب رئييف ضزرائهيس ضزييُا  سرجيتهيس؛ ضمثيه  مولطي ثه م  )أ(  ضمثيه  ا  حيس  الاضسيت  دا رئيتيُ

 تحدة ممثدُتهس الدائمة لدى األمم المتحدة، ال  ُو  ت م ارة الائيف. كَة المتحدة ضزيُا الدضلة لر ضل آسيس ضالمحيط الهس أل؛ ضمثدت الو يست الم ُا  سرجيت ؛ ضمثَّ  الممد ضزي 
 .(2004) 1540 مال زسلياار   كدَّم ممث   ضلة موليفيس المت د ة اليوميست زصفت  رئيف الدجطة المطرقة )ب( 
  

 عدم االنتشار -باء 
جدتيييتي   يييت مميييسر ال طيييد  2018 يييد مجديييف األمييي   يييت  ييسم  

الم طييول ” ييدم ا نتريييسر“، ضلييم  تهيييو أي نيياار. ضُ يييدت كييي  جدتيية مييي  
  محسمة. ضيا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست الجدتتي   ت شك

   ضالطتسئ .     الجدتتي ، زمس  ت ذلك    المرسركي  ضالمتكدمي 

دريييي ضل التيسسييييية محسميييية ملييييى ضنييييدمت ضكيديييية األمييييي  ال ييييسم ل 
 ت دييق زيييسلتياياي  الهييسمف ضالتيييس س لاميييي  مجدييف األمييي  مييا ي   يميييس 

 .( 542)(2015) 2231 ال سم     طفيو ناار مجدف األم 

مل  2018حبياال/ ونيييي   27ضنسليييت ضكيدييية األميييي  ال يييسم  يييت  
زييييقل جمهوريييييية م ييييياال  يييييية لد سنييييية الورييييية أمدغيييييت المجديييييفالوكسليييية الدضل

سلمجييسل الطييوضي زموجييب طفيييو التبامس هييس المت دييية ز اإلسييالمية مسضييية  ييت   
 ميي  الرييسمدة المرييتاكة. ضأمدغييت المجدييف زييقل الو يييست المتحييدة   يية ال

. ضأكييدت أل األمييي  2018أيسر/مس و  8أ دطت انتحسمهس م  ا  فسق  ت 
لتدييك ا نتكسسيية ضي تيييد أنيي   ط غييت م سلجيية الي ييسيس  ال ييسم  تقسييف زرييدة

 دييييى ا  فييييسق زسله يييية  ضل المتييييسس زسلحفييييسظ غيييييا الما   يييية م سشيييياة 
 حيييق  ييت ظديي  ميي  منجييسزات. ضذكييات أي ييس أل األمييي  ال ييسم  ييد و  ضمييس

جمهورييية م يياال اإلسييالمية ملييى الطظييا ز طسييية  ييت الرييواغ  التييت أ ابييت 
نر ة اإل اانية التت ُ ب م أنهس  تطييس ى مييع  طهس الدضل األ  سء زرقل األ

 .( 543)(2015) 2231 ت الما ق زسء لدياار التداميا التيييدية الوار ة 

، نسليييت ضكيدييية األميييي  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  12ض يييت  
رييسركي   ييت   يية ال ميي  ال ييسم مل األمييي  ال ييسم  احييب ز  ييس ة  قكيييد الم
كييسماًل ض  ييسً ، ضإنيي  ميي  الرييسمدة المرييتاكة التييبامهم متطفيييو اله يية  طفيييوًا 

  لصييييسلح جميييييع المرييييسركي ، اضري أل  تييييتما اله يييية  ييييت ال ميييي ال يييي 
 __________ 

 (542) S/2018/602  ضS/2018/1089. 
 (543) S/PV.8297 2، الصفحة . 

 ت ذلك م   الل  حييق مطس ع انتصس ية مدموسة لدر ب اإل اانييت.  زمس
دة، ز د انتييحسمهس ميي  ضنسلت مل األمي  ال سم  تقسف لييسم الو يست المتح

 يييت زموجيييب   ييية ال مييي ، ز  يييس ة  ييياع الجيييباءات التيييت كسنيييت نيييد ُر 
 .( 544)اله ة

نفتييهس، ذكييا ضزيييا  سرجييية الو يييست المتحييدة أل لجدتيية ض ييت ا 
ميثسق األمم المتحييدة  وكيي  ملييى المجدييف المتيي ضلية الائيتييية  يي  صييول 

جميييع أ  ييسء التييالم ضاألميي  الييدضليي  ضأل مدييدن سيتيي ى ملييى ال ميي  مييع 
يسرية المجدييييف اآل يييياي  إل ييييس ة  يييياع الييييييو  المت دييييية زسليييييوائف التتيييي 

 .( 545)(2010) 1929 الياارالم يطة  ت 

أي س، أكد ممث  جمهورية م اال اإلسالمية  ض ت الجدتة نفتهس 
ء ال ميييي  الرييييسمدة المرييييتاكة ضاجهييييت  حييييديس   ييييياا ميييي  جييييااأل   يييية 

التدوك ا نفاا ي ضغيا اليسنونت لدو يست المتحييدة زسنتييحسمهس ميي  اله يية 
انتهسكييس ضاضييحس  ضإ ييس ة  يياع الجييباءات غيييا اليسنونييية، ضرييو مييس يرييك 

 .( 546)(2015) 2231 لدياار

كيييسنول األضل/ يتييييم ا  12حبياال/ ونيييي  ض  27ض يييت جدتيييتت  
، نييدم ممثيي  رولطيييدا محسميية مليييى المجدييف موصيييف  ميتييا مجديييف 2018

كمس ندم ممثيي  ا  حييس  . ( 547)(2015) 2231 األم  الم طت متطفيو الياار
كييال الجدتييتي  زسلطيسزيية  يي  الممثديية  األضرضبييت محسميية ملييى المجدييف  ييت

األضرضبييت الم طييية زسلريي ضل الهسرجييية ضالتيسسيية األمطييية،  التسمية لال حس 
موصييف  مطتييق الدجطييية المرييتاكة المطرييقة زموجيييب   يية ال ميي  الريييسمدة 

 .( 548)لمرتاكةا
 __________ 

 (544) S/PV.8418 2، الصفحة . 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (545) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (546) 
  .9ض  8، الصفحتسل S/PV.8297؛ ض 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (547) 
 (548) S/PV.8418 ؛ ض 7-4، الصفحستS/PV.8297 7ض  6، الصفحتسل.  
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 الجلسات: عدم االنتشار

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

اليييد وات  مييياًل 
 37زسلمس ة 

 39 ة الييد وات  ميياًل زسلمييس
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8297 

حبياال/ ونييييييييييييييي   27
2018 

موجهييية  2018حبياال/ ونيييي   12رسيييسلة م ر ييية 
ا مجدف األم   ملى رئيف مجدف األم  م  ميتِّه

 (2015) 2231اليييييييييييييييييياار الم طيييييييييييييييييت متطفييييييييييييييييييو 
(S/2018/601) 

يدية األميي  ال يسم لدري ضل كض  ألمسنيس 
التيسسيييييييييية، ضرئييييييييييف ض يييييييييد 
ا  حييييييييس  األضرضبييييييييت ليييييييييدى 

 المتحدةاألمم 

جميع أ  سء 
، )أ(المجدييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   المد وه

 

ال يييسم  يييي   طفييييو نيييياار التياييييا الهيييسمف لامييييي   
 ( S/2018/602)  (2015)  2231دف األم   مج

     

موجهييية  2018حبياال/ ونيييي   21رسيييسلة م ر ييية  
ا مجدف األم  ملى رئيف  مجدف األم  م  ميتِّه

 (2015) 2231يييييييييييييييييياار الم طيييييييييييييييييت متطفييييييييييييييييييو ال
(S/2018/624)  

     

S/PV.8418 

 كييييييييييييسنول األضل/ 12
 2018 يتم ا 

 2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  30رسيييسلة م ر ييية 
ا موجهيييية ملييييى رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي  ميتيييييِّه 
 2231مجديييييييف األمييييييي  الم طيييييييت متطفييييييييو اليييييييياار 

(2015) (S/2018/1070) 

ألمسنيييييييس، م ييييييياال  
 -)جمهورييييييييييييييية 
 اإلسالمية(

ل يسم لدري ضل ألميي  اضكيدية ا
التيسسييية، ضاليييسئم زسأل مييسل 
زسلطيسزيييييييييييية لو ييييييييييييد ا  حييييييييييييس  
األضرضبيييييييييييت ليييييييييييدى األميييييييييييم 

 متحدةال

جميع أ  سء 
، )أ(المجدييييييييييييف

ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   المد وه

 

سم  يييييي   طفيييييييو نيييييياار  التيايييييييا التييييييس س لامييييييي  ال يييييي  
 ( S/2018/1089)   ( 2015)   2231األم    مجدف 

     

 2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  11رسيييسلة م ر ييية  
ا موجهيييية ملييييى رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي   ميتيييييِّه
 2231مجديييييييف األمييييييي  الم طيييييييت متطفييييييييو اليييييييياار 

(2015) (S/2018/1106) 

     

 
 . (2015) 2231 م  الم طت متطفيو الياارندم ممث  رولطدا محسمة ملى المجدف زصفت  ميتا مجدف األ )أ( 
  

 عدم االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -جيم 
 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع،  يييد مجدييف األميي  ثييالث جدتييست   

الميثيييسق. ضكسنيييت ضاحيييدة مييي   ضا هيييو نييياارا ضاحيييدا زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي   
ضالجدتييتسل األ ايييسل ُ يييد س  الجدتست الثالث الم يو ة جدتة ر ي يية المتييتوى،  

ا   ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  ت شييك  محييسمتي  م الميتييي . ضييي  يي 
 ضالطتسئ .     الجدتست، زمس  ت ذلك    المرسركي  ضالمتكدمي  

 2407ر اليييييياا 2018آذار/ميييييسرس  21ضا هيييييو المجديييييف  يييييت  
ض ييية  اييييق  2019سل/أماي  نيتيي  24الييوي مييد  زموج يي  حتيييى  (2018)
. ضنييار المجدييف  ييت ذلييك (2009) 1874ه ييااء المطرييق  مييال زييسلياار ال

ض ييييييية الفايييييييق أي ييييييس  يمييييييس  ت دييييييق زسلتييييييداميا الييييييياار أي ييييييس أل  ط  ييييييق 
 2356ض  (2016) 2321ض  (2016) 2270فاضضييية  يييت اليييياارات الم
، (2017) 2397ض  (2017) 2375ض  (2017) 2371 ض (2017)

جييااءات المطسسيي ة زرييقل ضأ يياب  يي   بميي  اسييت ااع الو ييية ضا هييسذ اإل
 .( 549)2019آذار/مسرس  24نصسن  مد د آ ا  ت مو د أ

، نييييدمت ضكيديييية األمييييي  ال ييييسم 2018أ دول/سيييي تم ا  17ض ييييت  
  لدر ضل التيسسية محسمة ملى المجدف. ضأشسرت ملى أنيي   دييى اليياغم ميي 
حييييدضث   ييييورات ميجسمييييية  ييييت األشييييها األ ييييياة  يمييييس  تصيييي  م انييييسمجت 

سرية، سدحة الطوضية ضاليوائف التتي كوريس الر  ية الديمياامية لاجمهورية 
   بال رطسك   ئ   دى   ويا ال انسمجي  ضالمحس ظة  ديهمس. ضأ ابييت 
 يييي  األميييي   ييييت أل  تييييهم الت يييييورات اإليجسمييييية، ملييييى جسنييييب مهتديييييف 

اليميييييية مييييييي  ز يمييييييت جمهورييييييية كوريييييييس الريييييي  ية الديمياامييييييية  ميييييي  ماات
ديميااميييية ضالو ييييست بيييي  جمهوريييية كورييييس الرييي  ية الضجمهوريييية كورييييس ض 

 يييت الطهيييوع متحيييييق التيييالم المتيييتدام ضنيييبع التيييالح الطيييوضي  المتحيييدة،
زصييورة كسمديية يمكيي  التحيييق مطهييس  ييت شيي   الجبييياة الكورييية ض يييس لييياارات 

 __________ 

. لدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ض يييية الدجطييية 1، الفيييياة (2018) 2407اليييياار  (549) 
  زسء.-، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل(2006)  1718سلياار  المطرقة  مال ز
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الصيييدة. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، نيييدمت محسمييية  ييي  مجديييف األمييي  ذات 
. (1950) 84ض يييس لدييياار س التييت أنرييئت نيييس ة األمييم المتحييدة  ييت كورييي 

 يييوم  زييقل (1950) 84ضأضضحت أل المجدف كسل ند أضصييى  ييت نيياارن 
جمييييع اليييدضل األ  يييسء التيييت  ييييدم نيييوات  تيييكاية ضغياريييس مييي  أشيييكسل 

 يياى ج يي  رييون اليييوات ضالمتييس دات األالمتييس دة ملييى جمهورييية كوريييس ز 
ييييي ”نييييييس ة موحيييييدة  سضيييي ة لدو ييييييست المتحيييييدة األمايكيييييية“، ضأل  متسحيييية ليي
المجدف مدب ملى الو يست المتحدة أل   ي  نسئدا لهون اليوات. ضأشييسرت 
ملى أل نيس ة األمم المتحدة  ت كوريس ليتييت  مدييية أض ريئيية  سز يية لامييم 

. ض حظ ( 550)يس ة األمم المتحدة ضسي ا هسالمتحدة، كمس أنهس    ه ع لي
ز ض المتكدمي   ييالل المطسنريية التييت  دييت ذلييك أل نيييس ة األمييم المتحييدة 

ض . ضبيطميييس شييكك ز ييي ( 551) ييت كوريييس مييي  مهدفييست حي ييية الحيياب ال ييسر ة
اضل ، رأى آ يي ( 552)مراض يتهس ضنسنونيتهس  ت الونت الحسلتالمتكدمي   ت 

تحييدة  ييت لماكييب اليييسنونت لييييس ة األمييم المأن  م  غيا المطسسييب مطسنريية ا
كورييييييس أض مجااءا هييييييس زريييييقل متييييييقلة محيييييد ة ليتييييييت جيييييبءا ميييييي  جييييييدضل 

. ضرحب المتكدمول زسلحوار مي  الكوريتي ، ض  سيييمس ميي  ما ( 553)األ مسل
 جمهوريييةليميية اليييس م مييي  الكييوريتي ، ضكييولك ميي  ما نميية سييطغس ورة مييي  ا

. ضأكييد م ظييم المتكدمييي  ( 554)يست المتحييدةكوريس الر  ية الديمياامية ضالو 
أرمييية التطفيييو الكسميي  لتييداميا الجييباءات  ييت  يتيييا الجهييو  الدمدومسسييية، 

 __________ 

 (550) S/PV.8353 3ض  2، الصفحتسل. 
حييييدة(، )الممدكيييية المت 14)الصييييي (، الصييييفحة  11الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (551) 

  )ا  حس  الاضست(. 23الصفحة 
 )ا  حس  الاضست(. 23ي (، الصفحة )الص  11الماجع نفت ، الصفحة  (552) 
  )جمهورية كوريس(. 27الماجع نفت ، الصفحة  (553) 
)الصيييييييييي (،  11-9)التيييييييييويد(، الصيييييييييفحست  7الماجيييييييييع نفتييييييييي ، الصيييييييييفحة  (554) 

 15ية(، الصييييييفحة ا سييييييتوائ)غيطيييييييس  13)الكويييييييت(، الصييييييفحة  12 الصييييييفحة
 20الصييفحة )رولطييدا(،  18)مولطييدا(، الصييفحة  17 يفييوار(، الصييفحة  )كييوت

 27)مثيوبييييييس(، الصيييييفحة  22) ضلييييية موليفييييييس المت يييييد ة اليومييييييست(، الصيييييفحة 
  )اليسزسل(. 28)جمهورية كوريس(، الصفحة 

. ض يييت ( 555)ضشيييد ضا  ديييى أل ضحيييدة المجديييف    يييبال أمييياا زيييسلغ األرميييية
ااء ضإلييى م اع اإلشسرة ملى  يايا مطتصف المدة الوي ندميي   ايييق اله يي 

سل ، أكييد المتكدمييول ميي  جد ييد الييدضر الف يي الجدل الوي ثسر حول م مون 
الييوي ي يي دع زيي   ايييق اله ييااء  ييت رصييد ض يتيييا التطفيييو الف ييسل لتييداميا 
ت الجييباءات، ضشييد ضا  دييى ضيياضرة التمتييك زسسييتياللية الفايييق ضحيييس ن  يي 

 .( 556)ز أ اء الدضر المطور 

،  ييييييد المجديييييف جدتييييية ر ي ييييية  2018أ دول/سييييي تم ا    27ت  ض ييييي  
ى المتكدميييول  يييت  ضزييييا  سرجيييية الو ييييست المتحيييدة. ضأثطييي   المتيييتوى مائسسييية 

دمدومسسية المتواصدة الاامية ملى م الء ش   الجبييياة  الجدتة  دى الجهو  ال 
الكورييييية ميييي  األسييييدحة الطوضييييية، ض  سيييييمس  يييييد ميييي  ماات اليميييية الائسسييييية.  

دمييول أي ييس ملييى اسييتماار انتهسكييست الجييباءات مييع   ييس    ييت  ض  يياق المتك 
ت اليسئميية. ضمييع ذلييك، أكييد  رييقل الحسجيية ملييى   ييد    ييداميا الجييباءا اآلراء ز 

لمتكدمييييي  ميييي  جد ييييد ضيييياضرة أل يظيييي  المجدييييف موحييييدا مزاء  ال د ييييد ميييي  ا 
 . ( 557) م تغى ج   ش   الجبياة الكورية مط ية  سلية م  األسدحة الطوضية 

 __________ 

 12)الصييييي (، الصييييفحة  9)التييييويد(، الصييييفحة  7الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (555) 
)الممدكية المتحيدة(،  14)غيطيس ا سيتوائية(، الصيفحة  13ت(، الصفحة )الكوي

)مولطيييدا(،  17)ميييياض(، الصيييفحة  17)كيييوت  يفيييوار(، الصيييفحة  15 الصيييفحة
) ضلييييية موليفييييييس المت يييييد ة اليومييييييست(،  20)رولطيييييدا(، الصيييييفحة  18الصيييييفحة 
ريييية )جمهو  27)مثيوبييييس(، الصيييفحة  22)كسزا تيييتسل(، الصيييفحة  21الصيييفحة 
  )اليسزسل(. 28س(، الصفحة كوري

)التيييويد(،  7لمتحيييدة(، الصيييفحة )الو ييييست ا 6-4الماجيييع نفتييي ، الصيييفحست  (556) 
 15)الممدكيييييييية المتحييييييييدة(، الصييييييييفحة  14) انتييييييييس(، الصييييييييفحة  8الصييييييييفحة 
  )رولطدا(. 19)مولطدا(، الصفحة  17 الصفحة يفوار(،  )كوت

 (557) S/PV.8363  8)الصيييييييييي (، الصيييييييييفحة    5)الكوييييييييييت(، الصيييييييييفحة    4، الصيييييييييفحة  
)كسزا تييتسل(،    15)مولطييدا(، الصييفحة    10)مثيوبيييس(، الصييفحة    9طييدا(، الصييفحة  )رول 

   )اليسزسل(.   25)التويد(، الصفحة    21)مياض(، الصفحة    19الصفحة  

  
 االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةعدم  الجلسات:

 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت الجدتة ض سريههسمح ا 
الييييييييد وات  ميييييييياًل 

 37زسلمس ة 
الييييييييييييييد وات  ميييييييييييييياًل 

 المتكدمول  يارسضغ 39زسلمس ة 
  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 

 الممتط ول(   - الم سرضول 
       

S/PV.8210 

 2018آذار/مسرس  21

ميييييوكاة مييييي  رئييييييف 
مييييييييييييي  مجديييييييييييييف األ

(S/2018/171)  

ميي  مريياضع نيياار ميييدَّم 
الو ييييييييييييييييست المتحيييييييييييييييدة 

(S/2018/238) 

 ( 2018)  2407الياار    

15-0-0 
 )ا ُّهو زموجب الفص  التسزع(

S/PV.8353 
 2018أ دول/س تم ا  17

كورييييييس، جمهوريييييية   
 اليسزسل

ضكيديييية األمييييي  ال ييييسم 
 لدر ضل التيسسية

جمييييييييع أ  ييييييييسء المجدييييييييف، 
ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8363 
 2018أ دول/س تم ا  27

رييييييس، يييييية كو جمهور   
 اليسزسل

، )أ(جمييييييع أ  يييييسء المجديييييف 
ي   )ب(ضجميع المد وه

 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/84(1950)
https://undocs.org/ar/S/RES/84(1950)
https://undocs.org/ar/S/PV.8353
https://undocs.org/ar/S/PV.8363
https://undocs.org/ar/S/PV.8210
https://undocs.org/ar/S/2018/171
https://undocs.org/ar/S/2018/238
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8353
https://undocs.org/ar/S/PV.8363


  مسؤولية  تدخل ضمنالنظر في المسائل التي    -الجزء األول  

 لدوليينامجلس األمن عن صون السالم واألمن  
 

 

119 19-13967 

 

الكويت نسئب رئيف ضزرائهس ضزيُا  سرجيتهس؛ اري: الو يست المتحدة مثدهس ضزيا  سرجيتهس؛ ضمثَّ  ء المجدف ممثدي   دى المتتوى الوز كسل أرب ة  را   وًا م  أ  س )أ( 
ة ضزيارس لدري ضل الهسرجيية مطولث؛ ضمثَّ  غيطيس ا ستوائيو ية؛ ضمثَّ  الممدكة المتحدة ضزيُا الدضلة لدر ضل الهسرجية ضش ضل الكضمث  الصي  متترسُر الدضلة ضزيُا الهسرج

 طدا ضبياض ضالتويد ض انتس ضكسزا تتسل ضكوت  يفوار ضرولطدا ضزراء  سرجيتهس. سضل الدضلت؛ ضمث  كال م  ا  حس  الاضست ضإثيوبيس ضبولضالت
 سزسل ضجمهورية كوريس ضزياا  سرجيتهمس.  اليمثَّ  )ب( 
  

 بناء السالم والحفاظ عليه  -  35
ا سيييييت ااع،  يييييد مجديييييف األمييييي   ميييييف  ييييالل الفتييييياة نييييييد  

جدتست )م  ميطهس جدتييتسل ر ي تييس المتييتوى(، ضا هييو نيياارًا ضاحييدًا ضأصييدر 
طد الم طول ”مطسء التالم ضالحفسظ  دي “. ضُ يدت ميسنس رئسسيس  ت ممسر ال  

 يمييس  يييدت جدتتسل م  رون الجدتييست  دييى شييك  محييسمتي  م الميتييي ، 
. ض دى غاار التييطوات ( 558)اء مداض تاار، ضضاحدة إلجا جدتتسل   هسذ ن

حييوارل  فييس دت غيييُا رسييمت ز ييد  يياع  2018التييسزية، ُأجيياي  ييت  ييسم 
لتييالم  ييت جدتيية رسييمية لدمجدييف ُ يييدت  ييت التيايا التطوي لدجطة مطسء ا

حبياال/ ونيييييي . ضييييييا   ييييييت الجيييييدضل أ نييييييسن مبييييييد ميييييي  الم دوميييييست  يييييي  
 ضالطتسئ .  ت ذلك    المرسركي  ضالمتكدمي دتست، زمس الج

 يية ملييى محسمييست ميي  مجمو  2018ضاسييتمع المجدييف  ييت  ييسم  
يييت  متطو ييية مييي  المتكدميييي . ضشيييسرك األميييي  ال يييسم  يييت الجدتيييتي  الا ي تي

اإلحييسمتي  أل لجطيية مطييسء التييالم  ييو ا المتييتوى. ضأكييد األمييي  ال ييسم  ييت 
لدتكسم  ضالرااكة   ا ركسئب األمم المتحدة، ضأكد  ضررس  ييت الييد وة  مط اا

ضمييد الجتييور مييي  مهتدييف الجهييست الفس ديية ضأصييحسب المصييدحة ل يياح 
. ضنييييدم محسميييية زرييييقل ( 559)ألصييييوات الومطييييية ضالمحدييييية  دييييى ال سضلييييةا

ت مجييسل مطييسء التييالم ضالحفييسظ  وصيس   ض يسرا   لت بيب  م  المطظمة  يي 
(، ضشد   دييى S/2018/43طحو الم ي   ت  يايان األ يا ) دي ،  دى ال

ة ثيييا  كيييسمال ضشيييمو ، ضإنسمييية شيييااكست جد يييدالحسجييية مليييى ا  يييسع ُنهييي  أك
ة  ت مجسل ضم بزة، ض و يا موار  كس ية ضيمك  التط   مهس لدجهست الفس د

. ض طييسضل مفييوع التييدم ضاألميي   ييت ( 560)باعمطسء التالم ضالتطمية  ييالل الطيي 
ا  حييس  األ اييييت،  ييت اإلحسمييست التييت نييدمهس، أ مييسل ا  حييس  األ اييييت 

ضالتطميييية ز يييد انتهيييسء الطيييباع، ضاله يييط الااميييية مليييى زريييقل م يييس ة اإل ميييسر 
. ضركيييب ( 561)سرةم يييس فة الجهيييو  الااميييية مليييى  حيييييق ا سيييتياار  يييت اليييي 

 اييت  دى الوثيييية اإلمسرييية لال حييس  األ اييييت رئيف مفوضية ا  حس  األ
 __________ 

  نت، اليتم األضل.جبء الثسلدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا ال (558) 
 (559) S/PV.8243 ؛ ض 2، الصفحةS/PV.8413 3، الصفحة.  
 (560) S/PV.8243 ؛ ض 3، الصفحةS/PV.8413 3، الصفحة.  
 (561) S/PV.8243 7، الصفحة . 

زرييييقل م ييييس ة اإل مييييسر ضالتطمييييية ز ييييد انتهييييسء الطييييباع، ضم ييييس رة الت ييييسم  
. ضاسييتمع المجدييف أي ييس ملييى ( 562)كة مييع األمييم المتحييدةاأل اييييت، ضالريياا

التيييالم زريييقل  ضر  محسميية نيييدمهس الائيتيييسل الحيييسلت ضالتيييسمق لدجطييية مطيييسء
م ضالحفييسظ  دييي  ض حتييي   ضررييس كهيئيية استرييسرية الدجطيية  ييت مطييسء التييال

لدمجديييف، ضكيييولك  ييي  آ يييا  ضرة لدجطييية زريييقل الجهيييو  الم وضلييية لت  ئييية 
ال دييدال ضالمطييسمق  ييت التيي ت ملييى  حييييق  أصييحسب المصييدحة ضمتييس دة
 .( 563)أضلويس هس  ت مجسل مطسء التالم

 دييى الحسجيية ملييى  2018ضركييبت مطسنرييست المجدييف  ييت  ييسم  
. ض  ييس  ييدُة متكدمييي  ملييى ( 564)ا ييستا  ييسع نهيي  متكسميي  لمطييع نرييوب الطب 

، ضحييورضا ( 565) حييييق مبيييد ميي  ا  تييسق  يمييس  ت دييق زقنريي ة مطييسء التييالم
 .( 566)الحس ت م  مغااء    يق نه  ضاحد  دى جميع

ض طسضلييت نيياارات المجدييف ز ييض المتييسئ  المييوكورة أ ييالن. ض ييت   
وي نظمتيييي   ازاة الحيييدث الا ييييع المتيييتوى الييي ، ضبميييو 2018نيتيييسل/أماي     26

الجم ييية ال سميية زرييقل مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي  ضا تمييس  الجم ييية ال سميية  
 __________ 

 (562) S/PV.8413 5، الصفحة . 
 (563) S/PV.8243 ؛ ض 6-4، الصفحستS/PV.8301 6-3، الصفحست.  
 (564) S/PV.8243،  انتس(،  19-17)رولطدا(، الصفحست  15ض  14الصفحتسل (

، S/PV.8413)مثيوبيييس(؛ ض  32-30 )كسزا تييتسل(، الصييفحست 26الصييفحة 
 30-28)الكوييييت(، الصيييفحست  25)رولطيييدا(، الصيييفحة  14-12الصيييفحست 

  )اليسزسل(. 38ض  37ل )مثيوبيس(، الصفحتس 32)التويد(، الصفحة 
 (565) S/PV.8243 رولطييييدا(،  15ض  14)مييييياض(، الصييييفحسل  11-9، الصييييفحست(

)الو يييييست المتحييييدة(،  28ض  27)مولطييييدا(، الصييييفحتسل  25ض  24الصييييفحتسل 
)مولطييييييييدا(،  22، الصيييييييفحة S/PV.8413)مثيوبيييييييييس(؛ ض  32-30الصيييييييفحست 
)مثيوبييييس(،  32سزا تيييتسل(، الصيييفحة )ك 30)التيييويد(، الصيييفحة  28الصيييفحة 
  )التطغسل(. 39الصفحة 

 (566) S/PV.8243 ا  حييييييييس  الاضسييييييييت(؛  28)مييييييييياض(، الصييييييييفحة  9، الصييييييييفحة(
 21الصيييييييييييييييفحة )غيطييييييييييييييييس ا سيييييييييييييييتوائية(،  10، الصيييييييييييييييفحة S/PV.8413 ض

 الاضست(. )ا  حس 
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.  ( 567) ( 2018)   3241  ، ا هييييو المجدييييف زسإلجمييييسع الييييياار 276/ 72الييييياار  
 ييت اليييياار ز يياع  يايييا األمييي  ال يييسم  يي  مطييسء التيييالم    ضرحييب المجدييف 
، ضأحييسر  دمييس زييياار الجم ييية ال سميية   ييوة ريئييست األمييم  ( 568) ضالحفييسظ  دييي  

ذات الصييييدة ملييييى الم ييييت نييييدمس  ييييت  طفيييييو التوصيييييست    المتحييييدة ضأجهب هييييس 
 يهييس. ض ييت الييياار  ك التيايييا ضاستكرييس هس ضالطظييا  ضالهيييسرات الييوار ة  ييت ذليي 

أي يييس، أحيييسر المجديييف  دميييس زيييياار الجم يييية ال سمييية أل ُي ديييب مليييى  نفتييي   
األميييي  ال يييسم أل يييييدم مليهيييس  يايييياا م نتيييس  يييالل  ضر هيييس الثسلثييية ضالتييي  ي ،  

صيييس   ض يسرا يي ، كمييس أحييسر  دمييس زييياار الجم ييية ال سميية أل  يفصييه   ييي   و 
 ي ،  ل  ضر هيييس الااز يية ضالتييي  ُي دييب مليييى األمييي  ال يييسم أل ييييدم مليهيييس،  ييال 

 ياييياا مفصييال  يمييس  ت دييق زس سييت ااع الرييسم  المي يي  لهيكيي  مطييسء التييالم  
 المتحدة.  التسزع لامم 

ميسنيييس  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  18ضأصيييدر المجديييف  يييت  
  الدييو   (2018) 2419ض  (2018) 2413رئسسيس أشسر  ييي  ملييى ناارييي  

ة ضالتييالم ضاألميي  ضحيييوق اإلنتييسل متااز يية ضي ييبز  يهمييس زييقل التطمييي أنييا 
ز  ييهس ز  ييس، ضبييقل مطييسء التييالم زف سلييية يجييب أل  رييسرك  ييي  مطظوميية 

 يييس زسلتييييدم اليييوي أحاز ييي  لمجديييف أي . ضأنيييا ا( 569)األميييم المتحيييدة زقسيييارس
لجطييييية مطيييييسء التيييييالم، ضشيييييد   ديييييى أل لدجطييييية  ضرا رسميييييس موصيييييفهس ريئييييية 

لتحيييييق ا  تيييسق  يييت الجهيييو  الدضليييية  ية حكوميييية  ضليييية مكاسيييةاستريييسر 
 __________ 

(،  ييييد المجديييف جدتييية محسميييية 2018نيتييييسل/أماي   25 يييت الييييوم التيييسمق ) (567) 
زييسلتبام  مييع المطسسيي ة الا ي يية المتييتوى التييت  (S/PV.8243ر ي ية المتييتوى )

 70/262الجم ييية ال سميية    ييس ملييى  يييدرس رئيييف الجم ييية ال سميية ض يييس لييياار
 .(2016) 2282ضناار مجدف األم  

 (568) A/72/707-S/2018/43. 
 (569) S/PRST/2018/20 التسز ة ضالثسمطة.، الفياات األضلى ض  

. ض حييظ مجدييف األميي  مييس  تتييم زيي  الحييوارات التفس دييية ( 570)ل طييسء التييالم
م  أرمية زس ت سررس محفال  غيا الاسمية مي  المجدف ضلجطة مطسء التالم

 تيييح لدجطيية ممسرسيية  ضررييس ا سترييسري، زمييس يرييم  الحييوارات مييع الفايييق 
. ( 571)نروب الطبا ييست  ييت أ ايييييس ضحدهييس  الم طت زمطع المهص ال سم 

ض ت روا الصد ، شجع المجدف لجطة مطسء التالم  دى موا ييسة المجدييف، 
ف ضضاضييحة التيييسق مطييسء  دييى مد يي ، متوصيييست مييوجبة ضمحييد ة األرييدا

ضنسمدة لدت  يق، زرقل المتسئ  المتصييدة م طييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي   ييت 
ئتيييي . ضشيييد  المجديييف  ديييى ضييياضرة دتيييس الهي  طظيييا  يهيييس كال ديييدال التيييت 

مواصدة ا ستفس ة م   ضر لجطة مطسء التالم  ت   بيب ض  م ا  ييسع نهيي  
. ض ييالضة ( 572) ييس متكسميي  ضمتتييق مزاء ض يييست حفييظ التييالم المت ييد ة األز 

 دييى ذلييك، أنييا المجدييف مييدضر لجطيية مطييسء التييالم  ييت  يييديم المرييورة ملييى 
ات ا نتيسليييية المتصيييدة زتيييحب ى مد ييي ،  يييالل الفتيييا المجديييف، مطيييسء  دييي 

. ضبسإلضييس ة ملييى ( 573) مديييست حفييظ التييالم ضال  ثييست التيسسييية الهسصيية
إلنديمييية ذلييك، رحييب المجدييف مت ييسضل لجطيية مطييسء التييالم مييع المطظمييست ا

وع ض ضل اإلنديمية، ضأكدا أل مشااك الجميع  ت ذلك شار أسسسييتل لدطهيي 
زمييييس  ييييت ذلييييك المرييييسركة  طييييية ل طييييسء التييييالم،زسل مديييييست ضاألرييييداف الوم
 .( 574)ضالر سبالكسمدة ضالف سلة لدطتسء 

 __________ 

 الماجع نفت ، الفياة التسس ة.  (570) 
 الماجع نفت ، الفياة الحس ية  راة.  (571) 
  الماجع نفت ، الفيا سل الثسنية  راة ضالثسلثة  راة. (572) 
 متة  راة. الماجع نفت ، الفياة الهس (573) 
  تسس ة  راة.الماجع نفت ، الفياات التسز ة  راة ضالثسمطة  راة ضال (574) 

  
 والحفاظ عليه الجلسات: بناء السالم 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل  
 37زسلمس ة 

 39الييييييييد وات  ميييييييياًل زسلمييييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - ضول م سر ال 

       
S/PV.8243 

 ل/أماي نيتييييييييييييييييييس 25
2018 

 يايا األمي  ال سم    مطسء التالم 
 (S/2018/43ضالحفسظ  دي  )

نيتيييييييييسل/أماي   9رسيييييييييسلة م ر ييييييييية 
ل ييييسم موجهييية ملييييى األمييييي  ا 2018

م  الممث  اليدائم ل يياض ليدى األميم 
   ( S/2018/325المتحدة )

اإلنديميييية  لييية لدرييي ضل ضزييييا الدض   
ضالريييييييي ضل ال سلمييييييييية المت ييييييييد ة 
األمييييييييااف  ييييييييت ضزارة  سرجييييييييية 
رضمسنييييييييس )رئييييييييف لجطييييييية مطيييييييسء 
التييالم(، مفييوع التييدم ضاألميي  

   ت ا  حس  األ اييت

سم، ميييييييييي  ال ييييييييي ألا
ضجميييييييع أ  ييييييسء 
، )أ(المجديييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه

 

S/PV.8245 
نيتييييييييييييييييييسل/أماي   26

2018 

 يايا األمي  ال سم    مطسء التالم 
 (S/2018/43ضالحفسظ  دي  )

سل/أماي  نيتييييييييي  9رسيييييييييسلة م ر ييييييييية 
هييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم موج 2018

مراضع ناار ميدم 
مييييييييييييييييييي  مييييييييييييييييييييياض 

(S/2018/373 ) 

 (2018) 2413اليييييييييييييييييياار    
15-0-0 
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل  
 37زسلمس ة 

 39الييييييييد وات  ميييييييياًل زسلمييييييييس ة 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - ضول م سر ال 

م  الممث  اليدائم ل يياض ليدى األميم        
 (S/2018/325المتحدة )

S/PV.8301 
حبياال/ ونييييييييييييييي   29

2018 

 يايا لجطة مطسء التالم     ضر هيس 
 (S/2018/83الحس ية  راة )

رضمسنييييييييس )رئيتييييييية لجطييييييية مطيييييييسء   
التييييييييييالم(، جمهوريييييييييييية كورييييييييييييس 
)الائيتييييية التيييييسزية لدجطييييية مطيييييسء 

 م(التال

  يييو ضاحيييد مييي  
أ  يييسء المجديييف 
)غيطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 
، )ب(ا سيييييييييييتوائية(

 المد وي ضجميع 

 

S/PV.8413 
 كيييييييييييييييييييسنول األضل/ 5

 2018 يتم ا 

انتهييييسء الطييييباع م ييييس ة اإل مييييسر ز ييييد 
 ضا ستياارالم ضاألم  ضالت

  رييياي  الثيييسنت/ 28رسيييسلة م ر ييية 
موجهية مليى األمييي   2018نيو م ا 

ال يييييسم مييييي  الممثييييي  اليييييدائم لكيييييوت 
 يفييييييييييوار ليييييييييييدى األمييييييييييم المتحيييييييييييدة 

(S/2018/1063)  

موركيطييس  سسييو،  
رضانيييييييييييييييييييييييييييييييييدا، 
التييييييييييييييييييييييييطغسل، 

 اليسزسل

رئييييييييييييييف مفوضيييييييييييييية ا  حيييييييييييييس  
 اييتاأل 

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 
 ،)ج(المجدييييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   ) (المد وه

 

S/PV.8430 
 كييييييييييييسنول األضل/ 18

 2018 يتم ا 

  يييو ضاحيييد مييي      
أ  يييسء المجديييف 

 )التويد(

S/PRST/2018/20 

 
 رولطدا نسئ ُة ضزيا  سرجيتهس. سرجيتهس؛ ضمثدت مث  مياض ضالتويد ضكوت  يفوار ضزراء  )أ( 
  كدمت غيطيس ا ستوائية أي ًس زسسم مثيوبيس ضكوت  يفوار. )ب( 
 مسئت.ضزياُ هس  ت التجسرة الهسرجية ضالت سضل اإلن ضزيارس لدر ضل الهسرجية ضالت سضل الدضلت؛ ضمثَّدت رولطدامثَّ  كوت  يفوار رئيتهس؛ ضمثَّ  غيطيس ا ستوائية  )ج( 
  ت الهسرج.موركيطس  سسو ضزيارس لر ضل التكسم  األ اييت ضش ضل ال وركيطسميي   مثَّ  ) ( 
  

 الدوليين  واألمن م  األخطار التي تهدد السال   -  36
د المجدييييف سييييت جدتييييست  ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع،  ييييي  

 طييد الم طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  ًس رئسسيًس ضاحدًا  ييت ممييسر الضأصدر ميسن 
التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “. ضكيييسل  ميييف مييي   ديييك الجدتيييست  يييت شيييك  

. ضيييا  ( 575)  هييسذ نيياارمحسمست م المية،  ت حي  ُ يييدت جدتيية ضاحييدة 
 يييت ذليييك   يييت الجيييدضل أ نيييسن مبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  الجدتيييست، زميييس

 ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  م دومست    المرسركي  

،  ت ممسر روا ال طد، المتييسئ  2018ض طسضل المجدف  ت  سم  
المت دية زسلصدة مي  مكس حيية اإلررييسب ضالجايميية المطظميية ال ييسماة لدحييدض  

و يييية المطومييية زفاييييق التحيييييق التيييسزع لاميييم المتحيييدة لت بييييب الومطيييية ضال
يم الدضليية اإلسييالمية ائم الما ك ة م  جسنب  ا ل/ طظيي المتسءلة    الجا 

 ، ضشييييياضع(2017) 2379 ميييييال زيييييسلياار ضالريييييسم، المطريييييق   يييييت ال يييييااق
ية، نظييا المجدييف ض اضجييس  يي  الممسرسيية التييسز الفايق  ت مباضلة  مديي . 

 __________ 

  انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.لدمبيد م  الم دومست    شك  الجدتست،  (575) 

يمييية ض سصيية مطييباع ز يطيي ، ضرييت أي ييس  دييى ضجيي  التحد ييد  ييت متييسئ  مند
مييع التاكيييب  دييى الطييباع الييدائا  ييت لحسليية  ييت مط ييية الريياق األضسييط، ا

الجمهورية ال ابية التورية ضالي ية الفدت يطية.  فيمس  ت دييق زسلجمهورييية 
طسنرييست  دييى التيييسريا التييت  فيييد  يي  ضنييوع ال ابييية التييورية، ركييبت الم

، ضنصييف 2018نيتسل/أماي   7ت رجوم زسألسدحة الكيميسئية  ت  ضمس  
ة المتحييدة ألرييداف  تييكاية سييورية  ييت و يييست المتحييدة ض انتييس ضالممدكيي ال

، ضكولك  دى  م  ز ثة  يصت الحيسئق التسز ة 2018نيتسل/أماي   13
الجمهورية ال ابية التورية، ضكيييف  لمطظمة حظا األسدحة الكيميسئية  ت

تيسق. ض يمس  ت دق زسلي ييية  ط غت لدمجدف أل يكف  المتسءلة  ت روا ال
س د ال طف مي  مساائي  ضغبة  ت دت يطية، نسنل أ  سء المجدف  صالف

 ، ضاألضضسع اإلنتسنية ال سمة  ت غبة.2018أيسر/مس و 

 أيييسر/ 8ض يمييس  ت دييق زمكس حيية اإلررييسب، أصييدر المجدييف  ييت  
الوثيييية اليسئميية ميسنييس رئسسيييس أشييسر  ييي  ملييى ندييي  مزاء الصييدة  2018مييس و 

ة المطظمة   ا الومطييية، ضشييجع زيييوة الييدضل مي  اإلررسب الدضلت ضالجايم

https://undocs.org/ar/S/2018/325
https://undocs.org/ar/S/PV.8301
https://undocs.org/ar/S/2018/83
https://undocs.org/ar/S/PV.8413
https://undocs.org/ar/S/2018/1063
https://undocs.org/ar/S/PV.8430
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
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  ييييسء ضالمطظمييييست اإلنديمييييية ض ضل اإلنديمييييية ضالدضلييييية  دييييى   بيييييب األ
 سييتفس ة مييي  الت ييسضل ضا سييتاا يجيست الاامييية ملييى مطييع اإلررييسميي  ميي  ا

لالزمة لتقمي  حدض رس الجايمة المطظمة   ا الومطية، ض دى مطسء اليدرة ا
مييي  ي مييي  م هييم مييي  المجييامي  ال يييسل ي   يييت ضييد رييي  ء اإلررييسميي  ض 

مييية المطظمييية   يييا الومطيييية، ضلدتحيييييق م هيييم ضمالحييييتهم ن يييسئيس، الجاي 
ض ديييى مواصيييدة مجيييااء ال حيييوث مييي  أجييي   حتيييي   هيييم م ي ييية ضن يييسق 

 ضازط التييت يمكيي  أل  وجييد مييي  اإلررييسميي  ضالمجييامي  ال ييسل ي   ييتالييا 
لك ال يسل أي ييس مجدف  ت ذ. ض  س ال( 576)الجايمة المطظمة   ا الومطية

الدضل األ  سء ملييى مطييع اإلررييسميي  ميي  ا سييتفس ة ميي  ال سئييدات المسلييية 
لدجايمييية المطظمييية   يييا الومطيييية، ضمييي  ا سيييتفس ة مييي    يييم الجمس يييست 

ة  يييييت الجايمييييية المطظمييييية   يييييا الومطيييييية، ضإليييييى مطيييييع  حاكيييييست ال يييييسل 
. ضشييييجع ( 577)ي   يييي  مايييييق الماان يييية الف سليييية لدحييييدض  الومطيييييةاإلررييييسمي 

مجدييف األمييي  أي ييس األميييم المتحييدة، ضكيييولك المطظمييست اإلنديميييية ض ضل 
اإلنديمييية،  دييى مواصييدة متييس يهس الاامييية ملييى متييس دة الييدضل األ  ييسء 

  س ل الممسرسست الف هسلة  دى ص يد مطع ضمكس حة  ت مطسء ندرا هس ض ت 
 .( 578) الومطيةي ند يتتفيد م  الجايمة المطظمة   ا اإلررسب الو

ز ميي   ايييق التحييييق التييسزع لامييم المتحييدة لت بيييب ض يمس  ت دييق  
سييالمية لة    الجاائم الما ك ة م  جسنب  ا ل/ طظيييم الدضليية اإلالمتسء

 يييت ال يييااق ضالريييسم، نيييدم المتتريييسُر الهيييسص رئييييُف  اييييق التحيييييق  يييت 
ى  ياييييييييييان األضل ملييييييييييى ، مطيييييييييسء  دييييييييي 2018كيييييييييسنول األضل/ يتيييييييييم ا  4

مت ألنريي ة  ايييق سيي رييقل ال ييدء الا ، محسميية ملييى المجدييف ز ( 579)المجدييف
، ضبرييقل ميفييس  الفايييق ملييى ال ييااق 2018آب/أغتيي ف  20التحييييق  ييت 

. ضنسل منيي  ميي  المتونييع أل   ييدأ ( 580)2018 راي  األضل/أكتوبا  92 ت 
 __________ 

 (576) S/PRST/2018/9 ة. لدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ، الفيا يييسل الثسنيييية ضالثسلثييي
، انظيييييييا 2018م أ ميييييييسل المجديييييييف المت ديييييييية زمكس حييييييية اإلرريييييييسب  يييييييت  يييييييس

لتيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  مييي  األ  يييسر التيييت  هيييد  ا” ، 31األضل، الفييياع  الجيييبء
 .“ جااء األ مسل اإلررسمية

  الماجع نفت ، الفيا سل ال سشاة ضالحس ية  راة. (577) 
 لثسنية  راة. الماجع نفت ، الفياة ا (578) 
 (579) S/2018/1031 . 
يق التسزع لامم المتحدة لت بيب المتسءلة لدمبيد م  الم دومست     ايق التحي (580) 

 ييي  الجييياائم الما ك ييية مييي  جسنيييب  ا ل/ طظييييم الدضلييية اإلسيييالمية  يييت ال يييااق 
التحييييق  ييت الطبا ييست ض يصييت ” ، الفيياع الثييسنت، ضالرييسم، انظييا الجييبء التييس س

. ماسسلتي  مت س لتي  “ ريئست التحييق” ليتم الثسلث، ، ضالجبء التسسع، ا“ الحيسئق
ميييي  األميييي  ال يييسم ضرئييييف المجديييف، ضا يييق  2018شييي سر/  اا ا  13ض  9 يييت 

 S/2018/118المجديييييييييييييييييف  ديييييييييييييييييى ا تصسصيييييييييييييييييست  اييييييييييييييييييق التحيييييييييييييييييييق )
 2018آب/أغتييي ف  15(. انظيييا أي يييس الاسيييسلة الم ر ييية S/2018/119 ض

  (.S/2018/773الموجهة م  األمي  ال سم ملى رئيتة مجدف األم  )

ست ، ضأشييييسر ملييييى أل ميييي  أضلوييييي 2019أنريييي ة التحييييييق  ييييت أضائيييي   ييييسم 
لتيييييت جم تهيييييس الفاييييييق  وحييييييد مجيييييااءات  مدييييي  ضجميييييع ض حديييييي  األ لييييية ا

د  المتترسر الهسص  دى التد ست ال اانية لتحد د الثغاات اليسئمة. ضش
ن مصييدرا متييتيال ضموضييو يس ضموثونييس أرمية منرسء  ايييق التحييييق زس ت ييسر 

س لموا  اإلث ست نس را  دييى الييييسم ز مديي  ض يييس أ دييى الم ييس يا الممكطيية   ميي 
 .( 581)األ  سء لحكومة ال ااق ض د  آ ا م  الدضل

ة  ييت الرييياق الجد ييد الم طييول ”الحسليي  ض ييت ممييسر ال طييد الفا ييت 
المجدف  ت مطسس تي  ملى محييسمتي  ميي  األمييي  ال ييسم، األضسط“، استمع 

م  يييوث الهيييسص لاميييي  ال يييسم مليييى سيييوريس ضالميييد ا كييي  مييي  الضميياة مييي  
نسئييب الممثديية التييسمية لريي ضل نييبع التييالح زرييقل الحسليية  ييت الجمهورييية 

أماي  /نيتييسل 9سص  ييت جدتيية . ضنييدم الم  ييوث الهيي ( 582)ال ابية التييورية
محسميية ملييى أ  ييسء المجدييف زرييقل  يييسريا  يي  رجييوم زسألسييدحة  2018

. ضأشييييسر ملييييى أل 2018نيتييييسل/أماي   7 ييييت  الكيميسئييييية ضنييييع  ييييت  ضمييييس
ييية ال ابييية  ييد ا ميي  الييدضل أ ابييت  يي  شييكوكهس  ييت أل حكوميية الجمهور 

شييككت  ئت المب ييوم،  ييت حييي التورية رت المت ضلة    الهجوم الكيميييس
ة  ت مصدانية  دييك ا   ييسءات. ضأمدييغ الم  ييوث الهييسص  ضل أ اى زرد

وصييدت حكومتييس ا  حييس  المجدييف كييولك أنيي  ز ييد سييس ست ميي  الهجييوم،   
الاضست ضالجمهورية ال ابية التورية، م  جهة، ضجمس ة جيل اإلسييالم، 

الحكييومتي  جهة أ اى، ملى ا فسق يرم  ضنفييس إلمييالق الطييسر. ضحييث م  
. ض  ييييس (2018) 2401طفيييييو الييييياار حمسييييية المييييدنيي  ض    دييييى ضييييمسل

ااف ملى كفسلة احتاام اليسنول اإلنتسنت الييدضلت ضنييسنول حيييوق ميع األمج
اإلنتسل، ضشد   دى ضاضرة أل يمطع المجدف اإل الت ميي  ال يييسب ضأي 

اضج الحسلييييية  ييييي  سئيييييية، ضأ  يتيييييمح زهييييي آ يييييا لاسيييييدحة الكيمي اسيييييتهدام 
. ضذكا المد ا نسئييب الممثديية ( 583)التي اة  ت الجمهورية ال ابية التورية

أل المجدييف يجييب أل  تحييد  ييت مية لر ضل نبع التالح  ييت محسمتيي  التس
مواجهيييية التهد ييييد المتييييتما الييييوي  رييييكد  األسييييدحة الكيميسئييييية ضأل يفييييت 

 .( 584)لدمتسءلة رسء آلية مكاسة  ت ذلك مس  ت دق ز ن زمت ضليس  ، زمس 

مل الحسليية  ييت الريياق  أماي /لنيتييس 13ضنسل األمييي  ال ييسم  ييت  
األضسييييط مدغييييت حييييدًا ميييي  الفوضييييى زييييست يرييييك   هد ييييدًا لدتييييدم ضاألميييي  

 __________ 

 (581) S/PV.8412 6-2، الصفحست . 
، ”الحسلييية  يييت الرييياق 23بييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء األضل، اليتيييم لدم (582) 

المطسنريية الدسييتورية ” زييسء، -األضسيط“. انظييا أي ييس الجيبء الثسلييث، اليتييم الثيسنت
  .“ (4) 2زرقل المس ة 

 (583) S/PV.8225 5-2، الصفحست . 
 . 5لصفحة الماجع نفت ، ا (584) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/2018/1031
https://undocs.org/ar/S/2018/118
https://undocs.org/ar/S/2018/119
https://undocs.org/ar/S/2018/773
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
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 سم أل ا نيتسمست اليسئميية  ييت الدضليي . ض ت روا الصد ، ذكا األمي  ال
المط ية  ط كف  ت نبا ييست مت ييد ة،  ييا  ط ال د ييد مطهييس ار  سمييس ضاضييحس 

الفدتييي يطت  ضأشيييسر زصيييفة  سصييية مليييى الطيييباعال يييسلمت.  زه يييا اإلرريييسب
اإلسيياائيدت ضالطبا ييست الييدائاة  ييت ال ييااق ضل طييسل ضلي يييس ضاليييم . ضذكييا أل 

رييو أ  ييا  هد ييد لدتييالم ضاألميي   الطييباع  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية
اليييدضليي ، ضأ ييياب  ييي  غ ييي   مزاء اسيييتماار ضرض   ييييسريا  ييي  اسيييتهدام 

وا الصييد  ملييى د. ضأشييسر األمييي  ال ييسم  ييت ريي ييية  ييت ال ديي األسييدحة الكيميسئ 
، ( 585)2018نيتييييسل/أماي   11الاسييييسلة التييييت ضجههييييس ملييييى المجدييييف  ييييت 

ى  يي  الجهييو  الاامييية ضمطسشييد   المجدييف أل ي يي دع مواج س يي  ضأ   تهديي 
ة  تتييم زسلحيييس  ضالموضييو ية ضا سييتيالل ملى ا  فسق  دى آلييية مهصصيي 

 .( 865)ت دق زسستهدام األسدحة الكيميسئيةلتحد د المت ضلية  يمس   

ضأمدييغ األمييي  ال ييسم أ  ييسء المجدييف  ييت اإلحسميية التييت نييدمهس  
نيتييييسل/أماي  متيييييسريا  يييي  رجمييييست جوييييية  دييييى ثالثيييية موانييييع  14 ييييت 
تيييكاية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية نسميييت مهيييس الو ييييست المتحيييدة  

ا اليي نيتييسل/أماي . ض  13ض انتييس ضالممدكيية المتحييدة  ييت  دضل األ  ييسء ذكييه
ة  طيييد التصيييدي لمتيييسئ   ت ديييق زسلتيييالم ضاألمييي ، زيييقل زسلتبامهيييس، ض سصييي 

  م   دييى نحييو  تتييق مييع ميثييسق األمييم المتحييدة ضاليييسنول الييدضلت زصييفة 
األميييي  ال يييسم نيييسئال منييي    مجيييسل لحييي  األزمييية زيييسل اق ف ضيييسأ سمييية. 
مييس  مريياضع . ضلم  تمك  المجدف  ت الجدتة ذا هييس ميي  ا ت ( 587)ال تكاية

ت، ل دم اكتمسل ال د  الم دوب ميي  األصييوات. ناار ندم  ا  حس  الاضس
ضكيييسل المجديييف، ليييو ا ُتميييد مرييياضع اليييياار، سييييد   ال يييدضال اليييوي شيييطت  

ضحدفسؤرييس  دييى الجمهورييية ال ابييية التييورية  ييت انتهييسك  الو يييست المتحييدة
التييييويد لديييييسنول الييييدضلت ضميثييييسق األمييييم المتحييييدة. ضأشييييسر ممثدييييو مييييياض ض 

 __________ 

 (585) S/2018/333 . 
 (586) S/PV.8231 الثسنت. . انظا أي س الجبء الاازع، اليتم4-2، الصفحست  
 (587) S/PV.8233 3ض  2، الصفحتسل . 

ست التييييت أ ليييوا مهييييس ز ييييد التصييييويت   ديييييال ت ضرولطييييدا،  ييييت ال يسنيييي ضالكويييي 
ليييااررم ممييس زسلتصييويت ضييد مرييياضع الييياار أض ا متطييسع  يي  التصيييويت 

 ت ييم   ييت رأ هييم ال طسصييا الالزميية لدتصييدي  دييي ، ملييى أل الييط    
. ض  يييييييس مميييييييثال مثيوبييييييييس ( 588) سيييييييتهدام األسيييييييدحة الكيميسئيييييييية المب يييييييوم

. ضذكييا ( 589)ة  صيي يد التييو ااتزيييس  تتسل ملى ا  سع نه  مطسء  ضل ضكسزا 
ممث   انتس أل نتسئ  التصويت  ييدل  دييى أل أ  ييسء المجدييف  تفهمييول 

. ضأ ييياب ممثييي  ( 590) سز  ضأردا ييي ظييياضف اإلجيييااء ال تيييكاي المتهيييو ضأسييي 
الصي      ق يد مراضع الياار  دى أسسس مونف  الم ييدئت اليياا ض ألي 

 .( 591)الدضلتضاليسنول  اا ي  طتهك ميثسق األمم المتحدة م   تكاي انف

 أيييسر/ 30ض يمييس  ت دييق زي ييية  دتيي ي ، اسييتمع المجدييف  ييت  
ملى محسمة ميي  المطتييق الهييسص ل مدييية التييالم  ييت الريياق  2018مس و 

ال ييسم زرييقل  صييس د ال طييف  ييت سيييسق  األضسط الممث  الرهصت لامي 
ة لحاكيية نصف مساائي  م  غبة م  ن   كتسئب  ييب الييد   اليتييسم التسز يي 

أيسر/مييس و،  30ملى  28فدت يطية م  مت الاإلسال حمسس ضحاكة الجهس 
ضالييا  ا نتيييسمت اإلسيياائيدت، ضالوضييع اإلنتييسنت  ييت غييبة. ضأشييسر المطتييق 

لجيية الحسليية، ضرييت مطييع نرييوب الهييسص ملييى األضلويييست الائيتييية  ييت م س
حيياب نيييد  كييول لهيييس آثييسر  ديييى الصيي يد اإلنديميييت، ضم سلجيية احتيسجيييست 

مصاية الاامية ملييى المصييسلحة هو  ال م الجالتكسل اإلنتسنية المدحة، ض 
 .( 592)مي  التد ة الفدت يطية ضحاكة حمسس

 __________ 

 (588) S/PV.8233 رولطيييييييدا(،  31ض  30)التيييييييويد(، الصيييييييفحتسل  29، الصيييييييفحة(
  )مياض(. 32)الكويت(، الصفحة  31الصفحة 

  )مثيوبيس ضكسزا تتسل(. 30جع نفت ، الصفحة الما  (589) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (590) 
 . 31الماجع نفت ، الصفحة  (591) 
 (592) S/PV.8272 لدمبيد مي  الم دوميست، انظيا الجيبء األضل، 4-2، الصفحست .

  ط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي “.، ”الحسلة  ت الراق األضس24اليتم 
  

 الجلسات: األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة الد وات  مالً  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8225 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   9
2018 

الجمهورييييييييييييييييييييييية   األضسط الحسلة  ت الراق 
 ال ابية التورية

  ال يييييسم الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي
، المد ا نسئيب الممثدية )أ(ملى سوريس

 التالحالتسمية لر ضل نبع 

  

S/PV.8231 
نيتييييييييييييييييييسل/أماي   13

2018 

الجمهورييييييييييييييييييييييية   سطالراق األض الحسلة  ت 
 ال ابية التورية 
األميييييي  ال يييييسم،  

ضجميييع أ  ييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييييف، 

 ضالمد و
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https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/PV.8272
https://undocs.org/ar/S/PV.8225
https://undocs.org/ar/S/PV.8231


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 124 

 

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الييد وات  ميياًل 
 المتكدمول  ضغيارس 39 زسلمس ة الد وات  مالً  37زسلمس ة 

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8233 

أماي  نيتييييييييييييييييييسل/ 14
2018 

مريييييياضع نيييييياار ميييييييدم  الحسلة  ت الراق األضسط
الاضست  م  ا  حس  

(S/2018/355) 

الجمهورييييييييييييييييييييييية 
 ة التوريةال ابي

األميييييي  ال يييييسم،  
ضجميييع أ  ييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييييف، 

 ضالمد و

لم ُي تمد مراضع الياار  
S/2018/355 

 )ب( 3-8-4

S/PV.8247 
 2018أيسر/مس و  8

     S/PRST/2018/9 

S/PV.8272 
أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  30

2018 

المطتق الهسص ل مدية التالم  ت  مساائي   
ممثيي  الرهصييت الريياق األضسييط ال
، ضالماانيييب الييييدائم )ج(لاميييي  ال يييسم

لدضلة  دت ي  ذات ماكب الماانيب 
 لدى األمم المتحدة

جميييييع أ  ييييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8412 
 األضل/كيييييييييييييييييييسنول  4

 2018 يتم ا 

 رييييييياي   15رسيييييييسلة م ر ييييييية 
موجهيية  2018الثييسنت/نو م ا 

ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  
المتتريييييييسر الهيييييييسص رئيييييييييف 

سزع لامييييم  ايييييق التحييييييق التيييي 
متحدة لت بيب المتيسءلة  ي  ال

الجيييياائم الما ك يييية ميييي  جسنييييب 
 طظيييييييييييييييم الدضليييييييييييييية   ا يييييييييييييل/

اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم 
 (S/2018/1031 ) 

سر الهيييييسص رئييييييف  اييييييق تترييييي الم ال ااق 
التحيييييييييق التيييييييسزع لاميييييييم المتحيييييييدة 
لت بييييييييب المتيييييييسءلة  ييييييي  الجييييييياائم 
الما ك ييية مييي  جسنيييب  ا ل/ طظييييم 

 ق ضالرسمالدضلة اإلسالمية  ت ال اا

جميييييع أ  ييييسء 
المجدييييييييييييييييييييييييييف، 
ضجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

ي   المد وه

 

 
 الم  وث الهسص ملى الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  جطيف.ان م  )أ( 
: مولطييدا، التييويد،  انتييس، كييوت  يفييوار، الكويييت، الممدكيية المتحييدة، رولطييدا، الم سرضييول الصييي ؛  المت ييد ة اليوميييست(، -: ا  حييس  الاضسييت، موليفيييس ) ضليية الم يييدضل  )ب( 

 غيطيس ا ستوائية، كسزا تتسل.ياض، يس، م: مثيوبالممتط ول الو يست المتحدة؛ 
 ان م المطتق الهسص ملى الجدتة    مايق التداضل زسلفيد و م  اليدس. )ج( 
     

 ألمن الدوليينالسالم وا صون    -  37
جدتيييية    16 يييييد مجدييييف األميييي   ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع   

 ت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول   ( 593) ( ) مف مطهس جدتست ر ي ة المتتوى 
أحيييييدرمس    . ضا هيييييو المجديييييف نيييييااري  أي يييييس، ( 594) “ التييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي  
ميي  الميثييسق، ضأصييدر ميييسني  رئسسيييي . ضميي  مييي   زموجييب الفصيي  التييسزع  

  التيييت  ييييدت  يييت مميييسر ريييوا ال طيييد  يييالل  ضرة اإلميييال ،   16الجدتيييست اليييي  
جدتيييييست   4 جدتيييييست  يييييت شيييييك  محسميييييست نيييييدمت لدمجديييييف، ض   6كسنيييييت  

 __________ 

 (593) S/PV.8162    ضS/PV.8185    ضS/PV.8262    ضS/PV.8307    ضS/PV.8362 . 
، ل يدم حصيول   ديى  يد  8409لم  تم مناار جدضل األ مسل الم نت لدجدتية  (594) 

منيياار  (. لدمبيييد مي  الم دوميست  ي S/PV.8409األصيوات الم دوبية )انظيا 
 ألف.-جدضل األ مسل، انظا الجبء الثسنت، اليتم الثسنت

جدتييست   تمييس  نيياارات    3جدتييست مطسنرييست، ض    3لمطسنرييست مفتوحيية، ض  
 ييت الجييدضل أ نييسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  الجدتييست،   يييا  . ض ( 595) المجدف 

 زمس  ت ذلك    المرسركي  ضالمتكدمي  ضالطتسئ .  

مميييسر مجمو ييية جدتيييست  يييت  2018ض ييييد المجديييف  يييت  يييسم  
ة ذات ال يييسزع الموضيييو ت ضاإلنديميييت. ضال طيييو  ضاسييي ة مييي  ال طيييو  الفا يييي 

التييالم  صييول  ييت الفا ية المواضي ية رت: )أ( ميسصد ضم ييس أل الميثييسق 
ضاألميييي  الييييدضليي ؛ )ب( الريييي سب ضالتييييالم ضاألميييي ؛ )ج(   بيييييب اليييييسنول 

المت دية الدضلت  ت سيسق صول التالم ضاألم  الدضليي ؛ ) ( اإلجااءات 
 __________ 

 مست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل.يد م  الم دو لدمب  (595) 
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زسأللغيييسم؛ )ه(  هيييم المهيييسما األمطيييية الما   ييية زسلمطيييس  ضالتصيييدي لهيييس؛ 
 يييييدم ح( ؛ ))ض( الوسيييييسمة ض تيييييوية المطسز يييييست؛ )ز( الفتيييييس  ضالطبا يييييست

انتريييسر أسيييدحة اليييدمسر الريييسم ؛ )ر( األسييي سب الجوريييية لدطبا يييست:  ضر 
. الميييوار  ال  ي ييييية؛ )ي(   بيييييب   د يييية األمييييااف ض ضر األمييييم المتحييييدة
ضال طو  الفا ية ذات ال ييسزع اإلنديمييت رييت: )أ( مطييسء شييااكست منديمييية  ييت 

  ألميييي أ غسنتييييتسل ضمط ييييية ضسييييط آسيييييس زس ت سررييييس نموذجييييس لدصييييدة مييييي  ا
التطمييييية؛ )ب( اسييييت ااع شييييسم  لدحسليييية  ييييت الريييياق األضسييييط ضشييييمسل ض 

أ اييييييس؛ )ج(  هاييييب المهيييسجاي  ضا  جيييسر زسل ريييا  يييت لي ييييس ) يييت مميييسر 
ا يييت الم طيييول ” ياييييا األميييي  ال يييسم المييييدم  ميييال زيييياار مجديييف ال طيييد الف
 “(.(S/2018/807) (2017) 2380األم  

جدتست زرقل مطييو   ا ييية سيي ق  2018ض يد المجدف  ت  سم  
ت المسضييت  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الطظا  يهس  
طييسضل ز  ييهس مواضيييع جد ييدة، مثيي  الفتييس  ضالطييباع، ض  بيييب الييدضليي “، ض  
 .( 596)ض ضر األمم المتحدة اافألم  د ية ا

ض يمس  ت دق زسلفتس  ضالطبا ست، نسنل أ  سء المجدف التحدي  
سرضا ملى  قثيا الفتييس  الوي يركد  الفتس   دى صول التالم ضاألم ، ضأش

 دى التطمية ا جتمس ية ضا نتصس ية لد دييدال، ضشييد ضا  دييى الحسجيية ملييى 
دييف  ييت  دييك الجدتيية المج أ  ييسء. ضا تاع  ييد  ميي  ( 597)الحكم الاشيد

 دى الطظا  ت ال طد الفا ت، مرييياي  ملييى أل الفتييس   ييت حييد ذا يي  ليييف 
أ يييياى رييييت األنتييييب  هد ييييدا لدتييييالم ضاألميييي  الييييدضليي ، ضأل ثميييية أجهييييبة 

. ض يمييس  ت دييق مت بيييب   د ييية األمييااف ض ضر األمييم ( 598)لم سلجة المتقلة
يييية األميييااف مت د  تبامهيييسالمتحيييدة، أكيييدت اليييدضل األ  يييسء مييي  جد يييد ال

التت  كول األمم المتحدة محوررس، ضأشييسرت ملييى   يية التطمييية المتييتدامة 
سررييس ميي  ثميياات ضا فييسق زييسريف ضإجييااءات حفييظ التييالم زس ت   2030ل سم 

 .( 599)  د ية األمااف

ز يييض المواضييييع  2018ض طسضليييت نييياارات المجديييف  يييت  يييسم  
كييسنول  18 ييت  ا ُتمييد ل رئسسييتالم يطيية أ ييالن. ضنييد أنييا المجدييف  ييت ميييس

 __________ 

لدمبيد م  الم دوميست  ي  ال طيو  الفا يية الجد يدة، انظيا الجيبء الثيسنت، اليتيم  (596) 
 ألف.-الثسنت

 . S/PV.8346انظا  (597) 
 (598) S/PV.8346 ضليية موليفيييس  21ة )ا  حييس  الاضسييت(، الصييفح 18، الصييفحة (

)مثيوبييييييس(. لدمبيييييد مييييي  الم دومييييست  ييييي   27المت ييييد ة اليومييييييست(، الصييييفحة 
  نظا الجبء الاازع. النست المجدف مع األجهبة األ اى، ا

 . S/PV.8395انظا  (599) 

زقل التطمية ضالتالم ضاألم  ضحيوق اإلنتسل متااز يية  2018الثسنت/ طس ا 
ى مطيييع نرييييوب ضي يييبز ز  ييييهس ز  يييس، ضشييييد   ديييى أرمييييية التاكييييب  ديييي 

الطبا ست ضالدمدومسسية الونسئية ضبطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي ، ض دييى   ييس ل 
 دييك  ييية زرييقلست   د أ  يي  الممسرسييست ضصيييسغة  وصيييست ضاسييتاا يجي 

. ضأشييس  ( 600)األمور ألل أسيي سب الطييباع صييسرت  ييسماة لدحييدض  أكثييا  ييقكثا
اء ركييييبة المجديييف أي يييس زيييسألمي  ال يييسم لميييس   ولييي  مييي  جهيييو  لت بييييب أ 
ن الاامية ملييى التالم ضاألم  زسألمسنة ال سمة، ضشج    دى مواصدة جهو 

لطبا ييست ع نرييوب ا حييييق جمديية أمييور مطهييس  حتييي  اسييتهدام أ ضات مطيي 
ضأ ضات الدمدومسسيييييية الونسئيييييية زسلت يييييسضل ميييييع المطظميييييست اإلنديميييييية ض ضل 

 . ضا تييييياف المجديييييف  يييييت ريييييوا الصيييييد  زيييييسلجهو  الحثيثييييية( 601)اإلنديميييييية
ى ا سييتاا يجت مييي  األمييم الم وضلة لت بيب الت سضل ضالتطتيييق  دييى المتييتو 

 ي ذلييك اإلنديمية زحيث يمك  أل  يي  المتحدة ضالمطظمست اإلنديمية ض ضل 
. ضأكييد المجدييف ميي  جد ييد أي ييس ( 602)رييوب الطبا ييست ضرا رسمس  ييت مطييع ن 

سئميية أرمييية  ضر الميياأة  ييت مطييسء التييالم، ضأشييسر ملييى الصييدة الجوراييية الي
مييي  مرييسركة الميياأة مرييسركة مجدييية ضكسمديية  ييت الجهييو  الاامييية ملييى مطييع 

الجهييو   سء  ييت أ يسمهييس، ض  سلييية  دييكضإ ييس ة ال طيي  نرييوب الطبا ييست ضحدهييس
 .( 603)ال  يد دى ضاستدامتهس  دى الم

ل األ  ييسء ض يمس  ت دق زسلرااكست اإلنديمية التت أنرق هس الييدض  
كييسنول  19ئسسيييس  ييت نتييتسل، ا تمييد المجدييف ميسنييس ر  ييت ضسييط آسيييس ضأ غس

. ضشييجع المجدييف  ييت ال يييسل  دييى م راج مطييع نرييوب 2018الثسنت/ طس ا 
  مطظومييييييية األميييييييم المتحيييييييدة  يييييييت الطبا يييييييست ضحدهيييييييس  يييييييت صيييييييميم  مييييييي 

. ضأنيييا المجديييف أي يييس زقنييي    يمكييي  أل يكيييول رطيييسك حييي  ( 604)المط يييية
سم ز مدييية سييالم  رييم  تييقلة أ غسنتييتسل، ضأكييد أل اليييي  تييكاي محييض لم

ييو ريييس األ غيييسل أنفتيييهم ضيمتيييكول مبمسمهيييس أميييا مهيييم لتحيييييق الجمييييع ض 
. ضأكد المجدييف ( 056)الا سء ضا ستياار  دى المدى ال وي   ت أ غسنتتسل

أرمية مواصدة محييااز  يييدم  ييت مجييسل اإلصييالح ا نتهييسمت مهييدف مجييااء 
ميييع، ضشييد   دييى مالمسنييية ضرئسسييية  كييول موثونيية ضشييسمدة لدجانتهسزييست 

سء أرمييية الدمدومسسييية الونسئييي  ة التييت  مييسَرس   ييا ضسييسئ  مطهييس ال ميي  ال طييه  __________ 

 (600) S/PRST/2018/1.الفيا سل التس سة ضالتسز ة ،  
  الماجع نفت ، الفيا سل الهسمتة  راة ضالتس سة  راة. (601) 
 الماجع نفت ، الفياة التسز ة  راة.  (602) 
  ة  راة. ع نفت ، الفياة التسسالماج (603) 
 (604) S/PRST/2018/2 .الفياة الثسنية ، 
 الماجع نفت ، الفياة الثسلثة.  (605) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/PV.8346
https://undocs.org/ar/S/PV.8346
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
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 ديييى الميييدى  ميييع اليييدضل األ  يييسء ل يييمسل ا سيييتياار ضاألمييي  ضالتطميييية
. ضأ يياب المجدييف  يي   ق يييدن لدجهييو  المرييتاكة التييت   ييولهس ( 606)ال وييي 

لت ييييسضل سيييييس  ييييت سيييي ي  منسميييية مط ييييية يتييييو رس التييييالم ضامدييييدال ضسييييط آ
. ضشييد  المجدييف أي ييس  دييى أل متييس دة أ غسنتييتسل  دييى ( 607)ضا ز رييسر

 الهاضج م  حسلة الطباع زرك  متتدام  ت دب ا  سع نه  شييسم  ضمتكسميي 
 .( 608) دم  جميع الي س ست ضي بز ا  تسق  يمس ميطهس

 2018نيتييسل/أماي   23سيييسق الجدتيية التييت  يييدت  ييت ض ييت  
، ا هيييييو المجديييييف زسإلجميييييسع  يييييت ( 609) زريييييقل الرييييي سب ضالتيييييالم ضاألمييييي 

ميييي  جد ييييد  ييييي   ضأكييييد (2018) 2419الييييياار  2018حبياال/ ونييييي   6
 يييت . ضا تييياف المجديييف (2015) 2250التبامييي  زسلتطفييييو الكسمييي  لديييياار 

لدضر الوي يمك  أل    ي  الر سب  ت مطع نرييوب الطبا ييست روا الياار زس
ضصييى . ضأ( 061)ضحدهس ض ت الجهو  التت ُ  ييول ل طييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي 

مطييسء التييالم  يمييس  جاييي  ميي   المجدييف  ييت الييياار أي ييس زييقل  طظييا لجطيية
مطسنرييست ضمرييسضرات  ييت سيي   مشييااك الريي سب زرييك  ميي ثا  ييت الجهييو  

مطيييية الااميييية مليييى مطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ  ديييي ، ضأ ييياب  ييي  ا تبامييي  الو 
ذلييك المطظمييست التييت ييو رييس الريي سب،    ييوة المجتمييع المييدنت، زمييس  ييت

ليييييى المجديييييف زريييييقل األضضيييييسع الي ايييييية ضالمجيييييس ت سميييييست مديم محلتيييييي 
. ضمدييب المجدييف أي ييس ملييى األمييي  ال ييسم ( 611)المواضييي ية ذات الصييدة

 __________ 

  الماجع نفت ، الفيا سل الثسنية ضالهسمتة. (606) 
 الماجع نفت ، الفياة الثسمطة.  (607) 
ل. لدمبييييييد مييييي  الم دوميييييست  ييييي  الحسلييييية  يييييت نفتييييي ، الفيييييياة ال رييييياض  الماجيييييع (608) 

  .17أ غسنتتسل، انظا الجبء األضل، اليتم 
 . S/PV.8241انظا  (609) 
  .10ض  3، الفيا سل (2018) 2419الياار  (610) 
 . 18ض  15لماجع نفت ، الفيا سل ا (611) 

 2250 طفيييييو الييييياار ا  يييي   طفيييييو ذلييييك الييييياار ض يييي  أل ييييييدم ملييييي   يايييييا 
   .( 612)2020و يسر/مس  ز شها أ،  ت مو د    تجسض (2015)
 2380اليييييياار ل يييييسم  ييييي   طفييييييو  ياييييييا األميييييي  اضبطيييييسء  ديييييى  
ال حييييا زرييييقل  هايييييب المهييييسجاي  ضا  جييييسر زسألشييييهسص  ييييت  (2017)

 2437، ا هو المجدف الياار ( 613)األميض المتوسط ن سلة التسح  الدي ت
شييهاا  12سزع م  الميثييسق، ضجييد   ييي  لمييدة زموجب الفص  الت (2018)

 2240مييييي  اليييييياار  10مليييييى  7اإلذل المطصيييييوص  ديييييي   يييييت الفيييييياات 
 2380ض  (2016) 2312ضكيييار  قكييييد ميييس جيييسء  يييت نااريييي   (2015)
 2015كييييييسنول األضل/ يتييييييم ا  16ضبيسنيييييي  الائسسييييييت الميييييي ر   (2017)
(S/PRST/2015/25)(614 ) (2018) 2437. ضجد  المجدف  ت نيياارن 

ميييييي  الييييييياار  18ض  17أي ييييييس مد ييييييست اإلمييييييال  الييييييوار ة  ييييييت الفيييييييا ي  
2240 (2015)(615 ). 

 رييييييياي   26ديييييييف  يييييييت ضبسإلضيييييييس ة مليييييييى ذليييييييك، أجييييييياى المج 
 صييويتس مجاائيييس ز دييب ميي  ا  حييس  الاضسييت ل يييد  2018الثييسنت/نو م ا 

حييس  الاضسييت“. جدتة استثطسئية  ت ممسر ال طد الفا ت ”انتهييسك حييدض  ا   
ال ييد  ضلييم يحصيي  جييدضل األ مييسل الم نييت الهييسص متدييك الجدتيية  دييى 

ة، الم دوب م  األصوات، حيث صوت أرب ة أ  سء متق يد  يد الجدتيي 
ض يييسرع  ييييدرس سييي  ة أ  يييسء ضامتطيييع أرب ييية أ  يييسء  ييي  التصيييويت. 

.( 616)التصييييويت اإلجاائييييت، أ لييييى ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت م يييييسلضب ييييد 
 __________ 

 . 22الماجع نفت ، الفياة  (612) 
 (613) S/2018/807 . 
 . 2، الفياة (2018) 2437الياار  (614) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (615) 
 (616) S/PV.8409 لدمبييييييد مييييي  الم دوميييييست  ييييي  المطسنريييييست 6-3، الصيييييفحست .

    جيم.-سنتالمت دية زجدضل األ مسل، انظا الجبء الثسنت، اليتم الث
 األمن الدوليينالجلسات: صون السالم و 

ة الجدتييييييييييي مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل  
 37زسلمس ة 

ت  مييييياًل زسلمييييييس ة  وااليييييد
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8161 

 كيييييسنول الثييييييسنت/ 18
 2018 طس ا 

     S/PRST/2018/1 

S/PV.8162 
 كيييييسنول الثييييييسنت/ 19
 2018 طس ا 

مطييييييسء شييييييااكست منديمييييييية  ييييييت أ غسنتييييييتسل 
آسييييييس زس ت سرريييييس نموذجيييييس  ضمط يييييية ضسيييييط

 طمية لدصدة مي  األم  ضالت

كيييييييسنول الثسنت/ طيييييييس ا  2رسيييييييسلة م ر ييييييية 
موجهييييية مليييييى األميييييي  ال يييييسم مييييي   2018

 ضلييييييييييييييييييييييية  13 
 )أ(  وا

نسئ ييية رئييييف ض يييد ا  حيييس  
األضرضبييييييييت لييييييييدى األمييييييييم 

 متحدةال

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 
، )ب(المجدييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ج(المد وه

S/PRST/2018/2 

https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8241
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/PV.8161
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PV.8162
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2


  مسؤولية  تدخل ضمنالنظر في المسائل التي    -الجزء األول  

 لدوليينامجلس األمن عن صون السالم واألمن  
 

 

127 19-13967 

 

ة الجدتييييييييييي مح يييييييييييا 
 ضثسئق أ اى  ال طد الفا ت ض سريههس

الد وات  ماًل  
 37زسلمس ة 

ت  مييييياًل زسلمييييييس ة  وااليييييد
 المتكدمول  ضغيارس 39

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

لكسزا تيييييتسل ليييييدى األميييييم  الممثييييي  اليييييدائم       
 (S/2018/7المتحدة )

S/PV.8185 
شيييييييييييييييييي سر/  اا ا  21

2018 

ميسصد ميثيسق األميم المتحيدة ضم س ئي   يت 
 دم ضاألم  الدضليي صول الت

 2018شييييييي سر/  اا ا  1رسيييييييسلة م ر ييييييية 
موجهيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  الممثيييي  
الييييييييدائم لدكويييييييييت لييييييييدى األمييييييييم المتحييييييييدة 

(S/2018/85) 

األمي  ال سم التسمق لاميم    
 مول   - سل كت دة، ز المتح 

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 
، ) (المجدييييييييييييييييييييييييييف

 ضالمد و

 

S/PV.8213 
ميييييييييييييييييييييسرس آذار/ 23

2018 

ضكيييييييييييي  األميييييييييييي  ال يييييييييييسم    
لدرييي ضل اإلنتيييسنية مطتيييق 
اإلغسثيييييييييية  ييييييييييت حييييييييييس ت 
ال يييييييييييييييييوارأل، ضالميييييييييييييييييد ا 
التطفييوي ل انيسم  األغوييية 

لامييييييييم  ال ييييييييسلمت التييييييييسزع
 المتحدة 

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
، )ه(المجديييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ض(المد وه

 

S/PV.8241 
نيتييييييييييييييييييسل/أماي   23

2018 

 الر سب ضالتالم ضاألم  

 آذار/ 2رسييييييسلتسل مت سزيتيييييييسل م ر تيييييييسل 
موجهتسل مي  األميي  ال يسم  2018مسرس 
الجم ية ال سمة ضرئيف مجديف ف ملى رئي
 (S/2018/86األم  )

 2018نيتيييييييسل/أماي   6رسيييييييسلة م ر ييييييية 
موجهيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  الممثيييي  
اليييييييييدائم ل ييييييييييياض ليييييييييدى األمييييييييييم المتحييييييييييدة 

(S/2018/324) 

 ضلييييييييييييييييييييييية  54 
 )ز(  وا

ي   مييييييياًل  ثمسنيييييييية ميييييييد وه
 ()ح39 زسلمس ة

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
، )ر(المجدييييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ي(المد وه

 

S/PV.8262 

أيسر/ميييييييييييييييييييييييييييييس و  17
2018 

لت  يييت سييييسق صيييول سنول اليييدض   بييييب اليييي 
 التالم ضاألم  الدضليي 

موجهة   2018أيسر/مس و   3رسسلة م ر ة  
ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  الممثديييية الدائميييية 

ليييييييييييييييييدى األميييييييييييييييييم المتحييييييييييييييييييدة ل ولطيييييييييييييييييدا 
(S/2018/417/Rev.1) 

 ضلييييييييييييييييييييييية  56 
 )ك(  وا

أ  يييييييييسء  جمييييييييييع   )ل(س  ة مد وي 
،  )م( المجدييييييييييييييييييييييييييييف 

ميييييييييييييييييييييد وا    55 ض 
زموجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  

  ؛ )ل( 37 المييييييييييييييييييس ة 
ضجمييييع الميييد وي   

 اآل اي  

 

S/PV.8277 
حبياال/ ونيييييييييييييييييييييي   6

2018 

مريييييييييييياضع نيييييييييييياار  
(S/2018/532 )

 ضليييييية  76ندمتييييي  
 )س(  وا

 ضلييييييييييييييييييييييية  67
 )ع(  واً 

أرب ييييييييييييييييية مييييييييييييييييي   
أ  يييسء المجديييف 
)ميييييياض، التيييييويد، 
رولطيييدا، الو ييييست 

 المتحدة(

  (2018) 2419الييييييييييييييييييييييييييياار 
15-0-0 

S/PV.8293 
 ونييييييييييييييي  /بياالح 25

2018 

اسييييييت ااع شييييييسم  لدحسليييييية  ييييييت الريييييياق 
 األضسط ضشمسل أ ايييس 

 2018حبياال/ ونييييييي   1رسييييييسلة م ر يييييية 
ثيييي  موجهيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  المم

الدائم لال حس  الاضست لدى األمم المتحدة 
(S/2018/524) 

 ضلييييييييييييييييييييييية  18 
 )ف(  وا

الييدائم  يي  جسم يية  الماانييب  
الييييدضل ال ابييييية لييييدى األمييييم  
المتحييييييدة، الماانييييييب الييييييدائم  

ظميية الت ييسضل اإلسييالمت  لمط 
لييدى األمييم المتحييدة، ممثيي   
دى  ض ييد ا  حييس  األضرضبييت ليي 

األمييييييم المتحييييييدة، الماانييييييب  
اليييييييييييدائم لدضلييييييييييية الكاسيييييييييييت  
الاسيييييييييييييييولت ذات ماكيييييييييييييييب  
الماانييييييييييييب لييييييييييييدى األمييييييييييييم  
المتحيييييييدة، نسئيييييييب الماانيييييييب  

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 

، )ص(المجديييييييييييييييييييف
ي ضجميع المد   وه
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  الييييييييييدائم لدضليييييييييية  دتيييييييييي ي         
ماكييييب الماانيييييب ليييييدى   ذات 

 األمم المتحدة 
S/PV.8304 

حبياال/ ونييييييييييييييي   29
2018 

يييسم  ييي  اليييطه  الريييسم   ييي  ال يي يييا األمييي  ياييي
زاء اإلجييييييييييييييااءات المت دييييييييييييييية زسأللغييييييييييييييسم م
(S/2018/623)   

األميييييييي  ال يييييييسم المتييييييييس د    
لتيييييييييييييييييييييييييييس ة اليييييييييييييييييييييييييييسنول  
ضالم ستييست األمطييية زيي  ارة  

  مديست حفظ التالم 

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجدييف، ضجميييع 

ي   المد وه

 

S/PV.8307 

 ولييييييييييييييييييييييييي   موز/ 11
2018 

 هيييم المهيييسما األمطيييية الما   ييية زسلمطيييس  
 ضالتصدي لهس

 ايطييييييييييييييييييييييييييييييييدا    
ض وبيييييييييييييييييييييييسغو،  
التيييييييييييييييييييييييو ال،  
ال ييييييييييييييييييييييييييييييااق،  
 مدديف، نسضرض 

الائيف المريسرك لدمطتيدى 
اليدضلت لدري وب األصيدية 
الم طييييييت متغيييييييا المطييييييس ، 

 مي  ال سم نسئ ة األ

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
، )ق(المجدييييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي  )ر( المد وه

 

S/PV.8334 
آب/أغتيييييييييييييي ف  29

2018 

 الوسسمة ض توية المطسز ست

 2018 ف آب/أغتيييييي  3رسييييييسلة م ر يييييية 
موجهيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  الممثديييية 
الدائمييييييييية لدممدكييييييييية المتحيييييييييدة ل اي سنيييييييييييس 
ال ظميييييى ضأ الطيييييدا الريييييمسلية ليييييدى األميييييم 

  (S/2018/586المتحدة )

 ضلييييييييييييييييييييييية  53 
 )م(  وا

ك ييييييييا أسيييييييسنفة كيييييييسنتاباي،  
تيية المرييسركة   ضالتييدة الم سهِّ
لصطدضق ميميسل ا سيتئمسنت  
لدهييييييايجي   ييييييت زسكتييييييتسل،  

 مييييسل زسلطيسزيييية  ئميييية زسأل ضاليس 
لو ييييييييد ا  حييييييييس  األضرضبييييييييت  

األميييييييييييم المتحيييييييييييدة،   ليييييييييييدى 
الييييييييييدائم لدضليييييييييية   ضالماانييييييييييب 

الكاسيييييييييييت الاسيييييييييييولت ذات  
 ماكب الماانب  

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
مييييييييييييييييييييييييييييييي   12 ض

أ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسء 
، )ت(المجدييييييييييييييييييييييف

ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 
ي   )ث(المد وه

 

S/PV.8346 
أ دول/سيييييييييييي تم ا  10

2018 

الم سيييييييييييييييييييييف الميييييييييييييييييييييد ا    الفتس  ضالطباع
الم سف لمراضع ”كفى“ ض 

المرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسرك 
 ة ”الحسرس“ لم س ر 

األميييييييييييي  ال يييييييييييسم،  
ضجميييييييييع أ  ييييييييسء  
 المجدف، ضالمد و 

 

S/PV.8362 
أ دول/سيييييييييييي تم ا  26

2018 

جميييييييييع أ  ييييييييسء      دم انترسر أسدحة الدمسر الرسم 
 ) (المجدف

 

S/PV.8365 

  رييييييييييييييييياي  األضل/ 3
 2018أكتوبا 

 ياييييا األميييي  ال يييسم المييييدَّم  ميييال زيييياار 
 (2017) 2380مجديييييييييييييييييييييييف األمييييييييييييييييييييييي  

(S/2018/807) 

مرييييييييييياضع اليييييييييييياار  
S/2018/887  

الميييييييييييييييييييدم ميييييييييييييييييي   
 )ذ(  ضلة   وا  19

 ضلييييييييييييييييييييييية  16
 )ع(  وا

أ  سء اثطسل م   
المجدييف ) انتييس، 
 الممدكة المتحدة(

  (2018) 2437الييييييييييييييييييييييييييياار 
)ا ُّهيييييييييو زموجيييييييييب  15-0-0

  الفص  التسزع(

S/PV.8372 
  ريييييييييياي  األضل/ 16

 2018أكتوبا 

الجورييية لدطبا ييست:  ضر الميييوار  األسيي سب 
 ال  ي ية

ضل/أكتييييييييوبا   ريييييييياي  األ   9رسييييييييسلة م ر يييييييية  
ملى األمي  ال يسم مي  الممثي   موجهة    2018

اليييدائم لدضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست ليييدى  
 ( S/2018/901األمم المتحدة ) 

األميييييييييييي  ال يييييييييييسم،     
م  أ  يسء    12 ض 

 أ(   )أ المجدف 

 

S/PV.8395 
  ريييييييياي  الثييييييييسنت/ 9

 2018نو م ا 

  بييييييييب   د يييييييية األميييييييااف ض ضر األمييييييييم 
 المتحدة

 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا  1رسيييييسلة م ر ييييية 
 يييييسم مييييي  موجهييييية مليييييى األميييييي  ال 2018

الممثي  الييدائم لدصيي  لييدى األميم المتحييدة 
(S/2018/982) 

 ضلييييييييييييييييييييييييييية    50 
 )ب ب( وا    

األميييييييييي  ال يييييييييسم،  )ج ج(س  ة مد وي 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 
المجدييف، ضجميييع 

ي    ( ) المد وه
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S/PV.8409 

  رييييياي  الثيييييسنت/ 26
 2018نييييييييييييييييييييييييييو م ا 

 ييتم منيياار جييدضل  )لييم
 األ مسل(

( 9 صيييويت مجاائيييت )الميييس ة      اضستا  حس  ال انتهسك حدض 
 )ه ه(4-7-4

 
 ل، ضالهطد، ضاليسزسل.ي سليس، ضبسكتتسل، ضبدجيكس، ض اكمسنتتسل، ض اكيس، ضمسجيكتتسل، ضنياغيبستساإلسالمية(، ضإ -أ غسنتتسل، ضألمسنيس، ضأضزبكتتسل، ضإ اال )جمهورية  )أ( 
الكويت نسئب رئيف ضزرائهس ضزيارس لدري ضل الهسرجيية؛ ضمثيَّ  الو ييست المتحيدة نسئيب ضزييا  سرجيتهيس؛ موزارة الهسرجية ضالت سضل؛ ضمثَّ  مث  غيطيس ا ستوائية ضزيا الدضلة  )ب( 

يط الهيس أل؛ ضمثديت رولطيدا حيدة ضزييُا الدضلية لري ضل آسييس ضالمحي مثَّ  ا  حس  الاضست ضبولطدا ضكسزا تتسل )رئيتة مجدف األم ( ضزراؤرس  سرجيتهس؛ ضمثَّ  الممدكية المتض 
 يا  سرجيتهس. نسئ ُة ضز 

 ضزيارس لدر ضل الهسرجية.مث  أضزبكتتسل ضمسجيكتتسل ضنياغيبستسل ضزراء  سرجيتهس؛ ضمثَّ  أ غسنتتسل نسئب  )ج( 
يفيوار ضزياارميس وزيا  سرجيتهيس؛ ضمثي  مولطيدا ضكيوت  يية؛ ضمثي  كسزا تيتسل الطسئيب األضل لي كسنت الكويت )رئيتة مجدف األم ( ممثدة مطسئب رئيف الوزراء ضزييا الهسرج ) ( 

 ال  و  ت م ارة الائيف. ت الر ضل الهسرجية؛ ضمثدت الو يست المتحدة ممثدُتهس الدائمة لدى األمم المتحدة، 
 ضل اإلنمسئت. مثَّدت رولطدا )رئيتة مجدف األم ( ضزياُ هس  ت التجسرة الهسرجية ضالت س )ه( 
ل ضل اإلنتييسنية مطتييق اإلغسثيية  ييت حييس ت ال ييوارأل ضالمييد ا التطفيييوي ل انييسم  األغوييية ال ييسلمت  ييت الجدتيية  يي  مايييق التييداض   األمييي  ال ييسم لدريي  شييسرك كيي  ميي  ضكييي  )ض( 

 زسلفيد و، األضل م   مد ، ضالثسنت م  ميسل زتويتاا.
اإلسيالمية(،  -وريية اإلمسرات ال ابية المتحدة، ضإندضنيتييس، ضأضزبكتيتسل، ضأضكاانييس، ضإ ياال )جمهأذربيجسل، ضاألرجطتي ، ضاألر ل، ضإس سنيس، ضإستونيس، ضإساائي ، ضألمسنيس، ض  )ز( 

طغال يل، ضبطميس، ضبو تيوانس، ض اكييس، ض يونف، ضالج ي  األسيو ، ضالجمهوريية سل، ضال حاي ، ضال اازي ، ضال ا غسل، ضبدجيكس، ضبدغسريس، ضبي ضأ الطدا، ضآيتدطدا، ضإي سليس، ضبسكتت
 ييا، ضكاضا يييس، ضكطييدا،  سكيس، ضسويتيياا، ضشيييدت، ضال ييااق، ضغوا يمييس ، ض طدطييدا، ضنميطيكييية، ضجطييوب أ ايييييس، ضجورجيييس، ضالييدانماك، ضسيياي  نكييس، ضالتييدفس ضر، ضسييدو الدض 

 ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضمدديف، ضمونسكو، ضالطاضي ، ضاليسزسل، ضاليم .  ضكولوم يس، ضكيطيس، ضل طسل، ضلكتم ا ،
لجم ييية الريسزست المتيييحيست الماحدييية زريقل الريي سب ضالتيالم ضاألمي ؛ ض  ييوة المجديف ا ستريسري م  وثية األميي  ال ييسم الم طيية زسلري سب؛ ضالم لييف الائيتيت لددراسية  )ح( 

 ضل ال سلمية المت د ة األمااف  ت ضزارة  سرجية رضمسنييس، ظمة األضرض  ت جمهورية أ ايييس الوس ى؛ ضضزيا الدضلة لدر ضل اإلنديمية ضالرال سلمية؛ ضالمد اة التطفيوية لمط
المتحيدة التيسمت لتحيسلف تمس يية  يت اليدائاة األضرضبيية لدري ضل الهسرجيية؛ ضممثي  األميم طسء التالم؛ ضنسئب األميي  ال يسم لدمتيسئ  ا نتصيس ية ضا جزصفت  رئيف لجطة م

 اانكو ونية لدى األمم المتحدة.الح سرات؛ ضالماان ة الدائمة    المطظمة الدضلية لدف
 مثه  مولطدا ضزيا  سرجيتهس. )ر( 
ة؛ ضمثيَّ  الطياضي  ضزييا  سرجيتهيس؛ ضمثيَّ    كاضا يس نسئب رئيف ضزرائهس ضزيارس لدر ضل الهسرجيية ضاألضرضبيي مثَّ  مدجيكس نسئب رئيف ضزرائهس ضزيارس لدر ضل الهسرجية؛ ضمثَّ  )ي( 

ة؛ ضمث   ية؛ ضمثهدت  طدطدا ضكيدُة ضزارة الدضلة موزارة الر ضل الهسرجيالهسرجية؛ ضمثهدت سويتاا ضزياُة الدضلة موزارة الر ضل الهسرجية ا  حسالدانماك ضزيا الدضلة لدتيسسة 
ُة مجديف اليوزراء ميوزارة الهدمية ال سمية ضمث  مستونيس ضأضكاانيس ضبدغسريس نواب ضزراء الهسرجية؛ ضمثديت كيطييس أميطي آيتدطدا ض اكيس ضالج   األسو  ضمدديف ضزراء  سرجيتهس؛ 

 ضالر سب ضالر ضل الجطتسنية. 
 -تيييس، ضأضرضغييواي، ضأضكاانيييس، ضإ يياال )جمهورييية ونيس، ضإسيياائي ، ضألمسنيييس، ضاإلمييسرات ال ابييية المتحييدة، ضإندضنيأذربيجييسل، ضاألرجطتييي ، ضأرميطيييس، ضإسيي سنيس، ضأسييتااليس، ضإسييت ك() 

س، ضجسمسيكيييس، ضالجمهوريييية ال ابيييية التيييورية، ضجطيييوب أ اييييييس، ضجورجيييي  ي سلييييس، ضبسكتيييتسل، ضال اازيييي ، ضال ا غيييسل، ضبدجيكيييس، ضبيييطغال يل، ض اكييييس،اإلسيييالمية(، ضأ الطيييدا، ضإ
، ضن يا، ضكاضا ييس، ضكطيدا، ال وليفسريية(، ض يييت نيسم، ضن ياص –اا، ضصيابيس، ضغسنيس، ض طيبضيال )جمهوريية ضجي و ت، ضرضاندا، ضسياي  نكيس، ضسيدو سكيس، ضسيدو يطيس، ضسويتي 

 مي يس، ضالطاضي ، ضالطمتس، ضرس تت، ضاليسزسل، ضاليونسل.ضليهتطرتس  ، ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضمدديف، ضميسنمسر، ضنس ضكوبس، ضكيطيس، ض  فيس، ضل طسل، ضليتوانيس،
ة لدمحكمتييي  ي لمحكميية ال ييدل الدضلييية؛ ضرئيييف اآللييية الدضلييية لتصييايف األ مييسل المت يييي رئيتيية الييد وال زسلمكتييب التطفيييوي لامييي  ال ييسم؛ ضك يييا الي ييسة الييائيف الفهييا  )ل( 

األ ايييت ليدى األميم المتحيدة؛ ضالماانيب اليدائم  ي   ضلية  حس  األضرضبت لدى األمم المتحدة؛ ضالماان ية الدائمية  ي  ا  حيس الجطسئيتي ؛ ضاليسئمة زسأل مسل زسلطيسزة لو د ا  
 ات ماكب الماانب لدى األمم المتحدة.ات ماكب الماانب لدى األمم المتحدة؛ ضالماانب الدائم     ضلة  دت ي  ذالكاست الاسولت ذ

ت ضمثييَّ  غيطيييس ا سييتوائية نسئييُب رئيتييهس؛ ضمثيي  كسزا تييتسل ضزيارييس  ييت ال ييدل؛ ضمثيي  رولطييدا ضزيييا  سرجيتهييس؛ ضمثَّديي  جدييف األميي ( ممثديية مائيتييهس؛كسنييت مولطييدا )رئيتيية م )م( 
   و  ت م ارة الائيف. مثدت الو يست المتحدة ممثدُتهس الدائمة لدى األمم المتحدة، الالممدكة المتحدة ضزياة الدضلة لدر ضل األ اييية ضالتطمية الدضلية؛ ض 

حدث ممث  مدجيكس زسسم مجمو ة الدضل المتفية  ت الاأي زرقل مث  مستونيس ضإندضنيتيس ض  فيس ضليتوانيس ضزراء  سرجيتهس؛ ضمثَّ  جورجيس الطسئب األضل لوزيا  سرجيتهس. ض  )ل( 
حاكيية مدييدال  ييدم  ال وليفسرييية( زسسييم -ضبييت الهمتيية. ض كدييم ممثييه   طييبضيال )جمهورييية محييد ة األرييداف. ض كدهمييت ممثديية الطيياضي  زسسييم مدييدال الرييمسل األضر الجييباءات ال

 . 37د وة زموجب المس ة ا نحيسز. ضلم  دل ممث  مدديف م يسل مع أن  ُضجهت ل  ال
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، ضآيتيدطدا، المتحدة، ضأندضرا، ضإندضنيتييس، ضأضرضغيواي، ضأضكاانييس، ضأ الطيدا، ضإستونيس، ضإساائي ، ضأل سنيس، ضألمسنيس، ضاإلمسرات ال ابية األرجطتي ، ضاألر ل، ضإس سنيس، ضأستااليس )س( 
بيياض، ض رييكيس، ض يونف، ضالج ي  األسيو ، المت يد ة اليومييست(، ض  -ريس، ضبوركيطس  سسو، ضبولطيدا، ضبوليفييس ) ضلية ضإي سليس، ضبسموا غيطيس الجد دة، ضال ا غسل، ضبدجيكس، ضبدغس

رييية مولييدض س، ضجطييوب أ اييييس، ضجورجيييس، ضجي ييو ت، ضالييدانماك، ضرضمسنيييس، ، ضجمهورييية كورييس، ضجمهورييية ميييدضنيس اليوغوسييال ية سيسزيس، ضجمهو ضجمهوريية أ ايييييس الوسيي ى
ضكسزا تييتسل، ضكاضا يييس، ضغسم يييس، ضغوا يمييس ، ضغيطيييس، ض انتييس، ض طدطييدا، ضن يياص، ضن ييا،  سل مييسريطو، ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييطغسل، ضالتييويد، ضسويتيياا، ضشيييدت،ضسيي 

غيياب، ضالممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ال ظمييى ضأ الطييدا كتييم ا ، ضلي ايييس، ضليتوانيييس، ضليهتطرييتس  ، ضمسل يية، ضمسليبيييس، ضمصييا، ضالمضكطييدا، ضكوسييتسريكس، ض  فيييس، ضل طييسل، ضل
 ضرولطدا، ضالو يست المتحدة األمايكية، ضاليسزسل، ضاليونسل. ضنسمي يس، ضالطاضي ، ضالطمتس، ضنيجيايس، ضنيوزيدطدا، ضرطغسريس،الرمسلية، ضمونسكو، 

رضغيواي، ضأضكاانييس، ضأ الطيدا، ضآيتيدطدا، سنيس، ضألمسنيس، ضاإلمسرات ال ابية المتحدة، ضأندضرا، ضإندضنيتييس، ضأض األرجطتي ، ضاألر ل، ضإس سنيس، ضأستااليس، ضإستونيس، ضإساائي ، ضأل  )ع( 
جمهوريية كيس، ض ونف، ضالج   األسو ، ضجمهورية أ ايييس الوس ى، ضجمهورية كوريس، ض س الجد دة، ضال ا غسل، ضبدجيكس، ضبدغسريس، ضبوركيطس  سسو، ض ريضإي سليس، ضبسموا غيطي

كيس، ضسيدو يطيس، ضالتيطغسل، ضسويتياا، ، ضجورجييس، ضجي يو ت، ضاليدانماك، ضرضمسنييس، ضسيسل ميسريطو، ضسيدو سميدضنيس اليوغوسال ية سسزيس، ضجمهورية مولدض س، ضجطوب أ اييييس
، ضل طييسل، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، ضليتوانيييس، ضليهتطرييتس  ، ضمسل يية، ، ضغيطيييس، ض طدطييدا، ضن يياص، ضن ييا، ضكاضا يييس، ضكطييدا، ضكوسييتسريكس، ض  فيييسضشيييدت، ضغسم يييس، ضغوا يمييس 

 جيايس، ضنيوزيدطدا، ضرطغسريس، ضاليسزسل، ضاليونسل.يس، ضمصا، ضالمغاب، ضمونسكو، ضنسمي يس، ضالطاضي ، ضالطمتس، ضنيضمسليب 
ال يااق، ضن ياص، ضإي سليس، ضبسكتتسل، ضال حاي ، ض اكيس، ضالجمهوريية ال ابيية التيورية، ض اإلسالمية(،  -األر ل، ضإساائي ، ضاإلمسرات ال ابية المتحدة، ضإ اال )جمهورية  )ف( 

 ال ابية الت و ية، ضاليونسل. ضن ا، ضل طسل، ضلي يس، ضمصا، ضالمغاب، ضالممدكة
 مثه  ا  حس  الاضست نسئب ضزيا  سرجيت . )ص( 
 رجيتهس.مجدف األم ( ضزيا  سرجيتهس؛ ضمثَّ  كسزا تتسل نسئب ضزيا  سمثه  رولطدا رئيف ضزراء كوراسسض؛ ضمث  التويد )رئيتة  )ق( 
لدميوار  المسئيية؛ ض كديهم ممثي  مديديف سميية ا ثطتيت  رياة  يت مط يية المحييط الهيس أل؛ ضمثي  ال يااق ضزييان مث  نسضرض رئيُتهس الوي  كدم زسسم الدضل الجبريية الصيغياة الط ()ر 

  ال زسسم مجمو ة الدضل ال ابية.ض كدم ممث   ايطيدا  ض وبسغو زسسم الجمس ة الكسري ية؛ ض كدم ممث  التو زسسم  حسلف الدضل الجبرية الصغياة؛ 
 الطييدا، اإلسييالمية(، ضأ -سييتونيس، ضألمسنيييس، ضاإلمييسرات ال ابييية المتحييدة، ضإندضنيتيييس، ضأضكاانيييس، ضإ يياال )جمهورييية ألر ل، ضأرميطيييس، ضإسيي سنيس، ضإأذربيجييسل، ضاألرجطتييي ، ضا )م( 

ييس، ضسياي  نكيس، ضسيدو يطيس، ضالتيو ال، ، ضبطغال يل، ض اكييس، ضجطيوب أ اييييس، ضجورجييس، ضجي يو ت، ضرضمسنضإي سليس، ضبسكتتسل، ضال حاي ، ضال اازي ، ضال ا غسل، ضبدجيكس
 ياص، ضن يا، ضكطيدا، ضكوبيس، ضكولوم ييس، ضكيطييس، ضلي ييس، ضليتوانييس، ال وليفسريية(، ض يجيت، ض يييت نيسم، ضن –س ، ضالفد يي ، ض طيبضيال )جمهوريية ضسويتاا، ض ميسل، ضغوا يمي 

 ، ضالطاضي ، ضرس تت، ضالهطد، ضاليسزسل.تطرتس  ، ضمسليبيس، ضمصا، ضالمغاب، ضالمكتيك، ضمدديف، ضميسنمسرضليه
 حدة. ض كدمت غيطيس ا ستوائية أي ًس زسسم مثيوبيس ضكوت  يفوار.كسنت الممدكة المتحدة )رئيتة مجدف األم ( ممثدة موزيا الدضلة لر ضل الكومطولث ضاألمم المت )ت( 
ال وليفسرية( زسسم حاكة  -مهورية مث   اكيس زسسم مجمو ة أصدنسء الوسسمة؛ ض كدم ممثه   طبضيال )جكدهم ممث  الطاضي  زسسم مددال الرمسل األضرضبت الهمتة؛ ض كدم م  )ث( 

 مددال  دم ا نحيسز.
اليائيف(، المت يد ة اليومييست( )اليائيف(، ضبيياض ) -ائيف(، ضبوليفيس ) ضلية ثدي   دى متتوى رؤسسء الدضل أض الحكومست: مولطدا )ال  أ  سء المجدف ممكسل ثمسنية م ) ( 

)رئيتية مجديف األمي ( )اليائيف(. ضكيسل كة المتحدة )رئيف الوزراء(، ضرولطيدا )رئييف اليوزراء(، ضالو ييست المتحيدة ضغيطيس ا ستوائية )الائيف(، ض انتس )الائيف(، ضالممد
ييا الهسرجيية(، ضالتيويد )ضزييا الهسرجيية(، ضالصيي  )متتريسر لمتتوى الوزاري: ا  حس  الاضست )ضزيا الهسرجية(، ضإثيوبيس )ضز س  ة م  أ  سء المجدف ممثدي   دى ا

 (، ضالكويت )نسئب رئيف الوزراء ضزيا الهسرجية(.ضزيا الهسرجية(، ضكسزا تتسل )ضزيا الهسرجية(، ضكوت  يفوار )نسئب الائيف الدضلة
مدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ضسييدو سكيس، ضسييدو يطيس، ضالتييويد، ضن يياص، ضكاضا يييس، ضمسل يية، ضالمس، ضألمسنيييس، ضأ الطييدا، ضإي سليييس، ضبدجيكييس، ضبولطييدا، ض ريييكيس، مسيي سنيس، ضإسييتوني )ذ( 

 اليسزسل، ضاليونسل. ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرطغسريس، ضرولطدا، ض 
 يس، ضمسل ة، ضرطغسريس، ضاليسزسل، ضاليونسل. سليس، ضبدجيكس، ض ريكيس، ضسدو سكيس، ضسدو يطيس، ضن اص، ضكاضا مس سنيس، ضإستونيس، ضألمسنيس، ضأ الطدا، ضإي )ع( 
  كدهمت كوت  يفوار أي س زسسم مثيوبيس ضغيطيس ا ستوائية. )أ أ( 
ضبسكتيتسل، ضال اازيي ، اإلسيالمية(، ضأ الطيدا، ضإي سلييس،  -ضألمسنييس، ضإندضنيتييس، ضإ ياال )جمهوريية أستااليس، ضإستونيس، ضإكوا ضر، ي ، ضأرميطيس، ضإس سنيس، ض أذربيجسل، ضاألرجطت )ب ب( 

ضاندا، ضسيدو يطيس، ضسيطغس ورة، ضسويتياا، ض ميسل، ونف، ضالجبائا، ضجمهورية كوريس، ضجطوب أ ايييس، ضجورجيس، ضر ضال ا غسل، ضبدجيكس، ضبطغال يل، ضبيالرضس، ض اكيس، ض 
، ضمصا، وبس، ضكولوم يس، ضكيطيس، ض  فيس، ضليتوانيس، ضليهتطرتس  ، ضمسلت، ضمسليبيسال وليفسرية(، ض ييت نسم، ضن ا، ضكطدا، ضك –، ضالفد ي ، ض طبضيال )جمهورية  ضغوا يمس 

 ليسزسل.ضالمغاب، ضالمكتيك، ضالطاضي ، ضالهطد، ضرطغسريس، ضا
مية ال يدل الدضليية ) ي  ماييق التيداضل زسسيم رئيتية الجم يية ال سمية؛ ضرئيتية المجديف ا نتصيس ي ضا جتميس ت؛ ضرئييف محكالممثدة الدائمة لي ا لدى األميم المتحيدة،  )ج ج( 

دجطية أل ايييت ليدى األميم المتحيدة؛ ضالماانيب اليدائم ضرئييف ض يد الاألضرضبت ليدى األميم المتحيدة؛ الماان ية الدائمية  ي  ا  حيس  ازسلفيد و م   رسي(؛ ضرئيف ض د ا  حس  
 كاست الاسولت ذات ماكب الماانب.الدضلية لدصديب األحما لدى األمم المتحدة؛ ضالماانب الدائم     ضلة ال

( زسسيم ال وليفسريية -وب شاق آسيس؛ ض كدم ممثه   طيبضيال )جمهوريية  كدهم ممث  الطاضي  زسسم مددال الرمسل األضرضبت الهمتة؛ ض كدم ممث  سطغس ورة زسسم راز ة أمم جط )   ( 
 حاكة مددال  دم ا نحيسز.

: مولطدا، التويد،  انتس، الكويت، الممدكة المتحدة، رولطدا، الو يست الم سرضول ست(، الصي ، كسزا تتسل؛ المت د ة اليومي -) ضلة  ا  حس  الاضست، موليفيس الم يدضل: )ه ه( 
 ار.: مثيوبيس، مياض، غيطيس ا ستوائية، كوت  يفو الممتط ول ة؛ المتحد
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 التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية  -  38
 ى صون السالم واألمن الدوليينعل 

ا سييت ااع ثييالث  مرمولة مهييوا   ت الفتاة ال يد مجدف األم 
جدتيييييييست زهصيييييييوص ال طيييييييد الم طيييييييول ”الت يييييييسضل ميييييييي  األميييييييم المتحيييييييدة 

ة  دييييييى صييييييول التييييييالم ضاألميييييي  ضالمطظمييييييست اإلنديمييييييية ض ضل اإلنديمييييييي 
الييدضليي “. ضكسنييت جدتييتسل  ييت شييك  محييسمتي  م المييية، ضُ يييدت جدتيية 

أي نيياار. و المجدييف . ضلم  ته( 617)مطسنرة مفتوحةضاحدة  ت شك  جدتة 
ضيا   ت الجدضل أ نسن مبيييد ميي  الم دومييست  يي  رييون الجدتييست، زمييس  ييت 

 ذلك    المرسركي  ضالمتكدمي .

دتييية لدطظيييا  يييت ج 2018 موز/ وليييي   18ض ييييد المجديييف  يييت  
الرييييااكة مييييي  األمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األ اييييييت زرييييقل متييييسئ  التييييالم 

األ اييييت، ال ييسم لييدى ا  حييس  ضاألميي . ضنييدمت الممثديية الهسصيية لامييي  
رئيتيييُة مكتيييب األميييم المتحيييدة ليييدى ا  حيييس  األ ايييييت، محسمييية لدمجديييف 

متكدمة ثالثة جوانييب ميي   يايييا زرقل الت سضل مي  المطظمتي . ض طسضلت ال
األمييي  ال ييسم  يي    بيييب الرييااكة مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت 

كتييب األمييم ، زمييس  ييت ذلييك  ميي  مم ضاألم   ت أ ايييييسزرقل متسئ  التال
. أض ،  يمييس  ت دييق زسلتحييديست الم يييدة ( 618)المتحدة لييدى ا  حييس  األ اييييت
تالم ضاألم ، نسلت مل الرااكة مييي  األمييم التت  واج  أ ايييس  ت مجسل ال
اضرية، ميييع ا  تيييااف  يييت الونيييت نفتييي  المتحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت ضييي 
. ثسنيييس،  يمييس  ت دييق مييست  ضل اإلنديميييةزسلييدضر الحسسييم الييوي    ييي  المطظ

زسلحسجيية مليييى الريييااكة ضا  تيييااف ز يياضرة  متيييي   النيييست الت يييسضل ميييع 
 يييد  المتبا يييد مييي  ال  ثيييست المريييتاكة، ا  حيييس  األ ايييييت،  حظيييت أل ال

ضاإلحسمييييييست اإل المييييييية المرييييييتاكة، ضالتيييييييسريا ضاإل النييييييست المرييييييتاكة، 
. ض يمييس  ت دييق  يدم  ت رييوا الصييد كة،  لي   دى محااز ضالاسسئ  المرتا 

زمطع نروب الطبا ست،   ت ملى مجااء المبيد م  التحديييالت ضالتيييمييست 
ظمتيييي  مليييى مواءمييية م شييياا هس المريييتاكة، ض  يييت كييي  مطظمييية مييي  المط 

الهسصة زسإلنوار الم كا. ثسلثس،  يمس  ت دق زمتسئ  المتتدام الييوي يمكيي  
حيييس  األ ايييييت،  هيييد مهيييس مليييى ا   ت   يييم التيييالم التيييت يُ التط يي  زييي  ل مدييييس

أكييدت أنيي  ميي  ال يياضري أل ُ وضييع رييون المتييسئ   ييت سيييسق اسييتاا يجية 
األ اييييت  ضاألميي   ييت ا  حييس  . ضأميياز مفييوع التييدم( 619)سيسسية مرييتاكة

 __________ 

  م  الم دومست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل. لدمبيد (617) 
 (618) S/2018/678 . 
 (619) S/PV.8314 5-2، الصفحست . 

التيدم الك يا المحاز  ت الرااكة مييي  المطظمتييي  ضا  تييسق اليييسئم ميطهمييس 
لتييآزر ضالت ييسضل  لتييبام مت بيييب ا ييت  مديييست صييطع الييياار. ضركييب  دييى ا

ضالتطتيق، ضأشسر ملى ا  فسق  دى   بيب المرسضرات ن   ا هسذ الياارات. 
اليياغم ميي  التيييدم المحيياز،    ييبال رطييسك ميد أل المييتكدم  حييظ أنيي   دييى 

 حديست،   سيمس  طدمس  ت دق األما زسل النة مييي  مجدييف التييدم ضاألميي  
بم م يييس فة ال ميييي  ديييف األمييي : حييييث  دييي  حيييس  األ ايييييت ضمجالتيييسزع لال

لبيس ة ا  تسق ضالتطتيق  طد الت سم  مع حييس ت األزمييست. ضأشييسر أي ييس 
سسييتماار ملييى  ييو يا  موييي  يمكيي  ثسمييت ملييى أل ا  حييس  األ اييييت  ييد و ز 

ضمتتدام م  ا شتااكست الميارة لامم المتحدة م  أج   مديييست التييالم 
أل  كييول   سليييست  ضأ يياب  يي  أمديي   ييتا  حييس  األ اييييت، التييت ييو رييس 

. ( 620)الجدتة زمثسزة نوة   ع لدمجدف نحو الم ييت نييدمس  ييت رييوا الصييد 
المتسنيييية التييييت اكتتيييي تهس  النييييست ض حييييظ المتكدمييييول  ييييت الجدتيييية أي ييييس 

سضل مي  األمم المتحدة ضا  حس  األ اييت، ضأ ابوا     ق يييدرم لدطظييا الت 
. ( 621) حييس  األ اييييتلتييت  وكيي  ملييى ا  ييت زيييس ة  موييي   مديييست التييالم ا

ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، أشيييسر ز يييض المتكدميييي  مليييى الحسجييية مليييى   بييييب 
 .( 622)ت ضحدهسالت سضل  ت مجسل مطع نروب الطبا س

 ،  يد المجدييف، لدميياة األضلييى  ييت2018أ دول/س تم ا  5ض ت  
طد، جدتيية زرييقل الحسليية  ييت نيكييسراغوا. ضاسييتمع المجدييف  ييت ممسر روا ال  

ل  دك الجدتة ملى محسميية نييدمهس رئيييف   ييوال األمييي  ال ييسم لمطظميية الييدض 
األمايكييييية زرييييقل الجهييييو  التييييت مييييولتهس األمسنيييية ال سميييية لمطظميييية الييييدضل 

م األمايكييية  ييت نيكييسراغوا ض يي  الحسليية ميي  مطظييور مطظميية م نديمييية. ضنييده
نب األزميية، ضكييولك  يي  اإلجييااءات التييت ا هييو هس مهتدييف ياياًا     وا  

نيتيييسل/أماي   18أجهيييبة مطظمييية اليييدضل األمايكيييية لم سلجييية األزمييية مطيييو 
. ضأكييد أنيي    سيي ي  ملييى حيي  حيييييت  ييت نيكييسراغوا  ضل اإلصييغسء 2018

 __________ 

 . 7-5لصفحست الماجع نفت ، ا (620) 
 12)رولطيييدا(، الصيييفحة  11)التيييويد(، الصيييفحة  7اجيييع نفتييي ، الصيييفحة الم (621) 

 17)الكويييييت(، الصييييفحة  14فيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(، الصييييفحة ) ضليييية مولي
)مولطييدا(، الصييفحة  20)الصييي (، الصييفحة  19)ا  حييس  الاضسييت(، الصييفحة 

  )كسزا تتسل(. 24ة ) انتس(، الصفح 23)الممدكة المتحدة(، الصفحة  21
  12ة  )غيطيييس ا سييتوائية(، الصييفح   9)التييويد(، الصييفحة    7الماجييع نفتيي ، الصييفحة   (622) 

)ميييياض(،    18)الكوييييت(، الصيييفحة    14) ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(، الصيييفحة  
  24)الممدكيييييييييية المتحييييييييييدة(، الصييييييييييفحة    21)مولطييييييييييدا(، الصييييييييييفحة    20الصييييييييييفحة  

 )كسزا تتسل(.  

https://undocs.org/ar/S/2018/678
https://undocs.org/ar/S/PV.8314
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س ة. ض ييت ملى ش ب نيكسراغوا زيي جااء انتهسزييست حيياة نبيهيية  يمياامييية شييف
وة الموجهيييية ميييي  األمسنيييية ال سميييية ملييييى حكوميييية صييييد ، كييييار الييييد رييييوا ال

نيكييييييسراغوا  سييييييتئطسف ال ميييييي  ض تيييييياي   ل ييييييمسل منجييييييسز اإلصييييييالحست 
. ض ييييت  دييييك الجدتيييية ( 623)2019ول الثسنت/ طييييس ا ا نتهسمييييية زحدييييول كييييسن 

. ( 624)أي س، أ اب أ  سء المجدف  يي  آراء مت س طيية زرييقل  يييد الجدتيية
ديييية  يييت ال ديييد    هد يييد  يهيييس ألزمييية الدا   يطميييس ذريييب الييي  ض مليييى أل ا

لدتالم ضاألم  الدضليي ، ض  وا ملى احتاام التيس ة ضا متطسع  يي  التييد   
ا أ  ييسء آ يياضل  ييت المجدييف أل الطظييا   ، ا ت ( 256) ت الر ضل الدا دية

 ت الحسليية اليسئميية  ييت نيكييسراغوا  طتييجم مييع المتيي ضلية الائيتييية لدمجدييف 
. ضأنيييا أ  يييسء المجديييف كيييولك ( 626)الييدضليي  يي  صيييول التيييالم ضاألمييي  

 .( 627)زسلدضر األسسست الوي    ي  المطظمست اإلنديمية  ت روا الصد 
 __________ 

 (623) S/PV.8340 4-2، الصفحست . 
 يييي  المطسنرييييست المت ديييييية زجييييدضل األ مييييسل، انظيييييا  لدمبيييييد ميييي  الم دوميييييست (624) 

  جيم.-الثسنت، اليتم الثسنت الجبء
 (625) S/PV.8340 كوييت(، )ال 9)ا  حس  الاضست(، الصيفحة  8ض  7، الصفحتسل

ة ) ضلي  23-20)مثيوبيس(، الصفحست  19)كسزا تتسل(، الصفحة  17الصفحة 
)الصيييي (. لدمبييييد مييي  التفسصيييي   23موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(، الصيييفحة 

المطسنريييست التيييت ” زيييسء، -ظيييا الجيييبء الثيييسم ، اليتيييم األضلزريييقل المطسنرييية، ان
  .“ ميثسق ض   يي  طسضلت متسئ  مواضي ية  تص  متفتيا الفص  الثسم  م  ال

 13ض  12الصيييفحتسل )الممدكييية المتحيييدة(،  11-9الماجيييع نفتييي ، الصيييفحست  (626) 
)الو يييييست  24ض  23)رولطييييدا(، الصييييفحتسل  15ض  14) انتييييس(، الصييييفحتسل 

دة(. ضلدمبييييييد مييييي  الم دوميييييست  ييييي  المطسنرييييية، انظيييييا الجيييييبء الثيييييسم ، المتحييييي 
  زسء.-األضل اليتم

  11 )الممدكيية المتحييدة(، الصييفحة   10)الكويييت(، الصييفحة    9  الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (627) 
   )التويد(.   18)مولطدا(، الصفحة   16)رولطدا(، الصفحة    14)مياض(، الصفحة 

مطسنرييية  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  6ضأجييياى المجديييف  يييت  
مفتوحييية زريييقل  ضر اليييدضل ضالهيئيييست اإلنديميييية ضاألميييم المتحيييدة  يييت مطيييع 

لطبا يييست ض تيييويتهس، ضذليييك  يييت ضيييوء ميييوكاة مفسريميييية  ممتهيييس نريييوب ا
. ضاسييتمع المجدييف  ييت  دييك الجدتيية ملييى محسمييست ميي  ( 628)كييوت  يفييوار

ية ا  حييييس  األ اييييييت، ضرئيييييف مفوضييييية ف مفوضيييي األمييييي  ال ييييسم، ضرئييييي 
. ضنييييسل األميييي  ال ييييسم مل ( 629)الجمس ييية ا نتصيييس ية لييييدضل غييياب أ اييييييس

المتحييدة غسييية  ييت حييد ذا هييس ض   ط غييت ممالنييس  الونسية رت زسلطتيي ة لامييم
ا مليهيييس زس ت سرريييس أ اة ألي مه يييط سيسسيييت آ يييا. ضأشيييسر مليييى أل الطظييي 

انتصيييس ية. ضركيييب أي يييس  ديييى   يييسضل جيييدضى الونسيييية  طييييو األرضاح ضلهيييس 
األمييم المتحييدة مييع المطظمييست اإلنديمييية ض دييى الييدضر الائيتييت الييوي  يييوم 

تاا يجية  سلمييية مت ييد ة األز ييس  لمواجهيية ز  رييون المطظمييست  ييت  طفيييو اسيي 
 .( 630)التحديست المي دة

 __________ 

 (628) S/2018/1064 .الما ق ، 
 . S/PV.8414انظا  (629) 
 . 4-2الماجع نفت ، الصفحست  (630) 

  
 قليمية على صون السالم واألمن الدوليينألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية ودون اإلالجلسات: التعاون بين ا

الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثييييييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الد وات  ماًل زسلميس ة 
37 

 39س ة اليييييييييد وات  مييييييييياًل زسلمييييييييي 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8314 

 موز/ وليييييييييييييييييييييييي   18
2018 

 ا  حس  األ اييت

 ياييييا األمييييي  ال يييسم  يييي    بيييييب 
الرييييييييااكة مييييييييي  األمييييييييم المتحييييييييدة 

تيييسئ  ضا  حيييس  األ ايييييت زريييقل م
التيييالم ضاألمييي   يييت أ اييييييس، زميييس 
 ييييييت ذلييييييك  ميييييي  مكتييييييب األمييييييم 

أل اييييييت المتحييييدة لييييدى ا  حييييس  ا
(S/2018/678)   

الممثدييييُة الهسصيييية لامييييي  ال ييييسم   
رئيتيييييُة مكتيييييب األميييييم المتحيييييدة ض 

ت، ضمفيوع لدى ا  حيس  األ اييي 
التيييييييييدم ضاألمييييييييي   يييييييييت ا  حيييييييييس  

 األ اييت

أ  ييييسء ميييي   13
، )أ(المجديييييييييييييييييييييييييييف
ي   ضجميع المد وه
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الجدتييييييييييية مح يييييييييييا 
 ال طد الفا ت ض سريههس

ضثييييييييييييييييييييييسئق 
 أ اى 

الد وات  ماًل زسلميس ة 
37 

 39س ة اليييييييييد وات  مييييييييياًل زسلمييييييييي 
 المتكدمول  ضغيارس

  -  الييياار ضالتصييويت )الم يييدضل 
 الممتط ول(   - الم سرضول 

       
S/PV.8340 

أ دول/سييييييييييييييييييي تم ا  5
2018 

 – طييييبضيال )جمهورييييية   الحسلة  ت نيكسراغوا
ال وليفسريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية(، 
 كوستسريكس، نيكسراغوا

رئيييييييييف   ييييييييوال األمييييييييي  ال ييييييييسم 
لمطظمييييييييييية اليييييييييييدضل األمايكيييييييييييية، 
ضشهصييية ميي  نيييس ات المجتمييع 
الميييدنت أميييي   يييسم سيييسزيس ليييوزارة 

 الد سع  ت نيكسراغوا

جميييييييييع أ  ييييييييسء 
المجدييف، ضجميييع 

ي   )ب(المد وه

 

S/PV.8414 

 كيييييييييييييييييييسنول األضل/ 6
 2018 يتم ا 

 ضر الييييييدضل ضالهيئييييييست اإلنديمييييييية 
ضاألميييم المتحيييدة  يييت مطيييع نريييوب 

 الطبا ست ض تويتهس 
 ريييييييييييياي   28م ر يييييييييييية رسييييييييييييسلة 

موجهييييييييية  2018الثيييييييييسنت/نو م ا 
مليييييى األميييييي  ال يييييسم مييييي  الممثييييي  
اليييدائم لكيييوت  يفيييوار ليييدى األميييم 

  (S/2018/1064المتحدة )

رئيييييييييييييييف مفوضييييييييييييييية ا  حييييييييييييييس   )ج(مد وًّا 42 
األ ايييييييييييت، ضرئييييييييييف مفوضيييييييييية 

غاب الجمس ة ا نتصس ية لدضل 
أ ايييييييييييس، ضنسئيييييييييب رئيييييييييف ض يييييييييد 

األضرضبيييييت ليييييدى األميييييم ا  حيييييس  
 المتحدة زسلطيسزة

األميييييييييي  ال يييييييييسم، 
ضجميييييييع أ  ييييييسء 

، ) (مجدييييييييييييييييييييييييييفال
ضجميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

 )ه(ي المد وه 

 

 
ضالصيييي ، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتييس، ضكسزا تيييتسل، ضالكوييييت، ضالممدكييية المتحيييدة  المت يييد ة اليومييييست(، ضبيييياض، ضالتييويد، -ا  حييس  الاضسيييت، ضبولطيييدا، ضبوليفييييس ) ضليية  )أ( 

التويد )رئيتة مجدف األم ( ممثدة مطسئب ضزيا  سرجيتهس. ض كدمت غيطيس ا سيتوائية المتحدة األمايكية. ضكسنت س ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست ل اي سني
 يفوار.أي ًس زسسم مثيوبيس ضكوت  

 مثه  نيكسراغوا ضزيا  سرجيتهس.  )ب( 
ضإي سلييييس، ضبسكتيييتسل، ضال اازيييي ، ضال ا غيييسل، ضبدجيكيييس، اإلسيييالمية(، ضأ الطيييدا،  - أذربيجيييسل، ضاألرجطتيييي ، ضإسيييتونيس، ضألمسنييييس، ضإندضنيتييييس، ضأضكاانييييس، ضإ ييياال )جمهوريييية  )ج( 

مولييدض س، ضجطييوب أ ايييييس، ضجورجيييس، ضرضانييدا، ضرضمسنيييس، ضسييدو سكيس، ضسييطغس ورة، ضالتييطغسل، ضالتييو ال، ضغسنييس،  ضبييطغال يل، ض اكيييس، ضالجمهورييية الدضميطيكييية، ضجمهورييية
نييسم، ضكطييدا، ضكوبييس، ضكولوم يييس، ضكيطيييس، ضل طييسل، ضليهتطرييتس  ، ضمييسلت، ضمصييا، ضالمغيياب، ضنسمي يييس، ضالطيياضي ، ال وليفسرييية(، ض ييييت  –ييية ضغوا يمييس ، ض طييبضيال )جمهور 

 نيجيايس، ضاليسزسل.ض 
 مث  كوت  يفوار ضزيا  سرجيتهس. ) (  
ال وليفسرييية( زسسييم حاكيية  ييدم  -الهمتيية؛ ض كدمييت  طييبضيال )جمهورييية الرييمسل األضرضبييت مثيي  أ الطييدا ضزيُارييس لريي ضل األمفييسل ضالريي سب. ض كدمييت الطيياضي  زسسييم مدييدال  )ه( 

يسزية زسسيم ا  حيس  األضرضبيت ضاليدضل األ  يسء  يي ، ضكيولك أل سنييس، ضأضكاانييس، ضال وسيطة ضالهاسيك، ضالج ي  األسيو ، ا نحيسز.  كدم نسئب رئيف ض د ا  حيس  األضرضبيت زسلط
 مهورية مولدض س، ضجورجيس، ضصابيس.سال ية سسزيس، ضجرية ميدضنيس اليوغو ضجمهو 

https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/2018/1064
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 مالحظة استهاللية  
ميي   يمييس  تصيي  زقحكييسم نظسميي  الييدا دت  تطييسضل الجييبء الثييسنت ميي  رييوا المدحييق ممسرسييست مجدييف األ 

يييق المجدييف  رج  ييت جدتييس   الاسييمية  دييى     ثسق األمم المتحييدة ذات الصييدة مهييس. ضبمييس أل الم نت ضموا  مي 
سنت  اكب زرك  رئيتت  دى الحييس ت التييت م ييهق  يهييس المجدييف رييوا الطظييسم روا الطظسم الدا دت،   ل الجبء الث 
 م  التاكيب  دى الحس ت التت ُم ق  يهس  دى الطحو المت سرف  دي .  ت مجااءا      ييس  سصس مد 

لصييدة مييي  الطظييسم اليييدا دت  أنتييسم ما  ييية زحتييب  ا ييييب الفصييول ذات ا   10ضيطيتييم الجييبء الثيييسنت ملييى   
 57-48  ض   5-1ميي  الميثييسق ضالمييوا     28لطحو التسلت: اليتم األضل، الجدتست ضالمحسضا )المييس ة  الم نت،  دى ا 

]ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت[(؛  12-6ت الم نت[(؛ ضاليتم الثسنت، جدضل األ مييسل )المييوا  سم الدا د]م  الطظ
لم نيييت[(؛ ضاليتيييم الاازيييع، ]مييي  الطظيييسم اليييدا دت ا 17-13ض )الميييوا  ضاليتيييم الثسليييث، التمثيييي  ضضثيييسئق التفيييوي 

 26-21مسنييية ال سمييية )الميييوا  ]مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نييت[(؛ ضاليتيييم الهيييسمف، األ 20-18الائسسيية )الميييوا  
]ميي  الطظييسم  33ض  30-29ض  27 الطظسم الدا دت الم نت[(؛ ضاليتم التس س،  صييايف األ مييسل )المييوا  ]م 

]ميي  الطظييسم  39 ض 37ميي  الميثييسق، ضالمس  ييسل  32-31مس  سل الم نت[(؛ اليتم التسزع، المرسركة )الالدا دت 
 32-31ميييي  الميثييييسق، ضالمييييوا   27الييييياارات ضالتصييييويت )المييييس ة اليييدا دت الم نييييت[(؛ ضاليتييييم الثييييسم ، ا هييييسذ 

]ميي  الطظييسم  47-41مييوا  الم نييت[(؛ ضاليتييم التسسييع، الدغييست )ال ]م  الطظسم الدا دت 40ض  38ض  36-34 ض
 .م  الميثسق( 30[(؛ ضاليتم ال سشا، الماكب الم نت لدطظسم الدا دت )المس ة الدا دت الم نت

يجاي  طسضلهس  ت األجباء األ اى م  رييوا المدحييق، أمس الموا  المت يية م  الطظسم الدا دت الم نت،   
التسسييييع ضال سشييييا؛  المت دييييية زييييسألجهبة الفا ييييية لدمجدييييف،  ييييت الجييييبأ   28لييييك  دييييى الطحييييو التييييسلت: المييييس ة ضذ

 .المت دية زسل النست مع أجهبة األمم المتحدة األ اى،  ت الجبء الاازع 61 ضالمس ة

ة زي يييول المت ديييي  60مليييى  58ضلييم  ريييهد الفتييياة نييييد ا سيييت ااع أي حيييس ت ُم هِّيييت  يهيييس الميييوا  مييي   
 .أ  سء جد ، ضلهوا    ت م  روا المدحق أي محتوى  تص  مهون الموا 

* * * 

ست  دطيييس، جدتة. ضكسل م ظييم الجدتيي  288ض الل الفتاة نيد ا ست ااع،  يد المجدف مس مجمو    
جدييف مييس مجمو يي  . ض يييد الم2018جدتيية  سصيية  ييت  ييسم  13 جدتيية  دطييية ض 275حيث  يييد مييس مجمو يي  

ص  أ  سء المجدف ا جتمسع  ت ممسر ، ضضا2018سم  ريئت   ت  سم مرسضرة غيا رسمية لدمجدف زك 120
ية. ض ييالل الفتيياة نيييد جدتست  حسضر غيا رسمية ضجدتييست ُ  يييد ض ييق صيييغة آريييس، ضذلييك م يييس لدممسرسيية التييسز 

“ أي ييس  ييت نهسييية الرييها. ض ييت حييي  ا ست ااع، ضاص  المجدف  وسيع ن سق ممسرسة  يييد ”جدتييست ا تتييسم
  طييول ” طفيييو مييوكاة رئيييف مجدييف األميي “ن الجدتييست أثطييسء جدتيية  دطييية  ييت ممييسر ال طييد المُ يييدت محييدى رييو

(10/507S/20) (1 ).يدت جميع ”جدتست ا  تتسم“ األ اى موصفهس جدتست غيا رسمية ُ ، 

 

 .S/PV.8173انظا  (1) 
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  جييدضل األ مييسل. ضأضييسف المجدييف مطدا م  مطو  68، كسل م اضضس  دى المجدف 2018 سم ض ت  
موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  اليييسئم زسأل مييسل  2018آذار/مييسرس  13سلة م ر يية ال طييد الم طييول ”رسيي 
ة ة الدائمييييييية لدممدكييييييية المتحيييييييدة ل اي سنييييييييس ال ظميييييييى ضأ الطيييييييدا الريييييييمسلية ليييييييدى األميييييييم المتحيييييييدزسلطيسزييييييية لد  ثييييييي 

(S/2018/218  مليييى نسئمييية المتيييسئ  الم اضضييية  ديييي ، ضحيييوف ال طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت سييييااليول“ مييي “)
مطييدا.  68، ميطمس كسل م اضضس  دي  2018س   الم يو ة  ت  سم مطدا  ت جدت 49اليسئمة. ضنظا المجدف  ت 

حييس ت الهسصيية م دييدال م يطيية مطييدا مطهييس ال 28،  طييسضل 2018 يهييس المجدييف  ييت  ييسم مطييدا نظييا  49ضميي  مييي  
 مطدا متسئ  مواضي ية ضمتسئ  أ اى. 21 طسضل ضالحس ت اإلنديمية ض 

ميسنييييس لييييائيف  21نيييياارا ضأصييييدر  54جمو يييي  ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، ا هييييو المجدييييف مييييس م 
يع رسييسلة ميي  الييائيف. ضلييم   تمييد أرب يية مرييسر  34ئيف ض مييوكاات ميي  الييا  8أصييدر المجدييف أي ييس المجدف. ض 

دة ال ييياضرية، ضلييم   تميييد ثالثييية مرييسريع نييياارات زتييي ب نيياارات ل يييدم الحصييول  ديييى األصيييوات التتيي ة الم يييي 
  صويت   و  ائم ضدرس.

اار جييييدضل األ مييييسل ض دييييى  وجييييي  الييييد وات  ميييياًل ا  تااضييييست  دييييى منيييي  ، أ ت2018ض ييييت  ييييسم  
مطسسيي ست. ضجييات أي ييس مطسنريية زرييقل  ظسم الدا دت الم نت ملى  صويتست مجاائية  ت أربعم  الط  39 زسلمس ة

ال ميي   يمييس  ت دييق زس  تااضييست التييت أثسررييس أ  ييسء المجدييف  دييى  يييد جدتيية ميتاحيية  ييت ا تمييس  مانييسم  
 (.6)انظا الحسلة  2018 ا أ دول/س تم

ضظدت جوانب  ت دق زقسسليب  م  المجدف  ثسر ض طسنل  ت جدتست المجدف، ض  سيييمس  ييت سيييسق  
(“ الم يييو ة  ييت S/2010/507ميي  )ل طييد الم طييول ” طفيييو مييوكاة رئيييف مجدييف األالمطسنرة المفتوحة  ت ممسر ا

 1، نييونل  اللهييس الكثيييا ميي  جوانييب مجييااءات المجدييف ضممسرسييس   )انظييا الحييس ت ( 2) 2018  اا ا /ش سر 6
المرييسركة  ييت المتصييدة زرييك  جدتييست المجدييف ضبرييقل  (. ض  ييس ل المتكدمييول اآلراء زرييقل الجوانييب10ض  7 ض

سميية، ضكييولك  دييى جدتست المجدف. ضركبت المطسنرة أي س  دييى الت ييسضل ضا  صييسل مييي  المجدييف ضاألمسنيية ال 
الييطيض، ضصيييسغة متييو ة  المتييسئ  المتصييدة ز مدييية ا هييسذ الييياار ضالم ييس رات الاامييية ملييى  يييييد اسييتهدام حييق

 ئق الهتسمية لدمجدف.الياارات، ضصيسغة الوثس
  

 

موجهية مليى  2018كسنول الثسنت/ طيس ا  24 ة مفسريمية ما ية ماسسلة م ر ة. ضكسل م اضضس  دى المجدف موكا S/PV.8175انظا  (2) 
لدمطسنريييية ز ييييد الجدتيييية  ييييت رسييييسلة ميييي  ممثيييي  الكويييييت (، ضجيييياى   ميييييم مييييوجب S/2018/66األمييييي  ال ييييسم ميييي  ممثيييي  الكويييييت )

(S/2018/399.) 

https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
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 سات والمحاضرالجل - أوال
 مالحظة 

المت دييييييييية ت مجدييييييييف األميييييييي   تطييييييييسضل اليتييييييييم األضل ممسرسييييييييس 
 28زسلجدتست ض دطيتهس ضمحسضا المجدف، ضذلييك  ييت مييس  تصيي  زسلمييس ة 

ميي   57ى مليي  48ضميي   5ملييى  1ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة ضالمييوا  ميي  
 الطظسم الدا دت الم نت لدمجدف.

 
  28المس ة  
م مجدييف األميي   دييى ضجيي  يتييت يع م يي  ال ميي   - 1   يُيطظَّ

زسستماار. ضلهوا الغاع يمثييَّ  كيي    ييو ميي  أ  ييسئ   مثيييال  ائمييس  ييت 
 ميا الهيئة.

ميي  اجتمس ييست  ضرييية يمثيي   يهييس كيي  مجدييف األي يد  - 2 
  و م  أ  سئ ، مذا شسء ذلك، زقحد رجسل حكومت  أض زمطدضب آ ييا 

 يتمي  لهوا الغاع  سصة. 
مجديييف األمييي  أل ي ييييد اجتمس يييست  يييت غييييا مييييا ل - 3 

 الهيئة مذا رأى أل ذلك أ نى ملى  تهي  أ مسل . 
 
 [ الم نت]م  الطظسم الدا دت  1المس ة  
لدضرييية  ييست ا ُ يييد اجتمس ييست مجدييف األميي ، زسسييتثطسء ا جتمس 

، مطييسء  دييى   ييوة ميي  الييائيف  ييت أي ضنييت 4المرييسر مليهييس  ييت المييس ة 
 ييست  اى  ي  ذلك ضيياضريسً،  دييى أ   تجييسضز الفتيياة التييت  تهديي  ا جتمس

 أرب ة  را  ومسً.  
 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  2المس ة  
 د و الائيف مجدف األم  ملى ا جتمسع مطييسء  دييى مدييب أي  

 دف األم . سء مج  و م  أ  
 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  3المس ة  
 ييييد و الييييائيف مجدييييف األميييي  ملييييى ا جتمييييسع مذا جيييياى  ط ييييي   

( م  3) 11أض المس ة  35زحتب المس ة مجدف األم  ملى نباع أض حسلة  
لييييى مجدييييف األميييي  الميثييييسق، أض مذا نييييدمت الجم ييييية ال سميييية  وصيييييست م

(، أض مذا ن ييي  األميييي  2) 11 لميييس ةأحسليييت مليييي  أيييية متيييقلة زحتيييب ا أض
 . 99ال سم مجدف األم  ملى أية متقلة زحتب المس ة 

 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  4المس ة  
رية المطصييوص  ديهييس  ييت ا جتمس ست الدض  ي يد مجدف األم  

( ميي  الميثييسق مييا ي   ييت التييطة  ييت الموا يييد التييت يحييد رس 2) 28المييس ة 
 مجدف األم .

 
 [الم نتظسم الدا دت ]م  الط  5المس ة  
  ُ يد اجتمس ست مجدف األم   س ة  ت ميا األمم المتحدة.  
 ضيجوز لك    و م  أ  ييسء مجدييف األميي  أض لامييي  ال ييسم 

مجدييف األميي  أل ييتاح اجتمسع مجدف األم   ييت مكييسل آ ييا.  يي ذا ن يي  
 يي   ييت ا نتييااح، كييسل  دييي    يييي  مكييسل اجتمييسع المجدييف ضمييدة اجتمس

 .ك المكسلذل
 
 [ الم نت]م  الطظسم الدا دت  48المس ة  
 كيييول اجتمس يييست مجديييف األمييي   دطيييية ميييس ليييم يييييار المجديييف  

ال سميية زرييقل   يييي  األمييي   الجم ييية وصييية ملييىغيا ذلك. ض طسَنل أييية   
 ال سم ضيَُ ت  يهس  ت جدتة  سصة. 

 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  49المس ة  
 يييو ا المح يييا الحا يييت لكيييي   ،51ميييع ماا يييسة أحكيييسم الميييس ة  
تة ي يدرس مجدف األم  لدممثدي   ت مجدف األم  ضلممثدت أييية  ضل جد

 10:00 تجييسضز التييس ة  أ يياى اشييتاكت  ييت الجدتيية ضذلييك  ييت مو ييد  
 م  ص سح أضل  م  ي يب  دك الجدتة. 

 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  50المس ة  
،  يييالل  يييومت ليييدضل التيييت اشيييتاكت  يييت الجدتيييةيييييوم ممثديييو ا 

، مت ديييييغ األمييييي  ال ييييسم زقيييييية 49الم ييييي   ييييت المييييس ة  ميييي  ز ييييد الونييييت 
  صوي ست  و ضل م  سلهس  دى المح ا الحا ت. 

 
 [الم نتلطظسم الدا دت ]م  ا 51المس ة  
لمجدييييف األميييي  أل ييييييار م ييييدا  مح ييييا أييييية جدتيييية  سصيييية  

مثدييو ال ييسم مهييوا المح ييا. ضييييوم ممطتييهة ضاحييدة  يييط. ضيحييتفظ األمييي  
الجدتيية،  ييالل  تيياة  ريياة أيييسم، مت ديييغ األمييي  الييدضل التييت اشييتاكت  ييت 

 ال سم زقية  صوي ست  و ضل م  سلهس  دى روا المح ا.
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 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  52ة مس ال 
ا الييييائيف أل   ت ييييا التصييييوي ست الم دوبيييية م تمييييدة مييييس لييييم  يييي  

م . ض ت رييون الحسليية، أرميتهس  كفت لتيديمهس ملى الممثدي   ت مجدف األ
لفتيياة أييية   دييييست نييد  ييو ضل ييدم الممثدول  ت مجدف األم   الل رون ا
الفتيياة، يصييوب المح ييا  دييى ممداءرس.   ذا لم  يدم ا تااضست  ييت رييون 

 الطحو الم دوب.
 
 [تالم ن]م  الطظسم الدا دت  53المس ة  
 49ي ت ييييييييا المح ييييييييا الحا ييييييييت المرييييييييسر ملييييييييي   ييييييييت المييييييييس ة  
، اليييييوي ليييييم يُ ديييييب م  يييييسل 51ر مليييييي   يييييت الميييييس ة المريييييس المح يييييا أض

، 51ض  50 صييوي ست  دييي   ييت الفتيياة التييت  يت يييهس كيي  ميي  المييس  ي  
وهب ض  أض ، م تميييييدا. ضيون ييييي  اليييييائيف 52س ة ييييييس ألحكيييييسم المييييي اليييييوي صيييييُ

  ضيص ح المح ا الاسمت لمجدف األم .
 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  54المس ة  
طييييية لمجدييييف األميييي ، سييييمت لدجدتييييست ال د ُطرييييا المح ييييا الا  

   ال    الوثسئق الما ية ز ، زسلدغست الاسمية  ت أناب ضنت ممك . 
 
 [الم نت دت ]م  الطظسم الدا 55المس ة  
لدى ا تتسم أية جدتة  سصة، يصدر مجدف األم  مالغس     

 مايق األمي  ال سم.  
 
 [م نتال]م  الطظسم الدا دت  56المس ة  
أل  سء  ت األمم المتحدة التت اشييتاكت دت الدضل ايكول لممث  

 ييت جدتيية  سصيية،  دييى الييدضام، حييق الاجييوع ملييى مح ييا  دييك الجدتيية 
ضلمجديييف األمييي  أل يتيييمح  يييت أي ضنيييت مييي    يييت مكتيييب األميييي  ال يييسم.

األضنييست لدممثدييي  المهييولي  لييدضل أ يياى ميي  الييدضل األ  ييسء  ييت األمييم 
 روا المح ا. المتحدة زس مالع  دى

 
 [الم نت]م  الطظسم الدا دت  57س ة لما 
يييييدم األميييي  ال يييسم مليييى مجديييف األمييي ، مييياة ضاحيييدة كييي  سيييطة،  

  ت ييا حتيييى ذلييك الحيييي  سييياية. نسئميية زسلمحسضيييا ضالوثييسئق التيييت كسنيييت 

ضييييار مجدييف األميي  أي المحسضييا ضالوثييسئق مطهييس يجييب أل  تييسح لدييدضل 
طرييا، ضأ هييس يجييب ، ضأ هييس يجييب أل   أل اى األ  سء  ت األمييم المتحييدةا
 ل   يى سايس.أ
الجدتييست،     ت م  اليتم األضل  متيية أنتييسم  ا ييية، ضرييت: ألييف،  

ضكييولك    5ملييى    1سلموا  ميي   ضرييو نتييم  ا ييت  ت دييق ز يييد الجدتييست  مييال زيي 
المرييسضرات غيييا الاسييمية    -]ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت[؛ زييسء   48المس ة 

ا الاسييمية أل  ييسء  الجدتييست األ يياى غييي   -لدمجدييف زكسميي  ريئتيي ؛ جيييم  
المحسضييا،    -المطسنرييست المت دييية زسلجدتييست؛ رييسء    -مجدييف األميي ؛  ال  

 . 57ملى    49التت ُ حفظ ض يس لدموا  م  

جدتة، مطهس  288ااع،  يد المجدف نيد ا ست الفتاة  ض الل   
جدتيييية  سصيييية. ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك،  ييييت  13جدتيييية  دطييييية ض  275
مرييييسضرة غيييييا رسييييمية  120،  يييييد المجدييييف مييييس مجمو يييي  2018  ييييسم

 كسم  ريئت .لدمجدف ز 

، ضاص  المجدف أي س  يد ”جدتست ا تتييسم“ 2018ض ت  سم  
وصييفهس جدتيية تيية ا تتييسم ضاحييدة م  ت نهسية الرييها. ض ييت حييي  ُ يييدت جد

  دطييييية  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ” طفيييييو مييييوكاة رئيييييف مجدييييف األميييي “
(S/2010/507)(3 ) يييييدت جميييييع الجدتييييست األ يييياى مثدهييييس موصييييفهس ُ ،

 جدتست غيا رسمية. 

أي ييس  ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضاصيي  أ  ييسء المجدييف 
 حيييسضر غييييا رسيييمية ضجدتيييست ض يييق صييييغة آرييييس. ضي ييييي   ييييد جدتيييست 

الرك  األضل مجموع  د  المرسضرات غيا الاسمية التت أجاارييس المجدييف 
  ضمجموع  د  الجدتست ال دطية ضالهسصة التت  يدت  ييالل زكسم  ريئت 
 .2018ملى  2009الفتاة م  

المطسنريية ، ُأثيات متقلة شك  الجدتييست أثطييسء 2018ض ت  سم  
 (.1ة المت دية زقسسليب  م  المجدف )انظا الحسلة المفتوح

 __________ 

 .S/PV.8173انظا  (3) 

 
  

https://undocs.org/ar/S/2010/507)
https://undocs.org/ar/S/2010/507)
https://undocs.org/ar/S/2010/507)
https://undocs.org/ar/S/PV.8173
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 الجلسات - ألف
 تطبيق مواد النظام الداخلي المؤقت المتصلة بالجلسات 

ميي  الفتيياات  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم  تجييسضز أي  تيياة  
كمييس رييو مطصييوص  دييي   ييت  ومييس،  14الفسصييدة مييي  جدتييست المجدييف 

ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت. ضضاصيي  المجدييف  يييد أكثييا ميي   1المييس ة 
   ض المطسس ست.ز اليوم،  ت  جدتة  ت

أي جدتييست  ضرييية  مييال ، لييم ي يييد المجدييف 2018ض ييت  ييسم  
 .5أض أي جدتست  سرج الميا ض يس لدمس ة  4زسلمس ة 

ض يييييالل الفتييييياة المريييييمولة زيييييسلتيايا، نيييييدم  تييييي ة مييييي  أ  يييييسء  
 رييياي  األضل/أكتيييوبا  16ليييى رئييييف المجديييف م ر ييية المجديييف رسيييسلة م

 2أشييسرضا صييااحة ملييى المييس ة تمييسع لدمجدييف ض مد ييوا  يهييس  يييد اج 2018
. ض  فييس  دييى  دييك الاسييسلة، ( 4)لم نييت   مييس ل ديي همم  الطظسم الييدا دت ا

. ( 5)2018  ريييييييياي  األضل/أكتييييييييوبا 24 يييييييييد المجدييييييييف اجتمس ييييييييس  ييييييييت 
 __________ 

موجهية مليى رئييف مجديف األمي     2018األضل/أكتيوبا   رياي     16رسسلة م ر ة   ( 4)  
مدكيية  ميي  ممثدييت مولطييدا، ضبييياض، ضالتييويد، ض انتييس، ضكييوت  يفييوار، ضالكويييت، ضالم 

لمتحدة األمايكيية  المتحدة ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية، ضرولطدا، ضالو يست ا 
 (S/2018/926   ي د ييول  يهييس  يييد جدتيية لدمجدييف لالسييتمسع ملييى محسميية ميي ،)

 رئيف ال  ثة الدضلية المتتيدة لتيصت الحيسئق  ت ميسنمسر. 
 . S/PV.8381انظا  (5) 

 ريييياي   26الم يييييو ة  ييييت  8409ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك، ض ييييت الجدتيييية 
ضال طييد   حييت مطييد ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “ 2018الثييسنت/نو م ا 

ضسيييت“، أ ليييى ممثييي  ا  حيييس  الفا يييت الميتييياح ”انتهيييسك حيييدض  ا  حيييس  الا 
. ض ييييت ظيييي   دفييييية ( 6)2ااحة ملييييى الميييس ة الاضسيييت م يييييسل أشييييسر  يييي  صيييي 

أضكاانييييس، التيييو اات المتصيييس دة  يييت زحيييا آزضف ميييي  ا  حيييس  الاضسيييت ض 
ء أ ت ا  تااضيييست  ديييى جيييدضل األ ميييسل الم نيييت لالجتميييسع مليييى مجييياا

م جاائييييت. ضلييييم  ييييتم منيييياار جييييدضل األ مييييسل الم نييييت، ز ييييد  ييييد صييييويت م
 . ( 7)الم دوبةحصول   دى  د  األصوات 

ست  تترييهد صييااحًة زسليس ييدة  لييم  ييا  أي مد يي   ، 2018ض ييت  ييسم   
ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضر ت، مييع  م  الطظسم الدا دت الم نت.   3

  2 د جدتست   مهطت مشسرات ضمطية ممييس ملييى المييس ة ذلك،  دة مد ست ل ي 
الميثييييييسق[.   ]ميييييي    35]ميييييي  الطظييييييسم الييييييدا دت الم نييييييت[ ض/أض المييييييس ة    3أض  

ضر ت   ديييب جدتييية  سجدييية أض مسرئييية    الاسيييسئ  التيييت   1ضي ييياع الجيييدضل  
]ميييي  الطظييييسم الييييدا دت    3ض  أ   2 ضل مشييييسرة صييييايحة ملييييى المييييس ة    لدمجدييييف 

 م  الميثسق[. ]   35أض   34الم نت[ ض/أض المس  ي  
 __________ 

 (6) S/PV.8409 مبيد م  الم دومست    روا ال طد، انظا الجبء . لد3، الصفحة
  .37األضل، اليتم 

  ألف.-ظا اليتم الثسنتلدمبيد م  الم دومست    مناار جدضل األ مسل، ان (7) 
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  1الجدضل 
ارئررة دون اإلشررارة صرراحة إلررى أي حكررم مررن أحكررام الميثرراق رسرائل الترري أعلنررت فيهررا الرردول األعضرراء أو طلبرت عقررد جلسررة عاجلررة أو طال
 2018النظام الداخلي المؤقت،  أو

 موجب ملى األمي  ال سم أض رئيف المجدفرسسلة موجهة 
 الم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ة دتييييييييييييييييييييييييييييييييييييةالج

 )المح ا ضالتسري (
موجهيية ملييى األميي  ال ييسم ميي   2018أيسر/ميس و  17رسيسلة م ر يية    

ا  حييس  الاضسييت ليدى األمييم المتحييدة  الييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية ل  ثية
(S/2018/472) 

ا  حس  الاضست،    رئيف   2018نيتسل/أماي    14ت محسلة ميسل صس ر  
ي د   ي   يد جدتة مسرئية لمجديف األمي  لدطظيا  يت الهجميست زسلصيواري  

 ضد أراضت الجمهورية ال ابية التورية.التت نفوت  ت ذلك التسري  

S/PV.8233 

 2018نيتسل/أماي   14

موجهية مليى رئييف  2018كيسنول األضل/ يتيم ا  14 ر ة رسسلة م
مجدييييف األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم لصييييابيس لييييدى األمييييم المتحيييييدة 

(S/2018/1111) 

مدييب  يييد جدتيية  سجديية لدطظييا  ييت الييياار الييوي ا هو يي  م ستييست الحكييم 
 سو و ملى نوات متدحةالوا ت الم نتة  ت مايرتيطس متحوي  نوة أم  كو 

S/PV.8427 

 2018كسنول األضل/ يتم ا  17

  
اليييدضل األ  يييسء  يمييييس  ت ديييق مت  يييييق  تيييت أثسر هييييسالريييكسضى ال 

   ]م  الطظسم الدا دت الم نت[ 3المس ة 
سييياائي ،  يييت رسيييسلة   ييياب ممثييي  م سيييت ااع، أ  يييالل الفتييياة نييييد ا   

،  ييي   ( 8) موجهييية مليييى رئييييف مجديييف األمييي    2018آذار/ميييسرس    31م ر ييية  
ت اليييييوم   ي ييية األمييي  ضالغ يييب مزاء األحييييداث التيييت ضن يييت  ييييت المجديييف  ييي 

قل ال  ثييية الدائمييية  التيييسمق. ضشيييد   ديييى أل  ضلييية الكوييييت، ميييع ال ديييم  مسميييس زييي 
  ألضليييييى ل يييييد الفصيييييح، يحتفدييييول زسلديديييية ا إلسيييياائي  ضاليهييييو   يييييت كيييي  مكيييييسل  

”اسيييتحوذت“  ديييى المريييسضرات المييييارة سيييسزيس، ض اضيييت  ييييد جدتييية مفتوحييية  
 ديهييس  ض  ت  ضليية  دتيي ي  ذات ماكييب الماانييب ملييى  يييديم مالحظييست أشيييا  

ز  يييدا رس ن ييي  ذليييك مونيييت كيييسف. ضأكيييد أل مسييياائي  ليييم  حيييظ ميييطفف المهدييية  
 .( 9)الد طت ا حتفسل زسل يد  ضحامت م  المرسركة  ت المداض ت زت ب 

ى موجهييييية ملييييي  2018ب/أغتييييي ف آ 31ض يييييت رسيييييسلة م ر ييييية  
، أ اب ممث  صابيس     ي ة أمديي  ضأسييف  ل ييدم ( 10)رئيتة مجدف األم 
رييييس سلييية  يييت كوسيييو و ضميتو ف األمييي  لمطسنرييية الح ييييد أي جدتييية لمجدييي 

 ييالل شييها آب/أغتيي ف أثطييسء  تيياة رئسسيية الممدكيية المتحييدة ضذلييك رغييم 
ي ييس  يي  . ضأ يياب أ( 11)الممسرسييست المت  يية زتيي ب نيياار أحييس ي الجسنييب

 ييية أمدييي  ألل المطسنريييست  يييت مميييسر جدتيييست مجديييف األمييي  المت ديييية  ي 
م  ذليييك  ييييب ا تميييس  مانيييس زكوسيييو و ضميتورييييس ليييم  تواصييي  كميييس ا  يييح

 ال م  لولك الرها.
 __________ 

 (8) S/2018/284 . 
  التسزع.لدمبيد م  الم دومست    المرسركة، أنظا اليتم  (9) 
 (10) S/2018/805 . 
  ظا اليتم التسزع.لدمبيد م  الم دومست    المرسركة، أن (11) 

 الشكل 

 ال دطية الجدتست 
ضاصييي  المجديييف  ييييد جدتيييست  دطيييية  ديييى الطحيييو المطصيييوص   

  الم نييت، ضذلييك أسسسييس لاغييااع ميي  الطظييسم الييدا دت    48 دييي   ييت المييس ة  
محسمييست زرييقل حييس ت  سصيية م دييدال م يطيية أض   التسلية: )أ( ا سييتمسع ملييى 

حس ت منديمية أض متسئ  مواضي ية نيد نظان؛ )ب( مجااء مطسنرييست زرييقل  
،  يييييد المجدييييف  2018ض ييييت  ييييسم  . ( 12)يطيييية؛ )ج( ا هييييسذ الييييياارات مطييييو  م  
لميسرنيييية،  يييييد المجدييييف  جدتيييية  دطييييية. ض دييييى سيييي ي  ا   275مجمو يييي    مييييس 

 . 2016جدتة  ت  سم    237  ض  2017دطية  ت  سم ة   جدت  282

جدتيية ر ي يية  15ض الل الفتاة نيد ا سييت ااع،  يييد المجدييف  
المجدييف  يهييس  دييى  المتييتوى كييسل  مثييي    ييوي  أض أكثييا ميي  أ  ييسء

جدتيية مطهييس زرييقل مطييو   13المتييتوى الييوزاري أض  دييى متييتويست أر ييع، 
منديميييية ضبطيييو   سصييية واضيييي ية، ضجدتيييتسل زريييقل مطيييو   ت ديييق زمتيييسئ  م

،  يييد المجدييف أربييع 2018(. ض ييت  ييسم 2 يطيية )انظييا الجييدضل م دييدال م
جدتييييست كييييسل  يهييييس أكثييييا ميييي  نصييييف أ  ييييسء المجدييييف ممثدييييي   دييييى 

اليييوزاري أض  ديييى متيييتوى أر يييع؛ ض ييييدت  ديييك الجدتيييست  يميييس المتيييتوى 
اليييدضليي “، ض ” مدييييست  تصييي  زيييسل طو  الم طونييية ”صيييول التيييالم ضاألمييي  

ا نترييسر/جمهورية كوريييس الريي  ية  المتحييدة لحفييظ التييالم“ ض ” ييدماألمييم 
 8362،  يييييييت الجدتييييييية 2018أ دول/سييييييي تم ا  26الديميااميييييييية“. ض يييييييت 

 __________ 

، S/2017/507) 2017آب/أغتييييييي ف  30 ييييييت مييييييوكاة اليييييييائيف الم ر يييييية  (12) 
(، أ ييياب أ  يييسء المجديييف  ييي  ا تيييبامهم مواصيييدة م راج 21الما يييق، الفيييياة 

حسميية، األشييكسل التسلييية لدجدتييست ال دطييية: المطسنريية المفتوحيية، ضالمطسنريية، ضاإل
  ضا هسذ الياار/مناار ال يسنست.

https://undocs.org/ar/S/2018/472
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/2018/1111
https://undocs.org/ar/S/PV.8427
https://undocs.org/ar/S/2018/284
https://undocs.org/ar/S/2018/805
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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ال طيييييد الم طيييييول ”صيييييول التيييييالم ضاألمييييي  لدمجديييييف الم ييييييو ة  يييييت مميييييسر 
 ،( 13)الييييييدضليي “،  يمييييييس  تصيييييي  ز ييييييدم انترييييييسر أسييييييدحة الييييييدمسر الرييييييسم 

اليييدضل ممثديييي   ديييى متيييتوى رؤسيييسء ثمسنيييية مييي  أ  يييسء المجديييف  كيييسل
،  ييت حييي  مثييه  سيي  ة أ  ييسء مييطهم متيي ضلول ر ي ييو ( 14)الحكومييست أض

 __________ 

 .S/PV.8362انظا  (13) 
المت د ة اليوميست(، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس،  -  كسنت مولطدا، ضبوليفيس ) ضلة (14) 

ت الممدكية ضالو يست المتحدة ممثدة ماؤسسئهس؛ ضمثَّ  رولطدا رئيف ضزرائهس ضمثد
  المتحدة رئيتة ضزرائهس؛

مثدييي   دييى . ضكييسل رييوا أك ييا  ييد  ميي  أ  ييسء المجدييف الم( 15)المتييتوى 
. ضكيييسل ذلييك أي يييس 2018ت  ييسم متييتوى ر ييييع  ييت اجتميييسع لدمجدييف  ييي 

سء اليييييدضل أض الحكوميييييست اليييييو   يمثهديييييول أ  ييييي أك يييييا  يييييد  مييييي  رؤسيييييسء 
 2014أ دول/س تم ا  24لم يو   ت المجدف مطو اجتمسع اليمة التسمق ا

 ت ممسر ال طد الم طول ”األ  سر التت  هد  التالم ضاألم  الييدضليي  ميي  
 .( 16)األ مسل اإلررسمية“جااء 

 __________ 

ضمثييَّ  الكويييت نسئييب رئيييف ضزرائهييس ضضزيارييس  ؛مثييَّ  كييوت  يفييوار نسئييب رئيتييهس (15) 
لدرييييي ضل الهسرجيييييية؛ ضمثيييييَّ  ا  حيييييس  الاضسيييييت، ضإثيوبييييييس، ضالتيييييويد، ضالصيييييي ، 

  ض انتس، ضكسزا تتسل ضزراؤرس لدر ضل الهسرجية.
 . S/PV.7272 انظا (16) 

 
 2الجدضل 

 2018الجلسات الرفيعة المستوى، 

 المرسركة الا ي ة المتتوى  ال طد الجدتة ض سريههسمح ا 
   

S/PV.8160 

 2018كسنول الثسنت/ طس ا  18
 (2رؤساء الدول أو الحكومات )  دم انترسر أسدحة الدمسر الرسم 

 )الائيف( كازاخستان)الائيف(،  بولندا
 (4) على المستوى الوزاري 

 المملكررة المتحرردة)نسئييب رئيييف الييوزراء ضضزيييا الهسرجييية(،  الكويررت، )ضزيييا الهسرجييية( االتحرراد الروسرري
)الممثدييية الدائمييية ليييدى األميييم المتحيييدة  الواليرررات المتحررردة)ضزييييا الدضلييية لرييي ضل آسييييس ضالمحييييط الهيييس أل(، 

 ضال  وة  ت حكومة الائيف(
S/PV.8162 

 2018س ا كسنول الثسنت/ ط 19

 (8) على المستوى الوزاري  صول التالم ضاألم  الدضليي 
)ضزيييا الهسرجييية ضالت ييسضل(،    غينيررا االسررتوائية )ضزيييا الهسرجييية(،    بولنرردا )ضزيييا الهسرجييية(،    االتحرراد الروسرري 

)ضزييا الدضلية    المملكرة المتحردة )نسئيب رئييف اليوزراء ضضزييا الهسرجيية(،    الكويت الهسرجيية(،  زيا )ض  كازاخستان 
 )نسئب ضزيا الهسرجية(  الواليات المتحدة )نسئب ضزيا الهسرجية(   ندا هول لر ضل آسيس ضالمحيط الهس أل(،  

S/PV.8185 

 2018ش سر/  اا ا  21

 (5) على المستوى الوزاري  صول التالم ضاألم  الدضليي 
)ضزيييا الهسرجييية(،  كرروت ديفرروارييية(، )الطسئييب األضل لييوزيا الهسرج كازاخسررتان)ضزيييا الهسرجييية(،  بولنرردا

)الممثديية الدائميية لييدى األمييم المتحييدة  الواليررات المتحرردة)نسئييب رئيييف الييوزراء ضضزيييا الهسرجييية(،  الكويررت
 حكومة الائيف( ضال  وة  ت

S/PV.8199 

 2018آذار/مسرس  8

 (2) على المستوى الوزاري  الحسلة  ت أ غسنتتسل
 ة التجسرة الهسرجية ضالت سضل اإلنمسئت(زيا )ض  هولندا)ضزياة الدضلة لدى ضزيا الهسرجية(،  السويد

S/PV.8218 

 2018آذار/مسرس  28
 (1) رؤساء الدول أو الحكومات  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم

 رئيف الوزراء() هولندا
 (7) على المستوى الوزاري 

)ضزيييا الدضليية المدحييق  فرنسررا)ضزيييا  طتيييق التيسسييست ضال سنيية(،  السررويد)نسئييب ضزيييا الهسرجييية(،  بولنرردا
)ضزيييا الدضليية ضضزيييا  كرروت ديفرروار)نسئييب ضزيييا الييد سع(،  كازاخسررتانمييوزيا أضرضبييس ضالريي ضل الهسرجييية(، 

)الممثديية  الواليررات المتحرردةالدضليية لريي ضل الكمطولييث ضاألمييم المتحييدة(،  زيييا)ض  المملكررة المتحرردةالييد سع(، 
 يف(الدائمة لدى األمم المتحدة ضال  وة  ت حكومة الائ

https://undocs.org/ar/S/PV.8362
https://undocs.org/ar/S/PV.7272
https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/PV.8162
https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/PV.8199
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
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 المرسركة الا ي ة المتتوى  ال طد الجدتة ض سريههسمح ا 
   

S/PV.8243 

 2018نيتسل/أماي   25

 (4) على المستوى الوزاري  مطسء التالم ضالحفسظ  دي 
)الميد ا ال يسم  هولنردا)ضزييا الهسرجيية(،  كروت ديفروارة(، )ضزيياة الهسرجيي  السرويد)ضزييا الهسرجيية(،  بيرو

 لدر ضل التيسسية  ت ضزارة الهسرجية(
S/PV.8262 

  2018 أيسر/مس و 17
 (1) رؤساء الدول أو الحكومات صول التالم ضاألم  الدضليي 

 )الائيف( بولندا
 (4) على المستوى الوزاري 

 الواليرات المتحردة)ضزييا الهسرجيية(،  هولنرداال يدل(،  زييا)ض  كازاخستان)نسئب الائيف(،  ستوائيةغينيا اال 
 )الممثدة الدائمة لدى األمم المتحدة ضال  وة  ت حكومة الائيف(

S/PV.8264 

 2018أيسر/مس و  22

 (2) على المستوى الوزاري  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح
 زيا الهسرجية(ئب ض )نس كازاخستان)ضزيا الهسرجية(،  بولندا

S/PV.8270 

 2018أيسر/مس و  29

شيييييييييي سر/  اا ا  28رسييييييييييسلة م ر يييييييييية 
تيييية مجديييييف موجهيييية ملييييى رئي 2014

ألضكاانيييييس األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم 
 (S/2014/136لدى األمم المتحدة )

 (2) على المستوى الوزاري 
 جية()ضزيا الهسر  هولندا)ضزيا الهسرجية(،  بولندا

S/PV.8305 

 2018 موز/ ولي   9

 (2) رؤساء الدول أو الحكومات األمفسل ضالطباع المتدح
 بس()رئيتة ضزراء أرض  هولندا)رئيف الوزراء(،  السويد

S/PV.8307 

 2018 موز/ ولي   11

 (1) الحكومات لدول أورؤساء ا صول التالم ضاألم  الدضليي 
 )رئيف ضزراء كوراسسض( هولندا

 (2) على المستوى الوزاري 
 )نسئب ضزيا الهسرجية( كازاخستان)ضزياة الهسرجية(،  السويد

S/PV.8362 

 2018أ دول/س تم ا  26

 (8) تأو الحكوما رؤساء الدول صول التالم ضاألم  الدضليي 
)الييائيف(،    غينيررا االسررتوائية )الييائيف(،    بيرررو )الييائيف(،    المتعررددة القوميررات(   -  بوليفيررا )دولررة )اليائيف(،    بولنرردا 
 )الائيف(  الواليات المتحدة )رئيتة الوزراء(،  المملكة المتحدة )رئيف الوزراء(،   هولندا )الائيف(،   فرنسا 

 (7) على المستوى الوزاري 
)ضزيييا  الصررين)ضزييياة الهسرجييية(،  السررويد)ضزيييا الهسرجييية(،  إثيوبيررا)ضزيييا الهسرجييية(،  الروسرريحرراد االت

)نسئييب رئيييف الييوزراء  الكويررتنسئييب الييائيف(، ) كرروت ديفرروار)ضزيييا الهسرجييية(،  كازاخسررتانالهسرجييية(، 
 ضضزيا الهسرجية(

S/PV.8363 

 2018أ دول/س تم ا  27

 ييييييييييييدم ا نترييييييييييييسر/جمهورية كوريييييييييييييس 
 الر  ية الديمياامية

 (14) على المستوى الوزاري 
)ضزييييا  بيررررو)ضزيييياة الهسرجيييية(،  بولنررردا)ضزييييا الهسرجيييية(،  إثيوبيرررا)ضزييييا الهسرجيييية(،  االتحررراد الروسررري
رجيييية )ضزييييا الهس غينيرررا االسرررتوائية)ضزييييا الهسرجيييية(،  الصرررين)ضزيييياة الهسرجيييية(،  السرررويدالهسرجيييية(، 

 الكويرت)ضزيا الهسرجيية(،  كوت ديفوار)ضزيا الهسرجية(،  كازاخستان)ضزيا الهسرجية(،  فرنساضل(، ضالت س
)ضزييا الدضلية لدري ضل  مملكرة المتحردةال)ضزييا الهسرجيية(،  هولنرداية(، راء ضضزيا الهسرج)نسئب رئيف الوز 

 )ضزيا الهسرجية( الواليات المتحدةالهسرجية ضش ضل الكمطولث(، 
S/PV.8382 

 2018 راي  األضل/أكتوبا    25

 (2) على المستوى الوزاري  الماأة ضالتالم ضاألم 
 وزارة الهسرجية()األميطة ال سمة ل هولندا)ضزياة الهسرجية(،  السويد

S/PV.8413 

 2018كسنول األضل/ يتم ا  5

 (1) رؤساء الدول أو الحكومات حفسظ  دي مطسء التالم ضال
 )الائيف( كوت ديفوار

 (2) على المستوى الوزاري 
 مسئت()ضزياة التجسرة الهسرجية ضالت سضل اإلن هولندا)ضزيا الهسرجية ضالت سضل(،  غينيا االستوائية

https://undocs.org/ar/S/PV.8243
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8270
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/PV.8307
https://undocs.org/ar/S/PV.8362
https://undocs.org/ar/S/PV.8363
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/PV.8413
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 الجدتست الهسصة 
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ضاصييي  المجديييف  ييييد جدتيييست  

دا دت الم نييت. ضظدييت الجدتييست ميي  الطظييسم اليي  48 سصيية، ض يييس لدمييس ة 
مئوييية ضييئيدة ميي  جميييع جدتييست المجدييف؛ ضكسنييت الهسصة  رك  نت ة 

جدتييية  288سئييية، مييي  مجميييسلت  يييت الم 4,5 ييييط، أض ميييس ييييياب مييي   13
 ، جدتست  سصة.2018 يدت  ت  سم 

 ييت المسئيية( ميي  الجدتييست الهسصيية  92,3جدتيية ) 12ضكسنييت  
ي مييع مدييدال متييسرمة زيييوات جدتييست  2018التييت ُ يييدت  ييت  ييسم  13 اليي

”اجتمسع مجدف األميي  مييع  ممسر ال طد الم طول مة ُ يدت  ت ضبق اا  شا 

امة  مييال زقحكييسم الجييبأ   ألييف ضبييسء ال دييدال المتييسرمة زيييوات ضأ يياا  شيي 
ييق الثييسنت لد صييت جدتيية(2001) 1353ييياار ميي  الما ي  سصيية  “. ضُ صهِّ

 يف محكمة ال دل الدضلية.سمة التطوية التت ييدهِّمهس رئ ضاحدة ل ح

ييية ضالهسصيية ضي ي  الرك  الثسنت الطت ة المئوييية لدجدتييست ال دط  
ليييث  وزيييييع الجدتيييست الهسصيييية  يييالل الفتييياة الم طييييية، ضي يييي  الرييييك  الثس

م دومييست  يي   3حتب الطوع،  دى الطحييو الم ييي  أ ييالن. ضييييدم الجييدضل 
يييييييد جدتييييييست الهسصيييييية التييييييت  يييييييدرس المجدييييييف  ييييييالل الفتيييييياة نجميييييييع ال

 ا ست ااع، حتب ال طد ضض ق التتدت  البمطت.

  
 الثسنتالرك    
 2018والخاصة، العلنية  الجلسات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ت المسئة4,5

 ت المسئة95,5

الجدتست الهسصة الجدتست ال سمة

https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
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 الرك  الثسلث  
 2018الجلسات الخاصة،   

 

 

 

 

 

 
      

 3الجدضل 
 2018الجلسات الخاصة، 

 مح ا الجدتة ض سريههس ال طد
اجتميييييسع مجديييييف األمييييي  ميييييع ال ديييييدال   

ت ضأ ييياا  شيييامة  ميييال المتيييسرمة زييييوا
ميي  الما يييق  زقحكسم الجبأ   ألييف ضبييسء
 (2001) 1353الثييييييييييييييييييسنت لدييييييييييييييييييياار 

 تة(دج 12)

S/PV.8157 ،16 ؛ 2018لثسنت/ طييييييييييس ا كييييييييييسنول اS/PV.8196 ،6  ؛ 2018آذار/مييييييييييسرسS/PV.8197 ،
؛ 2018حبياال/ ونيييييييي   S/PV.8279 ،6؛ 2018نيتيييييييسل/أماي   S/PV.8222 ،5؛ 2018آذار/مييييييسرس  6

S/PV.8281 ،7   ؛ 2018حبياال/ ونييييييييييييييييييييييييS/PV.8286 ،14   ؛ 2018حبياال/ ونييييييييييييييييييييييييS/PV.8308 ،
؛ 2018 ريياي  األضل/أكتييوبا    S/PV.8367  ،9؛  2018آب/أغتيي ف    S/PV.8326  ،9؛  2018 موز/ ولي    12

S/PV.8374 ،17  ؛ 2018وبا  راي  األضل/أكتS/PV.8417 ،11  2018كسنول األضل/ يتم ا 

لمحكميية محسمة ييدمهس الائيف الحسلت 
 (ضلية )جدتة ضاحدةال دل الد

S/PV.8380 ،24  2018 راي  األضل/أكتوبا 

   
 للمجلس بكامل هيئتهالمشاورات غير الرسمية  - باء
  ريئتيي  ليتييت جدتييست المرسضرات غيا الاسمية لدمجدف زكسميي  

يجتمييع األ  ييسء  ييت جدتييست  سصيية مهييدف مجييااء رسييمية لدمجدييف. ض 
سمييية ضممثديييت األميييي  مطسنرييست ضا سيييتمسع مليييى محسميييست مييي  األمسنييية ال 

ال ييسم. ض  ييييد ريييون ا جتمس يييست  يييت غا ييية المريييسضرات، المتس مييية ليس ييية 
 م .مجدف األ

ض يييييالل الفتييييياة نيييييييد ا سيييييت ااع، ضاصيييييي  أ  يييييسء المجدييييييف  
ريئتيي ؛ ضنييد  جتمييسع غسل ييس  ييت مرييسضرات غيييا رسييمية لدمجدييف زكسميي  ا

)انظيييا  2018مييياة  يييت  يييسم  120اجتم يييوا مهيييون الصيييفة ميييس مجمو ييي  

رك  األضل(. ضُ  يد المرسضرات غيا الاسمية لدمجدف زكسم  ريئت   ييت ال
 ال دطية لدمجدف م سشاًة. أغدب األضنست  يب الجدتست

س المجدف، لم  صدر أي محسضا ض مال زسلممسرسة التت  ته  ه 
سمية لدمرسضرات غيا الاسمية ضلم ُ دَع غيييا األ  ييسء لدمرييسركة  يهييس. ر 

ت  ييييييدة مطسسيييييي ست ز صييييييدار ميسنييييييست ميييييييد أل رئيييييييف المجدييييييف نييييييسم  يييييي 
 . ضنيييد( 17)م دوميييست لدصيييحس ة  يييت أ ييييسب المريييسضرات غييييا الاسيييمية أض

 __________ 

فية نتيجيية مرييسضرات غيييا رسييمية. ضلدحصييول حلييم  صييدر جميييع ال يسنييست الصيي  (17) 
 ديييى نسئمييية كسمدييية زسل يسنيييست الصيييس رة  يييالل الفتييياة المريييمولة زس سيييت ااع، 

-www.un.org/securitycouncil/content/statements انظييييييييييييييييييييييييييييييييا

made-press-presidentsecurity-council-2018. 

 ت المسئة92,3

 ت المسئة7,7

اجتمس ست مع ال ددال المتسرمة زيوات ضبق اا  شامة محسمة ييدمهس رئيف محكمة ال دل الدضلية

https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8157
https://undocs.org/ar/S/PV.8196
https://undocs.org/ar/S/PV.8197
https://undocs.org/ar/S/PV.8222
https://undocs.org/ar/S/PV.8279
https://undocs.org/ar/S/PV.8281
https://undocs.org/ar/S/PV.8286
https://undocs.org/ar/S/PV.8308
https://undocs.org/ar/S/PV.8326
https://undocs.org/ar/S/PV.8367
https://undocs.org/ar/S/PV.8374
https://undocs.org/ar/S/PV.8417
https://undocs.org/ar/S/PV.8380
http://www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-press-presidentsecurity-council-2018
http://www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-press-presidentsecurity-council-2018
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 آب/ 30ر يية صيغت رون ال يسنست ضالم دومست ض يييًس لمييوكاة الييائيف الم  
، التت شجع  يهس أ  سُء المجدييف رئيييَف المجدييف  دييى 2017أغت ف 

أض ال طسصييييا  مييييول الجهييييو ، كدمييييس كييييسل ذلييييك مطسسيييي ًس،  نتييييااح اله ييييور
ال سمة التت سيت ي  استهدامهس  ت نهسية المرسضرات  طد  يييديم محسمييست 

 م  أج  ج   المرسضرات ماكبة  دييى الطتييسئ  ضزيييس ة الرييفس يةلدصحس ة، 
 .( 18) ت  م  المجدف مع ضمسل التاية  ت الونت نفتة

 
 األمن  غير الرسمية ألعضاء مجلس  األخرى  الجلسات  - جيم
جدتييست  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضاصيي  األ  ييسء  يييد  

ت  حييسضر . ض  يييد جدتييس( 19) حسضر غيا رسمية ضجدتست ض ق صيغة آريييس
رسمية زم ييس رة ميي    ييو أض أكثييا ميي  أ  ييسء المجدييف، زمرييسركة غيا 

لرييييها. جميييييع أ  ييييسء المجدييييف، ضياأسييييهس رئيييييف مجدييييف األميييي  لهييييوا ا
ضيمكيي  أل  رييم  الجهييست المييد وة ملييى جدتييست التحييسضر غيييا الاسييمية 

مجدييف الييو   لييو  ذلييك لمييس ُ  يييوا ملييى المرييسضرات غيييا األ  ييسء  ييت ال
 .غيا الاسمية

ضيمكيييي   يييييد جدتييييست ض ييييق صيييييغة آريييييس زم ييييس رة ميييي    ييييو  
ميي  أ  ييسء المجدييف، أض  ييت ز ييض الحييس ت، ميي  ن يي  غيييا  ثيياأك أض

األ  ييسء  ييت المجديييف، زمرييسركة جميييع أ  يييسء المجدييف أض ز  يييهم. 
تست    اأسهس الائيف. ض ت كثيا ميي  األحيييسل،  تييولى   ييو ضرون الجد

جدييف الييو     ييوا، ملييى  يييد جدتيية المجدييف الييوي   ييس، أض أ  ييسء الم
. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، يمكيي  أل ض ييق صيييغة آريييس رئسسيية الجدتيية أي ييس

ق صييييييغة آرييييييس اليييييدضل غييييييا يرييييم  الميييييد وضل مليييييى جدتيييييست   ييييييد ض ييييي 
 الصدة ض/أض األ اا  الم طيي .األ  سء  ت المجدف ضالمطظمست ذات 

 __________ 

 (18) S/2017/507 54، الما ق، الفياة . 
الاسيمية ضالجدتيست الم ييو ة ض ييق  لدمبييد مي  الم دوميست  ي  جدتيست التحيسضر غييا   (19) 

 . 99-97ض    95ض    92، الما ق، الفياات  S/2017/507صيغة آريس، انظا  

ض  ُي ت ييا أي ميي  رييو   الطييو ي  ميي  الجدتييست جدتيية رسييمية  
 لدمجدييف؛ ض  ُي دييَ   يي  أي ميي  رييو   الطييو ي  ميي  الجدتييست  ييت  ومييية
 األمم المتحدة أض  ت مانييسم   ميي  المجدييف، ض  يصييدر ليي  أي محسضييا

يغة آريييس رسييمية. ض ييت الممسرسيية التييسزية، كسنييت الجدتييست الم يييو ة زصيي 
مغديييييية أميييييسم الجمهيييييور؛ لكييييي   يييييت الممسرسييييية الحد ثييييية، أصييييي حت  ديييييك 

. لكيي  جدتييست التحييسضر غيييا ( 20)هييور أض حتييى ُ  ييثه الجدتييست ُ فييتح لدجم
. الاسمية   ُ فتح  لدجمهور ض  ُ  ثه

 
 جدتست التحسضر غيا الاسمية 
 يييالل الفتييياة المريييمولة زيييسلتيايا،  ييييد المجديييف سيييتة جدتيييست  

 آب/ 30. ضض يييس لمييوكاة رئيييف المجدييف الم ر يية ( 21)ية حييسضر غيييا رسييم
 طيييدمس    كيييول الجدتيييست ، يجيييوز أل  يييسء المجديييف، 2017أغتييي ف 

راء الدضل األ  ييسء التييت ال دطية مالئمة،  يد جدتست  سصة  لتمسس آ
 يييياى المهتميييية ضالمتييييقثاة.  كييييول أماا ييييس  ييييت نييييباع مييييس ض/أض األمييييااف األ

ز لدمجدف أي ًس  يييد جدتييست  حييسضر ض ط  الموكاة كولك  دى أن  يجو 
جدتييييست . ضكسنييييت  مييييف ميييي  ( 22)غيييييا رسييييمية متييييى رأى ذلييييك مطسسيييي س

 ت ديييييق  2018التحيييييسضر غييييييا الاسيييييمية التيييييت التيييييت ُ ييييييدت  يييييت  يييييسم 
 سصة م ددال م يطة أض زحس ت منديمية،  دى الطحو الم يييه   ييت  تزحس 

 .4الجدضل 
 __________ 

التييت ُ يييدت ض ييق صيييغة آريييس  ييت  21جدتيية ميي  مييي  الجدتييست ال  17ُمثييهت  (20) 
  .2018 سم 

مت يييور جدتيييست التحيييسضر غييييا الاسيييمية،  لالميييالع  ديييى الم دوميييست المت ديييية (21) 
، ضالمدحيييق 2011-2010دحيييق ، ضالم2009-2008لمدحيييق الماجيييع، اانظيييا 
، الجييييييبء 2017-206، ضالمدحييييييق 2015-2014، ضالمدحييييييق 2012-2013

 جيم.-الثسنت، اليتم األضل
 (22) S/2017/507 92، الما ق، الفياة. 

  
 4الجدضل 

 2018جلسات التحاور غير الرسمية، 

 الدضل غيا األ  سء  ت المجدف(المرسركول )زمس  ت ذلك  الموضوع التسري 
   
الحسليييية المت دييييية زييييسل ااق )اسييييت ااع  ييييسرجت  2018ش سر/  اا ا  7

األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة  متيييتي  ل  ثييية
 ملى ال ااق(

الهييسرجت التييسزع لد  ثيية؛ نسئييب مييد ا شيي  ة الريياق   ييوال ميي   ايييق التيييييم  ء المجدييف؛جميييع أ  ييس
 األضسط ضغاب آسيس التسز ة إل ارة الر ضل التيسسية

ضالمد ا ال سم لمطظمة حظا األسدحة الكيميسئية؛ ضالممثدة التسمية لر ضل نبع جميع أ  سء المجدف؛  الحسلة  ت الراق األضسط )األسدحة الكيميسئية( 2018آذار/مسرس  20
 التالح

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 الدضل غيا األ  سء  ت المجدف(المرسركول )زمس  ت ذلك  الموضوع التسري 
   

كة  ييوم مهيس   ايييس )زيسرة مريتا التالم ضاألم   ت أ  2018نيتسل/أماي   18
م ارة  مديست حفظ التالم ضا  حيس  األ ايييت مليى  

 زسزس(  ار ور ضجمهورية أ ايييس الوس ى ضأ يف أ 

مفيوع التيدم ضاألمي   يت ا  حيس   جميع أ  سء المجدف؛ ضكيي  األميي  ال يسم ل مدييست حفيظ التيالم؛
 األ اييت

 مدييية صييو يس  ييت ال حييا األميييض المتوسييط؛  -جمييع أ  ييسء المجدييف؛ نسئييد اليييوة ال حاييية األضرضبييية  الحسلة  ت لي يس )اليوة ال حاية األضرضبية( 2018حبياال/ وني   4
مي  ال سم الم طت زسلتيسسة المرتاكة لام  ضالد سع ضا ستجسزة لازمست  ت الدائاة األضرضبيية نسئب األ
 ضل الهسرجيةلدر  

الحسلييية  ييييت جمهوريييية أ ايييييييس الوسييي ى ) يايييييا  2018  ال/ ونيحبيا  21
األميييي  ال يييسم  ييي  جمهوريييية ا اييييييس الوسييي ى( 

(S/2018/611)) 

المجدف؛ الم  وث الهسص لال حس  األ ايييت لجمهوريية أ اييييس الوسي ى؛ نسئيد نيوة ز ثية  أ  سءجميع 
؛ الممثييي  الهيييسص لاميييي  ال يييسم التيييدريب ال تيييكاي لال حيييس  األضرضبيييت  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى

 يت  سيتياارلجمهورية أ ايييس الوس ى ضرئيف ز ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا 
 جمهورية أ ايييس الوس ى

مطييييييييسء التييييييييالم ضالحفييييييييسظ  دييييييييي  ) يايييييييييا لجطيييييييية   2018حبياال/ وني   29
  التيييييييييالم  ييييييييي   ضر هيييييييييس الحس يييييييييية  رييييييييياة  مطيييييييييسء 
 (S/2018/83 ) ) 

جميع أ  سء المجدف؛ األمي  ال سم المتس د لد م مطسء التالم؛ مد ا ش  ة األمايكتي   ت م ارة الري ضل  
م ارة  مديست حفظ التالم؛ نسئيب ميد ا مكتيب التيسسيست ضاليد م    التيسسية؛ مد ا ش  ة أ ايييس األضلى  ت 

تييية لدجطييية مطيييسء التيييالم(؛ ألمسنييييس  هس رئي ال انيييسمجت  يييت مانيييسم  األميييم المتحيييدة اإلنميييسئت؛ رضمسنييييس )زصيييفت 
 ضجمهورية كوريس )زصفتهمس نسئ تي  لائيف لجطة مطسء التالم(؛ التو ال؛ كولوم يس؛ لي ايس 

    
 ة ض ق صيغة آريسالجدتست الم يو  
 دييييى الطحييييو المطصييييوص  دييييي   ييييت مييييوكاة الييييائيف الم ر يييية  

 أل  ييسء المجدييف  يييد جدتييست ض ييق، يجييوز 2017آب/أغتيي ف  30
س ضغيا رسمت لت بيب مييداض  هم ضلتحتييي  صيغة آريس موصفهس مطتدى مان 

. ضض يييس لهييون ( 23)صال هم مع المجتمع المدنت ضالمطظمست غيييا الحكومييية
 __________ 

 . 98الماجع نفت ، الفياة  (23) 

ا رسييمية ألي  ضلييية أل  ييسء المجدييف  وجيييي    ييوة غييي المييوكاة، يجييوز 
ة  ييت الجدتييست   ييو أض مطظميية ذات صييدة أض  ييا  ذي صييدة لدمرييسرك

لفتيياة نيييد ا سييت ااع،  يو ة ض ق صيييغة آريييس. ض ييالل اغيا الاسمية الم
مييييي  ريييييون الجدتيييييست. ضريييييت  يييييا   يييييت  21 ييييييد المجديييييف ميييييس مجمو ييييي  

 .5 الجدضل

  
 5الجدضل 

 2018الجلسات المعقودة وفق صيغة آريا، 

مة موضوعلا التسري   الجهة )الجهست( المطظهِّ
   

الممدكية المتحيدة، رولطيدا، ت  يفيوار، التويد، غيطيس ا ستوائية،  انتيس، كيو  ال مدية ا نتهسمية  ت جمهورية الكونغو الديمياامية 2018ش سر/  اا ا  12
 الو يست المتحدة

الفدتي يطية: آ يسق  الحسلة  ت الراق األضسيط، زميس  يت ذليك الي يية 2018ش سر/  اا ا  22
 لتي  م  أج  التالمالح  اليسئم  دى ضجو   ض 

 المت د ة اليوميست( التويد،  انتس، الكويت - موليفيس ) ضلة

األ مييييسل ال دائييييية  ييييت الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية: ضنييييف  طفيييييو  2018آذار/مسرس  12
 الم سرضة  ت الجمهورية ال ابية التورية  تحدث

 دا، الممدكة المتحدةمولطدا،  انتس، رولط

ا حييتالل الاضسييت لريي   جبييياة اليييام:  ضر مجدييف األميي  ضحييدض ن،  2018آذار/مسرس  15
ميثيييسق  سكيييستضالُمتيييس ت الحمييييدة لاميييي  ال يييسم  يييت التصيييدي  نته

 األمم المتحدة ضاليسنول الدضلت

 أضكاانيس، مولطدا، التويد، الممدكة المتحدة، رولطدا، الو يست المتحدة

 مولطدا، مياض، التويد،  انتس، الممدكة المتحدة، رولطدا، الو يست المتحدة حسلة حيوق اإلنتسل  ت الجمهورية ال ابية التورية 2018مسرس ذار/آ 19
  بيييب أضجيي  التييآزر مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديمييية ض ضل  2018ماي  نيتسل/أ 9

إلررييسب ضالجايميية اإلنديمييية ميي  أجيي  التصييدي لدصييدة اليسئميية مييي  ا
 المطظمة   ا الومطية

 مياض،  انتس، كوت  يفوار، الكويت

https://undocs.org/ar/S/2018/611
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مة موضوعلا التسري   الجهة )الجهست( المطظهِّ
   

 كسزا تتسل الب مسء الد طيول م  أج   سلم آم  2018نيتسل/أماي   24
منهييسء ضمطييع ا نتهسكييست الجتيييمة ضييد األمفييسل ميي   ييالل   ييط  2018 و أيسر/مس 7

 ال م : أ    الممسرسست م  الدضل األ اييية
 وت  يفواريد،  انتس، كمولطدا، التو 

 ، الو يست المتحدة، كوت  يفوار، رولطدامثيوبيس، غيطيس ا ستوائية الجاائم ال حاية موصفهس  هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي  2018حبياال/ وني   13
ال النست مي  مجدف األمي  ضالمحكمية الجطسئيية الدضليية: اإلنجيسزات  2018 موز/ ولي   6

 التآزر ضالتحديست ضأضج 
المت يييييد ة اليومييييييست(، ميييييياض، التيييييويد،  انتيييييس،  -مولطيييييدا، موليفييييييس ) ضلييييية 

  يفوار، رولطدا، الممدكة المتحدة كوت
 مولطدا، التويد،  انتس، الممدكة المتحدة، رولطدا نوع  ت    الموت  ت م لبزرقل مطع الو أصوات سورية  2018أ دول/س تم ا  7

 الو يست المتحدة لطباعالفتس  ضا 2018أ دول/س تم ا  10
مسييكست  ضي الميييدا ع  يييت أ اييييييس: كيييف يمكييي  لدريييااكة ميييي  األميييم  2018 راي  األضل/أكتوبا  19

  ت نسرة  سلية م  الطبا ستالمتحدة ضا  حس  األ اييت أل  تهم 
المت يييد ة اليومييييست(،  -ا  حيييس  األ ايييييت، مثيوبييييس، مولطيييدا، موليفييييس ) ضلييية 

انتييييييس، س، التييييييويد، الصييييييي ، غيطيييييييس ا سييييييتوائية،  مييييييياض، جطييييييوب أ اييييييييي 
 كسزا تتسل، كوت  يفوار، الكويت، رولطدا 

ييسب ملييى ثيس ية الييا ع: اسييتهدام ا نتييسل ميي  ثيس ية اإل ييالت ميي  ال  2018 راي  األضل/أكتوبا  22
 باءات  ت التصدي لد طف الجطتت  ت حس ت الطباعالج

 مياض،  انتس، كوت  يفوار، الكويت

 يس،  انتسالمت د ة اليوميست(، جطوب أ ايي -موليفيس ) ضلة ألمسنيس، مولطدا،  حمسية األمفسل المولو    م  ال طف الجطتت  ت مطسمق الطباع 2018األضل/أكتوبا  راي   26
مت ييد ة اليوميييست(، لا - ألمسنيييس، مندضنيتيييس، مي سليييس، مدجيكييس، موليفيييس ) ضليية الميسن ضالتالم ضاألم  2018 راي  األضل/أكتوبا  26

 الجمهورية الدضميطيكية، كوت  يفوار، رولطدا
  ألمسنيس، الكويت ل يئة  ت سيسق الطبا ست المتدحةحمسية ا 2018 راي  الثسنت/نو م ا  7

 الممدكة المتحدة الجمهورية ال ابية التورية 2018 راي  الثسنت/نو م ا  28
ألمسنيس، مولطدا، مياض، كوت  يفوار، الكويت، مفوضية األميم المتحيدة التيسمية   ضي اإل سنةحسلة األشهسص ذ 2018كسنول األضل/ يتم ا  3

 لدم وني  اإلنتسل، مطظمة األمم المتحدة لد فولة، التحسلف الدضلت  لحيوق  
ر، الكويييت، المكتييب الم طييت زمطييع  طييدا، مييياض، كييوت  يفييوا ألمسنيييس، مدجيكييس، مول  زيس ة   سلية مطع الجاائم الوحرية:  ضر مجدف األم  ضأ  سئ  2018كسنول األضل/ يتم ا  10

 الحمسية، مكتب الر ضل اليسنونية اإلزس ة الجمس ية ضمت ضلية 
 ألمسنيس، مدجيكس، مياض، التويد،  انتس، كوت  يفوار ال  ية  ت حس ت الطباع: م  التيسسة ملى الممسرسةلا سية حمسية ا 2018كسنول األضل/ يتم ا  21
  
 الاسمية األ اى  ست غياالجدت 
، ُ ييييدت جدتييية  2007المت  ييية مطيييو  يييسم  سيييياا  ديييى الممسرسييية   

. ض يييت ريييوا  ( 24) سيييطوية ميييع مجديييف التيييدم ضاألمييي  التيييسزع لال حيييس  األ ايييييت 
، أنيييياه  2017آب/أغتيييي ف    30ة الييييائيف الم ر يييية   ، ضض يييييس لمييييوكا الصييييد 

دتييست  أ  سء المجدف زقرمية ا جتمس ست الترسضرية المرتاكة التطوية ضج 
 __________ 

م ضاألمييي  التيييسزع لال حيييس  األ ايييييت مجديييف األمييي  ضمجديييف التيييد ييييد أ  يييسء  (24) 
  ميوز/ 19اجتمس هم الترسضري التطوي الثسنت  را المرتاك  ت نيويورك  ت 

 أ ديييول/ 8د التييييوا سيييسزيس  يييت (. ضكيييسنوا نييي S/2018/736)انظيييا  2018 وليييي  
(. ضلالمييييالع  دييييى S/2018/552زسزييييس )انظييييا  ييييت أ يييييف أ 2017سيييي تم ا 

الم دومييييست المت دييييية زسلممسرسييييست التييييسزية لجدتييييست التحييييسضر غيييييا الاسييييمية 
 ، ضالمدحييييييق2009-2008الماجييييييع، المدحييييييق المرييييييتاكة لدمجدتييييييي ، انظييييييا 

، ضالمدحق 2015-2014، ضالمدحق 2013-2012، ضالمدحق 2010-2011
  .جيم-الجبء الثسنت، اليتم األضل، 2016-2017

لتيييدم ضاألمييي  التيييسزع لال حيييس   التحيييسضر غييييا الاسيييمية ميييع أ  يييسء مجديييف ا 
 . ( 25) األ اييت، لت س ل ضجهست الطظا زرقل س     بيب الت سضل ضالرااكة 

 
 بالجلساتالمناقشات المتعلقة  - دال
ُزحثييت المتييسئ  المت دييية زجدتييست المجدييف ضاألشييكسل األ يياى  

 مييييي  الدييييييسءات غييييييا الاسيييييمية ميييييي  أ  يييييسء المجديييييف  يييييالل المطسنرييييية
 __________ 

 (25) S/2017/507 ض ت الموكاة، أكد أ  سء المجدف أي س 97، الما ق، الفياة .
س ييي  ميييع الهيئيييست الائيتيييية األ ييياى ذات أرميييية زييييس ة التطتييييق ضالت يييسضل ضالتف

يية، ضمي  ميطهيس ا  حيس  األ ايييت )الفيياة ذلك المطظميست اإلنديم الصدة، زمس  ت
( ضا فيوا  دى الطظيا  يت ميفيس  ز ثيست مريتاكة ميي  مجديف األمي  ضمجديف 93

التييالم ضاألميي  التييسزع لال حييس  األ اييييت ملييى حييس ت الطييباع  ييت أ ايييييس )الفييياة 
نديمييية مبيييد ميي  الم دومييست  يي    ييسضل المجدييف مييع المطظمييست اإل(. ضلد122

  ة  مال زسلفص  الثسم  م  الميثسق، انظا الجبء الثسم .ض ضل اإلنديمي
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شيييي سر/  اا ا  6المفتوحيييية زرييييقل أسييييسليب  ميييي  المجدييييف الم يييييو ة  ييييت 
” طفيييييو مييييوكاة رئيييييف مجدييييف األميييي   ،  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول 2018
(S/2010/507 1(“ )انظا الحسلة.) 
 
 1لة الحا 
 (S/2017/507تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن ) 

األمييي    مييي  مجديييففتوحييية زريييقل أسيييسليب  ييالل المطسنرييية الم 
، ( 26)2018شيي سر/  اا ا  6الم يييو ة  ييت  8175التت جات  ييت الجدتيية 

ضا جتمس ييست  نسنل  د  م  المتكدمي  جوانب ضأشكسل  ت دق زسلجدتييست
تكدميييي  مليييى الممسرسييية غييييا الاسيييمية أل  يييسء المجديييف. ضأشيييسر  يييدة م

المجديييف الريييهاية  المتمثدييية  يييت  ييييد جدتيييست ا تتيييسم  يييت نهسيييية رئسسييية
. ضشييييجع ممييييثال شيييييدت ضأسييييتااليس  دييييى زيييييس ة اسيييييتهدام ( 27)سضرح ييييوا مهيييي 

، ضأ يياب ممثيي  غوا يمييس   يي  أسييف  لتبا ييد ( 28)الجدتست الهتسمية الرهاية
 .( 29)الجدتست دم انتظسم  يد رون 

أل مثديية الو يييست المتحييدة ض يمييس  ت دييق زسإلحسمييست، انتاحييت م 
 ييد ى المطظمييست اإلنتييسنية ضمطظمييست حيييوق اإلنتييسل  دييى نحييو أكثييا 

ت، ضأل ميي  الطظييسم الييدا دت الم نيي  39 ييوا اا ملييى الييتكدم  ييت ممييسر المييس ة 
ي ديييب مليهيييس أل  ييييدم مبييييدا مييي  الميييد الت  يييت اإلحسميييست اإل الميييية 

تفس ة زرييك  كسميي  . ضشييد ت ممثديية مولطييدا  دييى ضيياضرة ا سيي ( 30)ضالتيسريا
رات األمسنة ال سمة، زمس  ت ذلك م ارة الر ضل التيسسية، ضأضس ت م  ند

م   أل  يديم اإلحسمست اإل المية زرقل الحس ت التت ند  رهد  ص يدا
شقن  أل يتس د المجدف  دى ا ض الع زمت ضليت  الائيتية  دى نحييو 

دييى   التييويد  . ضشييجع ممثيي ( 31)  سل،  مريس مع نه  موجيي  نحييو الونسييية
 __________ 

كيسنول  24كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية  (26) 
موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018الثسنت/ طييييييييس ا 

(S/2018/66 ضجاى   ميم مده ،)   لدمطسنرة ز د الجدتة  ت رسسلة موجهة
  (.S/2018/399م  ممث  الكويت )

 (27) S/PV.8175 سويتياا، زسسيم مجمو ية  35)ميياض(؛ ضالصيفحة  13فحة ، الص(
 50)زسكتيييييتسل(؛ ضالصيييييفحة  44ة(؛ ضالصيييييفحة المتيييييسءلة ضا  تيييييسق ضالريييييفس ي

 74)كوبيييس(؛ ضالصيييفحة  69)أضكاانييييس(؛ ضالصيييفحة  57)سيييطغس ورة(؛ ضالصيييفحة 
  )أضرضغواي(.

  )أستااليس(. 66)شيدت(؛ ضالصفحة  55الماجع نفت ، الصفحة  (28) 
 . 63ع نفت ، الصفحة لماجا (29) 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (30) 
 . 16ض  15الصفحتسل الماجع نفت ،  (31) 

ض  بيييييب اإلحسمييييست اإل المييييية التييييت ييييييدمهس ممثدييييو المجتمييييع مواصييييدة 
. ضشد  ممثيي  مثيوبيييس  دييى أل اإلحسمييست التييت ( 32)المدنت ضالتفس   م هم

الموضييوع  س الممثدول الهسصول  ط غت أل  كول موجبة ض ت صييدبييدمه
مسع م سشاة، ضشد  ممث  الممدكيية المتحييدة  دييى ضيياضرة التقكييد ميي  ا سييت 

. ضشييييجع ممثدييييو الممدكيييية ( 33)محسمييييست شييييسمدة ميييي  األمسنيييية ال سمييييةملييييى 
المتحييدة ضالتييويد ضنيوزيدطييدا المجدييف  دييى ا سييتفس ة  دييى الوجيي  األمثيي  

ال سمة، زمس  ييت ذلييك ميي   ييالل  حتييي   يييديم محسمييست  م  رؤى األمسنة
  . ضرأى ممثيي   اكيييس أنيي ( 34)التو ية زسألضضسع التسئدة ضج دهس أكثييا  ييوا اا

 ييبال رطييسك مجييسل لدتحتييي ، ميي  حيييث جمديية أمييور مطهييس  يييديم المبيييد   
. ضشيييد ت ممثدييية  انتيييس  ديييى ضييياضرة أل ( 35)مييي  اإلحسميييست اإل الميييية
تكييف شييك  جدتييس   زمييس  ييتالءم مييع المواضيييع  واص  المجدف جهو ن ل

ضأشييسرت ملييى أل المجدييف،  ييت ز ييض الحييس ت، يمكيي  أل  نيد الم سلجة،
مس   يييد جدتييست مرييسضرات مغدييية  يييب اإلحسميييست  طييد  تفييس ى التكيياار

. ض حيييظ ممثييي   طدطيييدا أل  ييييد جدتيييست محسمييية غييييا رسيييمية ( 36)ال دطيييية
الريييهاي  بييييد مييي   يييد ق  لجمييييع اليييدضل األ  يييسء زريييقل مانيييسم  ال مييي 

 .( 37)الم دومست

جتمس ييست الم يييو ة ا ضشييدَّ   ييد  ميي  المتكدمييي   دييى أرمييية  
زصيييغة آريييس ض/أض جدتييست التحييسضر غيييا الاسييمية لبيييس ة انفتييسح المجدييف 
ضشييييفس يت  ض  بييييييب التفس يييي  ميييييي  أ  يييييسء المجدييييف ضال  يييييوية األضسيييييع 

. ض سرع ممث  ا  حس  الاضسييت  حوييي  ا جتمس ييست الم يييو ة ( 38)سن سن
 ضجدتيييييست التحيييييسضر مليييييى ” ييييياضع   سئيييييية“، ض  يييييس مليييييى زصيييييغة آرييييييس

استهدام رون الصيغ  حد دًا لبيس ة متييتوى الييو ت زسلي ييسيس المدرجيية  ييت 
. ضأ ييياب ممثييي  جمهوريييية  طيييبضيال ال وليفسريييية ( 39)جيييدضل أ ميييسل المجديييف

 __________ 

 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (32) 
  )الممدكة المتحدة(. 19)مثيوبيس(؛ ضالصفحة  17الماجع نفت ، الصفحة  (33) 
(؛ )التييييويد 24)الممدكيييية المتحييييدة(؛ ضالصييييفحة  19الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (34) 

  )نيوزيدطدا(. 57ضالصفحة 
 . 43الماجع نفت ، الصفحة  (35) 
 . 11جع نفت ، الصفحة الما  (36) 
 . 67الماجع نفت ، الصفحة  (37) 
 45)رطغسرييس(؛ ضالصيفحة  33) انتيس(؛ ضالصيفحة  11الماجع نفت ، الصفحة  (38) 

 63فحة )شييدت(؛ ضالصيي  56)سييطغس ورة(؛ ضالصيفحة  50)زسكتيتسل(؛ ضالصيفحة 
 71) طدطييدا(؛ ضالصييفحة  67)أسييتااليس(؛ ضالصييفحة  66)غوا يمييس (؛ ضالصييفحة 

  )أضرضغواي(. 74مدديف(؛ ضالصفحة )
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (39) 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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مزاء مس ا ت ان مسسءة ا سييت مسل  طييد  يييد اجتمس ييست     الر ور زسليدق
يس لدت سم  مع حس ت ال ددال غيا المدرجة  دى جدضل أ مسل زصيغة آر 

المجدف ضالتت    مث   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي . ضانتيياح كييولك أل 
 .  ( 40)آريس حكم ريئة  طظيمية  يد اجتمس ست زصيغة 

ض  س  د  م  المتكدمييي  أي ييس ملييى زيييس ة اسييتهدام المطسنرييست  
سم،  ت جمدة أمور، زمواصدة الجهو  الاامييية ملييى المفتوحة، م  أج  اليي 

ضانتييياح مميييثال التيييويد ضاليسزيييسل  .( 41) حتيييي  الريييفس ية  يييت  مييي  المجديييف
. ( 42)طسنريييست المفتوحيييةريييسف سييي   ا سيييتفس ة زريييك  أ  ييي  مييي  الماستك

ض ت روا الصد ، انتاح ممث  التويد  يد مطسنرست مفتوحة    دلت  يهس 
يتييتم ول ملييى  مييوم األ  ييسء  ييت ممييسر  أ  ييسء المجدييف م يسنييست، ميي 

 ت دييق زس تمييس  أييية نتييسئ  . ض يمييس ( 43)التح يييا لييياارات المجدييف الالحييية
أل يق ييو  ييت مفتوحيية، شييجع ز يي ة متكدمييي  المجدييف  دييى لدمطسنرست ال

. ض ييت رييوا الصييد ، ( 44)ا  ت سر اإلسهسمست التييت ييييدمهس غيييا األ  ييسء
كدميييس كيييسل مييي  المتونيييع أل  تيييفا ذكيييا مميييثال ال ا غيييسل ضكوسيييتسريكس أنييي  

أل   جيي  ا تمس رييس ييق نتسئ ،  ط غييت لدمجدييف المطسنرة المفتوحة     ح
ست  تتييطى لدوثيييية الهتسمييية أل   كييف مسيييهسم ملييى ماحديية  حييية، حتييى

 .( 45)الدضل غيا األ  سء  ت المجدف
 __________ 

 . 70الماجع نفت ، الصفحة  (40) 
 56)ال ا غسل(؛ ضالصفحة  46) انتس(؛ ضالصفحة  12الماجع نفت ، الصفحة  (41) 

 66)غوا يمس (؛ ضالصفحة  62ندضنيتيس(؛ ضالصفحة )م 59ة )شيدت(؛ ضالصفح
 74)كوبيييييس(؛ ضالصيييييفحة  69) طدطيييييدا(؛ ضالصيييييفحة  67)أسيييييتااليس(؛ ضالصيييييفحة 

  )أضرضغواي(.
  )اليسزسل(. 30)التويد(؛ ضالصفحة  24الماجع نفت ، الصفحة  (42) 
 )التويد(.  24الماجع نفت ، الصفحة  (43) 
)ال ا غييييييييييسل(؛  37غسريييييييييييس(؛ الصييييييييييفحة )رط 33الصييييييييييفحة الماجييييييييييع نفتيييييييييي ،  (44) 

  تسريكس(.)كوس 61)نيوزيدطدا(؛ ضالصفحة  45 ضالصفحة
  )كوستسريكس(. 77)ال ا غسل(؛ ضالصفحة  47الماجع نفت ، الصفحة  (45) 

لمغديييية  سيييتكمسل ضأشيييسر ممثييي  ميييياض مليييى  سئيييدة المريييسضرات ا 
ولك مييع زيييس ة التفس يي  مييي  أ  ييسء المجدييف، ضكيي  المطسنرييست ال دطييية ضأ ييد

أرمييية اإلحسمييست اإل المييية ثيوبيس مجد ا . ضأكد ممث  م( 46)األمسنة ال سمة
ضالمطسنرست المفتوحيية، ضشييد   دييى أرمييية  يييد مرييسضرات مغدييية ميي  أجيي  

لمجدييف  دييى  يييد . ضشييجع  ييد  ميي  المتكدمييي  ا( 47)  ييس ل صييايح ليياراء
ء دتيييست المفتوحييية كدميييس أمكييي ، ضشيييد ضا  ديييى ضييياضرة مزييييسمبييييد مييي  الج

أل  كييول ا سييتثطسء، ضليييف  المرييسضرات المغدييية  طييد الحييد األ نييى ض دييى
. ضانتاحييت ممثديية ل طييسل أل  رييسرك الييدضل غيييا األ  ييسء  ييت ( 48)اليس ييدة

مثييي  المجديييف  يييت المريييسضرات المغديييية التيييت  كيييول م طيييية مهيييس، ضانتييياح م
 .( 49)مدجيكس   وة رؤسسء التركيالت الي اية لدجطة مطسء التالم أي س

 
 المحاضر - هاء
 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، صييدرت محسضييا حا ييية  يييب  

ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت،  49 يييس لدمييس ة كيي  جدتيية  دطييية لدمجدييف ض 
ا 55الجدتيييست الهسصييية ض ييييس لدميييس ة ضصيييدرت مالغيييست  ييييب  . ضليييم ُ ثيييَ

]ميي   57ملييى  49لمجدييف أسييئدة زرييقل    يييق المييوا  ميي  أثطسء جدتست ا
الييدا دت الم نييت[  يمييس  ت دييق ز  ييدا  ضإصييدار المحسضييا الحا ييية الطظسم 

 ل ممكسنية ا مالع  ديهس.أض ال الغست أض الوثسئق األ اى ضبرق
 __________ 

  .13الماجع نفت ، الصفحة  (46) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (47) 
مجمو ييييية المتيييييسءلة ،  كدميييييت زسسيييييم )سويتييييياا 36الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (48) 

مية(؛ ضالصيييفحة )جمهوريييية م ييياال اإلسيييال 38ضا  تيييسق ضالريييفس ية(؛ ضالصيييفحة 
 70)كوبييس(؛ ضالصييفحة  69)أضكاانيييس(؛ ضالصييفحة  57) اكيييس(؛ ضالصييفحة  43

 78)أضرضغييييواي(؛ ضالصييييفحة  74)جمهورييييية  طييييبضيال ال وليفسرييييية(؛ ضالصييييفحة 
  )الجبائا(.

  )مدجيكس(. 47 طسل(؛ ضالصفحة )ل 48الصفحة  الماجع نفت ، (49) 
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 جدول األعمال - ثانيا

 مالحظة 
 تطيييييسضل اليتيييييم الثيييييسنت ممسرسييييية مجديييييف األمييييي  زريييييقل جيييييدضل  
لييدا دت الم نييت م  الطظييسم ا 12ملى  6أل مسل،  يمس  ت دق زسلموا  م  ا

 لدمجدف.
 
 6المس ة  
ور  ط   األمي  ال سم جميع الممثدي   ت مجدف األم   دييى الفيي  

م المتحيييدة ملييى جمييييع الاسيييسئ  التيييت  يييا  مييي  اليييدضل أض مييي  ريئيييست األمييي 
م  األمي  ال ييسم زرييقل أييية متييقلة  يياا  نظييا مجدييف األميي   يهييس ض يييس  أض

 الميثسق.ألحكسم 
 
 7المس ة  
ي ييييد األمييييي  ال ييييسم جييييدضل األ مييييسل الم نييييت لكيييي  جدتيييية ميييي   

 جدتست مجدف األم  ضي تمدن رئيف مجدف األم .
 يييت جيييدضل األ ميييسل الم نيييت غييييا ال طيييو  أل  يييدرج  ض  يجيييوز 

، 6التييييت جيييياى  ط ييييي  الممثدييييي   ييييت مجدييييف األميييي  مليهييييس ض يييييس لدميييييس ة 
 ق لمجدييف تييسئ  التييت سيي ، أض الم10 ال طو  التييت  ط  ييق  ديهييس المييس ة أض

 األم  أل نار  قجيدهس.
 
 8المس ة  
 اسيي  األمييي  ال ييسم جييدضل األ ميييسل الم نييت لكيي  جدتيية مليييى  

يييسم؛ دي   ت مجدف األم  ن   ان يس  الجدتة زمس   يي     ثالثة أالممث 
م  أن  يجوز  ت األحوال ال سجدة مرسسل جدضل األ مسل الم نت  ييت آل 

 جتمسع.إلش سر زس ضاحد مع ا
 
 9المس ة  
يكيييول أضل مطيييد  يييت جيييدضل األ ميييسل الم نيييت لكييي  جدتييية مييي   

 جدتست مجدف األم  رو مناار جدضل األ مسل.
 
 10س ة لما 
ك  مطد  ت جدضل أ مسل أية جدتة م  جدتييست مجدييف األميي   
يتتكم  زحث   ت  دييك الجدتيية  ييدرج  ديسئيييس  ييت جييدضل أ مييسل الجدتيية  لم

 ك.جدف األم  غيا ذللهس مس لم ييار مالتسلت 

 11المس ة  
 اسيي  األمييي  ال ييسم أسيي و يسً ملييى الممثدييي   ييت مجدييف األميي   

اضضة  دى المجدف ض يي  الماحديية التييت مدغهييس ميسنس موجبا زسلمتسئ  الم 
 الطظا  ت  دك المتسئ .

 
 12المس ة  
ي مَّم جدضل األ مسل الم نت لك  اجتمييسع  ضري  دييى أ  ييسء  
  يييي   يي  ضاحييد ض ريياي   ومييس. سح ا جتمسع زمس ف األم  ن   ا تت مجد

ضيوج  نظا األ  سء ملى أي  غييا  حييق  ييت جييدضل األ مييسل الم نييت 
ة  حييية ملييي  ن يي  ا جتمييسع زمييس   يييي   يي   متيية أيييسم.  دييى أض مضييس 

أنيي  يجييوز لمجدييف األميي ،  ييت األحييوال ال سجديية، أل  ييد    دييى جييدضل 
  جتمسع الدضري. ت أي ضنت أثطسء است  األ مسل مضس 

 ديييى  9ضأحكيييسم المييس ة  7ميي  المييس ة  1ض ط  ييق أحكييسم الفيييياة  
 ا جتمس ست الدضرية أي س.

، ضاصييي  األميييي  ال يييسم ممسرسييية نييييد ا سيييت ااع يييالل الفتييياة  
 وزيييع الاسييسئ  التييت  ييا  ميي  الييدضل أض ميي  أجهييبة األمييم المتحييدة أض مطيي  

الميثييسق يهييس ض يييس ألحكييسم ا  نظييُا المجدييف  رو نفت  زرييقل أييية متييقلة  ييا 
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت لدمجدييف. ضضاصيي  األمييي   6ضم يييس لدمييس ة 

م نييت لكيي  جدتيية ميي  جدتييست المجدييف  ال سم أي س ضضع جدضل أ مسل
ضإرسسل جدضل األ مسل الم نت ملى الممثدي   ت المجدف، ض يس لدمييس  ي  

رسييية المت ديييية ضليييم  طيييسَنل الممست[. ]مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نييي  8ض  7
ا أسييئدة زرييقنهس مت  ميييم الاسييسئ  أض م ييدا  جييدضل األ مييسل الم نييت أض ُ ثييَ

؛ 2018  يد جدتييست  ضرييية  ييت ال ييسم  الل الفتاة نيد ا ست ااع. ضلم 
. ض دييي ،  اكييب رييوا اليتييم  دييى الممسرسييست 12ضلييولك، لييم    ييق المييس ة 

ت الم نييت[،   ]الطظييسم الييدا دميي  11ملييى  9ضالمطسنرييست زرييقل المييوا  ميي  
 تييوزع  حييت ال طييسضي  الائيتييية الثالثيية التسلييية: ألييف، منيياار جييدضل التييت 

المتييييسئ   -ا دت الم نييييت[(؛ زييييسء ( ]ميييي  الطظييييسم اليييد9األ ميييسل )المييييس ة 
]م  الطظسم الييدا دت  11ض  10الم اضضة  دى مجدف األم  )المس  سل 

 ضل األ مسلزجد المطسنرست المت دية -الم نت[(؛ ضجيم 
 

]من النظرام الرداخلي  9إقرار جدول األعمال )المادة  - ألف
   المؤقت[(

مطييد  ييت  ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت، يكييول أضل    9ض يييس لدمييس ة   
 . اار جدضل األ مسل جدضل األ مسل لك  جدتة م  جدتست المجدف رو من 
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 األ مسلالتصويت  دى مناار جدضل  
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ُأثييييات ا تااضيييست ثيييالث مييياات   

، أ ت   ديييييييى منييييييياار جيييييييدضل األ ميييييييسل. ض يييييييت جمييييييييع الحيييييييس ت اليييييييثالث 
ا  تااضييست ملييى مجييااء  صييويت مجاائييت. ض ييت مطسسيي تي ،  ريي  المجدييف  

وب ميي   ة، ل ييدم ضجييو  ال ييد  الم ديي  ت مناار جدضل األ مسل الم نت لدجدت 
  ( 50) 8209ت الجدتييية  ،  ييي 2018آذار/ميييسرس    19 يييت  األصيييوات الم ييييدة:  

التيييييت  ييييييدت  يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول ”الحسلييييية  يييييت الرييييياق األضسيييييط“  
حييييوق اإلنتيييسل  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية؛ ض يييت  زحسلييية   ت ديييق    يميييس 
، التييت كسنييت نييد  ( 51) 8409،  ييت الجدتيية  2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا   26

ت سيييسق  التييالم ضاألميي  الييدضليي “  يي ممسر ال طد الم طييول ”صييول    يدت  ت 
التييو اات المتصييس دة مييي  ا  حييس  الاضسييت ضأضكاانيييس  ييت زحييا آزضف. ض ييت  

 يييت مميييسر    2018 رييياي  األضل/أكتيييوبا    24الم ييييو ة  يييت    8381الجدتييية  
ال طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت ميسنميييسر“، ض يميييس  ت ديييق زمتيييقلة ض يييية را يييي ،  

 .( 52) دضل األ مسل الم نت صويت اإلجاائت    ا تمس  ج أسفا الت 
 __________ 

 . S/PV.8209انظا  (50) 
 . S/PV.8409انظا  (51) 
 . S/PV.8381انظا  (52) 

 مطو  جدضل األ مسل المدرجة حد ثس 
 ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، أ رج المجدييييف ال طييييد الم طييييول  

موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي   2018آذار/مسرس  13”رسسلة م ر ة 
دائمييية لدممدكييية المتحيييدة ل اي سنييييس الييييسئم زسأل ميييسل زسلطيسزييية لد  ثييية المييي  
(“  ييييت S/2018/218 ظميييى ضأ الطيييدا الريييمسلية لييييدى األميييم المتحيييدة )ال

نسئمييية المتيييسئ  الم اضضييية  ديييي . ضُنظيييا  يييت ذليييك ال طيييد ألضل مييياة  يييت 
 . ( 53)2018 آذار/مسرس 14يو ة  ت الم  8203جدتة المجدف 

، أضييسف المجدييف 2007ملييى  ييسم  1998الفتاة م   ييسم   تض  
كيي   مطييدًا جد ييدًا ملييى جييدضل أ مسليي  23مطييو  ملييى  8مييس  تييااضح  ييد ن ميي  

 ييييسم. غيييييا أل  ييييد  ال طييييو  الجد ييييدة التييييت أ رجييييت نييييد انهفييييض زرييييك  
مطييو  جد ييدة كيي   3ُي ييف أكثييا ميي  ، حيييث لييم 2008مدحييوظ مطييو  ييسم 

 سطة )انظا الرك  الاازع(.
 __________ 

 دومييييست  ييي  رييييوا ال طييييد، انظييييا الجييييبء . لدمبيييييد ميييي  المS/PV.8203انظيييا  (53) 
  .22األضل، اليتم 

 
 الرك  الاازع  

 2018-1998عدد البنود المدرجة حديثا لكل سنة،   
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https://undocs.org/ar/S/PV.8209
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/PV.8203
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   د   مطو  م  جدضل األ مسل 
رئييييف مجديييف األمييي  الم ر ييية  ديييى الطحيييو الم يييي   يييت ميييوكاة  
، ا فييق المجدييف،  يييب مرييسضرات جييات مييي  ( 54) 2018شيي سر/  اا ا  2

أ  سئ ،  دى أل  طظا م  اآلل  صييس دا  ييت المتييسئ  المت دييية زسآللييية 
ة لتصييايف األ مييسل المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي   ييت ممييسر مطييد الدضلييي 

لدمحكمتييييييييي   م طييييييييول ”اآللييييييييية الدضلييييييييية لتصييييييييايف األ مييييييييسل المت يييييييييية
ال طييد الجد ييد نظييا المجدييف  ييت  الجطسئيتي “. ضا ُّفييق  دييى أل  ييدرج ضييم 

لمت دييييية زسل طييييد   الم طيييييوني  ”المحكميييية الدضليييييية التييييسمق  ييييت المتيييييسئ  ا
ص المتييييي ضلي   ييييي  ا نتهسكيييييست الجتييييييمة لديييييييسنول لمحسكمييييية األشيييييهس

اإلنتيييييسنت اليييييدضلت التيييييت ار ك يييييت  يييييت مندييييييم  وغوسيييييال يس التيييييسزية مطيييييو 
شييييييييهسص ”المحكميييييييية الجطسئييييييييية الدضلييييييييية لمحسكميييييييية األ “ ض1991 م ييييييييس

 ييييية ضغيييييا ذلييييك ميييي  ا نتهسكييييست المتيييي ضلي   يييي  أ مييييسل اإلزييييس ة الجمس
 ييت منديييم رضانييدا ضالمييوامطي  الجتيييمة لديييسنول اإلنتييسنت الييدضلت الما ك يية 

الاضانييييييد ي  المتيييييي ضلي   ييييييي  أ مييييييسل اإلزييييييس ة الجمس يييييييية ضغيارييييييس مييييييي  
 كييسنول الثييسنت/ 1 ييت أراضييت الييدضل المجييسضرة مييي  ا نتهسكييست الممسثديية 

 “.1994كسنول األضل/ يتم ا  31ض  ا  طس
 
الطظيييا  يييت الحيييس ت الهسصييية م ديييدال م يطييية  يييت مميييسر مطيييو   

 متمدرجة ذات مسزع مندي 
لمتمثديية  الل الفتاة نيد ا ست ااع، ضاص  المجدييف الممسرسيية ا    

نديمييييت لدطظييييا  ييييت   ييييور   ييييت اسييييتهدام ال طييييو  المدرجيييية ذات ال ييييسزع اإل 
ي  المثييييسل، ضاصيييي  المجدييييف  الحييييس ت الهسصيييية م دييييدال م يطيييية.   دييييى سيييي  

الطظا  ت الحسلة  ت الجمهورييية ال ابييية التييورية ضالحسليية  ييت ل طييسل ضالحسليية  
  ممييييسر ال طييييد   الم طييييوني  ”الحسليييية  ييييت الريييياق األضسييييط“    ييييت اليييييم   ييييت 

. ض يييت ( 55)“ ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط، زميييس  يييت ذليييك ن يييية  دتييي ي   ض 
 __________ 

 (54) S/2018/90 . 
 23الجييبء األضل، اليتييمسل لدمبيييد ميي  الم دومييست حييول رييو   ال طييد  ، راجييع  (55) 

   دى التوالت. 24 ض

ورية ال ابييية التييورية ، نسنل المجدف أي ًس الحسلة  ت الجمه2018  سم
طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي “  ييت ممييسر ال طييد الم 

 . ض ييت ممييسر ال طييد( 56)“الفا ت الم طول ”الحسلة  ت الريياق األضسييطضال طد 
تييالم ضاألميي  الييدضليي “،  ييداضل المجدييف زرييقل ال طييد   الم طول ”صول ال

لم طييييوني  ”مطييييسء شييييااكست الفييييا يي  الهسصييييي  م دييييد أض مط ييييية م يطيييية ضا
منديمية  ت أ غسنتتسل ضآسيس الوس ى زس ت سررس نموذجس لدصدة مي  األم  

 تطمية“ ض ”است ااع شسم  لدحسلة  ت الراق األضسييط ضشييمسل أ ايييييس“ضال
سضليي  ضموضييوع  هايييب المهييسجاي  ضا  جييسر زسل رييا  ييت لي يييس، الييوي  ييم  ط 

مييي  ال ييسم  مييال زييياار مجدييف  ت ممسر ال طد الفا ت الم طييول ” يايييا األ
. ض يييييييالضة  ديييييييى ذليييييييك، ( 57)“(18/807S/20) (2017) 2380األمييييييي  

 طييسضل المجدييف ال طييد الفا ييت الم طييول ”الحسليية  ييت نيكييسراغوا“  ييت ممييسر 
 طيييول ”الت يييسضل ميييي  األميييم المتحيييدة ضالمطظميييست اإلنديميييية ض ضل ال طيييد الم

 .( 58)“دضليي اإلنديمية  دى صول التالم ضاألم  ال
 
 مضس ة مطو   ا ية جد دة  ت ممسر ال طو  المدرجة 
 الل الفتاة نيد ا سييت ااع، ضاصيي  المجدييف ممسرسييت  المتمثديية   

غييييية الطظييييا  ييييت   ييييت مضييييس ة مطييييو   ا ييييية جد ييييدة ملييييى ال طييييو  المدرجيييية، ز 
األ  ييييسر المتحوليييية ال سميييية ضال ييييسماة لدحييييدض  التييييت  هييييد  التييييالم ضاألميييي   

مجمو يية مهتييسرة ميي  ال طييو  الفا ييية المدرجيية   6اع الجييدضل الدضليي . ضي  
 . ( 59) ، ما  ة زحتب التتدت  البمطت إل راجهس 2018سم حد ثس  ت   

 __________ 

  .36تم لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، الي (56) 
  .37لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم  (57) 
  .38لدمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم  (58) 
لميدميية ميي    يرييم  الجييدضل ال طييو  الفا ييية ا  تيس ييية المت دييية زسإلحسمييست ا (59) 

 ، ز ثييست مجدييف األميي ، ضاإلحسمييست الميدميية ميي  رؤسييسء لجييسل مجدييف األميي 
ضالاسسئ  الموجهة ملى رئيف مجدف األم ، ض يسريا األمي  ال سم، ضاجتمس ست 

زقحكيسم الجيبأ    مجدف األم  مع ال ددال المتسرمة زيوات ضأ ياا  شيامة  ميال
 .(2001) 1353ألف ضبسء م  الما يق الثسنت لدياار 

  
 6الجدضل 

 2018المدرجة، البنود الفرعية الجديدة المضافة تحت البنود 

 ال طد الفا ت الجد د ال طد مح ا الجدتة ض سريههس
   

S/PV.8160 
 2018كسنول الثسنت/ طس ا  18

  داميا مطسء الثية  دم انترسر أسدحة الدمسر الرسم 

https://undocs.org/ar/S/2018/90
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/807
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8160
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 ال طد الفا ت الجد د ال طد مح ا الجدتة ض سريههس
   

S/PV.8218 
 2018آذار/مسرس  28

 ال م  الجمس ت م  أج   حتي   مديست األمم المتحدة لحفظ التالم  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم

S/PV.8234 
  2018 نيتسل/أماي  16

مطع ال طف الجطتت  ت حس ت الطباع م   يالل التمكيي ، ضالمتيسضاة ميي  الجطتيي ، ضضيمسل  الماأة ضالتالم ضاألم 
 ممكسنية الدجوء ملى الي سء

S/PV.8241 

  2018نيتسل/أماي   23
 الر سب ضالتالم ضاألم  صول التالم ضاألم  الدضليي 

S/PV.8262 

 2018أيسر/مس و  17

 الدضليي ضاألم  التالم   بيب اليسنول الدضلت  ت سيسق صول  صول التالم ضاألم  الدضليي 

S/PV.8305 

 2018 موز/ ولي   9
 حمسيُة األمفسل اليوَم  رءل لدطهبا ست غداً  األمفسل ضالطباع المتدح

S/PV.8307 

 2018 موز/ ولي   11
  هم المهسما األمطية الما   ة زسلمطس  ضالتصدي لهس صول التالم ضاألم  الدضليي 

S/PV.8334 

  2018آب/أغت ف  29
 لمطسز ستض توية االوسسمة  الدضليي صول التالم ضاألم  

S/PV.8346 

 2018أ دول/س تم ا  10
 الفتس  ضالطباع صول التالم ضاألم  الدضليي 

S/PV.8372 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  16
  ضر الموار  ال  ي ية -الجورية لدطبا ست  سب األس التالم ضاألم  الدضليي صول 

S/PV.8382 

 2018  راي  األضل/أكتوبا 25
سسييت م ضاألميي  ضالحفيسظ  دييى التيالم مي   ييالل التمكيي  التية المياأة ضالتيال  بييب  طفييو   يي  الماأة ضالتالم ضاألم 

 ضا نتصس ي لدماأة 
S/PV.8395 

 2018 راي  الثسنت/نو م ا  9
   بيب   د ية األمااف ض ضر األمم المتحدة ل التالم ضاألم  الدضليي و ص 

S/PV.8412 

 2018كسنول األضل/ يتم ا  4
موجهيييية ملييييى رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي   2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  15رسييييسلة م ر يييية  م ضاألم  الدضليي ت  هد  التالاأل  سر الت

لمتيسءلة  ي  الجياائم التيسزع لاميم المتحيدة لت بييب ا المتترسر الهسص ضرئيف  ايق التحيييق
 (S/2018/1031ة اإلسالمية  ت ال ااق ضالرسم )الما ك ة م  جسنب  ا ل/ طظيم الدضل

   
  10 المسائل المعروضة على مجلرس األمرن )المادتران  - باء

   ( المؤقت[ الداخلي ]من النظام  11و  
 ديييى مطيييدا م اضضيييس  68 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، كيييسل  

م  الطظسم الدا دت الم نت ضض يس لموكاة  11. ض مال زسلمس ة ( 60)المجدف
، ضاصيييييي  ( 61)2017 آب/أغتيييييي ف 30الييييييائيف ذات الصييييييدة الم ر يييييية 

 ب أسيي و ت  يي   م يسل موجاألمي  ال سم موا سة الممثدي   ت مجدف األم
المتييسئ  الم اضضيية  دييى المجدييف ضالماحديية التييت مدغهييس الطظييا  ييت  دييك 

. ضلييم  تغييييا الممسرسيية المتمثديية  يييت م راج ال طييو   ييت ال ييييسل ( 62)المتييسئ 
 __________ 

 . S/2019/10انظا  (60) 
 (61) S/2017/507 ، 14ض  13الما ق، الفيا سل.  
 .S/2018/10/Add.2ض  S/2018/10/Add.1انظا،  دى س ي  المثسل،  (62) 

آذار/مييسرس  14الموجب ز ييد ا تمس رييس  ييت جدتيية رسييمية لدمجدييف. ض ييت 
طييوال ”رسييسلة  ييت مطييد جد ييد ز  8203، نظييا المجدييف  ييت جدتييت  2018
موجهييية مليييى رئييييف مجديييف األمييي  مييي   2018ر/ميييسرس آذا 13م ر ييية 

 ثة الدائمة لدممدكة المتحدة ل اي سنيييس ال ظمييى اليسئم زسأل مسل زسلطيسزة لد  
(“، أ رجييت  حيييس S/2018/218ضأ الطييدا الرييمسلية لييدى األمييم المتحييدة )

 .( 36)ال يسل الموجب ت 

، 2017آب/أغت ف  30ضاستطس ا ملى موكاة الائيف الم ر ة  
وي األضلت الوي يصدرن األمي  ال سم  ييت كييسنول يحد  ال يسُل الموجب التط 

  التييت  طظييا  يهييس المجدييف ال طييوَ  الثسنت/ طس ا م  ك   سم زرقل المتييسئ 
، ضميي  ثييم  هييت التت لم  طظا  يهييس المجدييف  ييت التييطوات الييثالث التييسزية

 __________ 

 . S/2018/10/Add.11انظا  (63) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8218
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/PV.8241
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/PV.8307
https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/PV.8346
https://undocs.org/ar/S/PV.8372
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/PV.8412
https://undocs.org/ar/S/2018/1031
https://undocs.org/ar/S/2019/10
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/10/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2018/10/Add.2
https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/2018/10/Add.11
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ا محيييدى اليييدضل األ  يييسء   ة لدحيييوف. ضُيحيييوف سضييي  ال طيييد ميييس ليييم ُ ه يييِّ
سضز نهسية ش سر/  اا ا ز د هس مزيسء ال طد رئيف المجدف  ت مو د    تج

دة سييطة  ييت اليسئميية، ضيظيي  ال طييد  ييت رييون الحسليية مييدرجس  ييت اليسئميية لميي 
رييييا أ ييياى. ضميييس ليييم   ديييب أي  ضلييية   يييو مزييييسء ال طيييد  يييت اليسئمييية، ي 

ر  ييت آذار/مييسرس ميي  ذلييك ال ييسم ملييى ب األضل الييوي يصييدال يييسل المييوج
 .( 64)حوف ذلك ال طد

]ميي  الطظيييسم  11ضض يييس لدمييس ة  نيييد ا سييت ااع،ض ييالل الفتيياة  
، 2017آب/أغتيييي ف  30اليييدا دت الم نييييت[ ضميييوكاة الييييائيف الم ر ييية 

 __________ 

 (64) S/2017/507 16ض  15، الما ق، الفيا سل. 

ضاصييي  المجديييف الممسرسييية المتمثدييية  يييت اسيييت ااع ال ييييسل الميييوجب  يييت 
ف نييد أنهييى نظييان  ييت أي مطييو . مييس مذا كييسل المجديي  اية ك  سييطة لتحد ييدمد

دهِّ  أنهييس  اضيية لدحييوف ال 16، ميي  مييي  ال طييو  الييي 2018ض ت  سم  تييت حييُ
 ييييت كييييسنول الثسنت/ طييييس ا، لييييم ُيحييييوف سييييوى ال طييييد الم طييييول ”الحسليييية  ييييت 

يييي سيييييااليول“  يييي  األ يييياى لتييييطة  15ت آذار/مييييسرس؛ ضُأزيييييت  دييييى ال طييييو  الي
 .( 65)(7 ضلأل  سء )انظا الجدء  دى مدب الدضل امضس ية مطس

 __________ 

 .S/2018/10/Add.9ض  S/2018/10ا انظ (65) 

 
 7الجدضل 

 2018البنود المقترح حذفها من البيان الموجز، 

 ال طد
 ييسري  الطظييا  ييي  ألضل ميياة ضآل ييا 

 ماة
ال طو  الميتاح حيو هس  

 2018 ت  سم 
 الحسلة  ت آذار/

 2018مسرس 
 ؛1948كسنول الثسنت/ طس ا  6 المتقلة الهطدية ال سكتتسنية    

 1965 ا  راي  الثسنت/نو م 5
 ُأزيت ●

 ؛1948أ دول/س تم ا  16 متقلة حيدر أزس 
 1949أيسر/مس و  24

 ُأزيت ●

 ؛1958ش سر/  اا ا  21 موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  التو ال 1958ش سر/  اا ا  20رسسلة م ر ة 
 1958ش سر/  اا ا  21

 ُأزيت ●

 ؛ 1960 موز/ ولي   18 م  م  ضزيا  سرجية كوبسموجهة ملى رئيف مجدف األ 1960 موز/ ولي   11رسسلة م ر ة 

 1961الثسنت/ طس ا كسنول  5
 ُأزيت ●

موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  ضزيييا  سرجييية  1960كييسنول األضل/ يتييم ا  31رسييسلة م ر يية 
 كوبس

 ؛1961س ا كسنول الثسنت/ ط 4
 1961كسنول الثسنت/ طس ا  5

 ُأزيت ●

 ؛1971كسنول األضل/ يتم ا  4 نيةكتتسال س - الحسلة  ت ش   اليسرة الهطدية
 1971كسنول األضل/ يتم ا  27

 ُأزيت ●

موجهية مليى رئييف مجديف األمي  مي  الممثديي  اليدائمي   1971كسنول األضل/ يتم ا  3رسسلة م ر ة 
 ل ابية الدي ية ضجمهورية اليم  الديمياامية الر  ية ضال ااق لدى األمم المتحدةلدجبائا ضالجمهورية ا

؛ 1971األضل/ يتيييييم ا نول كيييييس 9
 1971كسنول األضل/ يتم ا  9

 ُأزيت ●

 ؛1973أ دول/س تم ا  17 شكوى ميدمة م  كوبس
 1973أ دول/س تم ا  18

 ُأزيت ●

 ؛1980أ دول/س تم ا  26 الحسلة مي  م اال ضال ااق
 1991كسنول الثسنت/ طس ا  31

 ُأزيت ●

ملى رئيف مجدف األم  م  الممث  الدائم لتونف موجهة    1985 راي  األضل/أكتوبا   1رسسلة م ر ة  
 دى األمم المتحدةل

 ؛1985األضل/أكتوبا  راي   2
 1985 راي  األضل/أكتوبا  4

 ُأزيت ●

ألم  م  الممثي  اليدائم لتيونف ليدى موجهة ملى رئيف مجدف ا 1988نيتسل/أماي   19رسسلة م ر ة 
 األمم المتحدة

 ؛1988نيتسل/أماي   21
 1988  نيتسل/أماي 25

 ُأزيت ●

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/10
https://undocs.org/ar/S/2018/10/Add.9
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 ال طد
 ييسري  الطظييا  ييي  ألضل ميياة ضآل ييا 

 ماة
ال طو  الميتاح حيو هس  

 2018 ت  سم 
 الحسلة  ت آذار/

 2018مسرس 
مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم لكوبييس لييدى موجهيية ملييى رئيييف  1990شيي سر/  اا ا  2رسييسلة م ر يية     

 األمم المتحدة
 ؛1990ش سر/  اا ا  9
 1990ش سر/  اا ا  9

 ُأزيت ●

 ؛1990آب/أغت ف  2 ااق ضالكويتالحسلة مي  ال 
 2013حبياال/ وني   17

 ُأزيت ●

 ؛1992األضل/أكتوبا اي   ر 8 الحسلة  ت جورجيس
 2009حبياال/ وني   15

 ُأزيت ●

 ؛1995 راي  الثسنت/نو م ا  27 الحسلة  ت سيااليول 
 2014آذار/مسرس  26

 ُحوف ●

 ؛2003أ دول/س تم ا  24 ضاألم  الدضليي  الطهوع زتيس ة اليسنول ض  بيبرس  ت سيسق صول التالم
 2014ش سر/  اا ا  21

 ُأزيت ●

  
 جدتست مجدف األم ا  يهس  ت لتت  ُطظال طو  ا 
 الل الفتاة نيييد مطدا م اضضس  دى المجدف  68 ت حي  ظ   

مطييييدا  ييييت جدتييييس   الم يييييو ة  ييييت  49 ييييت  ا سييييت ااع، نظييييا المجدييييف
ُنظيييا  يهيييس  يييت جدتيييست المجديييف  يييت مطيييدا  49. ضمييي  ميييي  2018  يييسم
مطييييدًا  تصيييي  زسلحييييس ت الهسصيييية م دييييدال م يطيييية  27، كييييسل 2018  ييييسم

مطدًا  تص  زمتسئ  مواضي ية ضمتسئ  أ اى.  22 ضالحس ت اإلنديمية ض
 2018 رييييياي  األضل/أكتيييييوبا  30الم ييييييو ة  يييييت  8386ة ض يييييت الجدتييييي 

 ضنيتتييك ضلورسنتييك، نظييا  ة  ييت ة اإل ييالل  يي  انتهسزييست الييييسلمطسنريي 
 2014شييي سر/  اا ا  28المجدييف  يييت مطيييد   م يييس، رميييس ”رسيييسلة م ر ييية 

موجهة ملى رئيتيية مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم ألضكاانيييس لييدى األمييم 
 2014نيتييسل/أماي   13”رسييسلة م ر يية  (“، ضS/2014/136المتحييدة )

ملى رئيف مجدف األم  م  الممث  الييدائم لال حييس  الاضسييت لييدى  موجهة
ض ييت رييون الجدتيية، أضضييح ممثيي   .( 66)“(S/2014/264)األمييم المتحييدة 

 يييييد  ييييت ممييييسر مطييييد  ،  أنيييي   دييييى اليييياغم ميييي  أل ا جتمييييسع نييييد التييييويد
، ضيمك  أل   يد اجتمس ست مجدييف ميبي أنهمس يظالل مطفصدي  ضمت  م 

لمحيية  8. ض ييا   ييت الجييدضل ( 67)األم  المي دة زرقل ك  مطهمييس  دييى حييدة
 سميييية  يييي  مطييييو  جييييدضل أ مييييسل المجدييييف ضال طييييو  التييييت نظييييا  يهييييس  ييييت 

  الل الفتاة نيد ا ست ااع. الجدتست الاسمية لدمجدف 
 __________ 

 . S/PV.8386انظا  (66) 
 . 2الماجع نفت ، الصفحة  (67) 

 
 8الجدضل 
 2018ظر فيها في جلسات رسمية، المدرجة في جدول أعمال المجلس والنالبنود 

 نظا  ي   ت جدتة رسمية ال طد
  الحاالت الخاصة ببلدان معينة والحاالت اإلقليمية  

  أفريقيا
 ن م مط ية ضسط أ ايييس
 ن م ايييسالتالم ضاألم   ت أ 

 ن م  وميد التالم  ت غاب أ ايييس
 ن م الحسلة  ت مورضندي

 ن م الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى
   الحسلة  ت كوت  يفوار

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.8386
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 نظا  ي   ت جدتة رسمية ال طد
 ن م  ونغو الديميااميةة زجمهورية الكالحسلة المت دي  

 ن م ى الحسلة  ت مط ية ال حياات الك ا 
 ن م ميتسض -الحسلة  ت غيطيس 
 ن م الحسلة  ت لي ايس
 ن م الحسلة  ت لي يس
 ن م الحسلة  ت مسلت

 ن م حسلة  ت الصومسللا
 ن م الحسلة المت دية زسلصحااء الغابية

 ن م ال ضجطوب التو الاألمي  ال سم    التو  يسريا 
   موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  التو ال 1958ش سر/  اا ا  20رسسلة م ر ة 
   المتحدة ئم لتونف لدى األمممجدف األم  م  الممث  الداموجهة ملى رئيف  1985توبا  راي  األضل/أك 1رسسلة م ر ة 
   موجهة ملى رئيف مجدف األم  م  الممث  الدائم لتونف لدى األمم المتحدة 1988نيتسل/أماي   19رسسلة م ر ة 

  األمريكتان
األميم  كولوم يس ليدىمجدف األم  م  الممثدة الدائمة لموجهتسل ملى األمي  ال سم ضرئيف  2016كسنول الثسنت/ طس ا  19رسسلتسل مت سزيتسل م ر تسل 

 (S/2016/53المتحدة )
 ن م

   ملى رئيف مجدف األم  م  ضزيا  سرجية كوبس موجهة 1960ز/ ولي   مو  11رسسلة م ر ة 
   موجهة ملى رئيف مجدف األم  م  ضزيا  سرجية كوبس 1960كسنول األضل/ يتم ا  31رسسلة م ر ة 

   شكوى ميدمة م  كوبس
   دى األمم المتحدةلرئيف مجدف األم  م  الممث  الدائم لكوبس  موجهة ملى 1990ش سر/  اا ا  2رسسلة م ر ة 

 ن م المتقلة المت دية مهس تت
  آسيا

 ن م الحسلة  ت أ غسنتتسل
   ميااميةكوريس الر  ية الديالحسلة  ت جمهورية 
   متقلة حيدر أزس 

   المتقلة الهطدية ال سكتتسنية
   ال سكتتسنية -الحسلة  ت ش   اليسرة الهطدية 

 ن م الحسلة  ت ميسنمسر
  أوروبا

 ن م ضالهاسك الحسلة  ت ال وسطة
 ن م الحسلة  ت ن اص
   الحسلة  ت جورجيس

 ن م (1999) 1244ض  (1999) 1239ض  (1998) 1203ض  (1998) 1199ض  (1998) 1160جدف األم  ات مناار 
 ن م   (S/2014/136موجهة ملى رئيتة مجدف األم  م  الممث  الدائم ألضكاانيس لدى األمم المتحدة ) 2014ش سر/  اا ا  28رسسلة م ر ة 
 ن م    (S/2014/264موجهة ملى رئيتة مجدف األم  م  الممث  الدائم لال حس  الاضست لدى األمم المتحدة ) 2014نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
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 نظا  ي   ت جدتة رسمية ال طد
ممدكية المتحيدة ل اي سنييس ال ظميى ل زسلطيسزية لد  ثية الدائمية لدموجهة ملى رئيف مجدف األم  م  الييسئم زسأل ميس 2018آذار/مسرس  13رسسلة م ر ة   
 (S/2018/218لطدا الرمسلية لدى األمم المتحدة )ضأ ا 

 ن م

  الشرق األوسط
موجهة ملى رئيف مجدف األم  م  الممثدي  الدائمي  لدجبائا ضالجمهورية ال ابية الدي ية ضجمهورية الييم   1971كسنول األضل/ يتم ا  3رسسلة م ر ة 

 (S/10409ى األمم المتحدة )اامية الر  ية ضال ااق لدالديمي
  

   الحسلة مي  م اال ضال ااق
 ن م الحسلة المت دية زسل ااق

   الحسلة مي  ال ااق ضالكويت
 ن م الحسلة  ت الراق األضسط

 ن م الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي 
 بندا 28 المجموع، الحاالت الخاصة ببلدان معينة والحاالت اإلقليمية  

  متسئ  مواضي ية ضمتسئ  أ اى 
 ن م محسمة ميدمة م  الائيف الحسلت لمطظمة األم  ضالت سضل  ت أضرضبس
 ن م محسمست م المية ييدمهس رؤسسء الهيئست الفا ية التسز ة لمجدف األم 

 ن م محسمة ميدمة م  رئيف محكمة ال دل الدضلية
   وارأل ت حس ت ال ثة  محسمة ميدمة م  ضكي  األمي  ال سم لدر ضل اإلنتسنية ضمطتق اإلغس
   محسمة ميدمة م  المفوع التسمت لامم المتحدة لر ضل الالجئي 

 ن م األمفسل ضالطباع المتدح
 ن م ةال سمالطظا  ت مراضع  يايا مجدف األم  الميدم ملى الجم ية 

 ن م األمم المتحدة ضالمطظمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  دى صول التالم ضاألم  الدضليي ل مي  الت سض 
 ن م  أ()كمة ال دل الدضليةت محشسغا   سب لم ءمو د مجااء انته

 ن م )أ(انتهسب   و  ت محكمة ال دل الدضلية
   ن سيس  سمة  ت دق زسلجباءات

 ن م   (S/2017/507 طفيو موكاة رئيف مجدف األم  )
 ن م اآللية الدضلية لتصايف األ مسل المت يية لدمحكمتي  الجطسئيتي 

 ن م صول التالم ضاألم  الدضليي 
 ن م (2001) 1353ف األم  مع ال ددال المتسرمة زيوات ضأ اا  شامة  مال زقحكسم الجبأ   ألف ضبسء م  الما يق الثسنت لدياار ع مجدستماج

 ن م  دم ا نترسر
 ن م  دم انترسر أسدحة الدمسر الرسم 

 ن م  الديمياامية دم ا نترسر/جمهورية كوريس الر  ية 
 ن م مطسء التالم ضالحفسظ  دي 

   التالم ضاألم  الدضليي الطهوع زتيس ة اليسنول ض  بيبرس  ت سيسق صول 
 ن م دححمسية المدنيي   ت الطباع المت

 ن م ز ثة مجدف األم 
   األسدحة الصغياة

https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/10409
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
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 نظا  ي   ت جدتة رسمية ال طد
 ن م  الدضليي األ  سر التت  هد  التالم ضاألم   

 من  األ مسل اإلررسميةاأل  سر التت  هد  التالم ضاألم  الدضليي  م  جااء 
 ن م  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 

 ن م الماأة ضالتالم ضاألم 
 بندا 21 مواضيعية ومسائل أخرى المجموع، مسائل  
 )أ(بندا 68 مجموع عدد البنود المدرجة في جدول األعمال  
 بندا 49 مجموع عدد البنود المناقشة  
 
ال ييدل الدضلييية“، م طييوني  ”مو ييد مجييااء انتهييسب لميي ء شييسغا  ييت محكميية ال ييدل الدضلييية“ ض ”انتهييسب   ييو  ييت محكميية ، نظييا المجدييف  ييت مطييد   2018 ييت  ييسم  )أ( 

 رجس  ت نسئمة ال طو  الم اضضة  دى المجدف.د  لم
  

 المناقشات المتعلقة بجدول األعمال - جيم
المطسنرييست زرييقل جييدضل  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، جييات  

أ مسل المجدف أسسسس  ت سيسق ال طو  الهسصة م ددال أض مطييسمق م يطيية 
 .(4ض  3ض  2الحس ت  ض يمس  ت دق ز ناار جدضل األ مسل )انظا

 2الحالة  
 الحالة في الشرق األوسط 

 ييت  2018آذار/مييسرس  19الم يييو ة  ييت  8209تيية  ييت الجد 
ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييط“ لالسييتمسع ملييى محسميية 

لحيييوق اإلنتييسل  يمييس  ت دييق زييسلطباع ندمهس مفوع األمم المتحييدة التييسمت 
 ت الجمهورية ال ابية التورية، أ اب أ  سء المجدف  يي  آراء مهتدفيية 

  ب ز يييييييض أ  يييييييسء المجديييييييف  ييييييي أ يييييييا . ض ( 68)زريييييييقل  ييييييييد ا جتميييييييسع
ار جييدضل األ مييسل، ممييس أ ى ملييى مجييااء  صييويت ا تااضييس هم  دييى منييا 

مدييدن، ضسييتة أ  ييسء مجاائت. ضن   التصويت، أشسر ممث   انتييس ملييى أل 
آ يياي   ييت المجدييف، نييد مد ييوا جمس يييًس  يييد جدتيية اإلحسميية ”ألسيي سب 

وانييييب ضظيفيييية ض طييييية“. ضنييييسل مل حييييوق اإلنتييييسل جسنييييب أسسسيييت ميييي  ج
رييييوا الي ييييي  نييييدمهس لمجدييييف مطييييو آ ييييا محسميييية ميييي  األزميييية لييييم ي سلجيييي  ا

. ضشييييد   دييييى أل المفييييوع 2014المفييييوع التييييسمت آنييييواك  ييييت  ييييسم 
محسمست أ اى زرقل حييس ت مدرجيية  دييى جييدضل أ مييسل م التسمت ند ند

المجديييف مطيييو ذليييك الحيييي ، ضشيييد   ديييى أل الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية 
 __________ 

مييييست  ييي  رييييوا ال طييييد، انظييييا الجييييبء . لدمبيييييد ميييي  الم دو S/PV.8209انظيييا  (68) 
  .23األضل، اليتم 

مثيييي  ا  حييييس  سل م. ضنيييي ( 69)ول اسييييتثطسء لييييولك ط غييييت ض  يمكيييي  أل  كيييي   
الاضست من     وجد م ار ل يد رون الجدتة، ألل حيييوق اإلنتييسل ليتييت 

ضل أ مييسل المجدييف، ميي   طييدرج زييسألحاى م  المواضيع المدرجة  دى جييد
. ضأكيييد أل ا  حيييس  الاضسيييت ( 70) يييت مميييسر ض يييية مجديييف حييييوق اإلنتيييسل

و مطييد جدضل األ مسل الم نييت، ضريي ي سرع الطظا  ت ال طد المدرج  ت   
ئم مييييي  مطيييييو  جيييييدضل األ ميييييسل، مييييي  ي يييييسرع  ييييييد الجدتييييية زسلريييييك  نيييييس

ت  ل يد مداض ت  ييت . ضأ اب ممث  الصي  أي س    م سرض( 71)الميتاح
. ( 72)المجدف زرقل متقلة حيوق اإلنتسل  ت الجمهورية ال ابييية التييورية

ي تمييد المجدييف  ضماح جدضل األ مسل الم نت لالجتمييسع لدتصييويت. ضلييم
ل  دييى ال ييد  الم دييوب ميي  صييو مسل الم نييت زتيي ب  ييدم الحجدضل األ 

 .( 73)األصوات الم يدة
 

 __________ 

 (69) S/PV.8209 2، الصفحة . 
 الماجع نفت .  (70) 
 . 3الماجع نفت ، الصفحة  (71) 
 الماجع نفت .  (72) 
تيييس، ضالكوييييت،  أصيييوات )مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد، ض ان   8حظيييت ا نتيييااح متق ييييد   (73) 

أصيوات م سرضية )ا  حيس     4ضالممدكة المتحيدة، ضرولطيدا، ضالو ييست المتحيدة(، ض  
وميييست(، ضالصييي ، ضكسزا تييتسل( ضامتطييسع  المت ييد ة الي   -الاضسييت، ضبوليفيييس ) ضليية  

 يس ا ستوائية، ضكوت  يفوار(. أ  سء    التصويت )مثيوبيس، ضغيط  3

https://undocs.org/ar/S/PV.8209
https://undocs.org/ar/S/PV.8209
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 3الحالة  
التعررراون برررين األمرررم المتحررردة والمنظمرررات اإلقليميرررة ودون  

 اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليين

 ييت  2018أ دول/سيي تم ا  5الم يييو ة  ييت  8340دتيية  ييت الج 
ممييسر ال طييد الم طيييول ”الت ييسضل مييي  األميييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديميييية 

سضل المجديييف التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “،  طييي  ض ضل اإلنديميييية  ديييى صيييول 
. ض ييت رييون الجدتيية، أ يياب أ  ييسء المجدييف  يي  ( 74)واالحسلة  ت نيكسراغ
 يد الجدتة، زمس  ت ذلك مس مذا كييسل  ط غييت أل  كييول آراء مت س طة زرقل 

الحسليية  ييت نيكييسراغوا مدرجيية  ييت جييدضل أ مييسل المجدييف. ضأ ابييت ممثديية 
راج ريييون لو يييد الو ييييست المتحيييدة  ديييى م الممدكييية المتحيييدة  ييي  امتطسنهيييس 

ل المجدف، م كدة ضاضرة ممالع المجدييف  دييى المتقلة  ت جدضل أ مس
. ضأكييد ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل متييقلة ( 75)شييواغ  المطظمييست اإلنديمييية

نيكييسراغوا   مكييسل لهييس  ييت جييدضل أ مييسل المجدييف، ألل الحسليية التيسسييية 
الو يييست  لدتييدم ضاألميي  الييدضليي . ضا هييمالدا دية  ت ال دد    رك   هد دا 

 تييولى رئسسيية المجدييف  ييت ذلييك الرييها، زسسييتهدام  المتحييدة، التييت كسنييت
”منحييييسم“ متييييقلة نيكييييسراغوا  ييييت جييييدضل أ مييييسل م ييييار منديمييييت ميييي  أجيييي  

. ض يييسرع ممثييي   ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست التال يييب ( 76)المجديييف
راضع  ت   ييم آليييست الت ييسضل م طو  جدضل األ مسل الوي  تمث  رد   الم

. ضر ييض ممثيي  جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية ( 77)المطظمييست اإلنديمييية مييع
درجة  ت جدضل أ مسل المجدف لفاع مجااء ممسرسة استغالل ال طو  الم

مطسنريية زرييقل المتييسئ  الدا دييية، م كييدا أل رييون الممسرسيية  رييك  سييسزية 
. ( 78)لمتحييدة ضض ييية المجدييف  ياة ض رك  انتهسكس صسر س لميثسق األمم ا

مثييي  نيكيييسراغوا مل رطيييسك  وا ييييس  يييت اآلراء  يييت المجديييف  ديييى أل سل مضنييي 
 هد ييدا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي  ضأل م راجهييس  ييت الحسليية  ييت مدييدن    رييك  

جييييدضل أ مييييسل المجدييييف يرييييك   ييييد ال ضاضييييحس  ييييت الريييي ضل الدا دييييية 
 .( 79)الدضلتلطيكسراغوا ض انس لميثسق األمم المتحدة ضاليسنول 

 
 __________ 

. لدمبيييييد ميييي  الم دومييييست  ييي  رييييوا ال طييييد، انظييييا الجييييبء S/PV.8340انظيييا  (74) 
  .38األضل، اليتم 

 (75) S/PV.8340 9، الصفحة . 
 .8-7 ، الصفحتسل الماجع نفت (76) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (77) 
 . 28-27الماجع نفت ، الصفحتسل  (78) 
 . 25الماجع نفت ، الصفحة  (79) 

 4الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

ضأضكاانيييس  ييت زحييا  يييب  صييس د التييو ا مييي  ا  حييس  الاضسييت  
 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا  26 يييييت  8409آزضف،  ييييييد المجديييييف جدتيييييت  

،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد 2018
تييااع ى ا  . ضأ  ( 80)“تهسك حدض  ا  حس  الاضستالفا ت الم طول ”ان 

  دى جدضل أ مسل ملييى  صييويت مجاائييت  ييت المجدييف. ضن يي  التصييويت،
أ لت ممثدة الو يست المتحدة م يسل، زسلطيسزة    مولطييدا ضالتييويد ضالممدكيية 
المتحدة ضرولطدا أي س، لم سرضة مجييااء مطسنريية زرييقل التصيي يد اله يييا 

ا  حييس   ر ال طد الفا ت الم طول ”انتهسك حدض  ت م يق كيام  ت ممس
سل ممثيي  . ضن( 81)تاح  ض د ا  حس  الاضستالاضست“،  دى الطحو الوي ان

ا  حيييس  الاضسيييت مل ال ديييب الم يييس  اليييوي ندمتييي  أضكاانييييس ز ييييد جدتييية 
مطفصييدة  ييت ممييسر مطييد مهتدييف ميي  جييدضل األ مييسل مييس رييو م  محسضليية 

ض األمييي  اليييدضلت، ضأضيييسف أل مطيييد لتجطيييب  حمييي  المتييي ضلية  ييي   ييييوي 
. ضميياح جييدضل ( 82)سسييبأل مييسل الييوي انتاحتيي  أضكاانيييس غيييا مط جييدضل ا

 نيييييت لالجتميييييسع لدتصيييييويت. ضليييييم ي تميييييد المجديييييف جيييييدضل األ ميييييسل الم
األ ميييسل الم نيييت ل يييدم حصيييول   دييييى ال يييد  الم ديييوب مييي  األصييييوات 

ف  . ضب يييد التصيييويت، أ ييياب ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت  ييي  أسييي ( 83)الم ييييدة
ل يمطيييع ا  حيييس  أحيييد يمكييي  أ لطتيجييية التصيييويت ضشيييد   ديييى أل ميييس مييي 

، ميي  مثييسرة متييقلة  ييت الاضسييت، موصييف    ييوا  ائمييس  ييت مجدييف األميي 
المجدييف  ييت ممييسر مطييد ميي  مطييو  جييدضل األ مييسل  ت دييق مهييون المتييقلة. 
ضا هم أ  سء المجدف الييو   صييو وا ضييد جييدضل األ مييسل الم نييت زييقنهم 

 ت ممييسرن  مطو  جدضل األ مسل الوي  يدت الجدتة مهتمول زقي مطد م 
ت الجدتيية كدة. ضنييسل منيي  ليي   ديييت ميسنييس  يي أكثييا ميي  ارتمييسمهم زحيي  المريي 

 2014شييي سر/  اا ا  28الم ييييو ة  حيييت ال طيييد الم طيييول ”رسيييسلة م ر ييية 
موجهة ملى رئيتيية مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم ألضكاانيييس لييدى األمييم 

 __________ 

مبيييييد ميييي  الم دومييييست  ييي  رييييوا ال طييييد، انظييييا الجييييبء . لدS/PV.8409انظيييا  (80) 
  .37األضل، اليتم 

 (81) S/PV.8409 2، الصفحة . 
 الماجع نفت .  (82) 
 -أصييوات م يييدة )ا  حييس  الاضسييت، ضبوليفيييس ) ضليية  4حصيي  ا نتييااح  دييى  (83) 

أصييوات م سرضيية )مولطييدا،  7 ضكسزا تيتسل(، ضالمت يد ة اليوميييست(، ضالصييي ، 
ضأ الطييييدا مدكيييية المتحييييدة ل اي سنيييييس ال ظمييييى ضالتييييويد، ض انتييييس، ضالكويييييت، ضالم

أ  ييييسء  يييي   4الرييييمسلية، ضرولطييييدا، ضالو يييييست المتحييييدة األمايكييييية(، ضامتطييييسع 
  التصويت )مثيوبيس، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكوت  يفوار(.

https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
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( ألل رييوا ال طييد ميي  جييدضل 5(“ )انظييا الحسليية S/2014/136المتحييدة )
سسب لدمطسنرة نيييد الطظييا، ضسييتصييا  دييى ال يييسل الييوي األ مسل غيا مط 

 .( 84)أ لى ز   الل الجدتة الحسلية   ديال لدتصويت
 
 5الحالة  
موجهرة إلرى رئيسرة  2014شربا//فبراير  28رسالة مؤرخة  

ا لررردى األمرررم جلرررس األمرررن مرررن الممثرررل الررردائم ألوكرانيررر م
  (S/2014/136) تحدةالم

ت/نو م ا  ريياي  الثييسن  26الم يييو ة  ييت  8409 يييب الجدتيية  
تييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد ل ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول ا 2018
، ( 85)(4فا ييت الم طييول ”انتهييسك حييدض  ا  حييس  الاضسييت“ )انظييا الحسليية ال

 ييت اليييوم نفتيي ،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول  8410 يييد المجدييف جدتييت  
موجهة ملى رئيتة مجدف األم   2014ش سر/  اا ا  28”رسسلة م ر ة 

. ( 86)“(S/2014/136) دةميي  الممثيي  الييدائم ألضكاانيييس لييدى األمييم المتحيي 
ض يب محسمة ندمتهس ضكيدة األمي  ال ييسم لدريي ضل التيسسييية، أشييسر ممثيي  

ضأ يياب  يي   ي يية أمديي  ميي    دييي   8409الممدكيية المتحييدة ملييى الجدتيية 
  حييس  الاضسييت ز ييد التصييويت اإلجاائييت، الييوي التصييويت الييوي ندميي  ا

 __________ 

 (84) S/PV.8409 3، الصفحة . 
. لدمبيييييد ميييي  الم دومييييست  ييي  رييييوا ال طييييد، انظييييا الجييييبء S/PV.8409انظيييا  (85) 

  .37األضل، اليتم 
 . S/PV.8410انظا  (86) 

جدتة. ضشد   دى أل ممث  ا  حس  سفا     دم مناار جدضل أ مسل الأ
الاضسيييت ليييم يييييدم   دييييال لدتصيييويت، مييي  ميسنيييس موضيييو يس، ضبيييولك أظهيييا 
از راء لمجدف األم  ضأ  سئ  ز دم ن ول  نتيجة التصويت اإلجاائت م  

كة المتحدة أن   ت حي  أل ا  حييس  جسنب المجدف. ضأضسف ممث  الممد
انيييس  ييت ممييسر مطييد مهتدييف ل  طييسنل زسنتظييسم الحسليية  ييت أضكا الاضسييت كييس

م  مطو  جدضل األ مسل  ت المسضت،  يد   مد ا تيسر  طييوال اسييتفبازي 
. ضأكييد ممثيي  مولطييدا، ( 87)لدجدتيية التييت  يييدت  ييت ضنييت سييسمق ميي  اليييوم

حييدة، أل ممثيي  ا  حييس  الاضسييت مييا  ًا الحجيية التييت سييسنتهس الممدكيية المت 
م يييييسل كسميييي   صييييويت اإلجاائييييت،،  يييييب الت 8409ة أ لييييى،  ييييت الجدتيييي 

ضجييييييوراي زحكييييييم الوانييييييع    تفييييييق مييييييع ممسرسييييييست ضإجييييييااءات مجدييييييف 
. ضأ ابيييت ممثدييية رولطيييدا أي يييس  ييي   ق ييييدرس لدطي ييية اإلجاائيييية ( 88)األمييي 

ق زجييييدضل . ض يمييييس  ت ديييي ( 89)التييييت أثسررييييس ممييييثال الممدكيييية المتحييييدة ضبولطييييدا
   الاضسييت أل ض ييد مدييدن  يياى أل، أكييد ممثيي  ا  حييس8409ل الجدتيية أ مس

انتييييااح  يييييد جدتيييية  ييييت ممييييسر مطييييد مهتدييييف ميييي  مطييييو  جييييدضل األ مييييسل 
 .( 90)لمطسنرة الحسلة  ت أضكاانيس ضحولهس كسل ل  مس   ارن  مسمس

 __________ 

 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (87) 
 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (88) 
 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (89) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (90) 

   
 التمثيل ووثائق التفويض  - ثالثا

 مالحظة 
متمثييي  أ  ييسئ  سرسة المجدف المت دييية يغ ت اليتم الثسلث مم 

ميييي  الطظييييسم  17ملييييى  13ضضثيييسئق  فوي ييييهم، ضرييييت  تصيييي  زيييسلموا  ميييي  
 .الدا دت الم نت

 
 13المس ة  
س يييست كييي    يييو مييي  أ  يييسء مجديييف األمييي  يمثدييي   يييت اجتم 

مييي  ال ييسم ضثييسئق  فييويض أي مجدف األم  ممث  م تمد. ض اس  ملييى األ
ممثييييي   يييييت مجديييييف األمييييي  ن ييييي  أل يريييييغ  مي يييييدن  يييييت مجديييييف األمييييي  

يي     أربع ض راي  سس ة. ضيصدر ضثسئق التفييويض ممييس رئيييف    زمس
حيييق ليييائيف ضزييييا  سرجيتهيييس. ضي ومييية الم طيييية ضإميييس الدضلييية أض رئييييف الحك

 سرجيتهييس ا شييتااك و  ييت مجدييف األميي  أض لييوزيا حكومة ك   ضلة   يي 
  ت اجتمس ست مجدف األم   ضل  يديم ضثسئق  فويض.

 14المس ة  
 ديييى كييي   ضلييية   يييو  يييت األميييم المتحيييدة ليتيييت   يييوا  يييت  

المتحدة، مذا   يت ملييى مجدف األم  ضك   ضلة ليتت   وا  ت األمم 
 يييدم ضثييسئق  مجدييف األميي ، ألاك  ت جدتة أض أكثييا ميي  جدتييست ا شتا 
ويض لدممثيي  الييوي   يطيي  لهييوا الغيياع. ض اسيي  ضثييسئق  فييويض رييوا  فيي 

الممثيي  ملييى األمييي  ال ييسم زمييس   يييي   يي  أربييع ض ريياي  سييس ة ن يي  أضل 
 جدتة  د ى ملى ح وررس.

 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/PV.8410
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 15المس ة  
األميي     ضثييسئق  فييويض الممثدييي   ييت مجدييف يفح  األمييي  ال ييسم   

   دف األم  إلنااررس.  ياياا ملى مج  ، ضييدم 14مس ة ضأي ممث  ي ي  ض يس لد 
 16المس ة  
ريثمس  تم مناار ضثسئق  فويض أي ممث   ت مجدف األم  ض يييس  

مت ييس زمييس  تمتييع زيي  الممث  مي دن زصورة م نتة مت  ، يرغ  ذلك15لدمس ة 
 .آل اضل م  حيوق الممثدول ا

 17المس ة  
ك  ممث   ت مجدف األم   ديييى ضثييسئق  فوي يي  ا تااضييس  ييت  

مجديييف األمييي  يتيييتما  يييت شيييغ  مي يييدن متمت يييس زميييس  تمتيييع زييي  الممثديييول 
 اآل اضل م  حيوق ملى أل   ت مجدف األم   ت الموضوع.

ميي  الطظييسم  13ة الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ض مييال زسلمييس  ييالل  
ل ييييسم ضثييييسئق  فييييويض ممثديييييت األمييييي  اسييييدت ملييييى الييييدا دت الم نييييت، ُأر 

م األمييي  ال ييسم  يايييان ملييى المجدييف  األ  ييسء  ييت مجدييف األميي . ثييم نييده
]ميي  الطظيييسم الييدا دت الم نيييت[. ضكسنييت ريييون التييييسريا  15 مييال زسلميييس ة 

، ( 91)ت  غيييياات  ييت  مثييي  أ  ييسء المجدييف حسل ملى المجدف كدمس ماأ
ف المطته ييي  حييد ثس ن يي  ضكييولك  طييدمس  ييتم  تييمية ممثدييت أ  ييسء المجديي 

. ضليييم  جيييا مطسنريييست زريييقل  فتييييا ض   ييييق ( 92)مدايييية كييي   تييياة   يييوية
]ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت[  ييالل الفتيياة نيييد  17ملييى  13المييوا  ميي  
 ا ست ااع.

 __________ 

 S/2018/381ض  S/2018/117انظييييييييا،  دييييييييى سيييييييي ي  المثييييييييسل، الوثييييييييسئق  (91) 
 .S/2018/593 ض

لالمالع  دى  يايا األمي  ال سم    ضثسئق  فويض الممثدي  ضنواب الممثدي   (92) 
ضالممثدييييييي  المطيييييييسضبي  لديييييييدضل التييييييت انته يييييييت أ  يييييييسء  ييييييت مجديييييييف األمييييييي  

 .S/2017/1107 ، انظا2019ملى  2018 لدفتاة

   
 الرئاسة - رابعا

 مالحظة 
داضل الرييهاي م الاازع ممسرسَة المجدف المت دية زسلتيي اليت يغ ت 

الييائيف  يي  الائسسيية زصييورة م نتيية أثطييسء  لدائسسيية ض ضر الييائيف ض هدييت
ز يطهيييييس ذات صيييييدة م سشييييياة زسل  يييييو اليييييوي يمثدييييي  الطظيييييا  يييييت متيييييقلة 

ميي  الطظييسم  20ملييى  18ال  وة التت  مثد ، ضرييت  ت دييق زييسلموا  ميي   أض
 الم نت.الدا دت 

 18المس ة  
جييييييسئت  تييييييداضل أ  ييييييسء مجدييييييف األميييييي  زحتييييييب التا يييييييب اله 

 اإلنكديبي ألسمسئهم. ضيرغ  ك  رئيف مطص   لفتاة شها  يويمت.
 19لمس ة ا 
 ييياأس اليييائيف جدتيييست مجديييف األمييي  ضيتيييولى، متفيييويض مييي   
 لمتحدة.األمم ادف األم ،  مثي  المجدف موصف  ريئة م  ريئست مج
 20المس ة  
مذا رأى رئيييييف مجدييييف األميييي  أل الو ييييسء زمتيييي ضليست الائسسيييية  

الصحيح ييت ت مط  أ   اأس المجدف  ت أثطسء الطظييا  ييت   دى الوج 
متيييقلة ز يطهيييس ذات صيييدة م سشييياة زسل  يييو اليييوي يمثدييي ،   ديييي  أل ي ديييم 

طظييا  ييت ن ذاك. ض ييت  دييك الحسليية  يي ضل الائسسيية، لغيياع الالمجدييف زييياار 
  زحتيييب التا ييييب الهجيييسئت  ديييك المتيييقلة، مليييى ممثييي  ال  يييو التيييسلت لييي 

م  المفهوم أل أحكسم رون المييس ة  ط  ييق  دييى  ل يكول اإلنكديبي،  دى أ
الممثدييي   ييت مجدييف األميي  الييو   ي دييب مليييهم زسلت سنييب  ييولت الائسسيية. 

، 19 دى الصفة التمثيدية لدائيف ض يييس لييط  المييس ة ض    ثا رون المس ة 
 .7أض  دى ضاج س   المطصوص  ديهس  ت المس ة 

 ضر رئيييف  -  تقلف روا اليتم م  نتمي   ا يي ، رمس: ألييف 
]ميييي  الطظييييسم الييييدا دت الم نييييت[(؛  19ض  18مجدييييف األميييي  )المس  ييييسل 

 المطسنرست المت دية مائسسة مجدف األم  - ضبسء

 20أي حسليية  تييتد ت    يييق المييس ة   ، لييم   يياأ 2018ض ت  سم  
،  ييالل 2018]ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت[. ض ييت كييسنول الثسنت/ طييس ا 

نصييييييب األ ييييييالم أل  ييييييسء المجدييييييف رئسسيييييية كسزا تييييييتسل، أنيييييييم حفيييييي  
 .( 93)المطته ي  حد ثس، لدماة األضلى  ت  سري  المجدف

 
 __________ 

 . S/2018/254 انظا (93) 

https://undocs.org/ar/S/2018/117
https://undocs.org/ar/S/2018/381
https://undocs.org/ar/S/2018/593
https://undocs.org/ar/S/2017/1107
https://undocs.org/ar/S/2018/254
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 ]مرن 19و  18دور رئيس مجلس األمن )المادتران  - ألف
   النظام الداخلي المؤقت[(

الم نيييت،  يييداضل أ  يييسء   الطظيييسم الييدا دت مييي  18ض يييس لدميييس ة  
ألسييييمسئهم رئسسيييية مجدييييف األميييي  زحتييييب التا يييييب الهجييييسئت اإلنكديييييبي 

المجدييف لميييدة شييها  ييييويمت. ضبسإلضييس ة مليييى  يياؤس جدتيييست المجديييف 
ضالمرسضرات غيييا الاسييمية لدمجدييف زكسميي  ريئتيي  ضجدتييست التحييسضر غيييا 

 حيييت سيييد ة اسيييمية، ضاصييي  رئييييف المجديييف ا ضييي الع ز يييدة مهيييسم ال
لمهسم مس  دت: )أ(  يديم محسمست . ضشمدت رون ا19المجدف ض يس لدمس ة 

غيا األ  سء  ت المجدييف ضضسييسئ  اإل ييالم زرييقل مانييسم  ال ميي   لددضل
الرييييهاي لدمجدييييف  ييييت مداييييية كيييي  شييييها؛ )ب(  مثييييي  المجدييييف ضاإل  ء 

س  ييت ذلييك  يياع التيايييا التييطوي لدمجدييف  دييى م يسنييست نيسزيية  طيي ، زميي 
؛ )ج( اإل  ء م يسنييست أض م دومييست لدصييحس ة،  يييب ( 94) ييية ال سمييةالجم

رسييييمية لدمجدييييف زكسميييي  ريئتيييي  أض كدمييييس  وصيييي  مجييييااء مرييييسضرات غيييييا 
أ  سء المجدف ملى ا فسق زرقل ن . ضضاصيي  رؤسييسء المجدييف اإلزيييسء 

شيييهاية ميييع األميييي  ال يييسم  ديييى الممسرسييية المتمثدييية  يييت  ييييد اجتمس يييست 
، شيييسرك 2018. ض يييت  رييياي  األضل/أكتيييوبا ( 95)ضرئييييف الجم يييية ال سمييية

يييية ال سمييية ضالمجديييف رئييييف مجديييف األمييي   يييت حيييوار ميييع رئيتيييت الجم 
ا نتصيييييييس ي ضا جتميييييييس ت حيييييييول موضيييييييوع ” جد يييييييد ا لتيييييييبام مت د يييييييية 

. ضضاص  ممثدو أ  سء المجدف، زصفس هم الومطية،  يييديم ( 96)“األمااف
دييف  ييالل  ميي  المج يييمست  ت ييم  م دومييست  يي  الجوانييب الائيتييية ل
 .( 97)الرها الوي  تولى  ي  ك  مطهم رئسسة المجدف

 __________ 

)انظييييييييييا  2018آب/أغتيييييييييي ف  30الم يييييييييييو ة  ييييييييييت  8335 ييييييييييت الجدتيييييييييية  (94) 
S/PV.8335ا تميييييد ال ،)( مجديييييف  ياييييييان مليييييى الجم يييييية ال سميييييةA/72/2 .)

)الو يست المتحدة( التيايا  دى  س تم اض اضت رئيتة المجدف لرها أ دول/
مييي   ضر هيييس الثسنيييية ضالتييي  ي   يييت  114الجم يييية ال سمييية  يييت الجدتييية ال سمييية 

ضاض. ضلييد نيدم -ء الاازع، الفاع أض . انظا أي س الجب 2018أ دول/س تم ا  12
( ملييييى الجم ييييية ال سميييية  ييييت الجدتيييية A/73/2) 2018 يايييييا المجدييييف ل ييييسم 

أ دول/سيييي تم ا  10ميييي   ضر هييييس الثسلثيييية ضالتيييي  ي  الم يييييو ة  ييييت  105ال سميييية 
  (.A/73/PV.105)انظا  2019

  .91الفياة ، 313/72ناار الجم ية ال سمة  (95) 
 . 9، الفياة A/73/956انظا  (96) 
 S/2018/589ض  S/2018/575انظييييييييا،  دييييييييى سيييييييي ي  المثييييييييسل، الوثييييييييسئق  (97) 

. ض ييييا  نسئميييية زسلتيييمييييست الرييييهاية  ييييت التيييييسريا التييييطوية S/2018/1015 ض
لدمجدييييف ملييييى الجم ييييية ال سميييية أض يمكيييي  ا مييييالع  ديهييييس   ييييا اليييياازط التييييسلت:  

www.un.org/securitycouncil/content/monthly-assessments. 

ضض ييييييس لمييييييوكاة رئييييييف المجدييييييف ض ميييييال زسلممسرسييييية التييييييسزية،  
دت  مدية  يياع التيايييا التييطوي 2017آب/أغت ف  30الم ر ة  ، أُ ِّ

متطتيييق ميي  رئيييف المجدييف  2017لدمجدييف ملييى الجم ييية ال سميية ل ييسم 
لممسرسييية ، اليييوي ضاصييي  ا ه يييسع ا( 98))الصيييي ( 2017وز/ وليييي  لريييها  م

ل اآلراء  يد جدتست غيا رسييمية مييع الييدضل األ  ييسء لت ييس المتمثدة  ت 
 .( 99)2008 زرقل التيايا التطوي، ضرت ممسرسة مدأت  ت  سم

، ضاصيييي  أ  ييييسء المجدييييف،  ييييالل  تيييياات 2018ض ييييت  ييييسم  
 ييييسر الطسشييييئة ال سميييية رئسسيييية كيييي  مييييطهم، لفييييت انت ييييسن المجدييييف ملييييى األ 

، ض يييت ز يييض ( 100)التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ضال يييسماة لدحيييدض  التيييت  هيييد  
ية جد دة ملى ال طو  المواضييي ية المدرجيية زغييية األحيسل، مضس ة مطو   ا 

 ييو يا التوجييي  لدمييداض ت. ض ييت  ييدةهع ميي  رييون الحييس ت، ُ مهِّمييت ضرنييست 
 يييس  الجدتييست، زغييية  ييقميا مفسريمية أ ده هس الائسسة لييولك الرييها ن يي  ان 

أ  ييسء المجدييف أي ييس ممسرسيية   ميييم   ييد  ميي  . ضضاصيي ( 101)المطسنريية
 .( 102)تت نظمورس  الل  تاة رئسستهممدهصست ا جتمس ست ال

جهِّع 2017آب/أغتيي ف  30ض ييت مييوكاة الييائيف الم ر يية   ، شييُ
الاؤسييسء المي دييول  دييى مطسنريية مانييسم  ال ميي  الرييهاي الم نييت مييع زيييية 

 __________ 

 (98) S/2017/507 127، الما ق، الفياة . 
 . S/PV.8335انظا  (99) 
ل األ  يسء  مياًل لدمبيد م  الم دومست    مد ست اإلحسلة التيت نيدمتهس اليدض  (100) 

  ألف.-اليتم األضل الجبء الاازع،م  ميثسق األمم المتحدة، انظا  35زسلمس ة 
الم ييو ة  8234 دى سي ي  المثيسل، كيسل م اضضيس  ديى المجديف  يت جدتيت   (101) 

مطييييع ال طييييف ” مييييوكاة مفسريمييييية زرييييقل موضييييوع  2018نيتييييسل/أماي   16 ييييت 
ضالمتيسضاة ميي  الجطتيي  ضضيمسل الجطتت  ت حس ت الطباع م   يالل التمكيي  

، الما ييييييييييييق( )انظييييييييييييا S/2018/311) “ ممكسنييييييييييييية الدجييييييييييييوء ملييييييييييييى الي ييييييييييييسء
S/PV.8234 كييسل 2018أكتييوبا  16الم يييو ة  ييت  8372(؛ ض ييت الجدتيية ،

صيول التيالم ضاألمي  ” موكاة مفسريمية زرقل موضيوع  م اضضس  دى المجدف
، S/2018/901) “  ضر الميوار  ال  ي يية -يية لدطيباع األسي سب الجور الدضليي : 

  (.S/PV.8372الما ق( )انظا 
ة المثيسل، نيسم ممثي  كسزا تيتسل ز يد الجدتية مت مييم ميوجب ل حسمي  دى سي ي   (102) 

كيييييييسنول  18لمواضييييييي ية الا ي ييييييية المتييييييتوى التييييييت  ييييييييدت  ييييييت اإل المييييييية ا
 دم انترسر أسدحة الدمسر الرسم :  داميا ” زرقل موضوع   2018الثسنت/ طس ا 
(؛ ضنسم ممث  الكويت ز د ا جتمسع مت مييم ميوجب S/2018/107) “ مطسء الثية
شيي سر/  اا ا  21 يييدت  دييى المتييتوى الييوزاري  ييت  إل المييية التييتل حسميية ا

ميسصد ميثسق األميم المتحيدة ضم س ئي   يت صيول التيدم ” زرقل موضوع  2018
ضنسمت ممثدة مولطدا ز د ا جتمسع مت ميم  (؛S/2018/318) “ ضاألم  الدضليي 
زريقل حمسيية  2018أيسر/ميس و  22ييدت  يت مفتوحية التيت  موجب لدمطسنرة ال

  (.S/2018/684المدنيي   ت حس ت الطباع المتدح )

https://undocs.org/ar/S/PV.8335
https://undocs.org/ar/A/72/2
https://undocs.org/ar/A/73/2
https://undocs.org/ar/A/73/PV.105
https://undocs.org/ar/A/73/956
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ت ( 103)ء المجدييف ن يي   ييوليهم رئسسيية المجدييف مونييت كييسفأ  ييس . ضنصييه
وا  ييت األحييوال الموكاة أي س  دييى أنيي   ط غييت أل  ييسء المجدييف أل ييوميي 

ال س ية،  الل  تاة رئسسة ك  مطهم، مته يط أ مسل المجدف  دى مدى 
 تييياة    بييييد  ييي  أرب ييية أييييسم  يييت األسييي وع، ميييع  هصيييي   يييوم الجم ييية 

ة . ض ييالل الفتييا ( 104)يئييست الفا ييية التسز يية لدمجدييف ييس ة لتيتيييا  ميي  اله
 اع، أثيييييات شييييكوى  ييييت رسييييسلة ملييييى المجدييييف زرييييقل  ضرنيييييد ا سييييت ا 

موجهيية ملييى رئيييف  2018حبياال/ وني   29الائيف. ض ت رسسلة م ر ة 
مجدف األميي  ميي  اليييسئم زق مييسل ال  ثيية الدائميية لدمغيياب، أ يياب المغيياب 

  ئسسيية نييد  مَّمييت رسييسلة جد ييدة ميي ”اسييتغااز  ض ررييت  “ ميي  أل الا   يي 
هيية ميي  دييى أ  ييسء المجدييف، ”ال وليتييسريو“   م يييفس زييقل الاسييسئ  الموجَّ
اليييدضل ضمييي  الجمس يييست المتيييدحة مييي  ن يييي  ”ال وليتيييسريو“،  جهيييست غييييا

م  دييى أ  ييسء المجدييف،  حييت أي ظيياف ميي  الظيياضف،  يجييب أ    مييَّ
 .( 105)سسةضلو زصفة غيا رسمية،  دى أ  سء المجدف    مايق الائ 

 
 لس األمنالمناقشات المتعلقة برئاسة مج - باء
نونريييت جوانيييب مييي  رئسسييية مجديييف األمييي  ، 2018 يييت  يييسم  

الم يو ة  ت  8339 الل جدتست المجدف. ضنسنل المجدف  ت جدتت  
 يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ” طفييييو ميييوكاة رئييييف  2018أ دول/سييي تم ا  4

(“ مانييييييييسم  ال ميييييييي  الم نييييييييت لرييييييييها S/2017/507) مجدييييييييف األميييييييي 
 تم ا الييوي انتاحتيي  الو يييست المتحييدة، التييت  ولييت رئسسيية ذلييك أ دول/سيي 

التييت  يييدرس المجدييف  8340. ض ت الجدتة ( 106)(6الرها )انظا الحسلة 
طييول ”الت ييسضل مييي  األمييم  ت ممسر ال طييد الم  2018أ دول/س تم ا  5 ت 

م ضاألميي  يمييية ض ضل اإلنديمييية  ييت صييول التييالالمتحييدة ضالمطظمييست اإلند
. ( 107)(3“،  طييسضل المجدييف الحسلييية  ييت نيكييسراغوا )انظييا الحسلييية الييدضليي 

ض ييت المطسنريية التييت أ ي ييت اإلحسمييست التييت نييدمهس رئيييف   ييوال األمييي  
المجتمييع المييدنت ضاألمييي   ال ييسم لمطظميية الييدضل األمايكييية، ضالييييس ي ميي 

 د سع  ييت نيكييسراغوا،  يديييكف مسرا يسغييس، ا هييم ممثيي ال سم التييسمق لييوزارة اليي 
  حييييس  الاضسييييت الو يييييست المتحييييدة زسسييييتهدام م ييييار منديمييييت ميييي  أجيييي  ا

 __________ 

 (103) S/2017/507 2، الما ق، الفياة . 
 . 1اة الماجع نفت ، الفي (104) 
 (105) S/2018/654 . 
 . S/PV.8339انظا  (106) 
ال طييييد، انظييييا الجييييبء . لدمبيييييد ميييي  الم دومييييست  ييي  رييييوا S/PV.8340انظيييا  (107) 

  .38، اليتم األضل

. ضر ييض ممثيي  ( 108)”منحييسم“ ن ييية نيكييسراغوا  ييت جييدضل أ مييسل المجدييف
ال طييو  المدرجيية  ييت جييدضل جمهورية  طبضيال ال وليفسرية ممسرسة اسييتغالل 

رييقل األضضييسع الدا دييية ل دييدال مطسنريية ز  أ مييسل المجدييف لفيياع مجييااء
ضأكيييد أل ريييون الممسرسييية  رييك  سيييسزية   يييياة ض ريييهد  ديييى  ذات سيييس ة،

. ض ييت ( 109)”ال سزع الت تييفت“ لائسسيية المجدييف  ييت ظيي  الو يييست المتحييدة
 ت ممسر  2018أ دول/س تم ا  7لدمجدف، الم يو ة  ت  8345الجدتة 

 دييق زسلحسليية  ييت م لييب ط“  يمييس  ت ال طد الم طول ”الحسلة  ت الريياق األضسيي 
ابييية التييورية، شييكا ز ييض أ  ييسء المجدييف الو يييست  ييت الجمهورييية ال 

. غيييييا أل ممثيييي  ( 110)المتحييييدة  دييييى  يييييد جدتيييية زرييييقل رييييوا الموضييييوع
ا  حييس  الاضسييت ذكييا أل الائسسيية نييد ضضيي ت موضييوع الجدتيية ”ز ايييية 

ة  ييت الريياق “. ضأشييسر ملييى أل الجدتيية نييد ُ يييدت لدطظييا  ييت الحسليي غاي يية
 لييب، كمييس لييو كييسل ذلييك المونييع ى الحسليية  ييت ماألضسييط، مييع التاكيييب  ديي 

كيسنيييييًس متيييييتياًل لددضلييييية ضلييييييف جيييييبءًا    تجيييييبأ مييييي  الجمهوريييييية ال ابيييييية 
. ضرأى ممثيييي  الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية أل ال د ييييد ميييي  ( 111)التييييورية

سيية ء زس ييت  واجيي  ” حييديس غيييا متيي وق“  تمثيي   ييت أل رئسالدضل األ  ييس
الهصم ضالحكم. ض ييت رييوا هس  ت آل ضاحد  ت موضع المجدف   ع نفت

الصييد ، انتيييد الائسسيية لفاضييهس مطسنريية الحسليية  ييت م لييب، ض دييى ن ييسق 
أضسع، لفاضهس مطسنرة المجدف ل د  م  المتسئ  األ اى التت رأى أنهس 

ألم  الدضليي . ضأضسف أنيي  نييد زييست م هييو ا أل    مث   هد دا لدتالم ضا
 ييت مجدييف األميي   تيياة   الييدضل الغابييية الييثالث الدائميية ال  ييوية  تييتغ

 .( 112)رئسستهس الدضرية لدمجدف لدتقليب ضالتجييل ضد مددن ضحكومت 
 
 6الحالة  
 (S/2017/507تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن ) 

،  يييت  2018أ دول/سيي تم ا    4 ييت    8339 يييد المجدييف جدتييت    
 (“، S/2017/507ممسر ال طد الم طول ” طفيييو مييوكاة رئيييف مجدييف األميي  ) 

دول/سييييي تم ا اليييييوي انتاحتييييي  لمطسنرييييية مانيييييسم  ال مييييي  الم نيييييت لريييييها أ  
ت مدايييييية . ض ييييي ( 113)ة ذليييييك الريييييها وليييييت رئسسييييي  تحيييييدة، التيييييتالو ييييييست الم

 __________ 

 (108) S/PV.8340 8، الصفحة . 
 . 28-27الماجع نفت ، الصفحتسل  (109) 
 (110) S/PV.8345 14)مولطيييدا(؛ ضالصيييفحة  12) انتيييس(؛ ضالصيييفحة  9، الصيييفحة 

  )رولطدا(. 17ضالصفحة  ؛)كوت  يفوار(
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (111) 
 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (112) 
 . S/PV.8339انظا  (113) 
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الجدتة، أضضحت ممثدة الو يست المتحدة أل الجدتيية   يييد ز ييد الرييواغ  
أض المتيييسئ  التييييت أثسرريييس ز ييييض أ  يييسء المجدييييف  يميييس  ت دييييق م انييييسم  

. ضأشيييسر ( 114)ي ال مييي  الم نيييت أثطيييسء اإل  يييسر الريييهاي لدممثديييي  اليييدائم
نيييت مييييست مليييى أل مانيييسم  ال مييي  الم  ممثييي   ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليو 

 تييو ى  يييد جدتيية زرييقل الحسليية  ييت نيكييسراغوا  ييت ممييسر ال طييد الم طييول 
”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  دييى 

الحسليية  ييت  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “. ض ييت رييوا الصييد ، أكييد أل
  مجدييف األميي  أسسسييس ألنهييس    رييكنيكييسراغوا  ط غييت أ   ييتم  طسضلهييس  ييت 

. ض ييسرع  ييد  ميي  المتكدمييي ، الييو   ( 115) هد دا لدتالم ضاألم  الييدضليي 
ر  ضا مييس نييي  زييقل الحسليية  ييت نيكييسراغوا    رييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  

 ديييى م راج اليييدضليي ، أي  يييد   مييي  جسنيييب مجديييف األمييي ، ضا تاضيييوا 
تييتسل  يي   حفظييست مثيي  كسزا . ضأ يياب م( 116)الجدتيية  ييت مانييسم  ال ميي 

. ضأ يياب ممثيي  مييياض ( 117)م راج المتييقلة  ييت مانييسم  ال ميي  الم نييت  دييى
 ييي   ق ييييدن ل انيييسم  ال مييي  الم نيييت اليييوي ندمتييي  الائسسييية، ضأكيييد أرميييية 
الكثييييا مييي  الجدتيييست المييييار  ييييدرس. ضأشيييسر مليييى أنييي  مذا كسنيييت متيييقلة 

األمييم المتحييدة،  نيكييسراغوا م اضضيية  ييت ممييسر الفصيي  الثييسم  ميي  ميثييسق
مطيي   ييط   دييى أل األمييم المتحييدة  ط غييت أل  ظيي   دييى  54  يي ل المييس ة

 ديييييم زقنرييييي ة المطظميييييست اإلنديميييييية المت ديييييية زصيييييول التيييييالم ضاألمييييي  
الييدضليي . ضبهييوا الم طييى، ضاسييتطس ا ملييى األسييف الموضييو ية لددمدومسسييية 

 ديييى كيييا أل الجدتييية الميتاحييية سيييتكول مهمييية ضأل ض يييد مديييدن الونسئيييية، ذ
ضذكيييات ممثدييية مولطيييدا أنهيييس  تفيييق ميييع ممثييي  ميييياض . ( 118)اسيييت دا  ليييد مهس

ضأ ابييت  يي   يييد ارس لمطسنريية متييقلة نيكييسراغوا  ييت ممييسر ال طييد الم طييول 
”الت يييسضل ميييي  األميييم المتحيييدة ضالمطظميييست اإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية  يييت 

 __________ 

 . 2الماجع نفت ، الصفحة  (114) 
 الماجع نفت .  (115) 
 6الصيييييييي (؛ ضالصيييييييفحة  )ا  حيييييييس  الاضسيييييييت، 3جيييييييع نفتييييييي ، الصيييييييفحة الما  (116) 

  )مثيوبيس(. 7ا ستوائية(؛ ضالصفحة  )غيطيس
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (117) 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (118) 

. ضأ يييياب  يييد  مييي  المتكدميييي   يييي  ( 119)“مييي  اليييدضليي صيييول التيييدم ضاأل
يتيياح ضل يييد مطسنريية زرييقل الحسليية  ييت نيكييسراغوا ق يدرم ل انسم  ال ميي  الم  

. ضأ يييياب ممثيييي  الممدكيييية المتحييييدة  يييي  التق يييييد ( 120)ميييي  مطظييييور ضنييييسئت
ل انييسم  ال ميي  الم نييت ضلدمطسنريية الميتاحيية زرييقل الحسليية  ييت نيكييسراغوا، 

 34ى أنيي  يجييوز لمجدييف األميي ،  ميياًل زسلمييس ة مرييد ًا زرييك   ييسص  ديي 
فحيي  أي نييباع أض أي مونييف نييد  يي  ي ثييسق األمييم المتحييدة، أل ي ميي  مي 

ملى احتكسك  ضلت أض نييد  ثيييا نبا ييس لكييت ييييار مييس مذا كييسل اسييتماار رييوا 
الطيييباع أض المونيييف مييي  شيييقن  أل ي ييياع لده يييا صيييول التيييالم ضاألمييي  

ونسئييية ضمطييع متييقلة الدمدومسسييية ال . ضذكييا ممثيي  الكويييت أل( 121)الييدضليي 
   دييى أرمييية ال  ييد اإلنديمييت م  ضم  األضلويست، ضشييد نروب الطبا ست

ضالدضر الوي    ي  المطظمست اإلنديمية  ت سيسق نيكسراغوا. غيا أن  أكييد 
 دييى أرمييية ضحييدة المجدييف، م كييدا أنيي  مذا كييسل لدمجدييف أل يتييسرم  ييت 

. ضأشيييسرت ( 122)  ييسؤن متحييد  م سلجيية الوضييع،  ييال مييد مييي  أل يكييول أ 
 سم   دة ماات مع ا  حس  دة ملى أل المجدف ند   ممثدة الو يست المتح

األ اييييت زرييقل المتييسئ  اإلنديمييية؛ ضأل المجدييف نييد  ييسل  متييقلة أ يياى 
 ت روا الصييد . ضبسلتييسلت، لييم يكيي  رطييسك سيي ب  ييد ون ملييى  ييدم الت سميي  

. ضب ييد أل ( 123)إلنديمية أي ييسمع مطظمة الدضل األمايكية زرقل المتسئ  ا
كائيتيية لدمجدييف،  حظييت أنيي  يييست المتحييدة مهسمهييس استقنفت ممثديية الو 

 دى الاغم ميي   ييدم ضجييو   وا ييق  ييت اآلراء زرييقل ا تمييس  مانييسم  ال ميي  
الم نت،    وجييد أي شييار  ييت الطظييسم الييدا دت الم نييت يي ييت زس تمييس  

ميي  رييو زييسألحاى ممسرسيية مانسم  لد ميي . ضأضييس ت أل ا تمييس  مانييسم  ال 
 ت ندمس  ييت ملى أل المجدف سوف يمضليف م  المت د ست، ض دصت 

 .( 124) مد  م   ضل ا تمس  مانسم  لد م  لهوا الرها
 __________ 

 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (119) 
المتحييييدة، )الممدكيييية  5ض  4ض(؛ الصييييفحتسل )ميييييا  4الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (120) 

 )كوت  يفوار(. 5ة الصفح )رولطدا(؛ 5 انتس(؛ الصفحة 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (121) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (122) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (123) 
 الماجع نفت . (124) 
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 األمانة العامة - خامسا
 مالحظة 
يغ ييت اليتييم الهييسمف ممسرسييست مجدييف األميي  المت دييية زسلمهييسم   

 ت دييق   ة زجدتييست المجدييف، ض يمييس ضالتد ست المهولة لامييي  ال ييسم المتصييد 
 .( 125)الم نت م  نظسم  الدا دت   26ملى   21زسلموا  م  

 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 21المس ة  
دييف األميي .  ي م  األمي  ال سم زصفت  رون  ييت كيي  اجتمس ييست مج  

 ضل  أل يفوع م   طوب  ط  لييوم ميسم   ت اجتمس ست مجدف األم . 
 
 نت[  م الدا دت الم]م  الطظس 22المس ة  
ي مييي  زسسيييم ، أل يييييدم ميسنيييست  لاميييي  ال يييسم، أض لطسئ ييي  اليييوي 
 فوية أض كتسمية ملى مجدف األم  زرقل أية متقلة  طظا  يهس.ش
 
 نت[  الدا دت الم]م  الطظسم  23المس ة  
، 28يجييوز لمجدييف األميي  أل ي ييي  األمييي  ال ييسم، ض يييسً لدمييس ة  

 مياراً لمتقلة محد ة.
 
 نت[  م  الطظسم الدا دت الم] 24ة المس  
الزمييي  لمجدييف األميي . ضيرييك   ييسم المييوظفي  ال و ا األمي  ال 

 ر  ء الموظفول جبءاً م  األمسنة ال سمة.
 
 نت[  الطظسم الدا دت الم]م   25المس ة  
ا األمي  ال سم الممثدي   ت مجدف األم  زجدتست مجدف   يُر ِّ

 األم  ضجدتست ريئس   ضلجسن .
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 26س ة الم 
 يي  م ييدا  الوثييسئق الالزميية لمجدييف  ال ييسم متيي ض ً يكول األمي   

ن يس  الجدتة التت األم ، ضييوم، م   ت األحوال ال سجدة، متوزي هس ن   ا
 ستطظا  يهس زمس   يي     ثمسل ضأرب ي  سس ة.

زية، ضاصيي   ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، ض ماًل زسلممسرسة التييس  
ال سمة ح ور جدتييست المجدييف  نة  األمي  ال سم ضك سر المت ضلي   ت األمس 

 __________ 

م أض أذل لييييي  لالميييييالع  ديييييى حيييييس ت محيييييد ة ُمديييييب  يهيييييس مليييييى األميييييي  ال يييييس (125) 
  ، انظا الجبء الاازع.98أ اى ض يس لدمس ة زس ض الع زمهسم 

ض ييييديم اإلحسميييست مليييى المجديييف حتيييب ال ديييب. ضضاصييي  المجديييف كيييولك  
مست ميي  جسنييب ك ييسر المتيي ضلي   ييت األمسنيية ال سميية. ض ييت  مدب  يديم محس 
ل   ييت ممييسر ال طييد الم طييو  2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  16اجتمسع ُ يد  ت 

د ملى ضاضرة أل  رييم   ”صول التالم ضاألم  الدضليي “، أشسر ممث  التوي 
ديييال أكثييا  كييسمال لد واميي   األمسنيية ال سميية  ح   التيييسريا الدضرييية الميدميية ميي  

لدطبا يييست؛ ض يييت ريييوا الصيييد ، أكيييد أل التحديييي  الجطتيييسنت جسنيييب    المتييي  ة 
لمييييوار   . ض  ييييس ممثيييي   انتييييس األمسنيييية ال سميييية ملييييى  ميييي  ُز ييييد ا ( 126) أسسسييييت 

الالزميييية لهييييوا الغيييياع    ال  ي ييييية  ييييت  يسريارييييس ضالحصييييول  دييييى اله يييياات 
 . ( 127) المتحدة زس  تمس   دى   م الوكس ت المتهصصة التسز ة لامم 

األمسنييية ال سمييية ض يسرياريييس ضنيييونل  يييد  مييي  جوانيييب محسميييست  
زسلتفصيييي   يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ” طفييييو ميييوكاة رئييييف مجديييف األمييي  

(S/2017/507 7(“ )انظا الحسلة.) 
 
 7الحالة  
 (S/2017/507) تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن 

،  ييييت  2018شيييي سر/  اا ا    6الم يييييو ة  يييت    8175 يييت الجدتيييية   
، (“ S/2017/507ألميي  ) ف ا مجديي ممسر ال طد الم طول ” طفيييو مييوكاة رئيييف 

ى المجدف مطسنرة مفتوحيية زرييقل أسييسليب  مديي  ميي   طظيييم الكويييت، أجا 
. ضنيييسنل المجديييف  يييالل ( 128)التيييت  وليييت رئسسييية المجديييف ليييولك الريييها

  صسل مي  المجدف ضاألمسنة ال سمة.الجدتة الت سضل ضا 

هيئتييي ، أكيييد ممثييي  ميييياض أل مييي  سلت يييسضل ميييي  الض يمييس  ت ديييق ز  
الت ييسضل مييع األمسنيية ال سميية  ييت المهييم أل   ييم  أسييسليب  ميي  المجدييف 

الونت المطسسب لمواجهة المهسما ضالتهد دات الطسشئة التت  واج  التالم 
مطييييييع نرييييييوب الطبا ييييييست ضاألميييييي  الييييييدضليي ، ضأل رييييييوا الت ييييييسضل حيييييييوي ل

ك  دييى زيييس ة التفس يي  مييي  أ  ييسء ض صييس درس ضاسييتمااررس. ضشييجع كييول
طيييدا،  يييت مميييسر  احي ييي  . ضأ ييياب ممثييي  مول( 129)ل سميييةالمجديييف ضاألمسنييية ا

زييسلت ورات التييت حييدثت  د ييية لدحسجيية ملييى اسييت ااع اسييتاا يجت ضا  ييسع 
 __________ 

 (126) S/PV.8372 15، الصفحة.  
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (127) 
يمييية ما ييية م اضضيية  دييى المجدييف مييوكاة مفسر. كسنييت S/PV.8175انظييا  (128) 

موجهيييية ملييييى األمييييي  ال يييييسم  2018طييييس ا كييييسنول الثسنت/  24ماسييييسلة م ر يييية 
(S/2018/66 م  ممث  الكويت، ض م   ميم موجب لدمطسنرة ز د الجدتة  ت )

  (.S/2018/399رسسلة م  ممث  الكويت )
 (129) S/PV.8175 13ض  12، الصفحتسل . 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8372
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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د نهييي  موجييي  نحيييو الونسيييية  يييت مميييسر المجديييف،  ييي  ضييياضرة أل يتيييتفي 
التقكيييد أل  يييديم المجدييف زرييك  كسميي  ميي  نييدرات األمسنيية ال سميية، مييع 

أل  تييت نييد  رييهد  صيي يدًا ميي  شييقن محسمييست م المييية زرييقل الحييس ت ال
يتييييييس د المجدييييييف  دييييييى ا ضيييييي الع زمتيييييي ضليت  الائيتييييييية  دييييييى نحييييييو 

. ضشجع ممث  الممدكيية المتحييدة المجدييف  دييى مواصييدة جهييو ن ( 130)  سل
 سلييييية ض مديييييية المطحيييييى، ضذلييييك زسلتقكيييييد مييييي  أل لج يييي  جدتيييييس   أكثيييييا  

األمسنيية ال سميية شييسمدة، ضرييو مييس يمكيي  ت اإل المييية الييوار ة ميي  اإلحسمييس
مييي   يييالل  ريييجيع المبيييد مييي  التفس ييي   يييت المريييسضرات  زسلتييسلت  حيييييي ،

ضالتيي ت ملييى الهيياضج مطتييسئ  ميي  الجدتييست. ضحييث المجدييف كييولك  دييى 
األمسنيية ال سميية، زمييس  ييت ذلييك ميي  ا ستفس ة  دى الوجيي  األمثيي  ميي  رؤى 

ييية زسألضضييسع، ميي  أجيي  مييول المبيييد ميي  الجهييد  ييت  الل محسمست التو 
. ضشيييجع ممثييي  ال اازيييي  األمسنييية ال سمييية ( 131)الدمدومسسيييية الونسئيييية مجيييسل

 دييى ا هييسذ التا ي ييست المطسسيي ة لتمكييي  الممثدييي  الهسصييي  لامييي  ال ييسم 
م الميييية لدتريييكيالت الي ايييية  ضالم  يييوثي  الهسصيييي  مييي   ييييديم محسميييست

لتييالم ن يي  جدتييست مجدييف األميي  لكييت  ييتمك  المهصصيية لدجطيية مطييسء ا
 .( 132)األم لكسم   جسن مجدف أ اء  ضررس ا سترسري االدجطة م  

ض يمس  ت دق زسلتيسريا ضالاسسئ  األ يياى الييوار ة ميي  األمسنيية ال سميية،   
أشييسر المييد ا التطفيييوي لهيئيية اإلمييال   يي  أ مييسل المجدييف ملييى المييوكاة التييت  

، ( 133)2017آب/أغتييييييي ف    30س رئييييييييف مجديييييييف األمييييييي  الم ر ييييييية  نيييييييدمه 
م س ى  يهس أ  سء المجدف ملى  رييجيع األمسنيية ال سميية  دييى  يييدي  ضالتت

الم دومست لدمجدف ”زقكثا ال اق  سئييدة“ ضأ يياب  يي  أسييف  ألل أ  ييسء 
المجدف لم  توصدوا،  الل المفسضضست زرقل الموكاة، ملييى ا فييسق زرييقل 

. ضشييد  ممثيي  مثيوبيييس  دييى ( 134)لتو ييية زسألضضييسعاإلشييسرة ملييى محسمييست ا
دغسييييية لا  ييييسء المطته ييييي  الييييو   نييييد  يييييسريا األمييييي  ال ييييسم مفيييييدة لأل 
يكييول لييد هم ضسييسئ  أ يياى لجمييع الم دومييست الكس ييية، ضأشييسر ملييى أل   

التحييدي  تمثيي   ييت ضييمسل أل  كييول  دييك التيييسريا أكثييا ميجييسزا ضصييدضرا 
وضييييييوع. ضيط غييييييت أي ييييييس أل  كييييييول  ييييييت الونييييييت المطسسييييييب ضصييييييدة زسلم

تت ييدمهس الممثدول الهسصول موجبة ض ت صدب اإلحسمست اإل المية ال
تييدط ال ييوء  دييى الت ييورات المتييتجدة، ض وجيي  ع م سشيياة، ضأل   الموضييو 

ا نت ييييييسن ملييييييى الي ييييييسيس التييييييت نيييييييد  ت دييييييب ر ا أض مجييييييااء ميييييي  جسنيييييييب 
 __________ 

 . 16ض  15الماجع نفت ، الصفحتسل  (130) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (131) 
 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (132) 
 (133) S/2017/507 . 
 (134) S/PV.8175 4، الصفحة . 

مجديييف زسلحسلييية . ضأ يييس  ممثييي  نيوزيدطيييدا زيييقل   بييييب ملميييسم ال( 135)المجديييف
دييى نحيييو م كييا لمطيييع تصيياف  مييي  ال التييسئدة رييو أميييا أسسسييت لتمكيطيي 

ألمييا زمتييسئ   ت ييور  دييى نروب الطبا ييست؛ ضأضييسف أنيي   طييدمس  ت دييق ا
نحو متتسرع، مع   ييسرب التيييسريا  مييس ييييع  ييت الميييدال، يمكيي  لامسنيية 
ال سميية أل  يي  ي  ضرا رسمييس  ييت  يييديم الم دومييست الموثونيية ملييى أ  ييسء 

جميييييع  . ضحييييث ممثيييي  كييييوت  يفييييوار  دييييى ضييييمسل م سحيييية( 136)المجدييييف
كيي  زجميييع الم دوبة  ت أنيياب ضنييت مم التيسريا ضغيارس م  ضثسئق ال م 

. ( 137)لغييييست  ميييي  المطظميييية حتييييى  تتييييطى لمهتدييييف الو ييييو  الطظييييا  يهييييس
ضأ اب ممث  جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية  يي  أسييف  ألل األمسنيية ال سميية 

لحييس ت التيييسريا اله ييية التييت مد ييت ض يييس لييياارات لييم  يييدم  ييت ز ييض ا
المت ديييق متطفييييو اليييياار لمجديييف. ضشيييد  زصيييفة  سصييية  ديييى أل التياييييا ا

 يمييييييس  تصيييييي  زسلمتييييييتومطست اإلسيييييياائيدية  ييييييت األرع  (2016) 2334
م، ضأشييسر ملييى  أل األمييا انتصييا  دييى اسييتمسع الفدت يطية المحتديية لييم ييييدَّ

 ييت وية ندمهس المطتق الهسص ل مدييية التييالم األ  سء ملى محسمست شف
 .( 138)ال سمالراق األضسط ضالممث  الرهصت لامي  

ض يمييييس  ت دييييق زسل مييييي  مييييع ال دييييدال المتيييييسرمة زيييييوات ضبيييييق اا   
مسنيس ملى مجييااء مرييسضرات  فس دييية ]ض مدييية المطحييى[ شامة،   س ممث  أل

. ( 139)متييسرمة ضاألمسنيية ال سميية ت الونت المطسسب مي  المجدف ضالدضل ال
حييوارات الثالثييية مييي  ضيياضرة مواصييدة   بيييب ال ضشييد  ممثيي  مدجيكييس  دييى

ال دييدال المتييسرمة زيييوات ضبييق اا  شييامة ضمجدييف األميي  ضاألمسنيية ال سميية 
ا لدجدتيييييست ضمتيييييتوى التفس ييييي  ميييييي  المريييييسركي  مييييي  مطظيييييور التح يييييي 

اي أنييي  يمكييي  زييييس ة . ضرأى ممثييي  أضرضغيييو ( 140)ضشيييفس ية الطتيييسئ  المتون ييية
  ضغيا الاسمية  يمس مي  مجدف األميي   بيب اجتمس ست الترسضر الاسمية 

 .( 141)شامةضاألمسنة ال سمة ضال ددال المتسرمة زيوات  تكاية ضبق اا  
 __________ 

 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (135) 
 . 57ض  56الماجع نفت ، الصفحتسل  (136) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (137) 
  .70الماجع نفت ، الصفحة  (138) 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (139) 
 . 59الماجع نفت ، الصفحة  (140) 
. لالمالع  دى مبيد م  الم دوميست  ي  التريسضر 75الماجع نفت ، الصفحة  (141) 

ع مييييع ال دييييدال المتييييسرمة زيييييوات ضبييييق اا  شييييامة، انظييييا الجييييبء التييييسزع، الفييييا 
  زسء.- سمتس

  

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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 األعمالتصريف  - سادسا
 مالحظة 
 تطييسضل اليتييم التييس س ممسرسيية المجدييف  يمييس  ت دييق متصييايف  

 33ض  30ض  29ض  27األ ميييسل  يييت اجتمس س ييي ، ض يميييس  تصييي  زيييسلموا  
 م  الدا دت الم نت.م  نظس

 
 نت[  الم ]م  الطظسم الدا دت 27المس ة  
ي  ييت الييائيف الكدميية لدممثدييي  زحتييب  ا يييب ممييدائهم الاغ يية  

  ت الكالم. 
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 29المس ة  
ر م ي  م  مجدف األم .    لدائيف أل ي  ت األس يية ألي مياهِّ
لجطة أض لدميار الم ي  ضيجوز م  سء األس يية لائيف ريئة أض  

 ذلك لغاع شاح التيايا. يايارس، ض لدجطة لتيديم م  الهيئة أض ا
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 30المس ة  
مذا أثسر ممثيي  ني يية نظييسم،   ييت الييائيف  ييورا  يهييس.  يي ذا ُم يي   

 ت ناار الائيف، ي يياح الييائيف نيياارن  دييى مجدييف األميي  لد ييت  ييي   ييورا 
 ئمس مس لم     .ضي يى الياار نس

 
 نت[  م]م  الطظسم الدا دت ال 33المس ة  
ل لالنتااحست التسلية، زحتب التا يب الم ييي ، أسيي يية  دييى  كو  

جمييييييع ا نتااحيييييست الائيتيييييية ضمريييييسريع اليييييياارات المتصيييييدة زسلموضيييييوع 
 الم اضع  دى الجدتة: 

   ديق الجدتة؛ - 1 
 أض ر ع الجدتة؛ - 2 
 طة؛ وم م ي  أض سس ة م ي أض ر ع الجدتة حتى    - 3 
ال ييسم لييى لجطيية أض ملييى األمييي  أض محسليية أييية متييقلة م - 4 

 أض ملى ميار؛ 
أض مرجسء مطسنرة المتقلة ملى  وم م ي  أض ملى أج   - 5 

 غيا محد ؛ 
 أض م  سل   د  .  - 6 
 ضي ت  ضل مطسنرة  ت أي انتااح لت ديق الجدتة أض لا  هس. 

 27ميييوا  مشيييسرة صيييايحة مليييى ال ، ليييم  يييا  أي2018 يييسم ض يييت  
رئيف المجدييف ي دييب  ة نيد ا ست ااع، كسل. ض الل الفتا 30ض  29 ض

 ( 142)زصييييييفة رض يطييييييية ملييييييى المتكدمييييييي  أ   تجييييييسضز مييييييدة ميسنييييييس هم أربييييييع
 نسئق. ض ت أحيسل كثياة، مدييب الييائيف أي ييس ملييى الو ييو   ( 143) مف أض

اإل  ء مطتييييهة التييييت لييييد هس ميسنييييست مويديييية   ميييييم نصوصييييهس مكتوبيييية ض 
 مهون ال د ست، ندمت الو و   مال. ض ( 144)مهتصاة لدى التكدم  ت اليس ة

 يييت أحييييسل كثيييياة نتيييهة مهتصييياة مييي  ال ييييسل ض مميييت  يميييس ز يييد اليييط  
. ضا ه س يييييس ( 145)متسحيييييس  ديييييى شييييي كة اإلنتانيييييت الكسمييييي    ييييييس، أض ج دتييييي 

سييت ااع لدممسرسيية المتييتياة، أ لييى م يسنييست مرييتاكة  ييالل الفتيياة نيييد ا 
لتيييت   ييييت مليييى كييي  مييي  أ  يييسء المجديييف ضاليييدضل األ  يييسء األ ييياى ا

 .( 146)ة  ت جدتست المجدفالمرسرك

ض يمييس  ت دييق متا يييب المتكدمييي ، ض يييس لمييوكاة الييائيف الم ر يية  
 ييييييست س، يحييييييد   ا يييييييب المتكدمييييييي   ييييييت اجتم2017أغتيييييي ف /آب 30

ت، المجدييف، كممسرسيية  سميية،  يي  مايييق اليا يية أض،  ييت ز ييض الحييس 
دلت ة  سمييية،  ييي . ضكممسرسييي ( 147) ييي  ماييييق  تيييجي  األسيييمسء  يييت اليسئمييية

 __________ 

، S/PV.8316، ض 37، الصيييفحة S/PV.8167انظيييا،  ديييى سييي ي  المثيييسل،  (142) 
  .38، الصفحة S/PV.8414، ض 35الصفحة 

، S/PV.8202، ض 2، الصييييفحة S/PV.8187انظييييا،  دييييى سيييي ي  المثييييسل،  (143) 
  .43ض  36، الصفحتسل S/PV.8426، ض 11ض  2الصفحتسل 

؛ 30ض  29، الصيييييييييييفحتسل S/PV.8175انظيييييييييييا،  ديييييييييييى سييييييييييي ي  المثيييييييييييسل،  (144) 
  .28، الصفحة S/PV.8407؛ ض 36، الصفحة S/PV.8244 ض

)اإلميييسرات ال ابيييية  70، الصيييفحة S/PV.8167انظيييا،  ديييى سييي ي  المثيييسل،  (145) 
)ا  حيييييييييييييييييس  األضرضبيييييييييييييييييت(؛  43الصيييييييييييييييييفحة  ،S/PV.8244(؛ ض المتحيييييييييييييييييدة

  )األرجطتي (. 37، الصفحة S/PV.8316 ض
 كييييسنول الثييييسنت/ 25الم يييييو ة  ييييت  8167دييييى سيييي ي  المثييييسل،  ييييت الجدتيييية   (146) 

الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت ذليك ”  ت ممسر ال طد الم طول  2018  طس ا
، أ لييى ممثيي   اكيييس م يييسل زسسييم الييدضل األ  ييسء  ييت مطظميية “ ة  دتيي ي ن ييي

 8217(. ض ييييييت الجدتيييييية 67، الصييييييفحة S/PV.8167الت ييييييسضل اإلسييييييالمت )
الحسلييية  يييت الرييياق ” مميييسر ال طيييد الم طيييول  آذار/ميييسرس  يييت 27الم ييييو ة  يييت 

، S/PV.8217م يييييسل زسسييييم التييييويد أي ييييًس )، أ لييييى ممثيييي  الكويييييت “ األضسييييط
 ييييت  2018 موز/ ولييييي   9الم يييييو ة  يييت  8305(. ض ييييت الجدتييية 7الصيييفحة 

ممثي  كطيدا م ييسل مريتاك  ، أ ليى“ األمفسل ضالطيباع المتيدح” ممسر ال طد الم طول 
، S/PV.8305اع المتيييييدح )زسسيييييم  اييييييق األصيييييدنسء الم طيييييت زسألمفيييييسل ضالطيييييب 

ى ال يسنييست (. ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  الم دومييست ضاألمثديية  ديي 49الصييفحة 
ضلييييييية التييييييت أ لييييييت مهييييييس الييييييدضل األ  ييييييسء زسسييييييم المطظمييييييست اإلنديمييييييية أض الد

  ألف.-مجمو ست الدضل، انظا اليتم التسزع أض
 (147) S/2017/507 24، الما ق، الفياة . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/PV.8187
https://undocs.org/ar/S/PV.8202
https://undocs.org/ar/S/PV.8426
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8217
https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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رئيييف مجدييف األميي  م يسنيي  الييومطت ز ييد جميييع أ  ييسء المجدييف؛ ضمييع 
م يسنيي  الييومطت ن يي  أل  ييتكدم ذلييك، يجييوز ليي   ييت حييس ت م يطيية اإل  ء 

. ض يييت ز يييض الحيييس ت، يجيييوز ليييائيف مجديييف ( 148)األ  يييسء اآل ييياضل 
المتكدميييي  ضييييدرج  يهيييس الو يييد )الو يييو ( المتييي ضل  األمييي  أل ي يييدل نسئمييية

(     مدييية الصيييسغة أض ، ميي  أجيي  م سحيية الفاصيية ليي  )لهييس( ت ضلة)الم
 يييد جدتيية غيييا ميييارة . ض طييد ( 149)متيديم  اع استهاللت أض  وضيييحت

ل اليسئميية حتييى  ييتمك  الو ييد الييوي  أض مسرئة، يجوز لدائيف أي س أل ي دهِّ
م ن   أ  سء المجدف اآل اي  م  أجيي  ميييسل مدب  يد الجدتة أل  تكد

. ضيجييييوز لييييائيف المجدييييف أل ( 150)دا ييييية ملييييى  يييييد الجدتييييةاألسيييي سب ال
نيييسمهم ز يياع  يتييج  أض  رؤسييسء الهيئييست الفا ييية التسز يية لدمجدييف  طييد

. ضض يييس ( 151) مدهييم، كمييس حييدث  ييدة ميياات  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع
ل ض ييييس لد اض وكيييول  طيييد لدممسرسييية المت  ييية، كسنيييت نسئمييية المت  كدميييي  ُ  يييدَّ

المتيييييتوى أل  يييييسء المجديييييف  يييييت محيييييدى  الا ي يييييت لمتييييي ضلي  مثيييييي  ا
و   ،  كدهم غيا األ  سء  ت المجدف ال2018. ض ت  سم ( 152)الجدتست

 __________ 

الم ييو ة  يت  8175لجدتة .  دى س ي  المثسل،  ت ا25الماجع نفت ، الفياة  (148) 
يييو مييوكاة رئيييف مجدييف  طف” ،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول 2018شيي سر/  اا ا  6

، أ و ممث  الكويت ضرئيف المجدف    ذلك الرها “ (S/2017/507األم  )
جدف األمي  متييديم نيسم المد ا التطفيوي لهيئة اإلمال     أ مسل مالكدمة ز د 

سنيي  الييومطت ن يي  اإلحسمية، ضأ لييى م يييسل ضاحييد  ت ييم  مالحظيست  مهيدييية ضب ي
  (.7-5، الصفحست S/PV.8175أل  تكدم األ  سء اآل اضل )

 (149) S/2017/507 8277.  دييى سيي ي  المثييسل،  ييت الجدتيية 26 ييق، الفييياة ، الما 
صييول التييالم ”  ييت ممييسر ال طييد الم طييول  2018ونييي  حبياال/  6الم يييو ة  ييت 
،  كدييم ممثي  التييويد، الييوي شييسرك  يت صيييسغة متييو ة الييياار “ ضاألمي  الييدضليي 

ن ييييييي  التصيييييييويت لتييييييييديم مالحظيييييييست  مهيديييييييية  ميييييييع ميييييييياض، (2018) 2419
(S/PV.8277 3ض  2، الصفحتسل.)  

 (150) S/2017/507 8219لمثييسل،  ييت الجدتيية .  دييى سيي ي  ا26، الما ييق، الفييياة 
الحسلييية  يييت ”  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  2018س آذار/ميييسر  30الم ييييو ة  يييت 

أ ليى ممثي  الكوييت، اليوي كيسل  “  دتي ي  الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن يية
نيييد مدييييب  ييييد جدتيييية  سجدييية لمجدييييف األمييي ، م يييييسل ن ييي  أ  ييييسء المجدييييف 

(S/PV.8219 3، الصفحة.)  
 (151) S/2017/507 8229سيي ي  المثييسل،  ييت الجدتيية  .  دييى27، الما ييق، الفييياة 

الحسلييية  يييت ”  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  2018نيتيييسل/أماي   11الم ييييو ة  يييت 
، أليييى ممثيي  التييويد كدميية ن يي  أ  ييسء المجدييف اآل يياي  ضنييدم محسميية “ مييسلت

 (2017) 2374المطريييقة  ميييال زيييسلياار  مليييى المجديييف زصيييفت  رئييييف الدجطييية
  (.7ض  6، الصفحتسل S/PV. 8229زرقل مسلت )

 (152) S/2017/507 دى س ي  المثسل،  ت الجدتية 30 ض 29، الما ق، الفيا سل  .
الحسلة  ت ”  ت ممسر ال طد الم طول   2018آذار/مسرس    8الم يو ة  ت   8199
، مثهدت رولطدا )رئيتة المجدف( ضزياُ هيس لدتجيسرة الهسرجيية ضالت يسضل “ سلأ غسنتت

زييا  سرجيتهيس. ض كدميت كي  مي  الممثدتيي  ز يد اإلنمسئت ضمثهدت التويد نسئ يُة ض 
 

 همهم زصورة م سشاة الطتيجة التييت يتييفا  طهييس زحييث المتييقلة نيييد الطظييا 
ة ضمييييوكاة الييييائيف ن يييي  أ  ييييسء المجدييييف،  مريييييس مييييع الممسرسيييية التييييسزي

 .( 153)2017آب/أغت ف  30الم ر ة 

، أكيييد 2017آب/أغتييي ف  30ض يييت ميييوكاة اليييائيف الم ر ييية  
تفيد ميي  المفهييوم لدييي  أل المطسنرييست المفتوحيية يمكيي  أل  تيي  المجدييف أل

مسهسمست أ  سء المجدف ض موم األ  سء  دى حييد سييواء، ضأ يياب م  
الالزميية لتحتييي  التاكيييب ضالتفس يي   يي  التباميي  زمواصييدة ا هييسذ التييداميا 

 ت مطسنرس   المفتوحة، ضسدَّم زجدضى المييوكاات المفسريمييية  ييت المتييس دة 
 . ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضاصيي  أ  ييسء( 154)حييوار دى  اكيييب ال

ن يي  المطسنرييست المفتوحيية؛  المجدييف ممسرسيية   ميييم المييوكاات المفسريمييية
يمية ُ اَ ق زسلاسسئ  الموجهة ملى األمييي  ضكثياا مس كسنت الموكاات المفسر
 .( 155)ال سم أض رئيف مجدف األم 

 __________ 

، S/PV.8199ميييييدمت اإلحسمييييست ضلكيييي  ن ييييي  أ  ييييسء المجدييييف اآل ييييياي  )
 2018أيسر/مس و  22الم يو ة  ت  8264(. ض ت الجدتة 17-13الصفحست 

، مثيييَّ  مولطيييدا “ المتيييدححمسيييية الميييدنيي   يييت الطيييباع ”  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول 
 )رئيتييية المجديييف( ضزييييا  سرجيتهيييس، ضمثيييَّ  كسزا تيييتسل نسئيييب ضزييييا  سرجيتهيييس.
ض كديييم كييي  ميييي  الممثديييي  أي يييس ز ييييد مييييدمت اإلحسميييست ضلكيييي  ن ييي  أ  ييييسء 

(. ضلمبييييييييييد مييييييييي  14-10، الصيييييييييفحست S/PV.8264آل ييييييييياي  )المجديييييييييف ا
  مست    ا جتمس ست الا ي ة المتتوى، انظا اليتم األضل.الم دو 

 (153) S/2017/507 8167 ييت الجدتيية  .  دييى سيي ي  المثييسل،33، الما ييق، الفييياة 
الحسلييية  يييت ” كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  25الم ييييو ة  يييت 

،  كديم ن ي  أ  يسء المجديف كي   “ س  ت ذلك ن ية  دتي ي الراق األضسط، زم
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت،  37 ميي  ممثيي  مسيياائي ، الييوي ُ  ييت ض يييس لدمييس ة
لماانب، الوي ُ  ت زموجب الطظيسم ضالماانب الدائم لدضلة  دت ي  ذات ماكب ا

، S/PV.8167الييدا دت الم نييت ضالممسرسيية التييسزية، ض يييس لدممسرسيية المت  يية )
أ دول/سيييي تم ا  17 ييييت الم يييييو ة  8354(؛ ض ييييت الجدتيييية 14-7الصييييفحست 

 حيييييدث ممثييييي  ، “ الحسلييييية  يييييت أ غسنتيييييتسل”  يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول  2018
، ن يييي  أ  ييييسء المجدييييف،  مييييال 37أ غسنتييييتسل، الييييوي ُ  ييييت زموجييييب المييييس ة 

(. ضلمبييد مي  الم دوميست 9-6، الصيفحست S/PV.8354زسلممسرسة المت  ة )
  لمرسركة  ت اجتمس ست المجدف، انظا اليتم التسزع.   ا

  .40ض  43ض  38لفياات الماجع نفت ، ا (154) 
الم ييو ة  8234 دى س ي  المثسل، كسنت م اضضة  دى المجدف  ت جدتت   (155) 

مييييييوكاة مفسريمييييييية ما ييييييية زسلاسييييييسلة الم ر يييييية  2018نيتييييييسل/أماي   16 ييييييت 
ميييي  ال يييسم مييي  الممثييي  اليييدائم ل يييياض الموجهييية مليييى األ 2018نيتيييسل/أماي   2
(S/2018/311 انظا( )S/PV.8234 ؛ ضكسنت) م اضضة  دى المجدف  ت

ميوكاة مفسريميية  2018 رياي  األضل/أكتيوبا  16الم ييو ة  يت  8372جدتت  
الموجهيية ملييى األمييي   2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  9ييية زسلاسييسلة الم ر يية ما 
( S/2018/901م مييي  الممثييي  اليييدائم لدضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست )ال يييس

  (.S/PV.8372)انظا 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8277
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8219
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8199
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8354
https://undocs.org/ar/S/2018/311
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/2018/901
https://undocs.org/ar/S/PV.8372
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اجتمس س يييي ،  ضضاصيييي  المجدييييف اسييييتهدام التييييداضل زسلفيييييد و  ييييت 
، ( 156)2009سم مهييس  ييت  يي ء ال ميي  ضرت ممسرسة أص حت شييسئ ة مطييو مييد
محسميية م المييية  يي  مايييق التييداضل  56ممس أسفا     يد مس متوسيي   

دمت محسميييست مليييى المجديييف 2018التيييطة. ض يييت  يييسم زسلفييييد و  يييت  ، نيييُ
 __________ 

 (156) S/2017/507 ،60الفياة ، الما ق . 

ميياة  يي  مايييق التييداضل زسلفيييد و، ضذلييك ميي  موانييع مهتدفيية، زمييس  ييت  91
 .  ( 157)ضكيطرسسسغت ضماامدف ضاليدس ذلك زسن 

 __________ 

لمبيد م  الم دومست    المرسركة  ت اجتمس ست المجدف    مايق التداضل  (157) 
  زسء.-ا أي س اليتم التسزعزسلفيد و، انظ

  
 المشاركة - سابعا

 مالحظة 
 تطييييسضل اليتييييم التييييسزع ممسرسيييية المجدييييف  يمييييس  ت دييييق متوجييييي   

سء  ييييييت المجدييييييف لدمرييييييسركة  ييييييت الييييييد وات ملييييييى الييييييدضل غيييييييا األ  يييييي 
المتحييييييدة ميييييي  ميثييييييسق األمييييييم  32ض  31ل اجتمس س يييييي . ض حييييييد  المس  ييييييس

ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت الظيياضف التييت يمكيي   39 ض 37ضالمس  ييسل 
 يهييس  وجييي  الييد وات ملييى الييدضل غيييا األ  ييسء  ييت المجدييف لدمرييسركة 

 ذلك.  ت جدتس  ،  ضل أل يكول لهس حق التصويت، مذا نار المجدف 
 
 الميثسق[]م   31المس ة  
لكييي    يييو مييي  أ  يييسء ”األميييم المتحيييدة“ مييي  غييييا أ  يييسء  

مجدييف األميي  أل يرييتاك مييدضل  صييويت  ييت مطسنريية أييية متييقلة   يياع 
صييسلح رييوا ال  ييو  تييقثا مهييس  دييى مجدييف األميي  مذا رأى المجدييف أل م

 موج   سص.
 
 الميثسق[ ]م  32المس ة  
كيييي    ييييو ميييي  أ  ييييسء ”األمييييم المتحييييدة“ ليييييف ز  ييييو  ييييت  

مجديييف األمييي ، ضأيييية  ضلييية ليتيييت   يييواً  يييت ”األميييم المتحيييدة“ مذا كيييسل 
ى ميييس ما يييسً  يييت نيييباع م ييياضع  ديييى مجديييف األمييي  ل حثييي   يييد ى ملييي أ ه

ت المطسنرييست المت دييية مهييوا الطييباع  ضل أل يكييول ليي  حييق  ييت ا شييتااك  يي 
التصيييويت. ضي يييع مجديييف األمييي  الرييياضر التيييت  ااريييس  س لييية  شيييتااك 

 الدضلة التت ليتت م  أ  سء ”األمم المتحدة“.
 
 نت[  الم]م  الطظسم الدا دت  37المس ة  
أييية  ضليية   ييو  ييت األمييم المتحييدة ليتييت   ييوا  ييت مجدييف  

األم ، يمك  أل  د ى، مطسء  دييى نيياار  تهييون المجدييف، ملييى ا شييتااك، 
 ضل  صييويت،  ييت مطسنريية أييية متييقلة  ُ يياع  دييى مجدييف األميي  متييى 

ص، مجدف األميي  أل مصييسلح  دييك الدضليية ال  ييو متييقثاة زرييك   ييسرأى 

هت محدى الييدضل األ  ييسء مجدييف األميي  ملييى متييقلة مييس ض يييس أض متى ن  
 ( م  الميثسق.1لدمس ة الهسمتة ضالثالثي  )

 
 نت[  الم]م  الطظسم الدا دت  39المس ة  
أض غيييارم ميي   مسنيية ال سمييةلمجدف األميي  أل  ييد و أ  ييسء األ 

األشهسص الو   ي ت ارم م ردي  لييولك ملييى  بضيييدن زسلم دومييست أض  يييديم 
 المتس دات األ اى  ت  راسة المتسئ  الدا دة  ت ا تصسص .

ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ضاصييي  المجديييف   يييوة اليييدضل  
سء  ييي  لالشييتااك  ييت جدتييس  . ضضجيي  الييائيف الييد وات  ييت غيييا األ  يي 

لمجدف أض أثطسءرس ممس زموجب ”األحكسم ذات الصدة“ ميي  ا داية جدتستم 
 37الميثييييسق  ضل مشييييسرة صييييايحة ملييييى مييييس ة م يطيييية، أض زموجييييب المييييس ة 

ميييي  الطظييييسم الييييدا دت الم نييييت لدمجدييييف. ضاسييييتما  حد ييييدًا  39المييييس ة  أض
،  ييييت حييييي  37األ  ييييسء زموجييييب المييييس ة   وجييييي  الييييد وات ملييييى الييييدضل

ملى ممثدت األمسنة ال سمة، أض أجهييبة  39ب المس ة ُضجهت الد وات زموج
األمييييم المتحييييدة األ يييياى ضضكس  هييييس المتهصصيييية ضصييييطس ييهس ضباامجهييييس، 

المطظمييست اإلنديمييية ضالحكومييية الدضلييية األ يياى، أض مييد وي  آ يياي ،  أض
مييييية. ض ييييت حييييي  مد ييييت  ضل زميييي   يييييهم ممثدييييو المطظمييييست غيييييا الحكو 

هتهس اللأ  سء أل ُ وجه  مليهس   وات  شتااك  ت الجدتست  ت رسسئ  ضجه
ملييى رئيييف المجدييف، لييم ُ  مييم رييون الاسييسئ   ييت م ظييم األحييوال موصييفهس 

 .( 158)م  ضثسئق المجدف

 آب/ 30ضض ييييييييييًس لدميييييييييوكاة التيييييييييت نيييييييييدمهس اليييييييييائيف الم ر ييييييييية  
 ييي  حييد ثًس ملييى ماان يية ،   ييس المجدييف األ  ييسء المطته2017 أغتيي ف

 __________ 

ملييى رئيييف الموجهيية  2018كييسنول األضل/ يتييم ا  14انظييا الاسييسلة الم ر يية  (158) 
(، التيت مد يت  يهيس S/2018/1111مجدف األم  م  الممث  اليدائم لصيابيس )

لدطظيا  يت نياار م ستيست الحكيم حكومة صيابيس  ييد اجتميسع  سجي  لدمجديف 
  الوا ت الم نتة  ت مايرتيطس متحوي  نوة األم   ت كوسو و ملى نوات متدحة.

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/1111
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، 2017 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  1 ميييي ت المجدييييف ا ت ييييسرًا جميييييع جدتييييس
 .( 159) الل  تاة األشها الثالثة التت  ت ق م سشاة مدة   ويتهم أي

الييد وات    -  ضيطيتم روا اليتم ملى أرب ة أنتييسم  ا ييية، ضرييت: ألييف  
الييد وات    -  ء ]ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت[؛ زييس   37الموجهيية زموجييب المييس ة  
الييد وات    -  الم نييت[؛ جيييم    دت لييدا ]ميي  الطظييسم ا   39الموجهة زموجييب المييس ة  

]ميي  الطظييسم الييدا دت    39أض المييس ة    37غيا الموجهة صااحة زموجب المييس ة  
 المطسنرست المت دية زسلمرسركة.   -  الم نت[؛  ال 

 
]مررن النظررام  37الرردعوات الموجهررة بموجررب المررادة  - ألف

   المؤقت[الداخلي 
دمييوا  ذات الصييدة ميي  الميثييسق ضالطظييسم الييدا دت الم نيييت،  ًس ل ض ييي  

يمكيييي  لدييييدضل كس يييية، سييييواء أكسنييييت أ  ييييسء  ييييت األمييييم المتحييييدة أم  ، أل  
 ريييسرك  يييت اجتمس يييست المجديييف متيييى )أ( كسنيييت مصيييسلح الدضلييية ال  يييو  

]مييي  الطظيييسم    37الميثيييسق ضالميييس ة  مييي     31”متيييقثاة زريييك   يييسص“ )الميييس ة  
ة ال  ييو أض الدضليية غيييا ال  يييو  ب( كسنييت الدضليي الم نييت[(؛ ض ) الييدا دت  

ميييييي  الميثييييييسق(؛    32ما يييييًس  ييييييت نييييييباع م يييييياضع  دييييييى المجدييييييف )المييييييس ة  
ن هيييييت محيييييدى اليييييدضل األ  يييييسء المجديييييف مليييييى متيييييقلة ميييييس ض ييييييًس   )ج(  ض 

ت  ]مييييييييي  الطظيييييييييسم الييييييييييدا د   37( مييييييييي  الميثيييييييييسق )الميييييييييس ة  1)   35 لدميييييييييس ة 
 .( 160)( [ الم نت 

اإلجييااء اأ أي  غييا  دى ا ست ااع، لم ي ض الل الفتاة نيد  
المت ييع  يييت  وجيييي  الييد وات مليييى اليييدضل األ  ييسء لدمريييسركة  يييت أ ميييسل 

، ا  س ييس 37المجدف. ضاستمات الدضل األ  ييسء المييد وة زموجييب المييس ة 
زسسييم لدممسرسة التسزية،  ت التحدث أحيسنًس زصفست أ اى، مث  التحييدث 

، مييي   يييالل  ييييديم أض مجمو يييست اليييدضلالمطظميييست الدضليييية أض اإلنديميييية 
اع  2018. ضليييم يحيييدث كيييولك  يييت  يييسم ( 161)ال يسنيييست المريييتاكة أل  يييُ  __________ 

 (159) S/2017/507 ، 140الما ق، الفياة . 
، انظيا لمبيد م  التفسصي   ي  نييسم اليدضل ز حسلية نيباع أض حسلية مليى المجديف (160) 

 ألف.-الجبء الاازع، اليتم األضل
 كديم    2018 اا ا  شي سر/    6الم ييو ة  يت    8175 دى س ي  المثسل،  ت الجدتية   (161) 

،  S/PV.8175ممثيييي  سويتيييياا زسسييييم مجمو يييية المتييييسءلة ضا  تييييسق ضالرييييفس ية ) 
  نيتييييييييسل/   26الم يييييييييو ة  ييييييييت    8244الجدتيييييييية  (. ض ييييييييت  36ض    35الصييييييييفحتسل  

،  كديييم ممثييي   يييونف زسسيييم مجمو ييية اليييدضل ال ابيييية؛ ض كديييم ممثييي   2018 أمايييي  
،  S/PV.8244ة  طييييييبضيال ال وليفسرييييييية زسسييييييم حاكيييييية  ييييييدم ا نحيييييييسز ) جمهورييييييي 
الم يييو ة  ييت    8307(. ض ييت الجدتيية  55-52ضالصييفحست    43ض    42الصييفحتسل  

،  حييدث رئيييف نييسضرض زسسييم الييدضل الجبرييية الصييغياة الطسمييية  2018 موز/ ولييي    11
  (. 33ض    32، الصفحتسل S/PV.8307 ية المحيط الهس أل ) ا ثطتت  راة  ت مط 

مدُب  ضلة م  الدضل األ  ييسء لدمرييسركة  ييت جدتيية لدمجدييف لدتصييويت 
 2018حبياال/ ونييييي   1 دييييي   ييييت جدتيييية  سميييية. ض ييييت رسييييسلة م ر يييية 

م سييف جييدا دف األم ، رأى ممث   اكيس أنيي  ميي  الموجهة ملى رئيف مج
دن زقل ُ درج  ت نسئمة المتكدمي   ت الجدتيية تتجب ل دب ض د مدأن  لم يُ 
 يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  2018حبياال/ ونيييي   1الم ييييو ة  يييت  8274

، ض ييييس ( 162)“”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط، زميييس  يييت ذليييك ن يييية  دتييي ي 
الم نييت زتيي ب ا تييااع أحييد األ  ييسء  ميي  الطظييسم الييدا دت 37لدمييس ة 

 .( 163)ذلك  دىلدائمي   ت المجدف ا
 

]مررن النظررام  39الرردعوات الموجهررة بموجررب المررادة  - باء
   المؤقت[الداخلي 

م  الطظسم الدا دت الم نت، يمك    ييوة أ  ييسء   39ض يًس لدمس ة  
األمسنيييية ال سميييية أض غيييييارم ميييي  األشييييهسص لتبضيييييد المجدييييف زسلم دومييييست  

 لدا دة  ت ا تصسص .   ا  يديم متس دة أ اى  ت  راسة المتسئ  أض 

 كيي  اليييد وة  وجيييه  مليييى ممثديييت ض مييال زسلممسرسييية التيييسزية، ليييم  
 دييى أسييسس اسييتثطسئت، م  مذا كييسل  39دضل األ  ييسء زموجييب المييس ة اليي 

اشتااكهم زصفة غيا صفة  مثييي   ضلهييم، كييقل يكونييوا  دييى سيي ي  المثييسل 
مهصصيية الأض محدى الترييكيالت الي اييية  ( 164)رؤسسء لدجطة مطسء التالم

 .( 165)التسز ة لهس

  ييوة زموجييب  350س مجمو يي  ،  ييم  وجييي  ميي 2018ض ييت  ييسم  
 )انظا الرك  الهسمف(. 39لمس ة ا

 __________ 

  S/PV.8274انظا  (162) 
 (163) S/2018/529 . 
،  2018حبياال/ ونييي     29الم يييو ة  ييت    8301مثييسل،  ييت الجدتيية   دييى سيي ي  ال  (164) 

زصييييفتهمس رئيتييييي     39ورييييية كوريييييس ضرضمسنيييييس زموجييييب المييييس ة  ُ  ييييت ممييييثال جمه 
 (. 2، الصفحة  S/PV.8301م،  دى التوالت ) سسزيي  ضحسليي  لدجطة مطسء التال 

زصيفتهم رؤسيسء  39ثسل، ُ  ت الممثدول التسلول زموجيب الميس ة  دى س ي  الم (165) 
 8187ت الجدتييييية :  ييييي  ايييييية المهصصييييية لدجطييييية مطيييييسء التيييييالمالتريييييكيالت الي
مغاب زصيفت  رئيتيس لتريكيدة جمهوريية ش سر/  اا ا، ممث  ال 22الم يو ة  ت 

 8337(؛ ض ييييييييييت الجدتيييييييييية 2، الصييييييييييفحة S/PV.8187أ اييييييييييييس الوسيييييييييي ى )
ازييي  زصييفت  رئيييف  رييكيدة ، ممثيي  ال ا 2018آب/أغتيي ف  30 ييت  الم يييو ة
الم يييو ة  8408(؛ ض ييت الجدتيية 2، الصييفحة S/PV.8337ميتييسض ) -غيطيييس 
 ريييكيدة  زصيييفت  رئييييف، ممثييي  سويتييياا 2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  21 يييت 

 (.2، الصفحة S/PV.8408مورضندي )

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8307
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/2018/529
https://undocs.org/ar/S/PV.8301
https://undocs.org/ar/S/PV.8187
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/PV.8408
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 الرك  الهسمف  
 2018-2009، 39الدعوات الموجهة بموجب المادة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
شهصيييييس زموجيييييب  350الميييييد وي  ال يييييسلغ  يييييد رم ضمييييي  ميييييي   

نتييسء. ضكمييس  104 رجيياًل ض 246ل رطييسك ، كييس2018 ت  سم  39 المس ة
، كييسل 2018التييس س،  ييت التييطوات التييسزية ل ييسم رييو م ييي   ييت الرييك  

 يييد  المتكدميييي  مييي  الاجيييسل الميييد وي  مليييى جدتيييست المجديييف زموجيييب 

  اإلنييسث المييد وات أمثييسل  ييد  المتكدمييست ميي  4ملى  3ي س ل  39المس ة 
ر ف ييت الطتيي ة المئوييية زموجب المس ة نفتهس. ض دى الاغم ميي  ذلييك،  يييد ا

اة نيييد ا سييت ااع، ميي   ييالل الفتيي  39لدطتييسء المييد وات زموجييب المييس ة 
 .2018 ت المسئة  ت  سم  29،7ملى  2017 ت المسئة  ت  سم  24،1

  
 التس سالرك    
 2018-2009، 39الدعوات الموجهة بموجب المادة   
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ات الموجهيية ،  صييطف الييد و الماجييعضألغييااع رييوا الجييبء ميي   
: )أ( متيييي ضلو ( 166)تض يييييس ألربييييع  ئييييست رئيتييييية ريييي  39موجييييب المييييس ة ز 

الدضليييية  ؛ ض )ب( الميييد وضل مييي  المطظميييست( 167)مطظومييية األميييم المتحيييدة
؛ ض )ج( الموظفييول الييو   يمثدييول المطظمييست ( 168)م  غيا األمم المتحييدة

 __________ 

زية، اسيُتهدمت  ئتيسل مطفصيدتسل لدميد وي  الممثديي  لامسنية  ت المالحق التيس (166) 
ال سمة ضالهيئست الفا ية التسز ة لمجدف األم ، ضأضلئيك الممثديي  ألجهيبة األميم 

ريئس هييس الفا ييية أض ضكس  هييس. ض و يييس لد تييسمة، أصيي حت المتحييدة األ يياى أض 
ريم  متيي ضلت ، التييت  “ مطظوميية األميم المتحيدة” سل  ييت  ئية الفئتيسل اآلل  طيدرج

 المتحدة  ت  ار ور. ال مدية المهتد ة لال حس  األ اييت ضاألمم 
كييسنول الثسنت/ طييس ا  23الم يييو ة  ييت  8163 دييى سيي ي  المثييسل،  ييت الجدتيية  (167) 

 39، ُ  ييت ضكييي  األمييي  ال ييسم ل مديييست حفييظ التييالم زموجييب المييس ة 2018
 (. S/PV.8163)انظا 

كيسنول األضل/ يتيم ا  20الم يو ة  ت  8435 دى س ي  المثسل،  ت الجدتة  (168) 
 39ب المييس ة ، ُ  ييت نسئييب رئيييف ال طييك الييدضلت الم طييت زق ايييييس زموجيي 2018
 (. S/PV.8435)انظا 

ميي  ن ييي  ؛ ض ) ( ممثدييو الهيئييست األ يياى ( 169)الحكومية الدضلية اإلنديمييية
 د ا سيييت ااع، كسنيييت. ض يييالل الفتييياة نيييي ( 170)المطظميييست غييييا الحكوميييية

حيييسل ملييى  وجيي   ييت كثيييا ميي  األ 39الييد وات الموجهيية زموجييب المييس ة 
موظفي   ت مطظوميية األمييم المتحييدة؛ ض ييت أحيييسل أنيي ، كسنييت  وجيي  ملييى 
ممثدت كيسنست أ اى مث  المطظمييست غيييا الحكومييية، كمييس رييو م ييي   ييت 

 التسزع.الرك  
 __________ 

، 2018أيسر/مييس و  22الم يييو ة  ييت  8264دتيية  دييى سيي ي  المثييسل،  ييت الج (169) 
 39ُ  يت الماانييب الييدائم لال حيس  األ اييييت لييدى األميم المتحييدة زموجييب المييس ة 

 (. S/PV.8264)انظا 
 رياي  األضل/أكتيوبا  25الم ييو ة  يت  8382 دى س ي  المثسل،  ت الجدتية  (170) 

ُ  ييييت الميييد اة ال سمييية لماكيييب المييياأة ل رشيييس  الييييسنونت ضا جتميييس ت  ،2018
 (. S/PV.8382)انظا  39زموجب المس ة 

  
 الرك  التسزع  
 2018-2009، حسب الفئة، 39مادة توزيع الدعوات بموجب ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
الم يييييييو ة  ييييييت  8386ض ييييييت محييييييدى الحييييييس ت،  ييييييت الجدتيييييية  

 يييت مميييسر ال طيييد   الم طيييوني  ”رسيييسلة  2018 رييياي  األضل/أكتيييوبا  30
مييي   موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف األميي  2014شيي سر/  اا ا  28م ر يية 

(“ ض ”رسييسلة S/2014/136المتحييدة )الممث  الييدائم ألضكاانيييس لييدى األمييم 
موجهييية مليييى رئييييف مجديييف األمييي  مييي   2014نيتيييسل/أماي   13م ر ييية 

(“، S/2014/264الممثيي  الييدائم لال حييس  الاضسييت لييدى األمييم المتحييدة )
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ميةالمنظمات الحكومية الدولية اإلقلي

المنظمات /من غير األمم المتحدة
الدولية األخرى

منظومة األمم المتحدة

https://undocs.org/ar/S/PV.8163
https://undocs.org/ar/S/PV.8435
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 176 

 

س، أ ت ا  تااضست  دييى مدييب ت شاق أضكااني ق زسلت ورات  ض يمس  ت د
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت ملييى مجييااء  39 وجييي    ييوة زموجييب المييس ة 
 .( 171)(9 صويت مجاائت )انظا الحسلة 

 
 التداضل زسلفيد و 
ى  ضاصييييي  المجديييييف الممسرسييييية المتمثدييييية  يييييت  وجيييييي  اليييييد وات ملييييي  

و، ضريييت ممسرسييية  لتيييداضل زسلفييييد  متكدميييي  شيييسركوا  يييت الجدتيييست  ييي  ماييييق ا 
. ض ييت مييوكاة الييائيف  ( 172) 2009 تبا د شيو هس مطو مداييية ال ميي  مهييس  ييت  ييسم  

، كييييار أ  ييييسء المجدييييف م يييياامهم  يييي   2017آب/أغتيييي ف    30الم ر يييية  
 __________ 

  .S/PV.8386انظا  (171) 
، 2018آذار/ميسرس  22الم ييو ة  يت  8212 دى س ي  المثسل،  يت الجدتية  (172) 

ندمت نسئ ة األمي  ال سم محسمة ملى المجدف  ي  ماييق التيداضل زسلفييد و مي  
(. ضلمبيييييد مييي  الم دوميييست  يييي  2، الصيييفحة S/PV.8212موناض ييييس )انظيييا 

  ، انظا اليتم التس س.زسلفيد و التداضل

مييست  ا تييبامهم الدجييوء أكثييا ملييى اسييتهدام  يطييية التييداضل زسلفيييد و لتيييديم اإلحس 
  لتيييداضل زسلفييييد و هييي  متيييوازل ميييي  ا لدمجديييف، حتيييب ا نت يييسء، ميييع ا  يييسع ن 

 . ( 173) المفتوحة ض يديم اإلحسمست شهصيس، زمس  ت ذلك  الل الجدتست  
 

 37الدعوات غيرر الموجهرة صرراحة بموجرب المرادة  - جيم
   المؤقت[ ]من النظام الداخلي 39 أو المادة

 الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، ضجيي  المجدييف  ييدة   ييوات  ضل  
 (. 9)انظا الجدضل  39ض  37اإلشسرة صااحة ملى أي م  المس  ي  

ت الاسيييولت ضُضجهيييت زريييك  رض يطيييت اليييد وة مليييى ممثديييت الكاسييي  
ييييس لدطظيييسم اليييدا دت ريييسركة  يييت جدتيييست المجديييف ”ض ض ضلييية  دتييي ي  لدم

 مس ة.ضالممسرسة التسزية المت  ة  ت روا الرقل“  ضل  حد د أي الم نت 
 __________ 

 (173) S/2017/507 60، الما ق، الفياة . 

  
 9الجدضل 

 2018، لمؤقت[]من النظام الداخلي ا 39أو المادة  37مادة حة بموجب الالموجهة صراالدعوات غير 

 ال طد ههسمح ا الجدتة ض سري المد و
 األمفسل ضالطباع المتدح 2018 موز/ ولي   S/PV.8305 ،9  ضلة  دت ي    

 S/PV.8262 ،17  2018أيسر/مس و 

S/PV.8293 ،25  2018اال/ وني  حبي 

 صول التالم ضاألم  الدضليي 

 S/PV.8264 ،22  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 2018أيسر/مس و 

 S/PV.8183 ،20  2018ش سر/  اا ا 

S/PV.8219 ،30 2018 آذار/مسرس 

S/PV.8244 ،26   2018نيتسل/أماي 

S/PV.8256 ،15  2018أيسر/مس و 

S/PV.8274 ،1   2018حبياال/ وني 

S/PV.8316 ،24   2018 موز/ ولي 

S/PV.8375 ،18  2018 راي  األضل/أكتوبا 

 الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي 

 S/PV.8272، 30  الدضليي األ  سر التت  هد  التالم ضاألم   2018أيسر/مس و 

https://undocs.org/ar/S/PV.8386
https://undocs.org/ar/S/PV.8212
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8293
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8183
https://undocs.org/ar/S/PV.8219
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8256
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8375
https://undocs.org/ar/S/PV.8272
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 ال طد ههسمح ا الجدتة ض سري المد و
 األمفسل ضالطباع المتدح 2018 موز/ ولي   S/PV.8305 ،9 الكاست الاسولت   

 S/PV.8262 ،17  2018أيسر/مس و 

S/PV.8293 ،25   2018حبياال/ وني 

S/PV.8334 ،29  2018آب/أغت ف 

S/PV.8395 ،9  2018 راي  الثسنت/نو م ا 

   الدضليي مصول التالم ضاأل

 S/PV.8407 ،20  التالم ضاألم   ت أ ايييس 2018 راي  الثسنت/نو م ا 

 S/PV.8264 ،22  حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح 2018أيسر مس و 

 S/PV.8167 ،25  2018كسنول الثسنت/ طس ا 

S/PV.8244 ،26  2018أماي /نيتسل 

S/PV.8316 ،24   2018 موز/ ولي 

S/PV.8375 ،18  2018 راي  األضل/نو م ا 

 الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي 

 S/PV.8218 ،28  لحفظ التالم مديست األمم المتحدة  2018آذار/مسرس 

 S/PV.8234 ،16   2018نيتسل/أماي 

S/PV.8382 ،25  2018 راي  األضل/أكتوبا 

 الماأة ضالتالم ضاألم 

   
 بالمشاركةالمناقشات المتعلقة  - دال
،  طييدمس ُ  يييت  ضل غيييا أ  ييسء نيد ا سييت ااع الل الفتاة  

 ييت المجدييف ملييى المرييسركة  ييت محييدى جدتييس  ، كييسل أ  ييسء المجدييف 
 37 تكدمول، زصفة  سمة، ن   الدضل األ  سء المد وة زموجييب المييس ة 

 وجييي  ملييييهم اليييد وة  مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت ضن ييي  أضلئيييك اليييو   ليييم
دت، م   يييت ز يييض ظيييسم اليييدا ميييوا  الط  صيييااحًة  يييت مميييسر أي ميييس ة مييي 

المطسس ست التت أ  يت  يهس الكدمة ألمييااف م طييية م سشيياًة زسلمتييقلة نيييد 
. ضكسنيييييت ممسرسييييية ( 174)الطظيييييا لييييييدلوا م يسنيييييس هم ن ييييي  أ  يييييسء المجديييييف

 __________ 

الحسلية ”   دى س ي  المثسل،  ت ا جتمس ست الم ييو ة  يت مميسر ال طيد الم طيول  (174) 
مييي   37،  كديييم ممثييي  أ غسنتيييتسل، اليييوي ُ  يييت زموجيييب الميييس ة “  يييت أ غسنتيييتسل

سم اليدا دت الم نييت، ز يد ميييدمت اإلحسميست ضلكي  ن يي  أ  يسء المجدييف، الطظي 
 S/PV.8294ض  S/PV.8199ض يييييييييييييييييييس لدممسرسيييييييييييييييييية المت  يييييييييييييييييية )انظييييييييييييييييييا 

(. ض يت المطسنرييست المفتوحيية التييت   يييد كيي  S/PV.8426ض  S/PV.8354 ض
الحسلة  يت الرياق األضسيط، زميس  يت ذليك ” ثالثة أشها  ت ممسر ال طد الم طول 

 

ن  ا تسنس أ 39يمس  ت دق زسألشهسص المد وي  زموجب المس ة المجدف  
ف  ا يييييب المتكدمييييي   دييييى مييييس مذا  ا جتمييييسع  سركول  ييييتكييييسنوا يريييي ض ونييييَّ

 زغاع  يديم محسمة ملى المجدف. 

، أثيات  ت  د  م  المطسس ست متسئ   ت دق 2018ض ت  سم  
الم يييييو ة  ييييت  8175زسلمرييييسركة  ييييت جدتييييست المجدييييف. ض ييييت الجدتيييية 

ديييف، انتاحيييت  يميييس  ت ديييق زقسيييسليب  مييي  المج 2018  اا يييا  شييي سر/ 6
وات لدييتكدم ا اا متوجييي    يي م زرييك  أكثييا  ييو ممثديية الو يييست المتحييدة الييييس

ملييى المطظمييست اإلنتييسنية ضمطظمييست حيييوق اإلنتييسل،  39زموجب المييس ة 
 __________ 

،  حييدث كيي  ميي  ممثيي  مسيياائي ، الييوي ُ  ييت زموجييب المييس ة “ ن ييية  دتيي ي 
ائم لدضلييية  دتييي ي  ذات ماكيييب الماانيييب، اليييوي ُ  يييت ض ييييس ماانيييب اليييد، ضال37

لدطظييسم اليييدا دت الم نيييت ضالممسرسيية التيييسزية ضلكييي   ضل  حد ييد أي ميييس ة، ز يييد 
)انظيا ميدمت اإلحسمست ضلك  ن   أ  سء المجدف،  مال الممسرسة المت  ية 

S/PV.8167  ضS/PV.8244  ضS/PV.8316  ضS/PV.8375 ضلمبييييييييد .)
  الم دومست     ا يب المتكدمي ، انظا اليتم التس س.م  

https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8293
https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8375
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/PV.8199
https://undocs.org/ar/S/PV.8294
https://undocs.org/ar/S/PV.8354
https://undocs.org/ar/S/PV.8426
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8375
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ضأل ُي دييب مليهييس  يييديم المبيييد ميي  المييد الت  ييت اإلحسمييست اإل المييية 
ماي  نيتييييييسل/أ 16الم يييييييو ة  ييييييت  8234. ض ييييييت الجدتيييييية ( 175)ضالتيييييييسريا

 لممثدييية الهسصييييةمييي ، ا تا ييييت ا يميييس  ت ديييق زييييسلماأة ضالتيييالم ضاأل 2018
لامييي  ال ييسم الم طييية زييسل طف الجطتييت  ييت حييس ت الطييباع زمرييسركة رازيييس 
سيييد سنة، زسسيييم  اييييق المطظميييست غييييا الحكوميييية ال سمييي  الم طيييت زيييسلماأة 

  م كيييدة أل التييييدة سيييد سنة، الموليييو ة  يييت ض يييية را يييي ضالتيييالم ضاألمييي ، 
المجدييف دم ملييى طغيييس  ييي الرييمسلية،  ييت ميسنمييسر، رييت أضل اميياأة ميي  الاضري 

محسمة    محطة ش  هس. ضأكدت الممثدة الهسصة كولك أل مطظوررس نيم 
. ( 176)زصفة  سصة  رية زيسرة المجدف األضلى ملى ميسنمسر ضبييطغال يل

زرييقل    2018 ريياي  األضل/أكتييوبا    18لم يييو ة  ييت  ا   8375ض ييت الجدتيية  
التييت    وميييست،  ة الي  دت ي ، انتيييد ممثيي  مسيياائي   ضليية موليفيييس المت ييد  ن ية 

 وليييييت الائسسييييية لهيييييوا الريييييها، زتييييي ب   و هيييييس الميييييد ا التطفييييييوي لماكيييييب  
الم دومست ا ساائيدت لحيوق ا نتييسل  ييت األراضييت المحتديية )متتيييدم( ملييى  

، ضنييسل مل متتيييدم ُ  يييت مهييدف ” رييوي  الديمياامييية  المرييسركة  ييت الجدتيية 
 .9ض  8الحسلتي   . ض ا  أمثدة مضس ية  ت( 177)اليوية“  ت مساائي  

 
 8الحالة  
 فلسطينالحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية  

 ييت  2019آذار/مييسرس  30الم يييو ة  ييت  8219دتيية  ييت الج 
 يييية ممييسر ال طيييد الم طيييول ”الحسليية  يييت الرييياق األضسيييط، زمييس  يييت ذليييك ن

 دتييييي ي “،  يييييييد المجديييييف اجتمس ييييييس  ييييييسجال مد تييييي  الكويييييييت لمطسنريييييية 
. ضأشييسر ( 178)سج غييبةالت ورات التت أ ي ييت متييياة ال ييو ة زييسلياب ميي  سييي 

، ملى أنيي  ميي  الم سييف لدغسييية أل ممث  الو يست المتحدة،  الل مدا دت 
مك  م  ح ور الجدتة ضالمرسركة  ت المطسنرة نظاا ألنهس مساائي  لم  ت 

 يييد أثطييسء احتفييس ت  يييد الفصييح. ضأكييد أل ”ميي  المهييم جييدا“ أل  ت طييى  ُ 
ُ  يياع  دييي ، ضرأى أل المجدييف نهجييس متوازنييس مزاء جميييع المتييسئ  التييت 

ب يمكيي  جميييع األمييااف ميي  المجدييف كييسل  ط غييت أل  توصيي  ملييى  ا ييي 
. ضأ اب ممثدو الممدكة المتحدة ضبولطييدا ضرولطييدا أي ييس  يي  ( 179)المرسركة

 __________ 

 (175) S/PV.8175 9، الصفحة . 
 (176) S/PV.8234 4، الصفحة . 
 (177) S/PV.8375 14، الصفحة . 
 . S/PV.8219انظا  (178) 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (179) 

ل ييدم  مكيي  ممثيي  مسيياائي  ميي  المرييسركة  ييت الجدتيية زتيي ب مييدء أسييفهم 
 .( 180)الفصح يد 
 
 9الحالة  
موجهرة إلرى رئيسرة  2014شربا//فبراير  28رسالة مؤرخة  

مجلرررس األمرررن مرررن الممثرررل الررردائم ألوكرانيرررا لررردى األمرررم 
 (S/2014/136المتحدة )

موجهرة إلرى رئريس  2014نيسران/أبريل  13رسالة مؤرخة  
مجلس األمن من الممثل الدائم لالتحاد الروسي لدى األمم 

 (S/2014/264المتحدة )

 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  30الم يييييو ة  ييييت  8386الجدتيييية ت  يييي  
  مجييااء انتهسزييست الييييس ة ، اجتمييع المجدييف لمطسنريية اإل ييالل  يي 2018

 يييت  ضنيتتيييك ضلورسنتيييك. ضا تييياع ممثييي  التيييويد، زسسيييم مولطيييدا ض انتيييس 
ست المتحييدة أي ييس،  دييى مدييب ا  حييس  ضالممدكيية المتحييدة ضرولطييدا ضالو ييي 

 تريييطكو مليييى المريييسركة  يييت ا جتميييسع زموجيييب الاضسيييت   يييوة م ديطيييس كاا
أل ”مييييس يتييييمى  دت الم نييييت، مرييييياا ملييييى سم الييييداميييي  الطظيييي  39المييييس ة 

زس نتهسزيييست“  يييت ”ميييس يريييسر مليييي   ديييى نحيييو م يييد  زسسيييم جمهيييوريتت 
ت سييييت يد  ييييت  ضنيتتييييك ضلورسنتييييك الريييي  يتي “  ييييت شيييياق أضكاانيييييس، التيييي 

مة س ة أضكاانيييس ضسييال، رييت   ييدهع  دييى سييي 2018  راي  الثسنت/نو م ا 11
. ضشييييد   دييييى أل ( 181)أراضيييييهس، ضانتهييييسك ليييياضح ضنيييي  ا فسنييييست ميطتييييك

اإلحسمة الميتاحة    مث  التد ست اليسنونية أض المجتمييع المييدنت  ميدمة
ت غيييا  ت أضكاانيس، ضأكييد أل التييمسح زمرييسركة ممثيي   يي  ”كيييسل انفصييسل
ة. ض ديي  شا ت“  ت اجتمسع لدمجدف م  شقن  أل يرييك  سييسزية   يييا 

هتصيية ت ليتييت مملييى أل ميدميية اإلحسميية التييت ييتاحهييس ا  حييس  الاضسيي 
، 39سنرييية،  ديييى الطحيييو المطصيييوص  ديييي   يييت الميييس ة زيييسلغاع نييييد المط 

ضأشييسر ملييى أنيي   ييت حسليية ميياح المتييقلة لدتصييويت اإلجاائييت،  يي ل مولطييدا 
تييس ضالممدكيية المتحييدة ضالو يييست المتحييدة ضرولطييدا سييت سرع ضالتييويد ض ان 

. ضر ه ممث  ا  حييس  الاضسييت نييسئال منيي   دييى اليياغم ميي  ( 182)جي  الد وة و 
لتييييويد ض انتييييس ضالممدكيييية المتحييييدة ضرولطييييدا ضالو يييييست أل ض ييييو  مولطييييدا ضا

المتحدة انتاحييت مطسنريية ا نتهسزييست  ييت شيياق أضكاانيييس،  يي ل  دييك الو ييو  
 __________ 

)مولطييييييدا(؛  11)الممدكيييييية المتحييييييدة(؛ ضالصييييييفحة  6الماجييييييع نفتيييييي ، الصييييييفحة  (180) 
  )رولطدا(؛ 11ضالصفحة 

 (181) S/PV.8386 2، الصفحة . 
 الماجع نفت .  (182) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
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https://undocs.org/ar/S/PV.8219
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.8386
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.   الييد وة ملييى ممثدييت المط ييية الم طييية لدمرييسركة  ييت ا جتميييسعلييم  وجيي 
 ييييد ضشيييد   ديييى أل ا  حيييس  الاضسيييت أصيييا، ألغيييااع الريييفس ية،  ديييى 

رؤسييييييسء الدجييييييسل ا نتهسمييييييية الماكبييييييية  دطييييييية ضمدييييييب مرييييييسركة جدتيييييية 
لجمهيييوريتت  ضنيتتيييك ضلورسنتيييك الرييي  يتي . ضأ ييياب  ييي  أمدييي   ييييت أل 

لحصييول  دييى م دومييست كسمديية  يي  يكييول أ  ييسء المجدييف مهتمييي  ”زس
ضكاانيييس“ ض  ييسرم ملييى  ييدم اله ييوع لد ييغط الحسلة الاارطة الحيييية  ت أ

ضنيتتك ضلورسنتك م  ممث  جمهوريتت  ى المجدف أض ” اندة محسمة مل

. ضلييم ُي تمييد انتييااح   ييوة ( 183)“الريي  يتي  ضاألمييااف  ييت ا فسنييست ميطتييك
ال يييييييد  الم ديييييييوب مييييييي   التييييييييدة م ديطيييييييس كاا تريييييييطكو زتييييييي ب  يييييييدم نيدييييييي 

 .( 184)األصوات
 __________ 

 . 3الماجع نفت ، الصفحة  (183) 
 . 3الماجع نفت ، الصفحة  (184) 

  
 اتخاذ القرارات والتصويت - ثامنا

 مالحظة 
زس هييييسذ  يرييييم  اليتييييم الثييييسم  ممسرسييييست المجدييييف  يمييييس  ت دييييق 

م   ميثيييسق األمييي مييي  27الميييس ة  الييياارات، زميييس  يييت ذليييك التصيييويت. ض يييطظم
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت  مدييية التصييويت  ييت  40المتحييدة ضالمييس ة 

المجدييف. ض طصييسل  دييى أل  تهييو الييياارات المت دييية زسلمتييسئ  اإلجاائييية 
  ييوا  ييت المجدييف،  ييت حييي   تهييو  15أصيي  أ  ييسء ميي   9زموا ييية 
  أ  يييييسء المت ديييييية زسلمتيييييسئ  الموضيييييو ية زموا يييييية  تييييي ة مييييي  الييييياارات
 جميع األ  سء الدائمي .  دف، زم   يهمالمج

 36ملييى  34ضميي   32ض  31ضيتطييسضل رييوا اليتييم أي ييس المييوا   
م  الطظسم الدا دت الم نت التت  طظم  تييا األ مسل  يمس  ت دييق  38ض 
 ااحست الموضو ية. تصويت  دى مرسريع الياارات ضالت د الت ضا نت زسل
 
 الميثسق[]م   27المس ة  
يكييييييول لكيييييي    ييييييو ميييييي  أ  ييييييسء مجدييييييف األميييييي   - 1 

 ضاحد.  صوت
 صييدر نيياارات مجدييف األميي   ييت المتييسئ  اإلجاائييية  - 2 

 زموا ية  ت ة م  أ  سئ .
متيييسئ  األ ييياى ديييف األمييي   يييت ال صيييدر نييياارات مج - 3 

  ييييسئ  يكييييول ميييي  ميطهييييس أصييييوات كس يييية زموا ييييية أصييييوات  تيييي ة ميييي  أ 
  متفية؛ زرار أن   ت الياارات المتهييوة    ييييس ألحكييسم األ  سء الدائمي 

، يمتطيييع مييي  كيييسل ما يييسً  يييت 52مييي  الميييس ة  3الفصييي  التيييس س، ضالفيييياة 
 الطباع    التصويت. 

 
 نت[  المدت   الطظسم الدا ]م 31المس ة  
 يدم مرسريع الياارات ضالت د الت ضا نتااحست الموضو ية ملييى  

 الممثدي  مكتوبة  ت ال س ة.
 

 نت[  الم]م  الطظسم الدا دت  32المس ة  
لالنتااحست الائيتية ضمرسريع الييياارات زحتييب  ألس يية   ى ا 

  ا يب  يديمهس.
ضيجاي  صويت متتي   دى أجباء ميي  انتييااح أض ميي  مريياضع  

نيييياار مطييييسء  دييييى مدييييب أي ممثيييي  مييييس لييييم ي تيييياع  دييييى ذلييييك صييييسحب 
 ياار.ا نتااح أض مراضع ال

 نت[  الملطظسم الدا دت ]م  ا 34المس ة  
  ضاضرة لدتثطية  دى أي انتااح أض مريياضع نيياار ييتاحيي  أحييد  

 الممثدي   ت مجدف األم  ن   ماح  لدتصويت. 
 
 نت[  الم ]م  الطظسم الدا دت 35المس ة  
 يمكيييي  سييييحب أي انتييييااح أض مريييياضع نيييياار  ييييت أي ضنييييت ميييي  

 األضنست مس  ام لم يجا زرقن   صويت. 
ضإذا ثُطييت  ديييى ا نتيييااح أض مرييياضع الييياار، يجيييوز لدممثييي   يييت  

مجدييييف األميييي  الييييوي ثطييييى  دييييي  أل ي دييييب ماحيييي  لدتصييييويت زس ت ييييسرن 
سيي يية انتااحيي  رييو أض مريياضع نيياارن رييو مييع م  سئيي  نفييف الحييق  ييت األ

 لم يتح  .  ي يكول ل  لو أل صسحب ا نتااح أض مراضع الياارالو
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 36المس ة  
 طد انتااح   د دي  أض أكثا  دى انتااح أض مراضع ناار،   ييت  

الائيف  ت  ا يب التصييويت  ديهييس. ض ييت ال ييس ة، يصييوت مجدييف األميي  
 نتييااح األصييدت، ثييم م ييمول  يي  اأض   دى الت د   األز د ميي  حيييث ال

، ضركييوا حتييى  ييتم ميياح جميييع الت ييد الت  دييى الت ييد   األنيي  مطيي  ز ييدا
لكيي  مذا كييسل الت ييد   ي يييف ملييى نيي  انتييااح أض مريياضع لدتصييويت؛ ض 

 ناار أض يحوف مط ،   ل ذلك الت د   ي اح أض  لدتصويت. 
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 نت[  الم ]م  الطظسم الدا دت 38المس ة  
ألية  ضلة   و  ت األمم المتحدة  ييد ى ض يييس لدمييس ة التييسزية،  

أض    يييييييس لدميييييس ة الثسنيييييية ضالثالثيييييي  مييييي  الميثيييييسق، مليييييى ا شيييييتااك  يييييت 
مطسنرييست مجدييف األميي ، أل  يييدم انتااحييست ضمرييسريع نيياارات. ض  يجييوز 

ب احييست ضمرييسريع الييياارات لدتصييويت م  مطييسء  دييى مديي رييون ا نتا ميياح 
 أحد الممثدي   ت مجدف األم .

 
 نت[  الم]م  الطظسم الدا دت  40المس ة  
ة  ييت يجاي التصويت  ت مجدف األم  ض يس لدمييوا  ذات الصييد 

 سق ض ت الطظسم األسسست لمحكمة ال دل الدضلية.الميث 
نيياارات  -ضي ييم رييوا اليتييم  متيية أنتييسم  ا ييية، رييت: ألييف  

 ؛ 38صيييييسغة ض ييييييديم مرييييسريع اليييييياارات ض يييييس لدميييييس ة  -المجدييييف؛ زيييييسء 
 ؛ا هسذ الياارات مدضل  صييويت -  ال ؛ا هسذ الياارات زسلتصويت -جيم 
 الياار.  مدية ا هسذالمطسنرست المت دية ز  -رسء 

طظيييييسم اليييييدا دت مييييي  ال 31، كسنيييييت الميييييس ة 2018ض يييييت  يييييسم  
طيييية  يييت جدتيييست المجديييف. ضليييم  كييي  رطيييسك الم نيييت ُ   يييق زصيييفة رض ي 

حس ت  اضج  يي  الممسرسيية الم تييس ة لدمجدييف المتمثديية  ييت ا تمييس  نيياار 
ضاحد  ت الجدتة. ضبسإلضس ة ملى ذلك، لم  ك  رطييسك حييس ت  نتااحييست 

التصيييويت، أض سيييحب مريييسريع نييياارات، أض مد يييست   الت   د يييتأض   يييد

م لييم  كيي  اء  صييويت متييتي   دييى أجييباء ميي  مريياضع نيياار؛ ضميي  ثيي إلجييا 
. ض يييييالل الفتييييياة نييييييد 36مليييييى  34رطيييييسك حيييييس ت احيييييُت ه  يهيييييس زيييييسلموا  

ا ست ااع، كسنت رطسك حس ت مت د ة م  مرييسريع الييياارات المتطس تيية 
   الم طوني  ”الحسلة  ت الريياق  دق زسل طدالتت ماحت لدتصويت  يمس  ت 

ليية  ييت الريياق األضسييط، زمييس  ييت ذلييك ن ييية  دتيي ي “، األضسط“ ض ”الحس
 أ نسن. دى الطحو الم ي  

 
 المجلسقرارات  - ألف
لمجدف  الل اجتمس س    الل الفتاة نيد ا ست ااع، ضاص  ا 

ت ضا تميييس  ال يسنيييست الصيييس رة  ييي  اليييائيف، زسإلضيييس ة مليييى ا هيييسذ اليييياارا
ا هسذ الييياارات اإلجاائييية. ضاَ هييوت نيياارات المجدييف أي ييس شييك  مييوكاات 

نييد نييدر، ض أض رسييسئ  ميي  الييائيف لييم  كيي    تمييد  ييت الجدتييست م   يمييس 
 صدر م ظمهس موصف  م  ضثسئق المجدف.

ناارا ضأصييدر  54دف مس مجمو   ، ا هو المج2018ض ت  سم  
مييييييوكاات ميييييي  الييييييائيف  8ميسنيييييس رئسسيييييييس. ضأصييييييدر المجدييييييف أي ييييييس  21
رسسلة م  الائيف. ضي ييي  الرييك  الثييسم  ال ييد  اإلجمييسلت لدييياارات  34 ض

اليييائيف ضالاسيييسئ  رة  ييي  المتهيييوة ضال يسنيييست الائسسيييية ضالميييوكاات الصيييس 
 (.2018ملى  2009الموجهة مط   الل ال يد المسضت )

  
 الرك  الثسم   
 2018-2009، القرارات المتخذة والبيانات الرئاسية والمذكرات الصادرة عن الرئيس والرسائل الموجهة منه  
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 المتطس تةمرسريع الياارات  
اح أكثييا    ييت ثييالث مطسسيي ست  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، مييُ

ل م  مراضع نيياار ضاحييد لدتصييويت. ضمييع ذلييك، لييم ُ جييا أي مطسنريية زرييق
 8190مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت. ض يييت الجدتييية  32   ييييق الميييس ة 
ول ”الحسليية طيي  ييت ممييسر ال طييد الم  2018شيي سر/  اا ا  26الم يييو ة  ييت 

،  ت حي  لييم (2018) 2402المجدف الياار  ت الراق األضسط“، ا هو 
زتييي ب  صيييويت   يييو  ائيييم  يييت  S/2018/156ي تميييد مرييياضع اليييياار 

نيتييسل/أماي   10الم يييو ة  ييت  8228. ض ييت الجدتيية ( 185)المجدييف ضييدن
أي يييس  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسييييط“،  2018
زتيي ب  صييويت   ييو  S/2018/321ي تمِّد المجدييف مريياضع الييياار  لم

د مرييياض ت الييييااري   يييت المجديييف ضيييدن ضليييم ي ت  ائيييم   S/2018/175ميييِّ
. ض ييت ( 618)ل ييدم  ييوا ا ال ييد  الم دييوب ميي  األصييوات S/2018/322 ض

ممييييسر ال طييييد  ييييت  2018حبياال/ ونييييي   1الم يييييو ة  ييييت  8274الجدتيييية 
ك ن يييية  دتييي ي “، الم طيييول ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط، زميييس  يييت ذلييي 

زتيي ب  صييويت   ييو  S/2018/516مد المجدييف مريياضع الييياار ي ت  لم
ل ييدم  S/2018/520مريياضع الييياار   ائييم  ييت المجدييف ضييدن ضلييم ي تمييد
 .( 187) وا ا ال د  الم دوب م  األصوات

 
 38للمادة صياغة وتقديم مشاريع القرارات وفقا  - باء
يجوز ألي   و  ت المجدف أل ييدم مراضع ناار. ض ت م   

مييس  ييط   دييى موا ييية  2017آب/أغتيي ف  30مييوكاة الييائيف الم ر يية 
 نت ييسء،  دييى التا يييب غيييا الاسييمت الييوي أ  ييسء المجدييف، حتييب ا
حييد أض أكثييا ميي  أ  ييسء المجدييف، زصييفت  اليييسئم ييييوم زموج يي    ييو ضا
يييسئمي   دييى الصيييسغة، زسلريياضع  ييت  مدييية زصفتهم ال  دى الصيسغة أض

. ضض يييس لتدييك المييوكاة، يجييوز ألي ( 188)الصيييسغة غيييا الاسييمية ضرئسسييتهس
دييى الصيييسغة ضأل ي مييي    ييو ميي  أ  يييسء المجدييف أل يكييول نسئميييس  
متييى ا ت ييا ت الصيييسغة، أكثييا ميي    ييو ضاحييد  ييت المجدييف كمرييسرك  يي 

 __________ 

 (185) S/PV.8190 5، الصفحة . 
 (186) S/PV.8228 18ض  11ض  6، الصفحست.  
 (187) S/PV.8274 11ض  4، الصفحتسل . 
 (188) S/2017/507 78، الما ق، الفياة . 

 ت ييييسر، حتييييب أل ذلييييك  يييي  ي ملييييى مضييييس ة نيميييية، مييييع األ ييييو  ييييت ا 
ا نت ييسء، اله يياة ض/أض المتييسرمست الميدميية ميي  أ  ييسء المجدييف زرييقل 

. ض ت الموكاة، أكد أ  ييسء المجدييف ميي  جد ييد أنيي   ط غييت ( 189)المواضيع
ا  م ييدتييمسح لجميييع أ  ييسء المجدييف زييقل يرييسركوا مرييسركة كسمديية  ييت ال

ة أمييور الياارات ضال يسنست الائسسية ضال يسنست الصحفية لدمجدف،  ييت جمديي 
أ ييياى، ضأل صييييسغة جميييييع الوثيييسئق، مثييي  الييييياارات ضال يسنيييست الائسسييييية 
ضكييولك ال يسنييست الصييحفية  ط غييت أل  ييتم ز ايييية شييسمدة  تييمح زمرييسركة 

. ضشيييجع أ  يييسء المجديييف أي يييس الريييه  ( 190) يييسء المجديييفجمييييع أ 
لدموضيييييوع ى الصييييييسغة أض المريييييسركي   يييييت الصييييييسغة،    يييييس الييييييسئم  دييييي 

لدحسلة  دى أرع الوانع،  دييى أل ُ تيحييوا نييدرا ميي  الونييت ضال سزع المدح 
يكفيييت زريييك  م ييييول ليطظيييا جمييييع أ  يييسء المجديييف  يييت المتيييقلة  طيييد 

ئيت  ضال يسنست الصحفية التت يصييدررس ا تمس  مرسريع الياارات ضبيسنست ر 
 .( 191)لموا ية الصسمتةالمجدف زموجب مجااء ا

نييييت، يجييييوز ألي ميييي  الطظييييسم الييييدا دت الم   38ضض يييييس لدمييييس ة  
أض    ييييس لدمييس ة  37  و م  أ  سء األمم المتحدة  د ى ض يس لدمس ة 

م  الميثسق لدمرسركة  ت مطسنرييست المجدييف أل ييييدم أي ييس انتااحييس،  32
أ  ييسء ضلك    يجوز ماح ا نتااح لدتصويت م  مطسء  دى مدييب أحييد 
ضل رييت الييدالمجدييف. ض صيي ح الييدضل األ  ييسء التييت  يييدم مريياضع نيياار 

ف مريييياضع الييييياار زقنيييي  نيييي  رئسسييييت  الميدميييية لمريييياضع الييييياار. ضيوصييييَ
 ضا ق جميع أ  سء المجدف  دى ا شتااك  ت  يديم . مذا

 تميييدرس المجديييف  يييت  يييسم نييياارا ا  54ضمييي  ميييي  ميييس مجمو ييي   
 (2018) 2439و اليييييياار ل ضاحيييييد مطهيييييس نصييييس رئسسييييييس، ضرييييي ، كييييس2018

 .( 192)الديميااميةالمت دق متفرت  ياضس م  و   ت جمهورية الكونغو 

ض الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، نظييا المجدييف  ييت مييس مجمو يي   
ت أرب ييية مطهيييس  ضل غييييا أ  يييسء  يييت المجديييف، مرييياضع نييياار نيييدم 61
 .10جدضل رو م ي   ت ال كمس

 __________ 

 . 79الماجع نفت ، الفياة  (189) 
 . 80، الفياة الماجع نفت  (190) 
 . 82الماجع نفت ، الفياة  (191) 
ست زرقل الممسرسة التسزية  يمس  ت دق زسلطصيوص الائسسيية، لمبيد م  الم دوم (192) 

  زسء. -الجبء الثسنت، اليتم التسزع ،2017-2016الماجع، المدحق انظا 
  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/156
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https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/2018/516
https://undocs.org/ar/S/2018/520
https://undocs.org/ar/S/PV.8190
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 182 

 

 10الجدضل 
 2018، مشاريع قرارات قدمتها دول غير أعضاء في المجلس

 المجدفياار م  أ  سء ميدمو مراضع ال الياار مح ا الجدتة ض سريههس ال طد مراضع الياار
المريييييسركول  يييييت  ييييييديم مرييييياضع 

 أ  سء المجدفغيا  الياار م 
      

S/2018/321  الحسلية  يت الريياق
 األضسط

S/PV.8228 

 2018نيتسل/أماي   10
 صويت أحد لم ُ تهو زت ب 

  سء الدائمي  ضدناأل 
ا، ضبيياض، لطيد)مو س  ة أ  سء  ت المجدف 

ضالتييييييييويد، ض انتييييييييس، ضالممدكيييييييية المتحييييييييدة، 
 ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(

 )أ( ضلة   وا 19

S/2018/532  صييييييييييول التييييييييييالم
 الدضليي ضاألم  

S/PV.8277 

 2018 وني  حبياال/ 6
 ت ة أ  سء  ت المجدف )مولطدا، ضبوليفيس  (2018) 2419ار يا ال

المت يييييييد ة اليومييييييييست(، ضبيييييييياض،  -) ضلييييييية 
ضالتييييويد، ض انتييييس، ضكسزا تييييتسل، ضالممدكيييية 

 ضالو يست المتحدة( المتحدة، ضرولطدا،

 )ب( ضلة   وا 68

S/2018/667  األمفيييييييسل ضالطيييييييباع
 المتدح

S/PV.8305 

 2018 موز/ ولي   9
 ) ( ضلة   وا 86 )ج(جدفأ  سء الم   وا م  12 (2018) 2427الياار 

S/2018/887  صييييييييييول التييييييييييالم
 ضاألم  الدضليي 

S/PV.8365 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  3
المجدييييييييف )مولطييييييييدا، أرب ييييييية أ  ييييييييسء  يييييييت   (2018) 2437الياار 

 ة، ضرولطدا(ويد، ضالممدكة المتحدضالت
 )ه( ضلة   وا 15

 
س، ضاليييدانماك، سزيس، ضجمهورييية مولييدض أسييتااليس، ضإسييتونيس، ضأل سنيييس، ضألمسنييييس، ضأضكاانيييس، ضإي سليييس، ضبدغسرييييس، ض اكيييس، ضالج يي  األسييو ، ضجمهوريييية ميييدضنيس اليوغوسييال ية سييي  )أ( 

 ضليتوانيس، ضالطاضي . ض طدطدا، ضن ا، ضكطدا، ض  فيس،ضسدو يطيس، 
يس، ضأضرضغيواي، ضأضكاانييس، ضأ الطيدا، ضآيتيدطدا، األرجطتي ، ضاألر ل، ضإس سنيس، ضأستااليس، ضإستونيس، ضإساائي ، ضأل سنيس، ضألمسنيس، ضاإلمسرات ال ابية المتحدة، ضأنيدضرا، ضإندضنيتي  )ب( 

ونف، ضالج ي  األسيو ، ضجمهورييية أ اييييس الوسي ى، ضالجمهوريية الدضميطيكييية، ييس، ضبوركيطيس  سسييو، ض رييكيس، ض ي دة، ضال ا غييسل، ضبدجيكيس، ضبدغسر  سلييس، ضبيسموا غيطييس الجد ي ضإي
سل مييسريطو، ضسييدو سكيس، ، ضالييدانماك، ضرضمسنيييس، ضسيي ضجمهورييية كوريييس، ضجمهورييية ميييدضنيس اليوغوسييال ية سييسزيس، ضجمهورييية مولييدض س، ضجطييوب أ ايييييس، ضجورجيييس، ضجي ييو ت

غسم يييس، ضغوا يمييس ، ضغيطيييس، ض طدطييدا، ضن يياص، ضن ييا، ضكاضا يييس، ضكطييدا، ضكوسييتسريكس، ض  فيييس، ضل طييسل، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، س، ضالتييطغسل، ضسويتيياا، ضشيييدت، ض ضسييدو يطي
 ونسل.دطدا، ضرطغسريس، ضاليسزسل، ضاليضي ، ضالطمتس، ضنيجيايس، ضنيوزيضمونسكو، ضنسمي يس، ضالطا  ضليتوانيس، ضليهتطرتس  ، ضمسل ة، ضمسليبيس، ضمصا، ضالمغاب،

 المتحدة. المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكسزا تتسل، ضكوت  يفوار، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة، ضالو يست   -مثيوبيس، ضبولطدا، ضبوليفيس ) ضلة  )ج( 
ر، ضأل سنييييس، ضألمسنييييس، ضأنيييدضرا، ضأضرضغيييواي، ضأضكاانييييس، ضأ الطيييدا، ضآيتيييدطدا، ضإي سلييييس، ضبيييس ض، ضإسيييتونيس، ضأ غسنتيييتسل، ضإكيييوا ض  ضأرميطييييس، ضإسييي سنيس، ضأسيييتااليس،األرجطتيييي ،  ) ( 

الوسي ى، ضالجمهوريية  و ، ضالجبائيا، ضجمهوريية أ اييييستت، ضجسمسيكيس، ضالج ي  األسي ليري  -ضال ا غسل، ضبدجيكس، ضبدغسريس، ضبديب، ضبط ، ض اكيس، ض ريكيس، ض ونف، ض يميور 
، ضرضمسنييييس، ة، ضجمهوريييية كورييييس، ضجمهوريييية مييييدضنيس اليوغوسيييال ية سيييسزيس، ضجمهوريييية موليييدض س، ضجطيييوب أ اييييييس، ضجورجييييس، ضجي يييو ت، ضاليييدانماك، ضرضانيييداالدضميطيكيييي 

، ضغيييسمول، ضغايطيييس ا، ضشييييدت، ضصيييابيس، ضالصيييومسل، ض ميييسلسيييدو سكيس، ضسيييدو يطيس، ضسويتييياا، نت  طتيييطت ضجيييبر غايطيييس   ، ض ضزم يييسموي، ضسيييسموا، ضسيييسل ميييسريطو، ضسيييس
 يييس، ال وليفسرييية(، ض طدطييدا، ض يجييت، ضن يياص، ضن ييا، ضكاضا يييس، ضكطييدا، ضكوسييتسريكس، ض  فيييس، ضل طييسل، ضلكتييم ا ، ضلي ايييس، ضلي –ضغوا يمييس ، ضغيسنييس، ض طييبضيال )جمهورييية 

، ضموزام يييق، ضمونييسكو، ضنسمي يييس، ضالطيياضي ، ضالطمتييس، ضالطيجييا، ضنيجيايييس، مصييا، ضالمغيياب، ضالمكتيييك، ضمدييديف  ، ضمسل يية، ضمييسلت، ضمسليبيييس، ض ضليتوانيييس، ضليهتطرييتس
 ضرطغسريس، ضاليسزسل، ضاليونسل.

 س، ضاليسزسل، ضاليونسل. اص، ضكاضا يس، ضمسل ة، ضرطغسريضسدو سكيس، ضسدو يطيس، ضن مس سنيس، ضإستونيس، ضألمسنيس، ضأ الطدا، ضإي سليس، ضبدجيكس، ض ريكيس، )ه( 
  

 اتخاذ القرارات بالتصويت - جيم
ميي  الميثييسق،  صييدر  27( ميي  المييس ة 3( ض )2ض يييس لدفيييا ي  ) 

 م   ت المتييسئ  اإلجاائييية زموا ييية  تيي ة ميي  أ  ييسئ ؛مجدف األناارات 
كييول ميي  ميطهييس ميطمييس  دييبم موا ييية أصييوات  تيي ة ميي  أ  ييسء المجدييف، ي 

أصييييوات األ  ييييسء الييييدائمي  متفييييية،  ييييت المتييييسئ  األ يييياى كس يييية، أي 
المتييسئ  الموضييو ية أض غيييا اإلجاائييية. ضنتيجيية التصييويت  ييت المجدييف 

ب مس مذا كسل المجدف ي ت ا المتقلة التت ت الغسل  يه    ت حد ذا هس   
يمكيي   ت  ديهس مجاائييية أم موضييو ية.   دييى سيي ي  المثييسل،   م التصوي 

 حد د مس مذا كسل التصييويت مجاائيييس أم    ييت الحييس ت التسلييية: )أ( حييي  
ُي تمييد انتييااح مييس ز جمييسع األصييوات؛ أض )ب( حييي  ُي تمييد زموا ييية جميييع 

( حي    ُي تمد ل دم حصول   دييى األصييوات ؛ أض )جلدائمي األ  سء ا
ول   ييياضرية لصيييسلح . ضإذا ميييس ا ُتميييد انتيييااح،  ديييى مثيييا حصييي التتييي ة ال

ت   ييول  ائييم ضاحييد أض أكثييا   دى  تيي ة أصييوات م يييدة أض أكثييا، ضصييوَّ
ضدن،  هوا   ي  أل التصويت ي ت ا مجاائيًس. ض ت الميسميي ، مذا لييم ي تمييد 

 ييييم التصييييويت  ديهييييس موضييييو ية. ض ييييت  لة التييييتا المتييييقا نتييييااح،   ت يييي 
 ييقى المجدييف،  ييت سييطوا   األضلييى، أل ميي  ال يياضري مطسس ست م يطة، ار 

https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/532
https://undocs.org/ar/S/PV.8277
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/667
https://undocs.org/ar/S/PV.8305
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/887
https://undocs.org/ar/S/PV.8365
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
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يييار، زسلتصييويت، مل كسنييت المتييقلة نيييد الطظييا متييقلة مجاائييية  ييت أل ي 
( م  الميثسق. ضروا اإلجااء ي دييق  دييي  اسييم 2) 27ن سق مدلول المس ة 

تهدمة  ت ميسل سسل  اانتيتكو غة المتاار الد”المتقلة األضلية“،  دى غ
. غيييا أنيي   ييت التييطوات األ ييياة، زمييس  ييت ذلييك زرييقل مجييااءات التصييويت

نيييد ا سييت ااع، لييم  كيي  رطييسك حييس ت نييار  يهييس المجدييف الطظييا الفتيياة 
 ييت المتييقلة األضلييية. ض ييالضة  دييى ذلييك،  يي ل ا نتااحييست اإلجاائييية، ميي  

مرييسركي ، ض  ديييق الجدتيية  ييوات لد وجييي   ن ي  مناار جدضل األ مييسل، ض 
جدييف زرييك   ييسم مييدضل  صييويت. ضكدهمييس جيياى أض ر  هس،  وا ق  ديهس الم

رييييييون ا نتااحييييييست، ا ُت ييييييا التصييييييويت مجاائيييييييًس. ض ييييييت التصييييييويت  دييييييى 
، صييوت المجدييف زرييقل متييسئ  مجاائييية  ييت أربييع مطسسيي ست 2018  ييسم

 (.11)انظا الجدضل 

  
 11الجدضل 

 2018لمسألة، ويت الطابع اإلجرائي لحاالت بيَّن فيها التص

 موضوع ا نتااح مح ا الجدتة ض سريههس ال طد
 -)الم ييييييييييدضل  التصيييييييييويت
 الممتط ول( -الم سرضول 

األ  ييسء الييدائمول الييو   
 صو وا ضد ا نتااح

 S/PV.8209 الحسلة  ت الراق األضسط     

 2018آذار/مسرس  19
 ا  حس  الاضست، ضالصي  3-4-8 )أ(مناار جدضل األ مسل

 S/PV.8381 الحسلة  ت ميسنمسر

 2018 راي  األضل/أكتوبا  24
  حس  الاضست، ضالصي  ا 3-3-9 مناار جدضل األ مسل

موجهية مليى  2014ش سر/  اا ا  28رسسلة م ر ة 
ممثييي  اليييدائم ألضكاانييييس رئيتييية مجديييف األمييي  مييي  ال

 (S/2014/136)لدى األمم المتحدة 

S/PV.8386 

 2018وبا األضل/أكت راي   30
 39موجهيية زموجييب المييس ة   ييوة 

 )ب(الدا دت الم نت[ ]م  الطظسم
 انتس، ضالممدكة المتحيدة،  1-7-7

 ضالو يست المتحدة

موجهية مليى  2014نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 
رئيييييف مجدييييف األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم لال حييييس  

 (S/2014/264الاضست لدى األمم المتحدة )

    

 S/PV.8409 ليي ضاألم  الدض صول التالم 

 2018 راي  الثسنت/نو م ا  26
 انتس، ضالممدكة المتحيدة،  4-7-4 مناار جدضل األ مسل

 ضالو يست المتحدة
 
 ألف.-اليتم الثسنتناار جدضل األ مسل، انظا لمبيد م  الم دومست    م  )أ( 
   المرسركة، انظا اليتم التسزع.   الم دومست  لمبيد م  )ب( 
  
 ا هسذ الياارات 
ا سيييت ااع، اُ هيييوت م ظيييم اليييياارات التيييت   يييالل الفتييياة نييييد 

نيييييياارا( زسإلجمييييييسع. ضاُ هييييييوت  54ميييييي  أصيييييي   45) ا تمييييييدرس المجدييييييف
 (.12جدضل جمسع )انظا الناارات مدضل م 9

 

  
 12الجدضل 

 2018القرارات المتخذة بدون إجماع، 

 األصوات الم يدة مح ا الجدتة ض سريههس ال طد الياار
األصيييييوات 
    التصويتط ول الممت الم سرضة

      
المتيييييييييقلة المت ديييييييييية  (2018) 2410

 مهس تت
S/PV.8226 

 2018نيتسل/أماي   10
المت يييييييييييد ة  -ضبولطييييييييييدا، ضبوليفييييييييييييس ) ضليييييييييية )مثيوبيييييييييييس،  13

اليومييييست(، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، 
وار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة، ضكسزا تييتسل، ضكييوت  يفيي 
 حدة(ضرولطدا، ضالو يست المت

 )ا  حس  الاضست، ضالصي ( 2    وجد

https://undocs.org/ar/S/PV.8209
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8386
https://undocs.org/ar/S/2014/264
https://undocs.org/ar/S/PV.8409
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8226
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 األصوات الم يدة مح ا الجدتة ض سريههس ال طد الياار
األصيييييوات 
    التصويتط ول الممت الم سرضة

      
الحسليييييييييييية المت دييييييييييييية  (2018) 2414

 الغابيةزسلصحااء 
S/PV.8246 

 2018اي  نيتسل/أم 27
(، ضبييياض، المت يد ة اليومييست -)مولطيدا، ضبوليفييس ) ضلية  12

ضكسزا تيييتسل، ضكيييوت ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، 
ضالممدكييية المتحيييدة، ضرولطيييدا، ضالو يييييست  يفيييوار، ضالكوييييت، 

 المتحدة(

)ا  حيييييس  الاضسيييييت، ضإثيوبييييييس،  3    وجد
 ضالصي (

سم  يييسريا األمييي  ال يي  (2018) 2418
 يييييييييييييييي  التييييييييييييييييو ال 

 التو الوب ضجط

S/PV.8273 

 2018أيسر/مس و  31
)مولطييييييدا، ضبييييييياض، ضالتييييييويد، ض انتييييييس، ضكييييييوت  يفييييييوار،  9

 المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(ضالكويت، ضالممدكة 
سيييييت، ضإثيوبييييييس، )ا  حيييييس  الاض  6    وجد

المت يييييييييييد ة  -بوليفيييييييييييس ) ضلييييييييييية ض 
ضالصيييييييي ، ضغيطيييييييييس اليومييييييييست(، 

 ا ستوائية، ضكسزا تتسل(
اآلليييييييييييييييية الدضلييييييييييييييييية  (2018) 2422

لتصيييييايف األ ميييييسل 
لدمحكمتيييي   المت ييييية
 الجطسئيتي 

S/PV.8295 

 2018حبياال/ وني   27
المت يييييييييييد ة  -مثيوبيييييييييييس، ضبولطييييييييييدا، ضبوليفييييييييييييس ) ضليييييييييية ) 14

اليومييييست(، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضالصيييي ، ضغيطييييس ا سيييتوائية، 
ض انتيييس، ضكسزا تيييتسل، ضكيييوت  يفيييوار، ضالكوييييت، ضالممدكييية 

 المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(

 )ا  حس  الاضست( 1    وجد 

مييي  ال ييسم  يييسريا األ (2018) 2428
 يييييييييييييييي  التييييييييييييييييو ال 

 التو الضجطوب 

S/PV.8310 

 2018 موز/ ولي   13

ضكييييييوت  يفييييييوار،  ضالتييييييويد، ض انتييييييس، )مولطييييييدا، ضبييييييياض، 9
 ضالو يست المتحدة(، ضالكويت، ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا

)ا  حيييييس  الاضسيييييت، ضإثيوبييييييس،  6    وجد 
المت يييييييييييد ة  -ضبوليفيييييييييييس ) ضلييييييييييية 

اليومييييييييست(، ضالصيييييييي ، ضغيطيييييييييس 
 ا ستوائية، ضكسزا تتسل(

الحسليييييييييييية المت دييييييييييييية  (2018) 2440
 الغابيةزسلصحااء 

S/PV.8387 

 ريييييييياي  األضل/أكتييييييييوبا  31
2018 

)مولطييدا، ضبييياض، ضالتييويد، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية،  12
ض انتيييس، ضكسزا تيييتسل، ضكيييوت  يفيييوار، ضالكوييييت، ضالممدكييية 

 لمتحدة(المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست ا

الاضسيييييت، ضإثيوبييييييس، )ا  حيييييس   3    وجد 
مت يييييييييييد ة ال -ضبوليفيييييييييييس ) ضلييييييييييية 

 اليوميست((
 S/PV.8389 لي يسالحسلة  ت  (2018) 2441

م ا  ريييييييييياي  الثييييييييييسنت/نو  5
2018 

المت يييييييييييد ة  -ييييييييييييس ) ضليييييييييية )مثيوبيييييييييييس، ضبولطييييييييييدا، ضبوليف 13
(، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، اليومييييست

ضكسزا تييتسل، ضكييوت  يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة، 
 ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(

 )ا  حس  الاضست، ضالصي ( 2    وجد 

الحسلة  ت جمهوريية  (2018) 2448
 الوس ىأ ايييس 

S/PV.8422 

كييييييسنول األضل/ يتيييييييم ا  13
2018 

 ة المت يييييييييييد -)مثيوبيييييييييييس، ضبولطييييييييييدا، ضبوليفييييييييييييس ) ضليييييييييية  13
ومييييست(، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، الي

سل، ضكييوت  يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة، ضكسزا تييت
 يست المتحدة(ضرولطدا، ضالو 

 )ا  حس  الاضست، ضالصي ( 2    وجد 

 الحسليييية  يييييت الرييييياق  (2018) 2449
 األضسط

S/PV.8423 

كييييييسنول األضل/ يتيييييييم ا  13
2018 

المت يييييييييييد ة  -)مثيوبيييييييييييس، ضبولطييييييييييدا، ضبوليفييييييييييييس ) ضليييييييييية  13
اليومييييست(، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس ا سيييتوائية، ض انتيييس، 

متحييدة،  يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية الضكسزا تييتسل، ضكييوت 
 متحدة(ضرولطدا، ضالو يست ال

 لصي ()ا  حس  الاضست، ضا 2    وجد 

   
 مرسريع الياارات التت لم  ُ تمد 
( م  الميثييسق،   ُي تمييد مريياضع نيياار زرييقل 3) 27مس ة س لدض ي 

جاائييية  طييدمس   يحصيي   دييى األصييوات التتيي ة الم يييدة متييسئ  غيييا م
طييدمس يصييوت أحييد األ  ييسء الييدائمي  ضييدن. ض ييالل الفتيياة الالزمة، أض  

رطييسك أربييع حييس ت لييم ي تمييد  يهييس مريياضع نيياار نيييد ا سييت ااع، كسنييت 
صوات التت ة الم يدة الالزمة، ضثالث مطسسيي ست ألن  لم يحص   دى األ
تييي ب نييييسم   يييو  ائيييم زسلتصيييويت ضيييدن ار ز ع نيييا ليييم ي تميييد  يهيييس مرييياض 

 (.13)انظا الجدضل 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8273
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8295
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8310
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8389
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8422
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8423
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 13الجدضل 
 2018تصويت عضو دائم ضدها أو لعدم الحصول على العدد المطلوب من األصوات المؤيِّدة،  مشاريع القرارات التي لم تعتمد بسبب

 تط ول    التصويتممال األصوات الم سرضة األصوات الم يدة مح ا الجدتة ض سريههس ال طد اراليا مراضع 
      

S/2018/156  الحسليييية  يييييت الرييييياق
 األضسط

S/PV.8190 

 2018ش سر/  اا ا  26
)مثيوبيييس، ضبولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد، ضغيطييييس  11

ت  يفيييوار، ضالكوييييت، ا سييتوائية، ض انتيييس، ضكيييو 
 ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(

)ا  حس  الاضست، ضبوليفييس  2
 المت د ة اليوميست((  -) ضلة 

 )الصي ، ضكسزا تتسل( 2

S/2018/321  الحسليييية  يييييت الرييييياق
 األضسط

S/PV.8228 

 2018نيتسل/أماي   10
)مثيوبيييس، ضبولطييدا، ضبييياض، ضالتييويد، ضغيطييييس  12

ا سييييييييتوائية، ض انتييييييييس، ضكسزا تييييييييتسل، ضكييييييييوت 
 يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية المتحييدة، ضرولطييدا، 

 ة(ضالو يست المتحد

)ا  حس  الاضست، ضبوليفييس  2
 المت د ة اليوميست((  -) ضلة 

 ي ()الص  1

S/2018/175  الحسليييية  يييييت الرييييياق
 األضسط

S/PV.8228 

 2018نيتسل/أماي   10
 -يس، ضبوليفيس ) ضلية )ا  حس  الاضست، ضإثيوب 6
اليوميييييييييييييست(، ضالصييييييييييييي ، ضغيطيييييييييييييس  ييييييييييييد ة المت

 ة، ضكسزا تتسل(ا ستوائي

)مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد،  7
ض انتييييس، ضالممدكيييية المتحييييدة، 
 ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(

 )كوت  يفوار، ضالكويت( 2

S/2018/322  الرييييياق الحسليييية  يييييت
 سطاألض 

S/PV.8228 

 2018نيتسل/أماي   10
 -)ا  حس  الاضست، ضإثيوبيس، ضبوليفيس ) ضلية  5

 المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضكسزا تتسل(
)مولطييدا، ض انتييس، ضالممدكيية  4

 المتحدة، ضالو يست المتحدة(
س )ميييييييياض، ضالتيييييييويد، ضغيطيييييييي  6

ا سييييييتوائية، ضكييييييوت  يفييييييوار، 
 ضالكويت، ضرولطدا(

S/2018/355   األ  يسر التيت  هيد
التيييييييييييييالم ضاألمييييييييييييي  

 الدضليي 

S/PV.8233 

 2018نيتسل/أماي   14

ة المت د  -لة ضبوليفيس ) ض )ا  حس  الاضست،  3
 اليوميست(، ضالصي (

)مولطييدا، ضالتييويد، ض انتييس،  8
 يفيييييييوار، ضالكوييييييييت،  ضكيييييييوت

دة، ضرولطييييدا، ضالممدكييية المتحيييي 
 ضالو يست المتحدة(

)مثيوبييييييييس، ضبيييييييياض، ضغيطييييييييس  4
 ا ستوائية، ضكسزا تتسل(

S/2018/516  الحسليييية  يييييت الرييييياق
األضسييييييط، زمييييييس  ييييييت 

 لك ن ية  دت ي ذ

S/PV.8274 

 2018حبياال/ وني   1

 -)ا  حييييييييس  الاضسيييييييييت، ضبوليفييييييييييس ) ضلييييييييية  10
ضالصيي ، المت د ة اليوميست(، ضبياض، ضالتويد، 

ضغيطيس ا ستوائية، ض انتس، ضكسزا تتسل، ضكوت 
  يفوار، ضالكويت(

)مثيوبيييس، ضبولطييدا، ضالممدكيية  4 ت المتحدة(و يس)ال 1
 المتحدة، ضرولطدا(

S/2018/520  الحسليييية  يييييت الرييييياق
األضسييييييط، زمييييييس  ييييييت 
 ذلك ن ية  دت ي 

S/PV.8274 

 2018حبياال/ وني   1

)ا  حس  الاضست، ضبوليفييس  3 المتحدة( يست )الو  1
يست(، المت د ة اليوم -) ضلة 
 ضالكويت(

)مثيوبيييس، ضبولطييدا، ضبييياض،  11
ضالتيييييييويد، ضالصيييييييي ، ضغيطييييييييس 
ا سيييييييييييييييييييييييتوائية، ض انتيييييييييييييييييييييييس، 
ار، ضكسزا تيييتسل، ضكيييوت  يفيييو 
 ضالممدكة المتحدة، ضرولطدا(

   
 اتخاذ القرارات بدون تصويت - دال
 ييت المجدييف  اإلجاائييية أض الموضييو ية  يمكيي  ا تمييس  ا نتااحييست   

، ا تمييد نيياار ضاحييد مييدضل  2018مدضل  صويت أض متوا ق اآلراء. ض ت  ييسم  
،  2018  ا شييي سر/  اا   28المييي ر     ( 2018)   2403 صيييويت، ضريييو اليييياار  

 .( 193)لدضلية ء شسغا  ت محكمة ال دل ا زرقل  سري  ا نتهسب لم  

ضاسيييتما ا تميييس  ميسنيييست اليييائيف زسسيييم المجديييف متوا يييق اآلراء.  
ميسنيييييس أ ليييييى مهيييييس اليييييائيف  يييييالل الفتييييياة نييييييد  21ضا ُتميييييد ميييييس مجمو ييييي  

 __________ 

الجيبء    انتهسب أ  سء محكمة ال يدل الدضليية، انظيا  لمبيد م  الم دومست (193) 
  رسء.-الاازع، اليتم األضل

يسنييست . ض ال ييس لدممسرسيية التييسزية، التييت كسنييت م ظييم ال  ( 194)ا سييت ااع
الجدتييييييست، ا ُتمييييييد  ييييييالل الفتيييييياة نيييييييد الم تمييييييدة ُ تدييييييى زميت ييييييسرس  ييييييت 

 .( 195) ضل أل ُ تدى نصهس ميسنس 21ميسنس م  أص   16 ست ااع ا
 __________ 

سل يسنست الائسسية التت ا تميدت  يالل الفتياة يمك  ا مالع  دى نسئمة كسمدة ز (194) 
 المريييييييييييييييييييييييييييييييمولة زس سيييييييييييييييييييييييييييييييت ااع  ديييييييييييييييييييييييييييييييى الييييييييييييييييييييييييييييييياازط التيييييييييييييييييييييييييييييييسلت:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/statements-

made-president-security-council-2018.  
رسييسلة م ر يية ”  ديى سيي ي  المثيسل،  ييت جدتية ُ يييدت  ييت مميسر ال طييد الم طيول  (195) 

األميي  ميي  الممثيي  الييدائم  موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف 2014شيي سر/  اا ا  28
 يييال رئييييف المجديييف ال ييييسل  “ (S/2014/136المتحيييدة ) ألضكاانييييس ليييدى األميييم

  (.S/PV.8276)انظا 

https://undocs.org/ar/S/2018/156
https://undocs.org/ar/S/PV.8190
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/355
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/2018/516
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/2018/520
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/RES/2403(2018)
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/statements-made-president-security-council-2018
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/statements-made-president-security-council-2018
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8276
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ض مييال زسلممسرسيية التييسزية، جيياى  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع  
ا تمييييس  ميييييوكاات ضرسييييسئ  ليييييائيف مجدييييف األمييييي  زسإلجمييييسع ضإصيييييداررس 

، أصييييدر 2018الاسييييمية لدمجدييييف. ض ييييت  ييييسم  زس ت سررييييس ميييي  الوثييييسئق
. ضنييييس را مييييس ُ  تمييييد ( 196)الييييائيفرسييييسلة ميييي   34مييييوكاات ض  8المجدييييف 

مييوكاات ضرسييسئ  ميي  الييائيف أثطييسء جدتييست المجدييف. ض ييالل الفتيياة نيييد 
ا سييت ااع، ا تمييدت  ييالل جدتيية لدمجدييف،  مييال زسلممسرسيية المت  يية 

مييوكاة المت دييية زس تمييس   ييت المسضييت، مييوكاة ضاحييدة ميي  الييائيف، ضرييت ال
 كييسنول الثييسنت/ 1ة ميي  ريياضع  يايييا المجدييف ملييى الجم ييية ال سميية لدفتييا م

 .( 197)2017كسنول األضل/ يتم ا  31ملى  2017 طس ا 
 

 المناقشات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار - هاء
رييت  ييالل جدتييست المجدييف  الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، نون 
ل مدييية ا هييسذ الييياار.  م  الجوانب اإلجاائية ضالجوانب غيا اإلجاائية ك 

أ  سء المجدف ض موم األ  ييسء متييسئ   ض دى ضج  الهصوص،  طسضل
 ت دييق زممسرسيية حييق الييطيض، ض مدييية الصيييسغة، ض مدييية التفييسضع التييت 

. 10 ييت الحسليية    ي ملييى ا تمييس  الوثييسئق الهتسمييية،  دييى الطحييو الم ييي  
جورجيييس،  ملى ذلك، أشسر أحد المتكدمي  صييااحة، ضرييو ممثيي  ضبسإلضس ة

 ييييت  2018الثييييسنت/نو م ا  رييياي   9الم ييييو ة  ييييت  8395 يييت الجدتيييية 
ضال طييد الفا ييت  ( 198)“ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي 

 27لمييس ة الم طييول ”  بيييب   د ييية األمييااف ض ضر األمييم المتحييدة“، ملييى ا
يض . ضأشييسر ملييى أل ا  حييس  الاضسييت اسييتهدم حييق الييط ( 991)ميي  الميثييسق
ألمم المتحدة  ت جورجيس، ضد  مد د ض ية ز ثة ماان ت ا 2009 ت  سم 

ضشييييد   دييييى أنيييي  نظيييياا ألل ا  حييييس  الاضسييييت ميييياف  ييييت الطييييباع،  يييي ل 
 __________ 

أصيييدررس رئييييف مجديييف األمييي   يييت  يييسم  يييا  اليسئمييية الكسمدييية لدميييوكاات التيييت  (196) 
يتم الثسلث  ريا، مي   ياييا مجديف األمي  المييدم  ت الجبء األضل، ال 2018

( أض المتسحية  ديى A/73/2هيس الثسلثية ضالتي  ي  )ملى الجم ية ال سمية  يت  ضر 
 /https://www.un.org/securitycouncil/ar/contentاليياازط التييسلت: 

notes-president-security-council-2018 ض يييييييييا  اليسئمييييييييية الكسمدييييييييية .
الجيبء األضل، اليتيم   يت 2018لداسسئ  الصس رة    رئيف المجديف  يت  يسم 

الثسلييييييييييييث، ميييييييييييي  التيايييييييييييييا نفتيييييييييييي  أض المتسحيييييييييييية  دييييييييييييى اليييييييييييياازط التييييييييييييسلت: 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/letters-exchanged-

between-secretary-general-and-president-security-council-2018 . 
 (197) S/2018/797 انظا  8335،  ت الجدتة(S/PV.8335.)  
 رياي   1ريمية ما ية ماسيسلة م ر ية كسنت م اضضة  دى المجدف موكاة مفس (198) 

وجهة ملى األمي  ال سم م  الممثي  اليدائم لدصيي  ليدى م 2018الثسنت/نو م ا 
 (.S/2018/982األمم المتحدة )

 (199) S/PV.8395 91، الصفحة. 

استهدام  لحق الطيض  تطسنض  طسن س م سشاا مييع الفصيي  الهييسمف ميي  
تييت  ييط   دييى أل ”يمتطييع ميي  كييسل ما ييًس ( ميي  الميثييسق، ال3) 27المس ة 

 .( 200)“التصويت  ت الطباع   
 
 10الحالة  
  (S/2017/507تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن ) 

،  يد المجدف، زم س رة ميي  الكويييت 2018ش سر/  اا ا  6 ت  
. ( 201)مفتوحيية كمطسنريية 8175التييت  ولييت الائسسيية لييولك الرييها، جدتييت  

 ض يييت ا جتميييسع، أ ييياب  يييد  مييي  المتكدميييي   ييي  ضجهيييست نظيييا زريييقل
 ديييى  صييييسغة مريييسريع اليييياارات ضالجوانيييب األ ييياى المتصيييدة زسلتفيييسضع

الوثيييسئق الهتسميييية لمجديييف األمييي  ضصييييسغة  ديييك الوثيييسئق. ضأشيييسر ممثييي  
مرييسركة الييدضل األ  ييسء  ييت  مدييية صييطع الييياار  ا يي  الكويييت ملييى أل 
 يييييبال ”ضييييي يفة“ ضشيييييد   ديييييى أرميييييية الت سمييييي  ميييييع  ميييييوم  المجديييييف  
ضالتريييسضر م هيييس ن ييي  ا هيييسذ أي ل المت يييارة،   سييييمس اليييدض األ  يييسء، ض 

. ضشجع ممث  مي سليس أ  سء المجدف  دييى مجييااء مرييسضرات ( 202)ناارات
سغة، زميييس  يييت ذليييك ميييع  ميييوم  يييت الونيييت المطسسيييب  يييالل  مديييية الصيييي 

 .( 203)اإلنديميةضالمطظمست األ  سء، ض  سيمس الدضل المهتمة 

ا يي  المجدييف، نييسل ممييثال دييية صييطع الييياار  ض يمييس  ت دييق ز م 
نيي   ييتم  ييت ز ييض األحيييسل التفييسضع زرييقل غيطيييس ا سييتوائية ضنيوزيدطييدا م

  ييييسء الييييدائمي   ضل أل  ييييدلت األ  ييييسء المطته ييييول الييييياارات مييييي  األ
. ضشييد  ( 204)يييسرات محييدض ةزم  يييست، ممييس  تيياك لا  ييسء المطته ييي   

دييية  ط غييت أل  كييول أكثييا شييموً  ميي  ممث  غيطيس ا ستوائية  دى أل ال م
يدطيييدا  ديييى أل شيييا ية ض  سليييية ي  الريييفس ية، ضشيييد  ممثييي  نيوز أجييي   حتييي 

  وا مييد   15ناارات المجدف  ت بزال  طدمس ي م  ”زس ت سرن ريئة م  
 مدية الصيسغة  كول  مدييية . ض حظ ممث  نيوزيدطدا أل ( 205)“م   متة

متسرمة مجدية ميي  األ  ييسء مرورة  ت ز ض األحيسل مهدف است  س  
 __________ 

 الماجع نفت . (200) 

سريمييية ما ييية . كسنييت م اضضيية  دييى المجدييف مييوكاة مفS/PV.8175انظييا  (201) 
موجهيييية ملييييى األمييييي  ال يييييسم  2018كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  24ماسييييسلة م ر يييية 

(S/2018/66 م  ممث  الكويت، ض م   ميم موجب لدمطسنرة ز د الجدتة ) ت 
 (.S/2018/399رسسلة م  ممث  الكويت )

 (202) S/PV.8175 5، الصفحة. 
 .54الماجع نفت ، الصفحة  (203) 
 نيوزيدطدا(.) 56)غيطيس ا ستوائية(؛ ضالصفحة  22الماجع نفت ، الصفحة  (204) 
 الماجع نفت . (205) 

https://undocs.org/ar/A/73/2
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/%20notes-president-security-council-2018
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/%20notes-president-security-council-2018
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/letters-exchanged-between-secretary-general-and-president-security-council-2018
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/letters-exchanged-between-secretary-general-and-president-security-council-2018
https://undocs.org/ar/S/2018/797
https://undocs.org/ar/S/PV.8335
https://undocs.org/ar/S/2018/982
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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حي  ضأل   ييدضا ونييوا ممييو لييى أل يكالمطته ي ، ض  س األ  سء المطته ييي  م
 .( 206)المجدفالتغييا  ت التدوك الوي  ايدضل أل  اضن   ت 

ضرحب ممث  مي سليس زسلمرييسركة  ييت  مدييية الصيييسغة زس ت سررييس  
ممسرسييييية  تييييييح  وسييييييع ن يييييسق مريييييسركة أ  يييييسء المجديييييف  يييييت  مديييييية 

يمك  أل   يف نيمة ملى الطتسئ  التت يهديي  مليهييس الصيسغة، ضبسلتسلت 
ة الصييييسغة  ط غييت أل  كيييول شييييدت أل  مدييي . ضذكيييا ممثيي  ( 207)المجدييف

أكثا شموً  ضأن   ط غت أل ُ درج األ  سء المطته ييول موصييفهم مرييسركي  
. ( 208)“ يي  أل يكييول ذلييك  ييت المجمو ييست األنسليمييية ييت الصيييسغة ”ضيف

الييياار  ى أرمييية الرييمول  ييت  مدييية صييطعضأكييد  ييدة متكدمييي  آ يياي   ديي 
 يييت ريييوا الصيييد  ميييع ال ديييدال   يييت المجديييف، ض  يييوا مليييى   بييييب التريييسضر

. ضشييد  ممثيي  مثيوبيييس  دييى أنيي  ( 209)له يياة ذات الصييدةالم طية ضمييع ذضي ا
اة األ ييو زسلمرييسركة  ييت الصيييسغة، ليييف  ط غييت أل  تتكرييف زجدييية  كيي 

ت صيييسغة الوثييسئق الهتسمييية لتمكي  األ  سء المطته ي  م  المتييسرمة  يي 
تييييي  ض ح لدمجدييييف  حتييييب، ميييي  أي ييييس لدمتييييس دة  دييييى  وحيييييد الصييييف

. ضرأى ممثيي  سييطغس ورة أنيي  يمكيي  مييول ( 210)التوا ييق مييي  أ  ييسء المجدييف
طته ي ، زمس  ت ذلييك مبيد م  الجهو  لت بيب صوت أ  سء المجدف الم
مثييي  . ضشيييده  م( 211) ييي  ماييييق اسيييت ااع الطظيييسم الييييسئم  ديييى الصييييسغة

 دييى أرمييية مكمييسل  ميي  اليييسئمي  زسلصيييسغة زييآراء رؤسييسء الهيئييست مييياض 
 ييييدم  فا يييية، ضأشيييسر مليييى أل  ييييسريا أ انييية اله يييااء ضالبييييسرات الميدانييييةال

غة اليييييياارات م دومييييست  طيييييية ضم سشيييياة ”ذات أرميييييية حيويييييية“  طييييد صييييييس
 .( 212)ال يسنست أض

ضسويتيييييياا  ضأشييييييسر ممثدييييييو  ضليييييية موليفيييييييس المت ييييييد ة اليوميييييييست 
 30دمهس رئيف مجدييف األميي   ييت ضكسزا تتسل ملى صيغة الموكاة التت ن

ضيياضرة أل ييييدم اليييسئمول  دييى  مدييية  لدتقكيد  دى 2017آب/أغت ف 
ل  طسنرييورس مييع أ  ييسء الصيسغة أض المرسركول  يهييس مرييسريع الييياارات ضأ

 __________ 

 . 56الماجع نفت ، الصفحة  (206) 
 . 54الماجع نفت ، الصفحة  (207) 
 . 55الماجع نفت ، الصفحة  (208) 
 58)ل طيسل(؛ ضالصيفحة  48)زسكتتسل(؛ ضالصفحة  44الماجع نفت ، الصفحة  (209) 

 )مدجيكس(. 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (210) 
 . 51نفت ، الصفحة  الماجع (211) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (212) 

. ضشيييد  ( 213)المجديييف  يييت ميييس   ييييي   ييي  جولييية ضاحيييدة مييي  المريييسضرات
أرمييية م سحيية الونييت الكييس ت إلجييااء مرييسضرات زرييقل مثيوبيييس  دييى ممثيي  

ف، ضأشييييسر ملييييى أل اليييييسئمي   دييييى الصيييييسغة  تحمدييييول ميييييارات المجديييي 
 . ضشييييده  ممثيييي  اليسزييييسل  دييييى أل( 214) ييييت رييييوا الصييييد  متيييي ضلية  سصيييية

الييييسئمي   ديييى الصييييسغة  تحمديييول متييي ضلية جتييييمة  ييي  ميييول نصيييسرى 
ممكطيية ميي   ييالل  مدييية شييسمدة، ضذلييك جهييدرم لتحييييق أ  يي  الطتييسئ  ال

التواصيي   ييت المرييسريع أض  متييو يا الونييت الكييس ت لطظييا جميييع األ  ييسء
. ضشيييد  ممثييي  ( 215)زريييك  اسيييت سنت ميييع ذضي اله ييياة مييي   يييسرج المجديييف

اء مرسضرات كسمدة زغية التوص  ملى  وا ييق  ييت الصي   دى ضاضرة مجا 
ونييت الكييس ت لجميييع اآلراء، ض دييى ضيياضرة مييول الجهييو  ل ييمسل م سحيية ال

. ض يييت ريييوا ( 621)األ  يييسء لدراسييية مريييسريع اليييياارات ضال يسنيييست الائسسيييية
الصيييد ، انتييياح ممثييي  كوسيييتسريكس ضضيييع مجيييااءات، زميييس  يييت ذليييك م سحييية 

ت ضإرسيييسء مجيييااء  يييدم ا  تيييااع، الونيييت الكيييس ت لدطظيييا  يييت الميتاحيييس
 .( 217)الصيسغةإلجااء مرسضرات غيا رسمية أثطسء  مدية 

ض  يييس  يييد  مييي  المتكدميييي  مليييى  وزييييع  مديييية الصييييسغة  ديييى  
التييويد ملييى أنيي   ط غييت  وزيييع  ر ممثيي . ضأشييس( 218)جميييع أ  ييسء المجدييف

  يييييسء اليييييدائمي  ضاأل  يييييسء مهيييييسم الصييييييسغة  وزي يييييس متتيييييسضيس ميييييي  األ
. ضشييد  ممثيي   ضليية ( 219)المطته ييي  ضبييي  األ  ييسء ميي  مهتدييف المطييسمق

المت يييد ة اليومييييست  ديييى أل اليييسئمي   ديييى  مديييية الصييييسغة ريييم  موليفيييس
توى مرييسركة األ  ييسء األ  سء الدائمول زرييك  حصيياي  ياي ييس ضأل متيي 

س لتييييييد تهم المطته ييييييي   ييييييت ا تمييييييس  الوثييييييسئق الهتسمييييييية    ييييييبال متاضكيييييي 
لمبيييييد ميييي    ييطييييست األ  ييييسء المطته ييييي  موصييييفهم التيد اييييية، ضشييييجت ا

. ضذكييييا ممثيييي  سويتيييياا منيييي   ط غييييت  مكييييي  ( 022)نييييسئمي   دييييى الصيييييسغة
ل األ  سء المطته ي  م  المرسركة مطرييسر  ييت جميييع المتييسئ  ضيط غييت أ

 __________ 

 (213) S/2017/507  ؛ ض  81، الما ييييق، الفييييياةS/PV.8175  كسزا تييييتسل(؛    14، الصييييفحة(
 )سويتاا(.  36اليوميست(؛ ضالصفحة ) ضلة موليفيس المت د ة  27ضالصفحة 

 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (214) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (215) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (216) 
 . 77الماجع نفت ، الصفحة  (217) 
)التييييويد(؛  24)ا  حييييس  الاضسييييت(؛ ضالصييييفحة  10الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (218) 

)سويتاا، زسسم  36لمت د ة اليوميست(؛ ضالصفحة ) ضلة موليفيس ا 27ضالصفحة 
 45)ألمسنيييس(؛ ضالصييفحة    37رييفس ية(؛ ضالصييفحة  ضال مجمو يية المتييسءلة ضا  تييسق  

  )مصا(. 79)كوستسريكس(؛ ضالصفحة  77)زسكتتسل(؛ ضالصفحة 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (219) 
 . 27الماجع نفت ، الصفحة  (220) 
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ي هيييد ملييييهم زمبييييد مييي  مهيييسم اليييييسم  ديييى الصييييسغة، م ييييفس أنييي  يمكييي  
. ضذكييييا ممثيييي  ( 221)الصيييييسغة زيييييس ة اسييييتهدام ا شييييتااك  ييييت استكرييييسف

ي ميي ، ميي  حيييث الم ييدأ، ألمسنيييس أنيي  يمكيي  ألي   ييو  ييت المجدييف أل 
زصفت  نسئمس  دى الصيسغة، ضأشسر ملى أل نسئمة اليسئمي  الف ديييي   دييى 

زالييت، ميي  الطسحييية ال مدييية، نصييياة جييدا، ضأ يياب  يي  أمديي  الصيييسغة مييس 
. ض  س ممث  كوستسريكس ملى زيييس ة ( 222)أكثا شمو  ت أل  ظها ممسرسة 

ء مرسضرات رسمية مييي  مرسركة األ  سء غيا الدائمي ،   ال    مجاا
جميييييع أ  ييييسء المجدييييف  طييييد ا هييييسذ نيييياارات زرييييقل  وزيييييع متيييي ضليست 

الضة  دييييى ذلييييك، شييييجع  دييييى الممسرسيييية اليييييسئمي   دييييى الصيييييسغة. ض يييي 
ء ا تميييييس  اليييييياارات المتمثدييييية  يييييت  مكيييييي  أ  يييييسء المجديييييف مييييي  مرجيييييس

الوثسئق الهتسمية  يب أي مطسنريية مفتوحيية ليتتييطى أ ييو األ كييسر التييت  أض
. ضأكييد ممثيي  مصييا أل  ميي  مجدييف األميي  ( 223)طهييس المرييسركول   ييا  

أ  ييسئ   دييى متيي ضلية جمس ييية  تييتد ت المرييسركة الكسمديية ميي  جميييع 
ليييك  يييت نيييدم المتيييسضاة ضالتوزييييع ال يييس ل لدمتييي ضليست ضاأل  يييسء، زميييس  يييت ذ

 .  ( 224)المجدفضثسئق صيسغة 

ض ييييت المطسنريييية،   ييييس  ييييد  ميييي  المتكدمييييي  أي ييييس ملييييى  يييييييد  
وا يييد التيييدوك التيييت اسيييتهدام حيييق اليييطيض ضأ ابيييوا  ييي   ق ييييدرم لمدضنييية ن

هيييد أ  يييسء  ييياضج لهيييس مجمو ييية المتيييسءلة ضا  تيييسق ضالريييفس ية، التيييت   
دم ا  تييااع  دييى مرييسريع الييياارات التييت  تصييدى المجدييف زموج هييس ز يي 

. ( 225)م ضييييد اإلنتييييسنية ضجيييياائم اإلزييييس ة الجمس ييييية ضجيييياائم الحييييابلدجيييياائ 
سليية ضأ يياب  ييدة متكدمييي  أي ييس  يي   ق يييدرم لت ديييق حييق الييطيض  ييت ح

الصييس ر  يي   ضنوع  ظسئع جمس ية  دى الطحو الوار   ت ال يسل التيسسييت
. ض ييت رييوا الصييد ، ذكييا ممثيي  المكتيييك أل  دييك ( 226)نتييس ضالمكتيييك ا 

 __________ 

 . 36حة الماجع نفت ، الصف (221) 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (222) 
 . 77الماجع نفت ، الصفحة  (223) 
 . 79الماجع نفت ، الصفحة  (224) 
 21)ميييياض(؛ ضالصيييفحة  12)الكوييييت(؛ ضالصيييفحة  6الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (225) 

)سويتياا، زسسيم  اييق    36)رطغسريس(؛ ضالصفحة   33غيطيس ا ستوائية(؛ ضالصفحة )
  58)ليهتطرييييييتس  (؛ الصييييييفحة    53  تييييييسق ضالرييييييفس ية(؛ ضالصييييييفحة  المتييييييسءلة ضا 

)الممدكييييييية ال ابيييييييية  65)مندضنيتييييييييس(؛ ضالصيييييييفحة  60 فحةأضكاانييييييييس(؛ الصييييييي ) 
 72)مدييديف(؛ ضالصييفحة  71)أسييتااليس(؛ ضالصيفحة  66التي و ية(؛ ضالصييفحة 
  )كوستسريكس(. 77)أضرضغواي(؛ ضالصفحة  75)المكتيك(؛ ضالصفحة 

 21) انتييس(؛ ضالصييفحة  12)الكويييت(؛ ضالصييفحة  6فتيي ، الصييفحة الماجييع ن (226) 
)رطغسرييييييييس(؛  33)رولطيييييييدا(؛ ضالصيييييييفحة  26(؛ ضالصيييييييفحة ئية)غيطييييييييس ا سيييييييتوا
 62)مندضنيتيييييييييييس(؛ ضالصييييييييييفحة  60)أضكاانيييييييييييس(؛ ضالصييييييييييفحة  58ضالصييييييييييفحة 

 72)مدديف(؛ ضالصفحة   71)أستااليس(؛ ضالصفحة   66)مطغال يل(؛ ضالصفحة  
  )أضرضغواي(. 75صفحة )المكتيك(؛ ضال

الم ييس رات  هييدف ملييى  حتييي  كفيييسءة المجدييف، مييع   بيييب ثيس يية جد يييدة 
لدمتيييي ضلية ضالمتيييييسءلة ميييييي  األ  يييييسء الييييدائمي ، ضاإلسيييييهسم  يييييت   سليييييية 

. ضأشسر ممث  أضكاانيس ملى أنيي   ييت حييي  ( 227)شا يت  ضمتسءلت المجدف ض 
مييدضل حييق الييطيض رييو ”ضانييع ز يييد ضغيييا م كييد“،  يي ل  أل ضجييو  مجدييف

ع الييدضلت المتيي ضلي   ط غييت أل  ت هييدضا ز ييدم الدجييوء ملييى ء المجتميي أ  ييس
استهدام حق الطيض  طد الطظا  ت الحس ت التت  حميي  ”جميييع سييمست 

. ضأشييسر ممثيي  ( 228)“اإلنتييسنية ضالفظييسئع الجمس ييية الجيياائم الما ك يية ضييد
رييقل ”ضجد ص وبة“  ت ا تمس  مراضع ناار ز  مطغال يل ملى أل المجدف

التييت  ت يياع لهييس مجتمييع الاضريطغيييس، ضياجييع ذلييك  ييت األزميية اإلنتييسنية 
م ظم  ملى ممكسنية ممسرسة حق الييطيض ضييد أي مريياضع نيياار ميي  رييوا 

ت ممسرسيية حييق الييطيض  ييت الحييس ت الي ييي ، ضشييد   دييى ضيياضرة  حسشيي 
نيتيييس  دييى أل مثيي  مندض . ضشييد  م( 229)التييت  ط ييوي  دييى  ظييسئع جمس ييية

أل ي  ت    ة ك ياة لا ييع متييتوى  طظيم استهدام حق الطيض م  شقن  
  سلييية المجدييف ضمصييدانيت   سلميييس. ضحتييى  تحيييق  طظيييم اسييتهدام حييق 

ع أ  ييسء الجم ييية الطيض،  ط غت أل ي مم األ  سء الدائمول  دى جمي 
. ( 230)يضال سميية  فتييياا رسييميس  ييت الحييس ت التييت يمييسرس  يهييس حييق الييط 

زتييييييا ة ضبحييييييبم ضأ يييييياب ممثيييييي  أسييييييتااليس  يييييي  الحسجيييييية ملييييييى التحيييييياك ”
ضبسنتجسم“، لال فسق  دى  يييد ضاضح  ستهدام حق الطيض. ضأشسر ملييى 
أل المجدف أ فق  ت كثيا م  األحيسل،  ت ا ض الع مو  ت ، زتيي ب 

. ض طييسضل ( 231)سييوا  المصييسلح ال يييية  دييى مصييسلح ميي  رييم أكثييا ضيي فس
تييييقلة اسييييتهدام حييييق الييييطيض لحمسييييية س ضالتييييويد ضالكويييييت مممثدييييو  اكييييي 

مصييسلح الومطييية، م كييد   أل رييون الممسرسيية  يديي  ميي  كفييسءة المجدييف ال
. ضأشييييسر ( 232)ضمصييييدانيت  ض مطييييع المجدييييف ميييي  ا ضيييي الع زمتيييي ضليس  

 ييسء الف دييت اسييتهدام حييق الييطيض حييسل  ضل الو ممثيي  المكتيييك ملييى أل 
، ضأضييسف أل اسييتهدام حييق الييطيض زسلمتيي ضليست المتييطدة ملييى المجدييف

كة ”ضأ اجهس    متسررس“ ضشجع  دى ا نيتسم ة المرتا ”أ سق“ المصدح
. ضذكيييا ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية أل ضجيييو  حيييق ( 233) يميييس ميييي  األ  يييسء

مييا الييوي مطييع المجدييف  ييت الييطيض يرييك   ي يية أمييسم  ميي  المجدييف، األ
ت ميييييي  ز ييييييض األحيييييييسل ميييييي  أل  وضييييييح لد ييييييسلم أل   مكييييييسل ل  ييييييال

 __________ 

 . 72الماجع نفت ، الصفحة  (227) 
 .58الصفحة  ت ،الماجع نف (228) 
 . 62الماجع نفت ، الصفحة  (229) 
 . 60الماجع نفت ، الصفحة  (230) 
 . 66الماجع نفت ، الصفحة  (231) 
 . س( ) اكي   43)التويد(؛ ضالصفحة   25)الكويت(؛ ضالصفحة   6الماجع نفت ، الصفحة   (232) 
 .72الماجع نفت ، الصفحة  (233) 
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طيض،  دييى ضجيي  الهصييوص  ضأكد ممث  ليهتطرتس   أل حق اليي . ( 234) يسبال
 ييت المسضييت اليايييب، اسييُتهدم ميياارا ” ييت   ييسرع صييسر “ مييع رضح الميثييسق،  

زمييس  ييت  األمييا الييوي مطييع المجدييف ميي  ا ضيي الع زمهسميي  زموجييب الميثييسق،  
ورية  ذليييك ميييس  ت ديييق زسلمتيييسئ  المتصيييدة زيييسلطباع  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التييي 

 .( 235)األضسط ت الراق ض اسي  اليسنول الدضلت  يمس  ت دق زسلحسلة   

ا  حس  الاضست أل حق الطيض رييو حجييا الباضييية ضذكا ممث   
 ييت كسميي  مطظوميية مجدييف األميي . ضشييد   دييى أنيي  ليييف امتيييسزا، ميي  رييو 

. ضأكييد ( 362)أ اة   ييم  نييدرة المجدييف  دييى التوصيي  ملييى نيياارات متوازنيية
. ( 237)ممييثال التييويد ضالمكتيييك أل حييق الييطيض ليييف حيييس، ميي  متيي ضلية

 __________ 

 .21الماجع نفت ، الصفحة  (234) 
 .52الماجع نفت ، الصفحة  (235) 
 .10الماجع نفت ، الصفحة  (236) 
 )المكتيك(. 72)التويد(؛ ضالصفحة  25الماجع نفت ، الصفحة  (237) 

ت د ة اليوميست( ضغيطيييس ا سييتوائية ضكوبييس الم -وليفيس ) ضلة ممثدو م ضذكا 
. ضأضسف ممثه  غيطيس ( 238)أل حق الطيض امتيسز مفسرق ضغيا  يمياامت

 ييداميا لصييطع ا ستوائية أن   ط غت م ييس ة  يييييم حييق الييطيض زغييية   ييويا 
وب . ضرأى ممث  جطيي ( 239)الياار  تتم زيدر أك ا م  الرمول ضالديمياامية

 حد ن ظيياضف  سريهييية  فييس  ديهييس الييبم  ضأنيي  ليي  حق الطيض أ ايييس أل 
يحول مجييااء أي  ييد  ميي  التغيييياات  ييت أسييسليب  ميي  المجدييف  ضل أل 

ض  ييس    ان  مصسلح اليدة جهو  صول ض حييق التييالم ضالا ييسء لدجميييع،
 . ( 240) األمملى مجااء مصالح شسم  لمجدف 

 __________ 

 ييييييد ة ) ضليييييية موليفيييييييس المت 28)غيطيييييييس ا سييييييتوائية(؛ ضالصييييييفحة  23الصييييييفحة  (238) 
 )كوبس(. 69اليوميست(؛ ضالصفحة 

 .23الماجع نفت ، الصفحة  (239) 
 .41الماجع نفت ، الصفحة  (240) 

  
 اللغات - تاسعا

 مالحظة 
مييييي  الطظيييييسم  47مليييييى  41سيييييع الميييييوا  مييييي  يتيييييم التسيريييييم  ال 

الدا دت الم نت لمجدف األم ، المت دية زسلدغست الاسييمية ضلغييست ال ميي  
 ييييت المجدييييف ضالتاجميييية الرييييفوية ضلغييييست محسضييييا الجدتييييست ضالييييياارات 

 رة.طرو المضالميارات 
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 41المس ة  
 كييييييول اإلسيييييي سنية ضاإلنكديبييييييية ضالاضسييييييية ضالصيييييييطية ضال ابييييييية  

 ضالفانتية الدغست الاسمية ضلغست ال م   ت آل م س  ت مجدف األم . 
 
 نت[  ملطظسم الدا دت ال]م  ا 42المس ة  
 تيياجم الكدمييست التييت  ديييى زقييية لغيية ميي  لغييست مجدييف األميي   

 التت  اجمة شفوية ملى الدغست الهمف األ اى.
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 43س ة الم 
 ]حو ت[ 
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 44المس ة  
ألي ممث  أل  تكدم مدغة غيييا لغييست مجدييف األميي . ض ييت رييون  

ت  ملييى محييدى الحسلة، يكول  دي  رو أل  ا ب أما التاجمة الرفوية لكدم
لدى  اجمتهس التسز ي  لامسنة ال سمة، . ضلدمتاجمي  الرفويي   دك الدغست

ملى زيية لغست مجدييف األميي ، أل يتييتطدضا ملييى التاجميية الرييفوية الميدميية 
 زسلدغة األضلى.

 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 45المس ة  
 األم .  المحسضا الحا ية لجدتست مجدف األم  مدغست مجدف ده     
 
 نت[  سم الدا دت الم]م  الطظ 46المس ة  
  طرا ك  الياارات ضغيارس م  الوثسئق مدغست مجدف األم .  
 
 نت[  ]م  الطظسم الدا دت الم 47المس ة  
 طرييييا ضثييييسئق مجدييييف األميييي  زقييييية لغيييية غيييييا لغييييست المجدييييف  
 لك.نار مجدف األم  ذ مذا
، شييييجع  2017آب/أغتيييي ف    30ض ييييت مييييوكاة الييييائيف الم ر يييية   

اإلزيييسء  دييى التاجميية التحاياييية لجميييع  ل سميية  دييى  أ  ييسء المجدييف األمسنييَة ا 
نوائم جباءات األمم المتحدة ملى جميع الدغست الاسمية لامييم المتحييدة، ض دييى  
ئييست  مواصدة التقكد م  أل الم دومست التييت  وضييع  دييى الموانييع الريي كية لدهي 

الفا ييييية التسز يييية لدمجدييييف  نيييييية ضمتييييتكمدة زجميييييع الدغييييست الاسييييمية لامييييم  
 . ( 241) ذلك  يسريا شتى أ انة رصد الجباءات ة، زمس  ت  المتحد 

 __________ 

 (241) S/2017/507 110، الما ق، الفياة. 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 47ملييى  41ض الل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ُم هيييت المييوا  ميي   
زسستماار. ض ت  دة جدتست، أ لييى متكدمييول م يسنييس هم مدغيية غيييا الدغييست 

. ضنييد  ولجييت متييقلة ( 242)44ت لامييم المتحييدة ض يييس لدمييس ة الاسييمية التيي 
ال التيييطة أثطيييسء األ ميييسل ال س يييية هتدفييية ميييو لغيييست ال مييي   يييت سييييسنست م

لدمجدف.   دى س ي  المثسل، حث ممث  كوت  يفوار األمسنة ال سمة  ييت 
 يمييس  ت دييق زقسييسليب  2018ش سر/  اا ا  6الم يو ة  ت  8175الجدتة 

سل م سحييية جمييييع التييييسريا ضغياريييس مييي  ضثيييسئق  مييي  المجديييف  ديييى ضيييم
ميي  المطظميية حتييى ع لغييست  ال م  الم دوبة  ت أناب ضنت ممك  زجمي 

الم يييو ة  8375. ض ييت الجدتيية ( 243) تتييطى لمهتدييف الو ييو  الطظييا  يهييس
 ييت ممييسر مطييد الم طييول ”الحسليية  ييت  2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  18 ت 

 “، أ لى ممث  مساائي  م يسن  الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي 
م دوميييييست ماكيييييب الزسلدغييييية اإلنكديبيييييية ضلكطييييي   سميييييب الميييييد ا التطفييييييوي ل

 __________ 

ا  كيييييسنول الثسنت/ طيييييس    18الم ييييييو ة  يييييت    8160 دييييى سييييي ي  المثيييييسل،  يييييت الجدتييييية   ( 242)  
ا الو يد التاجمية 2018 الريفوية    ،  حدث ممثي  كسزا تيتسل )اليائيف( زسلكسزا يية؛ ضض يه

الم ييييو ة    8176(. ض ييت الجدتييية  4، الصيييفحة  S/PV.8160ملييى الدغييية اإلنكديبييية ) 
زراء  ،  كديييييم ممثييييي  صيييييابيس )الطسئيييييب األضل ليييييائيف اليييييو 2018شييييي سر/  اا ا    7 يييييت  
ا الو يييييييد التاجمييييييية الريييييييفوية )  ضضزييييييييا  ،  S/PV.8176الهسرجيييييييية( زسلصيييييييابية؛ ضض يييييييه

كييييسنول األضل/ يتييييم ا   17الم يييييو ة  ييييت    8427(. ض ييييت الجدتيييية  9-5الصيييفحست  
ا الو يييد التاجمييية الريييفوية مليييى  2018 ،  حيييدث ممثييي  كوسيييو و زسلدغييية األل سنيييية؛ ضض يييه

 (.  25ضالصفحة   11-7، الصفحست S/PV.8427الدغة اإلنكديبية )انظا  
 (243) S/PV.8175 20، الصفحة . 

اإلسيياائيدت لحيييوق اإلنتييسل  ييت األراضييت المحتديية )متتيييدم( م  ييع جميي  
زسلدغيية ال  ايييية  يييم  تيييجيدهس  يييت ال ييث الرييي كت لدجدتييية، ضلكييي  لييييف  يييت 

كييدت ممثديية الممدكيية المح ييا الحا ييت. ض ييت المطسنريية التييت  دييت ذلييك، أ
 يييت المتحيييدة أل الجدتييية كسنيييت مطسنرييية مفتوحييية ضأل  يييدم  هيييم ميييس يييييسل 

 يية يفيييد المطسنريية المفتوحيية مغبارييس. ضأ ابييت  يي  رغ تهييس  ييت م ا يية اليس
نسل  ممث  مساائي  لدمد ا التطفيوي ل تتيدم زسلدغة ال  اييية، ضأكييدت أنيي   مس

مييية شيييفوية،  يط غيييت  يييت حيييسل اسيييتهدم المتكدميييول لغييية    وجيييد لهيييس  اج
لدائسسييييية أل  يييييونفهم ض  ديييييب ميييييطهم التحيييييدث ز حيييييدى الدغيييييست الاسيييييمية 

موجهيية  2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  26. ض ت رسسلة م ر يية ( 424)لتتا
، ضصيييف ممثديييو التيييويد ض انتيييس ضالممدكييية ( 245)مليييى رئييييف مجديييف األمييي 

ا المتحييدة ضرولطييدا المالحظييست التييت أ لييى مهييس ممثيي  مسيياائي  أمييسم المييد  
التطفيييوي ل تتيييدم  ييالل المطسنريية المفتوحيية زقنهييس ”م سييفة لدغسييية“. ضشييد  

ك المالحظست ند ُأ لييت مهييس مدغيية لييم  ييتم ول  ت رسسلتهم  دى أل  دالممثد
هييس، ضأكييدضا أل الحييس ث يرييك   انييس إلجييااءات  ييو يا التاجميية الرييفوية ل

المجدييييف ضاليوا ييييد األسسسييييية، ضأنيييي  ييييييوع الهييييدف ميييي  مجييييااء مطسنريييية 
مفتوحيية. ضمد ييوا ملييى رئسسيية المجدييف، ضكييولك جميييع الائسسييست اليس ميية، 

يييييوم، زصيييفة  سمييية، جمييييع    ريييوا الحيييس ث سيييسزية، ضألكفسلييية أ  يريييك
 تت.لاة المتكدمي  زسستهدام محدى الدغست الاسمي 

 __________ 

 (244) S/PV.8375 32ض  31فحتسل ، الص. 
 (245) S/2018/957.   

 المركز المؤقت للنظام الداخلي - عاشرا
 مالحظة 
يريييم  اليتيييم ال سشيييا ميييداض ت المجديييف  يميييس  ت ديييق زيييسلماكب  

ل آ ييييييييا ميييييييياة  ييييييييت  الم نييييييييت لدطظييييييييسم الييييييييدا دت دهِّ لدمجدييييييييف، الييييييييوي  ييييييييُ
متحييدة  دييى أل م الميي  ميثييسق األميي  30. ض ييط  المييس ة ( 246)1982  ييسم

 __________ 

ل الطظيسم الييدا دت الم نيت لدمجديف  (246)  دهِّ : 1982 ض 1946ميياة ميي   ييسمت  11 يُ
 42ض  41ض  31 ميييف مييياات  يييالل التيييطة األضليييى لدمجديييف،  يييت جدتيييس   

 24ض  6أيسر/ميس و ض  17ض  16نيتسل/أماي  ض  9الم يو ة  ت  48ض  44 ض
 222ض  138الجدتييتي  ؛ ضما ييسل  ييت التييطة الثسنييية،  ييت 1946اال/ ونييي  حبي

؛ ض يييييت 1947كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا  9حبياال/ ونيييييي  ض  4الم ييييييو  ي   يييييت 
 1463؛ ضالجدتيييييية 1950شيييييي سر/   اا ييييييا  28الم يييييييو ة  ييييييت  468الجدتيييييية 

الم ييييو ة  يييت  1761؛ ضالجدتييية 1969كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  24الم ييييو ة  يييت 
كييييسنول  21 الم يييييو ة  ييييت 2410؛ ضالجدتيييية 1974الثسنت/ طييييس ا  كييييسنول  17

. ضنييد صييدرت الصيييغة األضلييية لدطظييسم الييدا دت الم نييت 1982األضل/ يتييم ا 
اة  ييد صيدرت  حيت ، أمس الصيغة األ يS/96/Add.1ض  S/96 حت الامب 

  .S/96/Rev.7الامب 

ي يييع المجديييف  ئحييية مجااءا ييي . ضنيييد ظييي  الطظيييسُم اليييدا دت م نتيييًس مطيييو 
كييسنول الثييسنت/  17ا تمييس  المجدييف ليي   ييت جدتييت  األضلييى الم يييو ة  ييت 

 .1946 طس ا 
 
  ]م  الميثسق[ 30المس ة  
دف األم   ئحة مجااءا   ضيد    يهس مايية ا تيييسر جمي ع  

 رئيت .
 8175 يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع، ُأثييييييات  يييييت الجدتييييية  

 ت ممسر ال طد الم طول ” طفيو موكاة  2018ش سر/  اا ا  6الم يو ة  ت 
ماكيييب الطظيييسم اليييدا دت  ة(“ متيييقلS/20507/17األمييي  ) رئييييف مجديييف

. ض ييالل ( 247)ميي  الميثييسق 30الم نت، زمس  ييت ذلييك زسإلشييسرة ملييى المييس ة 
 __________ 

 . S/PV.8175انظا  (247) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/PV.8176
https://undocs.org/ar/S/PV.8427
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8375
https://undocs.org/ar/S/2018/957
https://undocs.org/ar/S/96
https://undocs.org/ar/S/96/Add.1
https://undocs.org/ar/S/96/Rev.7
https://undocs.org/ar/S/20507/17
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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المطسنريية، أشييسر أ  ييسء المجدييف ملييى ال ميي  الييوي اضيي دع زيي  الفايييق 
لمتييسئ  اإلجاائييية األ يياى ضإلييى ال سميي  غيييا الاسييمت الم طييت زسلوثييسئق ضا

 آب/ 30  ييييية ر الجهيييييو  التيييييت أ  يييييت مليييييى ا تميييييس  ميييييوكاة اليييييائيف الم
، ض  يييييس لوا اآلراء زريييييقل أسيييييسليب  مييييي  المجديييييف. ( 248)2017أغتييييي ف 

ضشييييد   ييييد  ميييي  المتكدمييييي   دييييى أل الطظييييسم الييييدا دت لدمجدييييف  ط غييييت 
 __________ 

 (248) S/2017/507 . 

يظيييي  م نتييييس ضأل يصيييي ح  ائمييييس ضن  يييييس، ميييي  أجيييي   حتييييي  شييييفس ية  أ 
 .(249)يتهسالمجدف ضمتسءلت ،   ال    ممكسنية التط   زق مسل  ض  سل

 __________ 

 (249) S/PV.8175 ،  ضلييية موليفييييس    26)غيطييييس ا سيييتوائية(؛ ضالصيييفحة    22الصيييفحة (
 )سييطغس ورة(؛   50)جطييوب أ ايييييس(؛ ضالصييفحة    40مت ييد ة اليوميييست(؛ ضالصييفحة  ال 

 )الجبائا(. 78)كوبس(؛ ضالصفحة  69ضالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 مالحظة استهاللية  
األميي   ييت مييوا  الفصيي  األضل ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة المت دييية  تطييسضل الجييبء الثسلييث نظييَا مجدييف  

(. ضيتييقلف الجييبء الثسلييث ميي  7) 2( ض 5) 2ض ( 4) 2( ض 2) 1زميسصييد األمييم المتحييدة ضم س ئهييس، أي المييوا  
يايييا مصيييارس زموجييب الطصييوَص المت دييية زم ييدأ حييق الريي وب  ييت    أرب يية أنتييسم. ضيت ييم  اليتييم األضل مطيي 

ميييي  الميثييييسق. ضيتطييييسضل اليتييييم الثييييسنت الطصييييوص المت دييييية زحظييييا اسييييت مسل اليييييوة أض التهد ييييد  (2) 1المييييس ة 
(. ضيتطييسضل اليتييم الثسلييث التييبام الييدضل زس متطييسع  يي  4) 2 ييت المييس ة  زسست مسلهس  دى الطحييو المطصييوص  دييي 

(. 5) 2 ييت المييس ة  نفسذيييًس  دييى الطحييو المطصييوص  دييي جهيية  تهييو األمييم المتحييدة مزاءرييس مجييااًء ممتييس دة أي 
ب اليتييم الاازييع  دييى نظييا المجدييف  ييت م ييدأ  ييدم  ييد   األمييم المتحييدة  ييت الريي ضل الدا دييية لدييدضل  دييى  ضياكييه

 .(7) 2الطحو الوي  طظم  المس ة 

مصيا  يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت الريياق مداض    زرقل م دأ  يايا ال، ضاص  المجدف 2018ض ت  سم  
المت ديييية  اق أضكاانييييس، ضالحسليييةذلييك ن يييية  دتييي ي ، ضالحسلييية  ييت كوسيييو و، ضالحسلييية  يييت شيي األضسييط، زميييس  يييت 

( 4) 2زسلصحااء الغابية، ضكولك  يمس  ت دق زرك  أ م زصول التالم ضاألم  الييدضليي . ضنييسنل    يييق المييس ة 
ة، ضالحسليية  ييت شيياق  ت دق زسلحسلة  ت الراق األضسط، ضالهجوم الوي ضنييع  ييت سييسلببوري زسلممدكيية المتحييد يمس 

ت  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييدم ضاألميي  ك  ييالل  ييدة مطسنرييست مفتوحيية ُ يييدأضكاانيييس، ضنسنريي  كييول
لميثسق أثطسء نظان  ت الحسلة ( م  ا7) 2الدضليي “. ض  اهق المجدف ملى الم س أل المطصوص  ديهس  ت المس ة 

لتييالم ضال دييدال ل النيية مييي   مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ ا ت مورضندي ضنيكسراغوا، ضكولك  ت مطسنرس   زرقل ا
( ميي  الميثييسق  ييالل ال ييسم. ضلييم  ت ييم  أي ميي  5) 2ا المجدف صااحة ملى    يييق المييس ة الم يفة. ضلم ير

تيياة المرييمولة زييسلتيايا مشييسرًة صييايحة ملييى أي ميي  رييون المييوا . ضرغييم الييياارات التييت ا هييورس المجدييف  ييالل الف
 ديهييس  ييت   سرات ذات صدة زسلم س أل المطصوصا الجبء ناارات المجدف التت  حتوي  دى  ذلك،  ت م  رو

(. ضيت م  روا الجبء أي س مس ضر   ت المااسالت الموجهة ملى 7) 2(، ض 5) 2(، ض 4) 2(، ض 2) 1الموا  
 (.7) 2( ض 4) 2( ض 2) 1الل الفتاة نيد ا ست ااع م  مشسرات صايحة ضضمطية ملى الموا  المجدف  
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 مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق الشعوب  - أوال
 1من المادة  2في تقرير مصيرها بموجب الفقرة  

 2، الفياة 1المس ة  
 ]ميسصد األمم المتحدة رت:[ 
ت الو يييية ميييي  األميييم  ديييى أسيييسس احتييياام الم يييدأ ال النيييسمنميييسء  

الييوي يي ييت زسلتتييوية  ييت الحيييوق مييي  الريي وب ضبييقل يكييول لكيي  مطهييس 
 يايييييييا مصيييييييارس، ضكييييييولك ا هييييييسذ التييييييداميا األ يييييياى المالئميييييية لت بيييييييب 

 ال سم. التدم
 
 مالحظة 
 تطيييييسضل اليتيييييم األضل ممسرسيييييست المجديييييف  يميييييس  ت ديييييق زم يييييدأ  

وق ميييي  الرييي وب ضحيييق الرييي وب  يييت  ياييييا مصييييارس المتيييسضاة  يييت الحيييي 
( مييييي  ميثيييييسق األميييييم 2) 1لميييييس ة  ديييييى الطحيييييو المطصيييييوص  ديييييي   يييييت ا

المتحييييييدة. ضيت ييييييم  اليتييييييم الفا ييييييت ألييييييف الييييييياارات المتصييييييدة زسلم ييييييدأ 
لفا ت زييسء مييس ضر   ييت . ضيور  اليتم ا(2) 1 ت المس ة المطصوص  دي  

تيايا، م  مشسرات ملى م ييدأ مطسنرست المجدف،  الل الفتاة المرمولة زسل
يم الحييس ت التييت ُأشيييا  يهييس ملييى  يايا المصيييا. ضي ييي  اليتييم الفا ييت جيي 

 .م دأ  يايا المصيا  ت الاسسئ  الموجهة ملى المجدف
 

   (2) 1القرارات المتعلقة بالمادة  - ألف
لييى ع، لييم يرييا المجدييف صييااحًة م ييالل الفتيياة نيييد ا سييت اا 

(  ت ناارا  . غيا أل ناارا يي    ييمطت  ييدة مشييسرات ضييمطية 2) 1المس ة 
( ض   ييهييييس. ضنييييد ضر ت  دييييك اإلشييييسرات 2) 1لهييييس صييييدة متفتيييييا المييييس ة 

ن  ييييت الصييييحااء سء المبمييييع مجييييااؤ ق متصيييي  زس سييييتفت ال ييييمطية  ييييت سيييييس
 .(1الغابية )انظا الجدضل 

 
  1الجدضل 

 (2) 1القرارات التي تتضمن إشارات ضمنية إلى المادة 

 الحكم الياار ض سريه 
 الصحراء الغربيةب المتعلقةالحالة   

 (2018) 2414الياار 
 2018نيتسل/أماي   27

كييد ميي  جد ييد التباميي  زمتييس دة ال ييا ي   دييى التوصيي  ملييى حيي  سيسسييت  ييس ل ض ائييم ضمي ييول لد ييا ي ، يكفيي      ضإذ
ضإذ  دة ضميسصييدن،األمييم المتحيي لر ب الصييحااء الغابييية  يايييا مصيييان  ييت سيييسق  ا ييي يييست  تمسشييى مييع م ييس أل ميثييسق 

 ة م  الد  سجة(يريا ملى  ضر ال ا ي  ضمت ضليس همس  ت روا الصد  )الفياة الااز 

 ، الفياة التس سة م  الد  سجة(2018) 2440انظا أي س الياار 
تيي  نييية، مييع أ ييو الجهييو  ال ييسم  ضل شيياضر متيي ية ضبحالمفسضضييست ما سييية األمييي   هيييب زييسل ا ي  ملييى اسييتئطسف  

ت  ييس ل ض ائييم الالحية لهييس  ييت الحتيي سل، ضذلييك مهييدف التوصيي  ملييى حيي  سيسسيي  ضالت ورات 2006الم وضلة مطو  سم 
سق األمييم ضمي ول لد ييا ي ، يكفيي  لريي ب الصييحااء الغابييية  يايييا مصيييان  ييت سيييسق  ا ي ييست  تمسشييى مييع م ييس أل ميثيي 

 (3   ضر ضمت ضلية  ت روا الصد  )الفياة ، ضيريا ملى مس لد ا ي  مالمتحدة ضميسصدن

 4، الفياة (2018) 2440انظا أي س الياار 
ف المفسضضييست مد طسمييية جد ييدة   كد   م  التييسم ل ييبم األمييي  ال ييسم ضم  وثيي  الرهصييت  ييت رييوا التيييسق  دييى اسييتئطس 

ايييا مصيييان  ييت ول لدى ال ا ي ، يكف  لر ب الصييحااء الغابييية  يد دة مهدف التوص  ملى ح  سيسست مي  ضرضح ج
 (13ثسق األمم المتحدة ضميسصدن )الفياة سيسق  ا ي ست  تمسشى مع م س أل مي 

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
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 (2) 1الدستورية بشأن المادة المناقشات  - باء
ا صييااحًة ملييى المييس   (  2)   1 ة   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم يرييَ

ملييى م ييدأ  يايييا المصيييا     ييت مييداض ت المجدييف. غيييا أل المتكدمييي  أشييسرضا 
  دية م ددال ز يطهس ضالمطسنرست المواضي ية.  ت سيسق ك  م  المطسنرست المت 

سر/  اا ا  ييت ممييسر شيي   20الم يييو ة  ييت  8183 فييت الجدتيية  
 “، لحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دتيي ي ال طد الم طول ”ا

ييي اع ميييس  يييتم  أكيييد رئييييف  ضلييية  دتييي ي  أل  ضلييية  دتييي ي  ”سيييوف ] ي[ي
. ض ييت ( 1)“  لدديميااميييةالتوصيي  ملييي  ميي  ا فسنييست  سييتفتسء  ييسم، م مييس

الفدتيي يطت الجدتة نفتهس، أ اب  دة متكدمي      ق يدرم لحق الر ب 
ضضر ت مشييسرات مرييسمهة ملييى م ييدأ  يايييا المصيييا  .( 2) ت  يايييا المصيييا

 .( 3)دمي   الل جدتست أ اى ُ يدت  ت ممسر ال طد نفت م  متك
 __________ 

 (1) S/PV.8183 12، الصفحة . 
)مولطيييييييييدا(،  29)كسزا تيييييييييتسل(، ضالصيييييييييفحة  25الصيييييييييفحة الماجيييييييييع نفتييييييييي ،  (2) 

 )الكويت(. 36 ضالصفحة
) ضلييييييية  11ض  9، الصيييييييفحتسل S/PV.8167انظيييييييا،  ديييييييى سييييييي ي  المثيييييييسل،  (3) 

) ضلييييية موليفيييييس المت يييييد ة  29)مثيوبييييييس(، ضالصييييفحة  27 دتيييي ي (، ضالصييييفحة 
 41)كسزا تيتسل(، ضالصيفحة  36)مولطدا(، ضالصفحة  30 ليوميست( ضالصفحةا

)جسم ييية  51)جمهوريييية م ييياال اإلسيييالمية(، ضالصيييفحة  50س(، ضالصيييفحة )كوبييي 
)جمهورييييييية  طييييييبضيال ال وليفسرييييييية(،  55ض  53الييييييدضل ال ابييييييية(، ضالصييييييفحتسل 

 62)جطيييييوب أ اييييييييس(، ضالصيييييفحة  57)مو تيييييوانس(، ضالصيييييفحة  56ضالصيييييفحة 
 75)الجمهوريييييية ال ابيييييية التيييييورية(، ضالصيييييفحة  64فحة األرجطتيييييي (، ضالصييييي )

)الدجطيية الم طييية زممسرسيية الريي ب الفدتيي يطت لحيونيي   79ضالصييفحة  )مصييا(،
)جمهوريية كورييس الري  ية الديميااميية(؛  80غيا اليسمدة لدتصاف(، ضالصيفحة 

)مولطيييييدا(،  21ة  دتييييي ي (، ضالصيييييفحة ) ضلييييي  10، الصيييييفحة S/PV.8244ض 
)الجمهورييية  39)الكويييت(، ضالصييفحة  31ضالصييفحة  )مثيوبيييس(، 22ضالصييفحة 

 53)جمهورييية م يياال اإلسييالمية(، ضالصييفحة  50ال ابييية التييورية(، ضالصييفحة 
 71)كوبييييييييس(، ضالصييييييييفحة  68)جمهورييييييييية  طييييييييبضيال ال وليفسرييييييييية(، ضالصييييييييفحة 

 83)ال يااق(، ضالصيفحة  79(، ضالصيفحة ) يييت نيسم 75فحة )نيجيايس(، ضالصي 
 20) ضلييية  دتييي ي (، ضالصيييفحة  8، الصيييفحة S/PV.8316)ميييطغال يل(؛ ض 
 28)غيطيس ا سيتوائية(، ضالصيفحة    27)رولطدا( ضالصفحة    26ضالصفحة  )الكويت(، 
  37)ل طيييييييسل(، ضالصيييييييفحة    36ويد( ضالصيييييييفحة  )التييييييي   35ضالصيييييييفحة  )مولطيييييييدا(، 

  44مهوريية م ياال اإلسيالمية(، ضالصيفحة  )ج  43ض  42)األرجطتي (، ضالصفحتسل 
 56)نيجيايييييييس(، ضالصييييييفحة  52)جمهورييييييية  طييييييبضيال ال وليفسرييييييية(، ضالصييييييفحة 

) ييييييييييت نييييييييسم(؛  71)كوبيييييييس(، ضالصييييييييفحة  58)جطيييييييوب أ ايييييييييييس(، ضالصييييييييفحة 
 18حة ) ضلييييييية  دتييييييي ي (، ضالصيييييييف 13ض  11، الصيييييييفحتسل S/PV.8375 ض

)الكويييييييييييييت(،  25)مثيوبيييييييييييييس(، ضالصييييييييييييفحة  21)كسزا تييييييييييييتسل(، ضالصييييييييييييفحة 
 )كوت  يفوار(. 36)مولطدا( ضالصفحة  35 ضالصفحة

الم ييييو ة  يييت ممييييسر    8185ا ا،  يييت الجدتيييية  شييي سر/  ا   21ض يييت   
ال طييد الفا ييت الم طييول ”ميسصييد  ال طد الم طول ”صول التييدم ضاألميي  الييدضليي “ ض 
“، ذكييا األمييي   لتييدم ضاألميي  الييدضليي  ميثسق األمم المتحدة ضم س ئ   ت صول ا 

أي  ييييدم اسييييت مسل اليييييوة، ض تييييوية المطسز ييييست    -ال ييييسم أل م ييييس أل الميثييييسق  
، ض يييدم التيييد  ، ضالت يييسضل، ض ياييييا المصييييا، ضالمتيييسضاة  يييت  زيييسل اق التيييدمية 

.  ( 4)   أسييسس ال النييست الدضلييية    ييبال  رييك   -التيييس ة مييي  الييدضل األ  ييسء  
 ييت ميسنيي ، ضأشييسرا ملييى ضيياضرة  ضكار ممثال الكويت ضالو يست المتحدة مس جسء  

  احتيياام م ييس أل ضالميثييسق ضميسصييدن، زمييس  ييت ذلييك المتييسضاة  ييت الحيييوق ضالحييق 
. ضأ ييياب ممثييي  الكوييييت  ييي  أسيييف  ألل ريييون الم يييس أل  ( 5)  يييت  ياييييا المصييييا 
النتهييييسك زرييييك  صييييسر “ ملييييى  رجيييية    ب ييييبع التييييدم  ضالميسصييييد ” ت يييياع ل 
 .  ( 6) زقسان تب م  األم  الدضلت ضاألم  اإلنديمت  ح 

 1160ض يمييييس  ت دييييق زسل طييييد الم طييييول ”نيييياارات مجدييييف األميييي   
 (1999) 1239ض  (1998) 1203ض  (1998) 1199ض  (1998)
 سرجييية  لييائيف الييوزراء ضضزيييا “، أشييسر الطسئييب األضل(1999) 1244 ض

ى أل ، مليي 2018أيسر/مييس و  14الم يييو ة  ييت  8254صابيس،  ت الجدتة 
زكوسييييييو و ليتيييييت كفسحيييييس ميييييي  أجييييي   ياييييييا المصيييييييا الحسلييييية المت ديييييية 

الحايييية، ألل األل يييسل  يييت كوسيييو و ”ليتيييوا شييي  س ليييم  كييي  لديييي   ضلييية  أض
 يايييييا   سصيييية زيييي “، م يييييفس أل األل ييييسل نييييد مسرسييييوا زسلف يييي  حيهييييم  ييييت

 .( 7)أل سنيسالمصيا ز نسمة  ضلة 

 8270ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت شييياق أضكاانييييس،  يييت الجدتييية  
سلة  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”رسيييي  2018أيسر/مييييس و  29الم يييييو ة  ييييت 

موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف األميي  ميي   2014شيي سر/  اا ا  28م ر يية 
(“، أشيييسر S/2014/136المتحيييدة )دى األميييم الممثييي  اليييدائم ألضكاانييييس لييي 

ممث  ا  حس  الاضست ملى أل أحكييسم ا فسنييست ميطتييك  ييط ،  يمييس  ييط  
 يايييا المصيييا الدغييوي ض ييت التمتييع زحكييم  دييي ،  دييى ”حييق التييكسل  ييت 

. ( 8)“سذا يييييت ضاسييييييع الط ييييييسق ض ييييييد م الت ييييييسضل   ييييييا الحييييييدض  مييييييع رضسييييييي 
 __________ 

 (4) S/PV.8185 اضضيييس  ديييى المجديييف ميييوكاة مفسريميييية . كيييسل م 3، الصيييفحة
موجهييية مليييى األميييي  ال يييسم مييي   2018شييي سر/  اا ا  1ما يييية ماسيييسلة م ر ييية 

(، ض ييم   ميييم مييوجب لدمطسنريية ز ييد الجدتيية  ييت S/2018/85ممثيي  الكويييت )
 (.S/2018/318رسسلة م  ممث  الكويت )

 (5) S/PV.8185 الكويييييت، نسئييييب رئيييييف مجدييييف الييييوزراء ضضزيييييا  9، الصييييفحة(
 )الو يست المتحدة(. 15الهسرجية( ضالصفحة 

 .9ض  8الماجع نفت ، الصفحتسل  (6) 
 (7) S/PV.8254 32، الصفحة. 
 (8) S/PV.8270 29، الصفحة. 
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الجدتييية نفتيييهس، ا هميييت ممثدييية الو ييييست المتحيييدة الييييوات الاضسيييية   يييتض 
ض ييييياع  2014زس سييييتيالء  ديييييى م طيييييى ال المييييسل  يييييت الييييييام  ييييت  يييييسم 

 .( 9)“التكسل”استفتسء غيا شا ت  دى 

ض ت سيسق الجدتست الم يو ة  ت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  
ة المت ديييية زسلصيييحااء الغابيييية“، أشيييسر ال د يييد مييي  المتكدميييي  مليييى ضييياضر 
التوص  ملى ح   ائييم ضمي ييول ميي  ال ييا ي  ي ييم  حييق  يايييا المصيييا 

 .( 10)لر ب الصحااء الغابية

، زمييس  ييت 1ضة  دى ذلك، ضر ت مشسرات أي س ملى المييس ة ض ال 
،  ييالل 2ذلك   سرات ذات صدة زسلم س أل المطصوص  ديهييس  ييت الفييياة 

طييييول أيسر/مييييس و  ييييت ممييييسر ال طييييد الم  17الم يييييو ة  ييييت  8262الجدتيييية 
 .1”صول التالم ضاألم  الدضليي “،  دى الطحو الوار   ت الحسلة 

 
 1الحالة  
 من الدوليينواأل صون السالم 

، 2018أيسر/ميييييييس و  17الم ييييييييو ة  يييييييت  8262 يييييييت الجدتييييييية  
دييف  ييالل ذلييك الرييها، أجيياى زم س رة م  مولطييدا التييت  ولييت رئسسيية المج

 المجدف مطسنرة مفتوحة  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي 
يي “ ضال طد الفا ت الم طول ”  بيب اليسنول الييدضلت  ييت سيييسق صييول ضللدا

 .( 11)“التالم ضاألم  الدضليي 

ض الل الجدتة، أكدت ممثدة ن ييا  دييى أل ميي  ال يياضري  ييدم   
ميي  الميثييسق،    1ميي  الييدضليي  ضا لتييباَم زسلمييس ة  ملحييسق أي ضييار زسلتييدم ضاأل 

. ضأكييد  ( 12) يارس مصيي    وب  ييت  يايييا ضشييد ت  دييى ضيياضرة احتيياام حييق الريي 
ممثيييي  أضرضغييييواي  دييييى أرمييييية  ييييدم مغفييييسل م ييييدأي  ييييدم التييييد   ض يايييييا  

 __________ 

 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (9) 
يوبيييس(، )مث 4ت المتحيدة(، ضالصييفحة )الو يييس 3، الصييفحة S/PV.8246انظيا  (10) 

 8 )الممدكييية المتحيييدة(، ضالصيييفحة 7)التيييويد(، ضالصيييفحة  7ض  6الصيييفحتسل 
 10) ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(، ضالصييييفحة  9)الكويييييت(، ضالصييييفحة 
)الو يييييست  2فحة ، ضالصيييي S/PV.8387)مييييياض(؛ ض  11)رولطييييدا(، ضالصييييفحة 

)مثيوبييييس(،  6)التيييويد ضالممدكييية المتحيييدة(، ضالصيييفحة  5ضالصيييفحة  المتحيييدة(،
  ) ضلة موليفيس المت د ة اليوميست(. 10)رولطدا ضبياض(، ضالصفحة  8ضالصفحة 

 أيييسر/ 3كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (11) 
سم مييييييييييييي  ممثدييييييييييييية مولطيييييييييييييدا موجهييييييييييييية مليييييييييييييى األميييييييييييييي  ال ييييييييييييي  2018ميييييييييييييس و 

(S/2018/417/Rev.1 ،) ض م   ميم ميوجب لدمطسنرية ز يد الجدتية  يت رسيسلة
 (.S/2018/560م  ممث  مولطدا )

 (12) S/PV.8262 ، 74الصفحة. 

. ضشييد  ممثيي  أرميطيييس  دييى  ( 13) المصيييا  ييت الت سميي  مييع الطبا ييست الدا دييية 
ل أسسسيييسل  ييط   آ يييا المصيييا لدريي وب“ م ييد أل ”المتسضاة  ت الحيوق ض يا 

المصيييا،  يي   يييا   يا  ديهمس الميثسق، ض دى أن  ُيكَف  لجميع الريي وب حييق  
مايق  حد درس لماكبرس التيسست زحاية ضسيي يهس زحاييية ملييى  حييييق التطمييية  
ا نتصييس ية ضا جتمس ييية ضالثيس ييية. ضأضييسف أل الحييق  ييت  يايييا المصيييا  

 حويديي  ملييى متييقلة نييباع  دييى األرع“، ضأل    أض    ديييي   ط غييت ” يييييدن أض    
الييدضلت م تيياف مهييس    نول ليييس م ييدأ رييوا الحييق رييو ”نس ييدة أسسسييية ميي  نوا ييد ا 

 سلميس ضمدبمة لجميع الدضل،  ضل اسييتثطسء“ ضأل  طفيييون  ط ييع ميي  ا لتبامييست  
 . ( 14) الدضلية التت   هدت مهس الدضل 

 
اإلشارة في الرسائل إلى المبدأ المنصوص عليه فري  - جيم

   (2) 1المادة 
 الل الفتاة نيد ا ست ااع، لييم  ييا  أي مشييسرات صييايحة ملييى  

ة ملييى المجدييف. غيييا أنيي  أشيييا ملييى (  ييت الاسييسئ  الموجهيي 2) 1المييس ة 
الموجهيييية ملييييى المجدييييف م ييييدأ  يايييييا المصيييييا  ييييت ال د ييييد ميييي  الاسييييسئ  

التييت اسييُتا ت انت سريي  مليهييس، ضيرييم  ذلييك الاسييسئ  الييوار ة ميي  الييدضل  أض
، ضالرييياق األضسيييط، زميييس  يييت ذليييك ( 15)األ  يييسء زريييقل الصيييحااء الغابيييية

لمتييييييييقلة الهطدييييييييية ضا، ( 17)كسرازييييييييس  - ، ضنييييييييسغورنو( 16)ن ييييييييية  دتيييييييي ي 
 يايييا المصيييا  ييت  . ضأشييسر األمييي  ال ييسم أي ييس ملييى م ييدأ( 18)ال سكتييتسنية
زريييييقل  (2017) 2367سلياار الميدمييييية مليييييى المجديييييف  ميييييال زييييي  ييييييسريان 

 ، ضبريييقل الحسلييية المت ديييية( 19) يييت كا سيييتسل ال يييااق 2017اسيييتفتسء  يييسم 
 .( 20)لغابيةازسلصحااء 

 __________ 

 . 88الماجع نفت ، الصفحة  (13) 
  .113ض  112 الماجع نفت ، الصفحتسل (14) 
، S/2018/673، الما ييييييق؛ ض S/2018/306انظيييييا،  دييييييى سييييي ي  المثييييييسل،  (15) 

، الما يييييييييييييييييييق؛ S/2018/761، الما يييييييييييييييييييق؛ ض S/2018/711الما يييييييييييييييييييق؛ ض 
  ، ال ميمة.S/2018/910/Rev.1الما ق؛ ض  ،S/2018/908 ض

؛ S/2018/470؛ ض S/2018/458انظييييييييييييييييا،  دييييييييييييييييى سيييييييييييييييي ي  المثييييييييييييييييسل،  (16) 
 .S/2018/858 ض

، الما ق الثسليث؛ S/2018/124؛ ض S/2018/77انظا،  دى س ي  المثسل،  (17) 
 ، الما ق.S/2018/433، الما ق؛ ض S/2018/150ض 

 ، الما ق. S/2018/695، الما ق؛ ض  S/2018/308المثسل،  انظا،  دى س ي   (18) 
 (19) S/2018/42 36ض  20ض  19، الفياات.  
 (20) S/2018/277 ؛ 77ض  72ض  53ض  29ض  21ض  17، الفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياات

 .86ض  64ض  23ض  17، الفياات S/2018/889 ض
 

https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2018/560
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/306
https://undocs.org/ar/S/2018/673
https://undocs.org/ar/S/2018/711
https://undocs.org/ar/S/2018/761
https://undocs.org/ar/S/2018/908
https://undocs.org/ar/S/2018/910/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2018/458
https://undocs.org/ar/S/2018/470
https://undocs.org/ar/S/2018/858
https://undocs.org/ar/S/2018/77
https://undocs.org/ar/S/2018/124
https://undocs.org/ar/S/2018/150
https://undocs.org/ar/S/2018/433
https://undocs.org/ar/S/2018/308
https://undocs.org/ar/S/2018/695
https://undocs.org/ar/S/2018/42
https://undocs.org/ar/S/2018/277
https://undocs.org/ar/S/2018/889


 مقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه  –  الثالثالجزء  
 

 

199 19-13967 

 

 2من المادة    4ديد باستعمال القوة أو استعمالها بموجب الفقرة  الته حظر   -  ثانيا 
 4، الفياة 2المس ة  
 هم الدضليييية  ييي  التهد ييييد  يمتطيييع أ  يييسء الهيئييية جمي يييسً  ييييت  النيييس  

وة أض اسييتهدامهس ضييد سييالمة األراضييت أض ا سييتيالل التيسسييت  زسسييت مسل الييي 
 ميسصد ”األمم المتحدة“. ألية  ضلة أض  دى أي ضج  آ ا    تفق ض 

 
 مالحظة 
يتيييم الثيييسنت ممسرسيييست المجديييف  يميييس  ت ديييق زم يييدأ حظيييا  ضل ال  تطييس  

( ميييي  الميثييييسق.  4)   2المييييس ة    التهد ييييد زسسييييت مسل اليييييوة أض اسييييت مسلهس زموجييييب 
ميي     ضيت م  اليتم الفا ت ألف مس ضر ت  ت الياارات التت ا هييورس المجدييف 

كب اليتم الفا ت زييسء  دييى المطسنرييست  (. ضيا 4)   2مشسرات ضمطية ملى المس ة  
اسييت مسلهس. ضيت ييم    ل اليييوة أض سييتورية التييت  ارت زرييقل التهد ييد زسسييت مس الد 

المجدييف ميي  مشييسرات   الاسييسئ  الموجهيية ملييى اليتييم الفا ييت جيييم مييس ضر   ييت  
(، ضكييولك مييس ضر   يهييس  4)  2 صايحة ملى الم ييدأ المطصييوص  دييي   ييت المييس ة 

دة  ، زمييس  ييت ذلييك اسييتهدام   ييسرات ذات صيي 2المييس ة  م  مشسرات ضمطية ملى  
 . 4زسلم س أل المطصوص  ديهس  ت الفياة 

 

 (4) 2القرارات المتعلقة بالمادة  - ألف
الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، لييييم  تهييييو المجدييييف أي نيييياار ل  ييييال 

مجدف أكد،  ت  ييد  (. ميد أل ال4) 2 ت م  مشسرة صايحة ملى المس ة 
( مييي   يييالل ميييس  ديييت: )أ( م يييس ة 4) 2مييي  ناارا ييي ،  ديييى م يييس أل الميييس ة 

س  ييت ال النييست الدضلييية؛ تهد ييد زسسييت مسل اليييوة أض اسييت مسله قكيييد حظييا ال
الجيييوار ض يييدم  يييد   اليييدضل  يييت  ديييى أرميييية حتييي  التقكييييد مجيييد ا  )ب(

يدم م  الدضل الر ضل الدا دية لا اي ؛ )ج( الد وة ملى ضنف الد م الم
ملى الجمس ست المتدحة التت  تيي ى ملييى ز ب يية اسييتياار التييالم ضاألميي  

ف ملى سحب جميع الص يد   الومطت ضاإلنديمت؛ ) (   وة األماا  دى
 ض ا  أ نسن المواضيع األرب ة. .تطسزع  ديهساليوات ال تكاية م  مط ية م

 
تأكيرررد حظرررر التهديرررد باسرررتعمال القررروة أو اسرررتعمالها فررري  

 العالقات الدولية

 دييى حظييا التهد ييد زسسييت مسل  ، شييد  المجدييف2018 ييت  ييسم  
ارا يي ، لهس ضد الدضل األ  سء األ يياى،  ييت ز ييع ميي  نا اليوة أض است مس

ميييت ضالحسليية  ييت الريياق ض  سيمس الييياارات المت دييية زسلوضييع المتييتي دت أل
 (.2الجدضل األضسط )انظا 

 
 2الجدضل 

 ة أو استعمالها في العالقات الدوليةالقرارات التي أكد فيها المجلس حظر التهديد باستعمال القو 

 الحكم الياار ض سريه 
 السودان وجنوب السودانتقارير األمين العام عن   

 (2018) 2416الياار 
 2018أيسر/مس و  15

التييدمية ة ض تييوية المطسز ييست اإلنديمييية زسلوسييسئ  ييا الحدض  اإلنديمية لددضل زييسليو ضإذ يكار التقكيد  دى ضجوب  دم  غ
م دَّييية ميي  ا فييسق التييالم الرييسم ،  ضل غيارس، ضإذ   كد األضلوية التت  وليهس لدتطفيو الكسم  ضال سج  لجميع ال طسصييا ال

 دييى نحييو  تتييق مييع  ي  ال ييا ي لمفسضضييست ميي ضإذ يرييد   دييى ضيياضرة  تييوية الوضييع المتييتي دت ألميييت  يي  مايييق ا
 اا ية  تهورس أيه م  ال ا ي  )الفياة الثسلثة م  الد  سجة(ا فسق التالم الرسم ،      مايق مجااءات انف

 ، الفياة الثسلثة م  الد  سجة(2018) 2445انظا أي س الياار  
 ق األوسطالحالة في الشر

 (2018) 2426الياار 
 2018حبياال/ وني   29

مييي  اليييوات الم ييام مييي  لفييض ا شييت سك  1974ضإذ يرييد   دييى أل كييال ال ييا ي  يجييب أل  دتبمييس زقحكييسم ا فييسق  ييسم 
 د  سجة()الفياة الثسلثة م  المًس مونف ممالق الطسر مساائي  ضالجمهورية ال ابية التورية ضأل  تييدا  ييدًا  س

 ، الفياة الثسلثة م  الد  سجة(2018) 2450انظا أي س الياار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
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 الحكم الياار ض سريه 
لفيييض ا شييت سك مييي  الييييوات  1974دييى  ييس ق كيييال ال ييا ي  زييسحتاام أحكيييسم ا فييسق  ييسم تييبام الوانيييع  يرييد   دييى ا ل   

 سمييس، ضيييد و ال ييا ي  ملييى ممسرسيية أنصييى  رجييست ضيي ط الييطفف ضمطييع أي ضاليوات التورية احتاامس  نييس ض اإلساائيدية 
دى ا ستفس ة زصورة مطتظمة م  ضظيفة انتهسكست لونف ممالق الطسر ضلمط ية الفص  مي  اليوات، ضيرجع ال ا ي   

م المرييتاك، مسأج  م سلجة المتسئ  موضع ا رت ا  صسل التت  يوم مهس نوة األمم المتحدة لماان ة  ض ا شت سك م  
حتب ا نت سء، ضيرد   دى ضجوب أ  يكول رطسك أي نرسر  تكاي م  أي نوع  ت مط ية الفص ، زمس  ييت ذلييك 

 (2 يوم مهس اليوات المتدحة ال ابية التورية )الفياة  ال مديست ال تكاية التت

 2، الفياة (2018) 2450انظا أي س الياار  
  
إعادة تأكيد مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون  

 قليمي بين الدولاإل

 يييالل الفتييياة نيييييد ا سيييت ااع، كيييار المجدييييف  يييت  يييد  ميييي   
( المت دييية زحتييي  4) 2ناارا يي  التقكيييد  دييى الم ييس أل الييوار ة  ييت المييس ة 

ضالت سضل اإلنديمت، ض  سيمس  يمس  ت دق زسلحسليية  ييت  الجوار ض دم التد  

، ضلي يييس، يميااميييةونغييو الدجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، ض ييت جمهورييية الك
ضجطييوب التييو ال، ضالتييو ال. ض ييالضة  دييى ذلييك، مييس  تييئ المجدييف ي يييد 
التقكيد،  ت ال د ييد ميي  الحييس ت الي اييية المحييد ة،  دييى احتااميي  لتيييس ة 

 التبامهس مهس. ضاستياللهس ضسالمتهس اإلنديمية أض  دىالدضل ضضحد هس 

 
 3الجدضل 

 قرارات التي أكد فيها المجلس مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون اإلقليمي فيما بين الدوللا

 الحكم الياار ض سريه 
 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  

 (2018) 2399الياار 
 2018كسنول الثسنت/ طس ا  30

جد ييد التباميي  اليييوي زتيييس ة جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضاسييتياللهس ضضحييد هس ضسييالمتهس اإلنديمييية، كييد ميي  ضإذ    
  الفياة الثسنية م  الد  سجة(يمت )اإلنديريا ملى أرمية م س أل  دم التد   ضحت  الجوار ضالت سضل  ضإذ

 ، الفياة الثسنية م  الد  سجة(2018) 2448انظا أي س الياار  
S/PRST/2018/14 

 2018  موز/ ولي  13
هس ضي كد مجدييف األميي  ميي  جد ييد التباميي  اليييوي زتيييس ة جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضاسييتياللهس ضضحييد هس ضسييالمت 

 )الفياة األ ياة(اإلنديمية، ضيريا ملى أرمية م س أل  دم التد   ضحت  الجوار ضالت سضل اإلنديمت 

 الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 (2018) 2409الياار 
 2018آذار/مسرس  27

ضبسسييتياللهس ضضحييد هس كونغييو الديمياامييية ضجميييع  ضل المط ييية اليييوي زتيييس ة جمهورييية الضإذ ي يد  قكيييد التباميي  
الجييوار ضالت يييسضل  ضسييالمتهس اإلنديمييية، ضإذ يرييد   دييى ضيياضرة ا حتيياام الكسميي  لم ييس أل  ييدم التييد   ضحتيي 

  اإلنديمت )الفياة الثسلثة م  الد  سجة(
 ، الفياة الثسنية م  الد  سجة(2018) 2424انظا أي س الياار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
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 الحكم الياار ض سريه 
لمون يية  دييى ا  فييسق اإلمييسري زرييقل التييالم ضاألميي  ضالت ييسضل متطفيييون تجييد  لجميييع الييدضل ا احييب زييس لتبام الم   

 يييع المتييتوى الثييسم  آللييية الانسزيية الم يياب  طيي   ييت ال يييسل الصييس ر  يي  ا جتمييسع الا زسلكسميي ،  دييى الطحييو 
ا  فييسق اإلمييسري ، ضي كييد ميي  جد ييد أل 2017 ريياي  األضل/أكتييوبا  19اإلنديمية الوي  يد  ت ماازا ييي ،  ييت 

و مهورييية الكونغيي زرييقل التييالم ضاألميي  ضالت ييسضل    ييبال آلييية أسسسييية إلحييالل التييالم الييدائم ضا سييتياار  ييت ج
 ييت رييوا الصييد  أرمييية  طفيييو الييدضل المون يية لاللتبامييست الومطييية ضاإلنديمييية التييت الديمياامييية ضالمط ييية، ضي كييد 

كييسمال، زمييس  ييت ذلييك  ييدم التييد    ييت الريي ضل الدا دييية لد دييدال  يييع  ديهييس زموجييب ا  فييسق اإلمييسري  طفيييوا 
 ييدم م ييواء قي نييوع ميي  المتييس دة أض الييد م، ض  دم  بضيدرس ز المجسضرة، ض دم التتسمح مع الجمس ست المتدحة ض 

األشييهسص المتهمييي  زسر كييسب جيياائم الحيياب أض الجيياائم الما ك يية ضييد اإلنتييسنية أض أ مييسل اإلزييس ة الجمس ييية، 
 (23)الفياة  ي حمسية لهم م  أي نوعأيديم ض دم   

  الحالة في ليبيا

S/PRST/2018/11 
 2018حبياال/ وني   6

ضيييد و مجدييف األميي  جميييع الدي يييي  ملييى  حتييي  المطييس  لالنتهسزييست الومطييية زكيي  الوسييسئ  الممكطيية، زمييس  ييت 
؛ ضإنرييسء نييوات أميي   ميي  ال طييسء ميي  أجيي   وحيييد الم ستييست ال تييكاية ضا نتصييس ية الدي يييةذلييك ميي   ييالل ال

ف لي يييس الماكييبي، ضيريييا ملييى ضيياضرة ض ة لدتد ة الحكومية المدنية؛ ض وحيد مصا ضمطية موحدة ضم بزة  س
التييد ة نيييسم الييدضل األ  ييسء مونييف مييس  يدميي  ميي    ييم ملييى الم ستييست الموازييية، التييت  ييد ت لطفتييهس صييفة 

 ن  ا  فسق نفت ، ضمس  يييوم زيي  ميي  ا صييس تالرا ية ميطمس رت  سرج ن سق ا  فسق التيسست الدي ت حتب 
 رسمية م هس )الفياة التس سة(

 تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان

 (2018) 2406الياار 
 2018آذار/مسرس  15

ديميييية ضضحييييد هس  ضإذ   كيييد مييي  جد يييد التبامييي  الييييوي زتييييس ة جمهورييييية جطيييوب التيييو ال ضاسيييتياللهس ضسيييالمتهس اإلن 
 م  الد  سجة( م التد   ضحت  الجوار ضالت سضل اإلنديمت )الفياة الثسنية الومطية، ضإذ يريا ملى أرمية م س أل  د 

 (2018) 2429الياار 
 2018 موز/ ولي   13

الدضلييية ضُحتيي  الجييوار ض ييدم التييد   ضالت ييسضل  ييت لتتييوية التييدمية لدمطسز ييست أرمييية م ييس أل اضإذ يريييا ملييى 
 ية )الفياة الثسلثة م  الد  سجة(ال النست مي  الدضل  ت المط 

 (2018) 2445الياار 
 2018 راي  الثسنت/نو م ا  15

لتباميييي  الرييييد د زتيييييس ة التييييو ال ضجطييييوب التييييو ال ضاسييييتياللهمس ضضحييييد همس ضسييييالمتهمس ضإذ   كييييد ميييي  جد ييييد ا
ار ض ييدم التييد   نديمييية، ضبميسصييد ضم ييس أل ميثييسق األمييم المتحييدة، ضإذ يريييا ملييى أرمييية م ييس أل حتيي  الجييو اإل

 ضالت سضل اإلنديمت )الفياة الثسنية م  الد  سجة(

 ، الفياة الثسنية م  الد  سجة(2018) 2416انظا أي س الياار  
  
الدعوات إلى وقف الدعم المقدم من الدول إلرى الجماعرات  

المسرررلحة التررري تسرررعى إلرررى زعزعرررة السرررالم واألمرررن علرررى 
 واإلقليميالصعيدين الوطني 

 ااع، ا هو المجدف نيياارات  ييد و  يهييس ة نيد ا ست  الل الفتا  
الييدضل ملييى ا متطييسع  يي   يييديم أي شييك  ميي  أشييكسل الييد م أض المتييس دة 

ييي  هس، زمس  ت ذلك  يي  مايييق  مو ت المتدحة أض ملى مطع  يديملدجمس س

 ( 21)أنريي ة رييون الجمس ييست، ضكييسل ذلييك  ييت سيييسق الحسليية  ييت مورضنييدي
 .( 22)الديميااميةضالحسلة  ت جمهورية الكونغو 

 __________ 

 (21) S/PRST/2018/7لتس سة. ، الفياة ا 
 . 23، الفياة (2018) 2409الياار  (22) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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الررردعوات الموجهرررة إلرررى األطرررراف مرررن أجرررل سرررحب جميرررع  
 القوات العسكرية من منطقة متنازع عليها

رات  ييد و  يهييس  الل الفتاة نيد ا ست ااع، ا هو المجدف نيياا 
ملى سحب الم دات ال تكاية م  مط ية أمااف الطباع  ت شاق أضكاانيس 

سيياائي   دييى الت جييي  زتييحب جيرييهس ميي  الطييباع، ضيحييث  يهييس حكوميية م
   ضل طسل.اية الغجا الوان ة  دى الحدض  مي  مساائي شمسل ن

  
 4الجدضل 

 منطقة متنازع عليهااف إلى سحب جميع القوات العسكرية من القرارات التي دعا فيها المجلس األطر 

 الحكم الياار ض سريه 
   (S/2014/136األمم المتحدة )ائم ألوكرانيا لدى ة إلى رئيسة مجلس األمن من الممثل الدموجه 2014شبا//فبراير  28رسالة مؤرخة   

S/PRST/2018/12 
 2018حبياال/ وني   6

د   مجدييف األميي  ة اسييتهدام األسييدحة الثييديية المحظييورة ا نتهسكييست المتييت  ضيييُ ماة لطظييسم ضنييف ممييالق الطييسر، ض سصييه
مقسيييسضية، زميييس  يييت ذليييك ضيييم  صيييفوف كيييست التيييت  تييي ه ت  يييت حيييس ت ض يييسة زموجيييب  ا ي يييست ميطتيييك،  ديييك ا نتهس

ديية،  مييال زسألحكييسم ذات المييدنيي ، ضيييد و ملييى  طفيييو ا لتبامييست زفييض ا شييت سك ضإلييى التييحب الفييوري لاسييدحة الثيي 
 الصدة م   ا ي ست ميطتك )الفياة الثسنية(

 الحالة في الشرق األوسط

  (2018) 2433الياار 
 2018آب/أغت ف  30

 ضل مبيييد ميي  التييق يا زسلتطتيييق مييع اليييوة يحث حكومة مساائي   دى الت جي  زتحب جيرييهس ميي  شييمسل ناييية الغجييا 
 (16)الفياة لتيتيا ذلك ا نتحسب ة مع مساائي  ضل طسل الم نتة، التت   م  جس ه 

  
 (4) 2المناقشات الدستورية بشأن المادة  - باء
( 4) 2ت ااع، أشيا صااحة ملييى المييس ة ة نيد ا س الل الفتا  

ميياة  ييت سيي ع جدتييست لدمجدييف. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك،  16ميي  الميثييسق 
زرييك   ييسم سييت ميياات  ييت أربييع جدتييست لدمجدييف،  2س ة ُأشيييا ملييى الميي 

ضجيياى التاكيييب  ييت  دييك اإلشييسرات  دييى الم ييس أل المطصييوص  ديهييس  ييت 
 (.4) 2المس ة 

مميييسر  شييي سر/  اا ا  يييت 6الم ييييو ة  يييت  8175 فيييت الجدتييية  
(“، S/2017/507ميييي  )ال طييييد الم طييييول ” طفيييييو مييييوكاة رئيييييف مجدييييف األ

 ييض الييدضل ملييى ا حتجييسج زاء لجييوء ز  يي  ندييي  م أ يياب ممثيي  المكتيييك
ميي  الميثييسق لدتصييدي ميي   ييالل ال ميي  ال تييكاي لا  ييسر  51زسلمييس ة 

لدضليي ، ضنسل مل  دك الممسرسة ”زس نتاال مييع التت  هد  التالم ضاألم  ا
نيياارات المجدييف األ ييياة م هميية ال  يييسرات  ط ييوي  دييى مهييسماة  وسييييعع 

ال ييسم  دييى اسييتهدام ميي  الحظييا   سييتثطسءاتحكم األمييا الوانييع لط ييسق از 
. ( 23)“ميي  الميثييسق 2ميي  المييس ة  4اليييوة،  دييى الطحييو الم ييي   ييت الفييياة 

ميييسم ألسيييسليب ضييياضرة م يييالء مبييييد مييي  ا رت ضشيييد  ممثييي  ال اازيييي   ديييى 
 __________ 

 (23) S/PV.8175 72، الصفحة . 

 ميي  المجدييف  يمييس  ت دييق زسسييت مسل اليييوة، ض  سيييمس ا حتجييسج زسلييد سع 
 يياى أل ميي  الصييد ، منيي  سل،  ييت رييوا . ضنيي 51   الطفف زموجب المييس ة 

األرمية زمكسل أل  ييو ا الييدضل م دومييست كس ييية  يي  الهجييوم الييوي ُيتييتطد 
فف حتييييى  تتييييطى  يييييييم  طسسيييي ية ملييييي   ييييت ا حتجييييسج زسلييييد سع  يييي  الييييط 

 .( 24)ضضاضر هسالتد الت 

 ييت  2018شيي سر/  اا ا  14الم يو ة  ت  8181ض ت الجدتة  
جمهورييية ال ابييية  تييتح ممثيي  الق األضسييط“، اممسر ال طد ”الحسلة  ييت الرييا 

ميييييي  الميثييييييسق  ييييييط   ييييييت  2التييييييورية ميسنيييييي  زسإلشييييييسرة ملييييييى أل المييييييس ة 
تييييس ة ميييي  اام م يييدأ المتيييسضاة  يييت ال(  ديييى احتييي 7( ض )4( ض )1)  ياا هيييس

جميييييع الييييدضل األ  ييييسء ض دييييى امتطييييسع جميييييع األ  ييييسء  ييييت  النييييس هم 
 المة األراضييتتهدامهس ضييد سيي الدضلية    التهد د زسسييت مسل اليييوة أض اسيي 

 .( 25) ضلة أض ا ستيالل التيسست ألية
 __________ 

. ضلالميييالع  دييييى مبييييد مييي  الم دوميييست زرييييقل 31ماجيييع نفتييي ، الصيييفحة ال (24) 
ضحيق الييد سع  ي  اليطفف، انظييا الجيبء التييسزع،  51مت ديية زسلمييس ة الممسرسية ال

 اع ال سشا.الف
 (25) S/PV.8181 12، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8181
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 يييت    2018آذار/ميييسرس    14الم ييييو ة  يييت    8203ض يييت الجدتييية   
موجهييية مليييى    2018آذار/ميييسرس    13الم طيييول ”رسيييسلة م ر ييية    مميييسر ال طيييد 

ة الدائميية لدممدكيية  رئيف مجدف األم  م  اليسئم زسأل مسل زسلطيسزة  ييت ال  ثيي 
المتحيييييييدة ل اي سنييييييييس ال ظميييييييى ضأ الطيييييييدا الريييييييمسلية ليييييييدى األميييييييم المتحيييييييدة  

 (S/2018/218 )  نيييسل ممثييي  الممدكييية المتحيييدة مل ا  حيييس  الاضسيييت ريييو “
المتييي ضل  ييي  الهجيييوم ز سميييي  األ صيييسب اليييوي ضنييييع  يييت سيييسلبباي ضييييد  

 ييييت حس ثيييية   ت ارييييس الممدكيييية المتحييييدة ”اسييييتهدامس غيييييا    سييييياغت سييييكاي  ، 
. ضنييييسل ممثيييي  ا  حييييس   ( 26) “ ميييي  الميثييييسق   2مريييياضع لديييييوة ضانتهسكييييس لدمييييس ة  

لمتحييدة، منهييس  ت ييم   رسييسلة الممدكيية ا  يياع مشييسر   ملييى  الاضسييت،  ييت م 
 هد دات لدضلة ذات سيس ة ض  و  ائم  ت المجدف ضرو مس ” ت ييسرع مييع  

 . ( 27) “ الميثسق م  المس ة الثسنية م    4رع مع الفياة اليسنول الدضلت ضيت س 

أيسر/مييس و  ييت ممييسر ال طييد    29الم يييو ة  ييت    8270ض ييت الجدتيية   
موجهيية ملييى رئيتيية مجدييف    2014شيي سر/  اا ا    28الم طييول ”رسييسلة م ر يية  

(“  S/2014/136األمييي  مييي  الممثييي  اليييدائم ألضكاانييييس ليييدى األميييم المتحيييدة ) 
زيا  سرجية رولطدا أل ”ضم اليام زصييورة غيييا نسنونييية ضأ مييسل ز ب يية  كا ض ذ 

زرييك  م سشييا مييع  ا سييتياار التييت  يييوم مهييس رضسيييس  ييت  ضن ييسس“  ت سرضييسل  
 ريياي     26الم يييو ة  ييت    8410. ض ييت الجدتيية  ( 28) ( ميي  الميثييسق 4)   2المييس ة  

ل ضيييم  الثيييسنت/نو م ا  يييت مميييسر ال طيييد نفتييي ، ذكيييا ممثييي  الممدكييية المتحيييدة أ 
ا  حييس  الاضسييت لديييام زصييورة غيييا نسنونييية ”يرييك  انتهسكييس مت مييدا لال فسنييست  

 . ( 29) “ الميثسق م     2 ت ذلك المس ة  ضا لتبامست الدضلية، زمس 

كيييسنول األضل/ يتيييم ا  19الم ييييو ة  يييت  8432ض يييت الجدتييية  
ت الراق األضسط“، أ انييت ممثديية ل طييسل  ت ممسر ال طد الم طول ”الحسلة  

تهسكييست المتييتماة“ لدتيييس ة الد طسنييية  يي  مايييق ال ييا ضالجييو ضال حييا، ”ا ن 
ض ت   سرع مييع  (2006) 1701م  جسنب مساائي ،  ت انتهسك لدياار 
 .( 30)  الميثسق( م4) 2”أحد األحكسم الائيتية“ م  المس ة 

أ نسن، التت  تطسضل مييداض ت المجدييف   5ملى  2الحس ت     ت ض ا  
ي “  ذات الصييدة  ييت ممييسر ال طييد   الم طييوني  ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضلي 

الييييدضليي “، اإلشييييسراُت الصييييايحة  ”األ  ييييسر التييييت  هييييد  التييييالم ضاألميييي    ض 
 __________ 

 (26) S/PV.8203 3ض  2، الصفحتسل. 
 .10الماجع نفت ، الصفحة  (27) 
 (28) S/PV.8270 10، الصفحة. 
 (29) S/PV.8410 4، الصفحة . 
 (30) S/PV.8432 18، الصفحة . 

مشييسرات  سميية   4(، كمييس  ييا   يهييس  4)   2اإلحييدى  ريياة المت يييية ملييى المييس ة  
، ض ييدة مشييسرات  4ام   ييسرات ذات صييدة زييسلفياة  ، مطهييس اسييتهد 2مييس ة  ملييى ال 

ليييى  ضيييمطية مليييى م يييدأي  يييدم اسيييت مسل الييييوة ض يييدم التيييد  . ضنيييد أشييييا م 
مهتدفييية  ييييدرس المجديييف  يييالل  ( ضيييمطًس  يييت جدتيييست أ ييياى  4)   2 الميييس ة 

 .( 31)الفتاة المرمولة زسلتيايا 
 __________ 

مثيييسل،  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”محسمييية ميدمييية مييي  اليييائيف  انظيييا،  ديييى سييي ي  ال  (31) 
 12ض    11، الصييفحتسل  S/PV.8200الحيسلت لمطظمية األميي  ضالت يسضل  ييت أضرضبيس“،  

 14) ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(، ضالصييييفحة  13)التييييويد(، ضالصييييفحة 
)الممدكة المتحدة(؛ ض يت مميسر ال طيد الم طيول  18ض  17دا(، ضالصفحتسل )مولط
الت يسضل ميي  األميم المتحيدة ضالمطظميست اإلنديميية ض ضل اإلنديميية  ديى صييول ” 

)ا  حييييس  الاضسييييت(،  8، الصييييفحة S/PV.8340، “ التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي 
)جمهوريييييييية  طيييييييبضيال  28ل(، ضالصيييييييفحة )كسزا تيييييييتس 18ض  17ضالصيييييييفحتسل 
)جمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية(،  71، الصييييفحة S/PV.8414ال وليفسرييييية(، ض 

(؛ ض ت ممسر ال طيد الم طيول )أذربيجسل 87)ال اازي (، ضالصفحة  79ضالصفحة 
رئيتية مجديف األمي  مي  موجهية مليى  2014ا شي سر/  اا  28رسسلة م ر ة ” 

، S/PV.8410 ،(S/2014/136“ )الممث  الدائم ألضكاانيس لدى األمم المتحدة
ت المتحيييييدة(، )ضكيديييية األميييييي  ال ييييسم لدريييي ضل التيسسيييييية، ضالو يييييس 3صييييفحة ال

) انتيييييييييس(،  6ض  5)الممدكييييييييية المتحيييييييييدة(، ضالصيييييييييفحتسل  5ض  4حتسل ضالصيييييييييف
)كسزا تيتسل(   8)التويد(، ضالصفحة  7)مولطدا(، ضالصفحة  7ض  6ضالصفحتسل 
 )رولطيييدا(  11)الكوييييت(، ضالصيييفحة    10ض    9)ميييياض(، ضالصيييفحتسل    9ضالصيييفحة  
 16ضالصيفحست )أضكاانييس(،  16مليى  12)الصي (، ضالصفحست  12ضالصفحة 
صييول التييالم ضاألميي  ” )ا  حييس  الاضسييت(؛ ض ييت ممييسر ال طيد الم طييول  18مليى 

 11)كسزا تييييييييييتسل(، ضالصيييييييييييفحة  10، الصيييييييييييفحة S/PV.8293، “ الييييييييييدضليي 
 31 ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(، ضالصيييفحة ) 23)الصيييي (، ضالصيييفحة 

 43ض  42)الكوييت(، ضالصييفحتسل  32ض  31حتسل )غيطييس ا سيتوائية(، ضالصييف
)الجمهورية ال ابيية  49 ض 48)اليونسل(، ضالصفحتسل  46)مصا(، ضالصفحة 
)ن ييييا(،  60)جسم يييية الييييدضل ال ابييييية(، ضالصييييفحة  57التييييورية(، ضالصييييفحة 

 70)ال حييييييياي ( ضالصيييييييفحة  70ض  69، ضالصيييييييفحتسل )لي ييييييييس( 65ضالصيييييييفحة 
 40)كسزا تييييييييتسل(، ضالصييييييييفحة  23، الصييييييييفحة S/PV.8334 ييييييييااق(، ض )ال

)سييييييييياي  نكيييييييييس(،  69 ض 68)جمهوريييييييييية م ييييييييياال اإلسيييييييييالمية(، ضالصيييييييييفحتسل 
حييياي (؛ ض يييت )ال  97 ض 96)أذربيجيييسل(، ضالصيييفحتسل  87ض  86ضالصيييفحتسل 

، S/PV.8264، “    يت الطبا يست المتيدحةحمسيية الميدنيي” ممسر ال طد الم طول 
 97)زسكتييتسل(، ضالصييفحست  46)ا  حييس  الاضسييت(، ضالصييفحة  33الصييفحة 
 ييت الحسليية ” )الجمهورييية ال ابييية التييورية(؛ ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول  99ملييى 

 14)الصييييييي (، ضالصييييييفحة  13، الصييييييفحة S/PV.8373، “ الريييييياق األضسييييييط
)غيطيييييييييييس  21)كسزا تييييييييييتسل(، ضالصييييييييييفحة  16ض  15)مييييييييييياض(، ضالصييييييييييفحتسل 
) ضليية  25ض  24)ا  حييس  الاضسييت(، ضالصييفحتسل  22ا سييتوائية(، ضالصييفحة 

)الجمهورييييية ال ابييييية  28ملييييى  26، ضالصييييفحست موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(
)الممدكة ال ابية الت و ية(،   31، ضالصفحة  )األر ل(  28رية(، ضالصفحة التو 
) ضليية موليفيييس  16ض  15)مييياض(، ضالصييفحتسل  11، الصييفحة S/PV.8406ض 

حيييييس  الاضسيييييت(؛ ض يييييت مميييييسر ال طيييييد )ا   17المت يييييد ة اليومييييييست( ضالصيييييفحة 
 ليييييك ن يييييية  دتييييي ي “، يييييت الرييييياق األضسيييييط، زميييييس  يييييت ذالم طيييييول ”الحسلييييية 

S/PV.8244 ال حاي (. 83ض  82)كوبس( ضالصفحتسل  68، الصفحة(  

https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/PV.8203
https://undocs.org/ar/S/PV.8270
https://undocs.org/ar/S/PV.8410
https://undocs.org/ar/S/PV.8432
https://undocs.org/ar/S/PV.8200
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8410
https://undocs.org/ar/S/PV.8293
https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8373
https://undocs.org/ar/S/PV.8406
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
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 2الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

، 2018شيييي سر/  اا ا  21الم يييييو ة  ييييت  8185 ييييت الجدتيييية  
زم س رة م  الكويييت التييت  ولييت رئسسيية المجدييف  ييالل ذلييك الرييها،  يييد 

طسنرة مفتوحة  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  المجدف م
س ئيي  المتحييدة ضم  الييدضليي “ ضال طييد الفا ييت الم طييول ”ميسصييد ميثييسق األمييم 

. ضا ُتتحييت المطسنريية م يييسل أ لييى زيي  ( 32)“التدم ضاألم  الييدضليي   ت صول 
مثييي   يييدم اسيييت مسل الييييوة  -األميييي  ال يييسم، أكيييد  يييي  أل م يييس أل الميثيييسق 

   بال  رك   -التد   ضالمتسضاة  ت التيس ة مي  الدضل األ  سء ض دم 
مييس  ييت ذليييك طهييس الميثيييسق، ز أسييسس ال النييست الدضلييية، ضأل اليييييم التييت أ د

. ضذكييا نسئيييب ( 33)م  وجيهييية لدوئييسم ال ييسلمتالجييوار،    ييبال م ييسلحتيي  
رئيف مجدف الوزراء ضضزيا  سرجية الكويت أل م  ال يياضري أل ي ميي  

م ييس  دييى كيي ح ال يييدضال ضضييمسل احتيياام م ييس أل التيييس ة ض يييدم  المجدييف
ا ممثييي  الممدكييية ( 34)لديييدضل األ ييياى  التيييد    يييت الرييي ضل الدا ديييية . ضذكيييه
ف الييوكاى التييطوية الااز يية ”ل ييم   اا ا يصييس المتحييدة زييقل شييها شيي سر/

م  الميثييسق“.  2ش   جبياة اليام زصورة غيا نسنونية،  ت انتهسك لدمس ة 
َ  الاضست ملى التييد زس فسنست ميطتييك، ضأكييد ميي  جد ييد أرمييية ض  س ا  حس

 .( 35)اإلنديميةالتمتك زتيس ة أضكاانيس ضاستياللهس ضسالمتهس 

صيييييد الميثيييييسق ضم س ئييييي ، ضأكييييد ممثييييي  ا  حيييييس  الاضسييييت أل ميس 
”األسييسس   ييت ذلييك  ييدم التييد    ييت الريي ضل الدا دييية لدييدضل،  مثيي  زمييس

اليييدضل ض  سضنهيييس ال طيييسء ضالمفييييد زريييك  ل النيييست حتييي  الجيييوار  يميييس ميييي  
ت س ل يصب  ت مصدحة الجميع“. ضمع ذلك،  حييظ أل األمييم المتحييدة م

اضيييييح  د يييييد ميييي  األمثدييييية  ديييييى التجسرييييي  الو شييييهدت ميييييوال  سريههيييييس ”ال
لدميثسق، ملى حييد ا سييتهدام غيييا المريياضع لديييوة“. ضذكييا أي ييس أنيي  مييد  

يا ا نفاا ييية ضالتهد ييدات، م  ال م  الجمييس ت،  يي ل مييس نرييهدن رييو التييدام 
زمييس  يييت ذليييك التهد يييد زسسيييت مسل الييييوة، ضريييو أميييا    توا يييق ميييع الييييسنول 

ضل  تال ييييييب ”زمفييييييسريم مثيييييي  ز ييييييض الييييييدذكييييييا أل ضالطظييييييسم الييييييدضليي . ض 
 __________ 

 شيي سر/ 1كيسل م اضضيس  دييى المجديف مييوكاة مفسريميية ما يية ماسييسلة م ر ية  (32) 
(، S/2018/85ممثيي  الكويييت )موجهيية ملييى األمييي  ال ييسم ميي   2018  اا ييا 

ض ييييييييم   ميييييييييم مييييييييوجب لدمطسنريييييييية ز ييييييييد الجدتيييييييية  ييييييييت رسييييييييسلة ميييييييي  الكويييييييييت 
(S/2018/318.)  

 (33) S/PV.8185 ، 3الصفحة . 
 . 9ض  8فت ، الصفحتسل الماجع ن (34) 
 . 18ض  17الماجع نفت ، الصفحتسل  (35) 

لمتييي ضلية  ييي  الحمسيييية ضسييييس ة الييييسنول ضحييييوق اإلنتيييسل أض  ضصيييكوك ا
اب    م سرضت  التد   األ اى“ س يس ملى  حييق أرداف انفاا ية. ضأ 

”لدظييسراة الجد ييدة“ المتمثديية  ييت ا هييسم  ضل ل دييدال أ يياى زسلتييد  ، ميطمييس 
ب ممثييييي   ضلييييية موليفييييييس أ يييييا . ض ( 36) ميييييسرس ريييييت ريييييوا التيييييد   زسسيييييتماار

ة اليومييييييست  ييييي  ر  ييييي  الييييييسمع  سيييييت مسل الييييييوة أض التهد يييييد المت يييييد 
يثييسق زسسييت مسلهس مييس لييم يكيي  ذلييك  ييت امتثييسل  ييسم لدفصيي  التييسزع ميي  الم

ضالطظييسم المت ييد  األمييااف الييوي  يييوم  دييي  المطظميية. ضأ ال الييدضل التييت 
رس سييييت دا   ديييي  ا ييييد ت أل مصييييسلحهس   دييييو  دييييى مصييييسلح اآل يييياي  ض 

ية لحمسييييييية  دييييييك المصييييييسلح، ضأشييييييسر ملييييييى أل  سييييييتهدام نو هييييييس ال تييييييكا 
ا نتهسكييست التييت  ت يياع لهييس ميسصييد الميثييسق ضم س ئيي     يتصييا  دييى 

م  أي س التهد د زسست مسل اليوة. ضا تتم كدمت  زسليول مل التد  ، م   ر
ار ضالحييو  ال داليية ُضجييدت لت بيييب الت ييسيل ميي   ييالل التقكيييد  دييى التييالم

 .( 37)ا نفاا يةءات اليوة أض غيارس م  اإلجاا  

ضأ ييياب ممثييي  ميييياض  ييي  نديييي  مزاء ”ال اييييية غييييا المطظمييية“ التيييت   
ا مهييس المي  الميثييسق المت دييية زسلتيييس ة  ثييسق. ضأشييسر ملييى أل م ييس أل  كثييياًا مييس ُيفتييَّ

ضالتالمة اإلنديمية ض دم التييد    ت ييسرب  ييت كثيييا ميي  األحيييسل مييع م ييس أل  
لتصيياف ض يييس لدميثييسق نفتيي ، زمييس  ييت ذلييك  ييت مجييسل  ال داليية ضالتييبام الييدضل زس 

حيوق اإلنتسل. ضأشييسر ملييى أل رييوا األمييا غسل ييس مييس  يي  ي ملييى مييقزق، ضكييار  
موجهييية نحييييو ال ميييي     2م يييس أل المييييس ة    د،  ييييت الونيييت نفتيييي ،  دييييى أل التقكيييي 

الجمييس ت، ضشييد   دييى أل الميثييسق يفيياع  دييى الييدضل أل  ت ييسضل،  ييت ظيي   
و الغسيييست الييوار ة  ييت المييس ة  احتاام التيس ة، ”لكييت  ُ  . ضبسلمثيي ، ذكييا ( 38)“ 1طفييَّ

ضزيييييا  سرجييييية كييييوت  يفييييوار أل  با ييييد الطبا ييييست مييييي  الييييدضل ضالحيييياضب 
ومة األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم“. ضأشييسر دية    ي ملى ”مجهس  مطظاألر

ملييى أل ريييوا األمييا  ثييييا متيييقلة مييدى شيييا ية ضضيياضرة اسيييت مسل الييييوة، 
. ( 39)جدف، ألج  مطع ضنوع موازح زحق المييدنيي  ضل مذل مت ق م  الم

 2ضذكا ضزيييا  سرجييية مولطييدا أل األ مييسل التييت ُ تهييو  ضل احتيياام المييس ة 
لتييالم ال ييسلمت. ضأضييسف أنيي  نظيياًا ألل أرمييية الميثييسق ضريكيي  ا  يديي  ميي 

المجدف ند أث ت ”أن  ضصت  دى ميسصد ضم س أل الميثسق“،   نيي   ط غييت 
 __________ 

 . 28ض  27الماجع نفت ، الصفحتسل  (36) 
 . 36ض  35الماجع نفت ، الصفحتسل  (37) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (38) 
 . 13لصفحة الماجع نفت ، ا (39) 

https://undocs.org/ar/S/2018/85
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يِّهم األسيييمى“  دييييى م يييدأ التيييييس ة اإلنديميييية لدييييدضل أل ُي ت يييا زسلتيييسلت ”ال يييييَ
 .( 40)است مسلهس ضحظا التهد د زسست مسل اليوة أض

 
 3الحالة  
 السالم واألمن الدوليين ون ص 

، 2018أيسر/ميييييييس و  17الم ييييييييو ة  يييييييت  8262 يييييييت الجدتييييييية  
ل ذلييك الرييها، أجيياى زم س رة م  مولطييدا التييت  ولييت رئسسيية المجدييف  ييال

مجدف مطسنرة مفتوحة  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  ال
سق صييول الدضليي “ ضال طد الفا ت الم طول ”  بيب اليسنول الييدضلت  ييت سييي 

. ضشييد  ال د ييد ميي  المتكدمييي   دييى األرمييية ( 41)“التييالم ضاألميي  الييدضليي 
. ضأكيييدت ممثدييية ( 42)اليصيييوى لم يييدأي  يييدم اسيييت مسل الييييوة ض يييدم التيييد  

  حييس  األضرضبييت أنيي   ت ييي   دييى جميييع الييدضل ا متطييسع  يي  األ مييسل ا
 ( ميييي  الميثييييسق، التييييت  حظييييا التهد ييييد4) 2التييييت  رييييك  انتهسكييييس لدمييييس ة 
. ضأشييييسر ممثيييي  مييييياض ملييييى أل حظييييا ( 43)زسسييييت مسل اليييييوة أض اسييييت مسلهس

ضلت“. غيييا أنيي  است مسل اليوة زس ت سرن ”أحد األركسل األسسسية لدطظسم الييد
أ ييياب  يييي  ندييييي  مزاء نييييسم ز ييييض ال دييييدال زس ت يييسر الحجيييي  ضالتفتييييياات 

 . ضبسلمثيي ، انتيييد ممثيي ( 44)“”المهسلفيية لديييسنول الييدضلت  ييت نهسييية الم ييسف
ة اليوميييييييست ”م ييييييس ة التفتيييييييا أض م ييييييس ة التحد ييييييد  ضليييييية موليفيييييييس المت ييييييد 

  األ اى م  ن   الت  يق ا نتيسئت“ ألحكسم الميثسق ضالصكوك الدضلية أض
 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (40) 
 أيييسر/ 3مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  كييسل م اضضييس  دييى المجدييف (41) 

موجهييييييييييييية مليييييييييييييى األميييييييييييييي  ال يييييييييييييسم مييييييييييييي  ممثدييييييييييييية مولطيييييييييييييدا  2018ميييييييييييييس و 
(S/2018/417/Rev.1ض م   ميم ميوجب لدمطس ،)رسيسلة  نرية ز يد الجدتية  يت

  (.S/2018/560م  ممث  مولطدا )
 (42) S/PV.8262 27)الصيي (، ضالصيفحة  25)مياض(، ضالصيفحة  24، الصفحة 

ضالصيييفحة  )مثيوبيييس(، 38فحة )كييوت  يفيييوار(، ضالصيي  32)التييويد(، ضالصييفحة 
)جورجيييس(، ضالصييفحة  46ة )مندضنيتيييس(، ضالصييفح 45)  فيييس(، ضالصييفحة  43
)ال اازيي (،  57ض  56)ليهتطرتس  (، ضالصيفحتسل  54)اليونسل( ضالصفحة  53

)جمهورييييييييييية م ييييييييييياال  69ض  68)المكتيييييييييييك(، ضالصيييييييييييفحتسل  60ضالصييييييييييفحة 
 74ضرضبيييييييت(، ضالصيييييييفحة )ا  حيييييييس  األ 71ض  70اإلسييييييالمية(، ضالصيييييييفحتسل 
)ا  حييييييييس   79)أضكاانيييييييييس(، ضالصييييييييفحة  79ملييييييييى  77)ن ييييييييا(، ضالصييييييييفحست 
)المغيييياب(،  91ض  90)أضرضغييييواي(، ضالصييييفحتسل  87األ اييييييت(، ضالصييييفحة 

)أذربيجيسل(، ضالصييفحتسل  97ض  96)سياي  نكيس(، ضالصيفحتسل  95ضالصيفحة 
)ن ياص(،  102)كوبس(، ضالصفحة  99ض  98)ل طسل(، ضالصفحتسل  98ض  97

)جمهورييييييييية  طييييييييبضيال  106ض  105) اكيييييييييس(، ضالصييييييييفحتسل  103ة ضالصييييييييفح
  ) ييت نسم(. 107ال وليفسرية، زسسم حاكة  دم ا نحيسز(، ضالصفحة 

 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (43) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (44) 

ز ييض الييدضل. ض حييظ أل ذلييك  تجدييى  ييت ”سيسسييست التييد   ضا حييتالل 
أمييور ”أ ت،  ييت  تض غييييا األنظميية ض يياع  ييداميا نتيياية انفاا ييية“، ضريي 

ضاسييتياللهس ضسييالمتهس اإلنديمييية، ملييى كييوارث ك صسر  لتيييس ة الييدضل انتهس
ضذكيييا أل منتيييسنية ض ميييات أمميييس زقسيييارس ميييد وى منفيييسذ الييييسنول اليييدضلت“. 

( م  الميثسق ”ضاضحة جدا“  ت   ييوة الييدضل األ  ييسء ملييى 4) 2ة المس 
ا متطييييسع  يييي  التهد يييييد زسسييييت مسل اليييييوة أض اسيييييت مسلهس ضييييد ا سيييييتيالل 

أض التيسست ألي  ضليية، ضأشييسر كييولك ملييى أل ”ميي  الواضييح أنيي  اإلنديمت 
  يمكييييي  لدمييييياء ا  يييييسء اليييييد سع  ييييي  الييييييسنول اليييييدضلت زسنتهيييييسك الييييييسنول 

ضأكد ممثيي  سيياي  نكييس أل   بيييب اليييسنول الييدضلت  ييت سيييسق . ( 45)“لدضلتا
ميي   2صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي   ت دييب ”ا لتييبام الم دييق زسلمييس ة 

 .( 46)است مسلهسي يرم  حظا التهد د زسست مسل اليوة أض الميثسق“، الو

ض حييظ ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل م ييس أل حتيي  الطييية ضالت ييسضل  
تييت سع  طهييس زصييورة متبا ييدة ز ييغور  تييكاية مييي  الييدضل أصيي حت  ُ 

سيسسية أض ز ييغور نسئميية  دييى  يياع جييباءات ضرييو ”مييس أ ييس  ال ييسلم  أض
حيييي  كسنيييت ُ حييي  جمييييع المطسز يييست ميييي   ثيييسق،المي مليييى  صيييا ميييس ن ييي  

(  وكا أن    يجوز است مسل اليوة 4) 2الدضل زسليوة“. ضأشسر ملى المس ة 
جدييف أض   س ييس  يي  الييطفف. ضانتيييد ال تييكاية ضييد  ضليية مييس م  زيي ذل الم

صييييييااحًة الو يييييييست المتحييييييدة ضشيييييياكسءرس  ييييييت التحييييييسلف لوجييييييو رم  ييييييت 
م  تدييييييوا   يييييوة مييييي  حكومييييية هيييييم لييييي ع أن الجمهوريييييية ال ابيييييية التيييييورية، مييييي 

الجمهورية ال ابية التورية، ضأ ال الغسرات التت شطهس التحييسلف  دييى رييوا 
نونييية. ضأشييسر ملييى أل زس ت سررس غيييا نس 2018نيتسل/أماي   14ال دد  ت 

الممدكيييية المتحييييدة رييييت الوحيييييدة التييييت ”حسضلييييت“   ايييييا شييييا ية أ مسلهييييس، 
سييت لمطييع م سنييسة الريي ب أسس كييقمامتييتهدمًة مفهييوم ”التييد   اإلنتييسنت 

التوري“. غيييا أل ممثيي  ا  حييس  الاضسييت ر ييض رييوا الت ايييا ضا  ييى أل 
اسيييييتهدام التيييييد   اإلنتيييييسنت كم يييييار لرييييي  رجيييييوم متيييييدح  ديييييى  ضلييييية 

ضاشتكى ممث  جمهورية م يياال اإلسييالمية  . ( 47)سيس ة ليف م  ”سهفس“ ذات
ل اليييوة  سييت مس يييب ضا م  أل ز ض الدضل األ  سء  مي  ملييى اسييتهدام التار 

سييييمس  يييت حسلييية   التهد يييد زسسيييت مسلهس لفييياع مرا  هيييس  ديييى اآل ييياي ،    أض 
ء غيييا  الراق األضسط. ضذكا أل التداميا ا نفاا ية، التت  تهييو شييك  الدجييو 

اليييسنونت ملييى الحيياب ضا حييتالل ضال ييدضال ضإنكييسر سيييس ة الييدضل األ  ييسء،  
. ضا هيييم ممثييي  ( 48)“ ل لييييسنو ”مظيييسرا ضاضيييحة لتييييس ة الييييوة،   سييييس ة ا ريييت  

 __________ 

 . 30ض  29الماجع نفت ، الصفحتسل  (45) 
 . 95ة الماجع نفت ، الصفح (46) 
 . 34ض  33جع نفت ، الصفحتسل الما  (47) 
 . 69ة الماجع نفت ، الصفح (48) 
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جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية الو يييست المتحييدة زريي  ”حمديية مطهجييية ميي  
داميا اليتيياية األ مييسل ال دضانييية“  دييى مدييدن، م كييدا أل ا تمييس  ض طفيييو التيي 

ا نفاا ييية، التييت  رييم  حتييى التهد ييد زسلتييد   ال تييكاي، يرييك  انتهسكييس 
 .( 49) ضم س ئ صسر س لديسنول الدضلت ضلميسصد الميثسق 

ضانتيدت ممثدة الو يست المتحدة الحجة اليسئديية زييقل سيييس ة  ضليية  
مييس  مطييع ا هييسذ مجييااء  ييسرجت ضييدرس حتييى  طييدمس ي ييسنت سييكسنهس. ضمييع 

زتييييييس ة مديييييدرس ضسييييييس ة اليييييدضل األ ييييياى،  ييييييد  حظيييييت أل أنهيييييس أنيييييات 
ا ن يييمسم مليييى األميييم المتحيييدة نفتييي  ريييو  مييي  مييي  أ ميييسل التييييس ة  يييتم 

را ة. ضذكات كولك أنيي    يمكيي  لدحكومييست أل  تييتهدم اإل ا تيسرن زم ء
التييييس ة كيييدرع  طيييدمس  ا كيييب  ظيييسئع جمس يييية أض  طريييا أسيييدحة اليييدمسر 

سمييية، ضأضييس ت أل  دييى المجدييف  ييت رييون الرييسم  أض  ا كييب أ مييس  مرر
 .( 50)الحس ت أل يكول متت دا   هسذ مجااءات

ضأشسر ممث  ال اازي  ملى م س ة  فتيا اليسنول المت دييق زسلييد سع  
 يي   اب( ميي  الميثييسق. ضأ يي 4) 2 يي  الييطفف ضاليييااءات اإلشييكسلية لدمييس ة 

 ييدم موا يتيي   دييى اسييتهدام الييد سع  يي  الييطفف كييا   دييى الجهييست ميي  
( 4) 2رييت اسيييتثطسء ميي  الميييس ة  51غيييا الييدضل. ضأكيييد كييولك أل الميييس ة 

ا  دييى أنيي  ر   دييى رجييوم متييدح ضأل الييد سع  يي    الييطفف يجييب أل ُيفتييَّ
 رييط   ضليية أض يمكيي  أل ُ طتييب مليهييس زرييك  مييس. ضم ييى ممثيي  ال اازييي  

(    ييييط   دييييى اسييييت مسل اليييييوة موصييييفهس ”آلييييية 4) 2س ة لميييي نييييسئال مل ا
لدمتس دة الوا ية“ أض موصييفهس ر ًا  دييى انتهسكييست اليوا ييد ال سميية لديييسنول 

دم موا يتيي   دييى ا  جييسن المتمثيي   ييت الدجييوء ملييى الييدضلت، ضأ يياب  يي   يي 
الييييوة زصيييورة انفاا يييية لحمسيييية حييييوق اإلنتيييسل أض لدحيدولييية  ضل ار كيييسب 

(    حظييا 4) 2ضر ييض ضجهيية الطظييا اليسئديية زييقل المييس ة  ة.جيياائم  ضلييي 
اسييت مسل اليييوة م   طييدمس  ت ييسرع مييع التييالمة اإلنديمييية أض ا سييتيالل 

( رييو   بيييب 4) 2د   دييى أل الهييدف ميي  المييس ة التيسست لدضليية مييس، ضشيي 
حظيييا اسيييت مسل الييييوة. ضأضيييسف أل ال يييبم  ديييى ضنيييف انتهسكيييست حييييوق 

يمكيييي  أل يتييييمح لدييييدضل متجسريييي  اليييييسنول  اإلنتييييسل ض حييييا اإلررييييسب  
. ضأ ابيييت  ضل أ ييياى أي يييًس  ييي  نديهيييس مزاء أضجييي  الغميييوع ( 51)اليييدضلت

، حث ممثيي  ن يياص الييدضل (.   دى س ي  المثسل4) 2التت   تاي المس ة 
( ضأ يياب  يي  ندييي  4) 2 دى ا متطسع    الييسم زق مييسل مهسلفيية لدمييس ة 

“ لدتصيييييدي له يييييا 51لميييييس ة احيييييسض ت ” يييييتح ال يييييسب اليييييوار   يييييت مزاء م
 __________ 

 . 107الماجع نفت ، الصفحة  (49) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (50) 
 . 57ض  56الماجع نفت ، الصفحتسل  (51) 

اإلررييييسب ر ا  دييييى الهجمييييست المتييييدحة التييييت  رييييطهس جهييييست ميييي  غيييييا 
ن مدييدن . ضبسلمثيي ، أ يياب ممثيي  المكتيييك  يي  ندييي  مزاء مييس ي ت ييا ( 52)الييدضل

وة ضييد الجهييست ميي  غيييا غموضًس نسنونيًس زرييقل مييس مذا كييسل اسييت مسل الييي 
ديي  متيي ضليست الييدضل أميياا متييموحس زيي ، ضذكييا أنيي   ط غييت لدمجدييف أل يح

 .( 53)الميثسقالدضل زموجب 

ض يييالل المطسنرييية، ضصيييفت  ضل  د يييدة ضيييم ا  حيييس  الاضسيييت  
 ميييييي   ضلديييييييام،  دييييييى ضجيييييي  التحد ييييييد، زقنيييييي   ميييييي  غيييييييا نييييييسنونت ض/أ

.  ييييس ت ا ضزيييييا ( 55)، أض انتهييييسك لدتيييييس ة ضالتييييالمة اإلنديمييييية( 54) ييييدضانت
 سرجية   فيييس أل رييوا ال ييم يرييك  انتهسكييس لدم ييدأ األسسسييت المتمثيي   ييت 

لتيييالمة اإلنديميييية، ضي ييياز الحسجييية مليييى نظيييسم نيييسئم  ديييى اليوا يييد حتيييى ا
مييورائع  سهيي دم  ييم ال دييدال اليوييية أجييباء ميي  مدييدال أ يياى أض مدييدانس زقك  
. ضضصف ضزيا  سرجية ليتوانيييس  صييا ست ا  حييس  الاضسييت زقنهييس ( 56)زائفة

جييية . ضبسلمث ، أكد الطسئب األضل لييوزيا  سر ( 57)انتهسكست صسر ة لدميثسق
رة غييييا نسنونيييية مط يتيييي   يييت جورجييييس أل ا  حيييس  الاضسيييت يحتييي  زصيييو 

 يييييس أل ض تهيطفسلت/أضسيييييتيس الجطوبيييييية. ضأكيييييد أي جورجيييييس، رميييييس أزهسزييييييس 
س مط ييب ، ضأنيي  جيياى الت يياف  حيييس ال ييدضال  دييى جورجيييس لييم يكيي  حس ثيي 

 ديييييى أنميييييسر ممسثدييييية لييييي   يييييت أضكاانييييييس ضيمكييييي  أل  تكيييييار  يييييت أميييييسك  
   انتييس ميي  ا تييااف الييدضل زييقي ضييم نييس    ييي  ر ممثيي . ضحييو( 58)أ يياى 

سييت مسل اليييوة أض اسييت مسلهس، حيييسزة أراع  ييم الحصييول  ديهييس زسلتهد ييد زس
. غيا أل ممث  ا  حييس  الاضسييت أشييسر ( 59)يا اليسنونت لدياممث  ال م غ

ملييى متييقلة اليييام زس ت سررييس متييقلة ” مييت  تييويتهس“. ضحييسج  أي ييًس زييقل 
هييس اليييام جييبءًا ميي  ا  حييس  الاضسييت  ييم  ييت امتثييسل ال ايية التييت أصيي ح م 

. ضضصف ممث  ( 60)ت  يايا المصيا سم لديسنول الدضلت، ض حد دًا الحق  
سييت ألراع  ييت أضكاانيييس زقنيي   ميي   ييدضانت احتالل ا  حييس  الاض  أضكاانيس

 __________ 

  .102ض  101الماجع نفت ، الصفحتسل  (52) 
 . 60الماجع نفت ، الصفحة  (53) 
)الممدكييييية المتحيييييدة(،  22)مولطيييييدا(، ضالصييييفحة  15الصييييفحة ماجييييع نفتييييي ، ال (54) 

  )الطاضي (. 84) انتس(، ضالصفحة  36)التويد(، ضالصفحة  27ضالصفحة 
 43)ليتوانييس(، ضالصييفحة  42)مولطييدا(، ضالصيفحة  15الماجيع نفتي ، الصيفحة  (55) 

  س(.)ألمسني 81)أضكاانيس(، ضالصفحة  78ض  77)  فيس(، ضالصفحتسل 
 . 43الماجع نفت ، الصفحة  (56) 
 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (57) 
 . 47ض  46الماجع نفت ، الصفحتسل  (58) 
 . 36الماجع نفت ، الصفحة  (59) 
 . 34الماجع نفت ، الصفحة  (60) 
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ضيييد مديييدن  يييت كييي  مييي  الييييام ض ضن يييسس ضا جيييسن مثييييا لديديييق  يييت سيسسييية 
 ميييية المتمثدييية  يييت اسيييت مسل الييييوة ال تيييكاية ضيييدا  حيييس  الاضسيييت ا نتيس

 .( 61)الدضل األ اى 

ض الضة  دى ذلك، انتيد ممث  ن اص مس ا ت ان مدُدن  هد دا ميي   
جسنييب  اكيييس زسسييت مسل اليييوة  ييت شيياق ال حييا األميييض المتوسييط، متهمييس 

   ييت حيييوق مدييدن التيييس ية األصيييدة غيييا اليسمديية لدتصيياف  اكيييس زسلتييد 
. ضر  ممثيي  ( 62)ل  ي ييية ن سليية سييواحد  ييت استكرييسف ضاسييتغالل مييوار ن ا

وجييب م سرييدة ال ييمسل الم اميية مييي  ا حق مددن  ت التييد   زم اكيس مت اي 
ضر ا  دى ال يسل الوي أ لى ز  ممثيي   . ( 63)اليونسل ض اكيس ضالممدكة المتحدة

 ت الجبييياة زقنهييس    صفت ممثدة ن اص األ مسل التت  يوم مهس  اكيس  اكيس، ض 
 ديييى أنييي    يجيييوز ألي مديييد أل  تيييد   زصييييورة     مييي   يييدضانت، ضشيييد ت 

.  ( 64) لميثييسق  ت مدد آ ا مس لم يف   ذلك ض يس ألحكسم صييايحة ميي  ا نسنونية 
ضبسلمثييي ، أشييييسر ممثييي  أذربيجييييسل ملييييى  جيييسرب مدييييدن  يييت مواجهيييية ” ييييدضال  

ملى  دة ناارات أنييا  يهييس المجدييف زييقل رييون األ مييسل  رييك    متدح“ ضأشسر 
أذربيجيييسل ضسيييالمتهس اإلنديميييية. ضمسليييب زسنتيييحسب نيييوات  انتهسكيييست لتييييس ة  

كسرازيييس  ضاسيييت س ة سييييس ة مديييدن ضسيييالمت     -  مييي  مط يييية نيييسغورنو   ا حيييتالل 
. ضأكيييد ممثييي  جي يييو ت أل مديييدن    يييبال  واجييي   هد يييدا لدتيييالم  ( 65) اإلنديميييية 
ميي  اسييت مسل    2008 الييدضليي  نتيجيية لمييس نسمييت زيي  مريتايييس  ييت  ييسم ضاألميي   

 يييبال   ديييق  هد يييدات   المرييياضع ضيييدن. ضأضيييسف أل مريتاييييس   الييييوة غييييا  
 . ( 66) ة ال طيفة ما فع سل اليوة ضأل   ا المواجه زسست م 
 
 4الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

 ، 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا    9الم يييو ة  ييت    8395 ييت الجدتيية   
زم س رة ميي  الصييي  التييت  ولييت رئسسيية المجدييف  ييالل ذلييك الرييها،  يييد 

توحة  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  المجدف مطسنرة مف
ضال طييد الفا ييت الم طييول ”  بيييب الييطه  المت ييد  األمييااف ض ضر الييدضليي “ 

 __________ 

 . 78الماجع نفت ، الصفحة  (61) 
 . 102الماجع نفت ، الصفحة  (62) 
 . 104الماجع نفت ، الصفحة  (63) 
 . 124الماجع نفت ، الصفحة  (64) 
 . 97الماجع نفت ، الصفحة  (65) 
 . 93الماجع نفت ، الصفحة  (66) 

. ض الل الجدتة، أكد  دة متكدمي  التبامهم زسلميسصييد ( 67)“األمم المتحدة
 ييدم التييد    أم ييدضالم س أل المطصوص  ديهس  ت الميثييسق، زمييس  ييت ذلييك 

. ( 69)، ضحظييييا اسييييت مسل اليييييوة( 68) دييييية لدييييدضل األ يييياى  ييييت الريييي ضل الدا
ضشييييد ت ز ييييض الييييدضل األ  ييييسء  دييييى الصييييالت اليسئميييية مييييي    د ييييية 

وا الصييد ، أشييسر ممثيي  ا  حييس  الاضسييت ت ريي األمااف ض دك الم س أل. ض 
ملييى أل الميثييسق حييد  م ييس أل   د ييية األمييااف، زمييس  ييت ذلييك ال طسصيييا 

كيييب“ ضالم يييس أل ضالم يييس يا األسسسيييية الائيتيييية لطظيييسم  يييسلمت ”مت يييد  الماا
لد النييييست الدضلييييية، مييييدءا ميييي  المتييييسضاة  ييييت التيييييس ة مييييي  الييييدضل ضحظييييا 

سيييت مسل الييييوة  يييت ال النيييست ا االتيييد    يييت شييي ضنهس الدا ديييية مليييى حظييي 
الدضلية  ضل الحصول  دى مذل م  المجدف أض زمس  ت دى حدض  الييد سع 

تييتي دهس  ضل  ييد    يي  الييطفف. ضأضييسف أل لدريي وب الحييق  ييت  يايييا م
. ضذكيييا ممثييي   ضلييية موليفييييس المت ييييد ة ( 70) يييسرجت  يييت شييي ضنهس الدا ديييية

ميييي   رجيييية التييييييد ع اليوميييييست أل اليييييوة الائيتييييية لت د ييييية األمييييااف  ط يييي 
زميسصد ضم س أل الميثسق ضاحتاامهس. ضأكد كولك أل أي  دميا  تهييون  ضليية 

ليييوة أض غيارييس مييس زصييورة انفاا ييية  دييى حتييسب  ضليية أ يياى، زسسييت مسل ا
مييي  التيييداميا اليتييياية، ريييو  يييدميا غييييا نيييسنونت ضيت يييسرع ميييع ميسصيييد 

 ييية األمييااف د. ضذكييا ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية أل   ( 71)الميثييسق ضم س ئيي 
ضيياضرية ميي  أجيي  الحفييسظ  دييى جمديية أمييور مطهييس الحييوار ض ييدم التييد   

. ضأكييد ( 72) ت الر ضل الدا دية لددضل األ اى ضالمتسضاة الدضلية مي  الدضل
ممثييي  كوبيييس أل ميسصيييد الميثيييسق ضم س ئييي  ريييت أسيييسس   د يييية األميييااف 

ة  ييييت ضالطظيييسم الييييدضلت. ضنييييسل أي ييييس مل م يييس أل اليييييسنول الييييدضلت المكاسيييي 
اسييت مسلهس  الميثسق، زمس  ت ذلك ا متطييسع  يي  التهد ييد زسسييت مسل اليييوة أض

ض تييييوية المطسز ييييست زييييسل اق التييييدمية، يجييييب أل  ظيييي  أسييييسس اليييييسنول 
 __________ 

 ريياي   1كيسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريميية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (67) 
موجهيييييييية ملييييييييى األمييييييييي  ال ييييييييسم ميييييييي  ممثيييييييي  الصييييييييي   2018الثييييييييسنت/نو م ا 

(S/2018/982.)  
 (68) S/PV.8395 الكوييييت(،  21)ا  حيييس  الاضسيييت(، ضالصيييفحة  18، الصيييفحة(

)كوبييييس(،  73)زسكتييييتسل(، ضالصييييفحة  53)مثيوبيييييس(، ضالصييييفحة  34ضالصييييفحة 
  (.)المغاب 97ضالصفحة 

)جمهورية  طيبضيال    47)ا  حس  الاضست(، ضالصفحة   18حة الماجع نفت ، الصف  (69) 
  66)أسيتااليس(، ضالصييفحة    52حاكية  يدم ا نحييسز(، ضالصيفحة    ال وليفسريية، زسسيم 

 )ن ا(.    76)كوبس(، ضالصفحة    73)ا  حس  األ اييت(، ضالصفحة  
 . 18ض  17الماجع نفت ، الصفحتسل  (70) 
  .32ض  31اجع نفت ، الصفحتسل الم (71) 
 . 28الماجع نفت ، الصفحة  (72) 

https://undocs.org/ar/S/2018/982
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
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. ( 73)لدضلت ضيط غت أل  تتاشد مهس  ائمس أ مسل الدضل ضال النييست الدضليييةا
نس ميية   ض حظ ممثيي  ال اازييي  أل ال ييدائ   يي    د ييية األمييااف رييت مييدائ 

 ط وي  دى التجبؤ ضالطب ة ا نفاا ية ض با د ض ياة است مسل اليوة. ضأشسر 
  الييطفف أي ييًس ملييى أل حظييا اسييت مسل اليييوة رييو اليس ييدة ضأل الييد سع  يي 

. ضشد  ممثيي  المكتيييك  دييى أنيي    يمكيي  الترييكيك  ييت ( 74)رو ا ستثطسء
ثسق زسلتهد ييد مي ال  د ية األمااف لمجا  أل مددا ضاحدا أض أكثا ند انتهك 

زسسييييييت مسل اليييييييوة، ضأشييييييسرت ممثديييييية ليتوانيييييييس ملييييييى أل  يييييييس ف المجدييييييف 
سم ضالمجتميييع الييييدضلت يريييجع  دييييى ال يييدضال ضاسييييت مسل الييييوة ضيهييييد  الطظيييي 

 .( 75)اليسنول الدضلت المت د  األمااف اليسئم  دى

ا ييد التييت  حكييم اسييت مسل ضأكييد ممثيي  ليهتطرييتس   أل منفييسذ اليو  
الجوانب الائيتية لدميثسق، ضبسلتسلت محدى المهسم األسسسييية  اليوة رو أحد

اسييت مسل اليييوة أميياا غيييا لدمجدييف. ضأشييسر كييولك ملييى أل الميثييسق ج يي  
نسنونت م  مذا كسل   س س    الطفف أض ز ذل م  المجدف. ضأشييسر أي ييس 

ية الدضل األمااف  ت نظييسم  ،  ت أ يسب الياار الوي ا هو   جم ملى أن 
سسييييت لدمحكميييية الجطسئييييية الدضلييييية  ييييت كييييسنول األضل/ يتييييم ا رضمييييس األس

المحكميية لدطظييا  ضالوي نسمت زموج   الجم ية متف ي  ا تصسص 2017
 ييت جايميية ال ييدضال، أصيي حت متسحييًة لييدى المجدييف أ اةل مضييس ية إلنفييسذ 

   م  م  أ مييسل ة زمراض ية است مسل اليوة  طدمس يركالياارات المت دي
 .( 76)ليوا د الميثسقحس ال دضال انتهسكس ضاض

 
 5الحالة  
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين 

 يييت  2018نيتيييسل/أماي   9 ييييو ة  يييت الم 8225 يييت الجدتييية  
م ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد ل طد الم طول ”األ  سر التت  هييد  التييالممسر ا

الفا ييييت الم طييييول ”الحسليييية  ييييت الريييياق األضسييييط“، اسييييتمع المجدييييف ملييييى 
زريييقل الحسلييية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية. ضأشيييسر الم  يييوث محسمييية 

ابييييية التييييورية ملييييى أنيييي   ييييت الهييييسص لامييييي  ال ييييسم ملييييى الجمهورييييية ال 
يا  يييييي  ضنييييييوع رجييييييوم مب ييييييوم زسألسييييييدحة ، ضر ت  يييييييسر نيتييييييسل/أماي  7

الكيميسئييية  ييت مد طيية  ضمييس التييورية. ضأشييسر ملييى أل  ييدة  ضل نييد أ ابييت 
ميية الجمهورييية ال ابييية التييورية رييت المتيي ضلة  يي  اشييت سرهس  ييت أل حكو 

 __________ 

 . 73الماجع نفت ، الصفحة  (73) 
 . 80ض  79الماجع نفت ، الصفحتسل  (74) 
  )ليتوانيس(. 81)المكتيك(، ضالصفحة  45الماجع نفت ، الصفحة  (75) 
 . 39ض  38الماجع نفت ، الصفحتسل  (76) 

ية رييون    الهجوم، لك  الحكومة ض دة  ضل أ يياى، شييككت  ييت مصييدان
. ضب ييد اإلحسميية، أكييد ( 77)“ض/أض اسييتفبازا   سءات ضا ت ات أنهس ” دفيييق 

 يييد  مييي  أ  يييسء المجديييف ر  يييهم الييييسمع  سيييت مسل الييييوة أض التهد يييد 
لدطييييباع  ييييت    وجييييد حيييي   تييييكاي . ضذكييييا ز  ييييهم أنيييي  ( 78)زسسييييت مسلهس

 . ضر ييييض ممثيييي   ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة( 79)الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية
ارس مددن غيا نسنونييية ضمت سرضيية اليوميست اإلجااءات ا نفاا ية التت ي ت  

 .( 80)الميثسقمع م س أل 

ل ض يييد مديييدن نيييد   يييس مليييى  ييييد ضذكيييا ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أ 
لجدتييية ألل ضاشيييط   ”التيييت  تييييا لطيييدل ضبيييسريف  ديييى   سريييس زريييك  ا

اضسييت ضالجمهورييية أ مييى“  تهييو مونفييس صييداميس  جييسن كيي  ميي  ا  حييس  ال
ال ابيييييية التيييييورية، ض صيييييدر  هد يييييدات زسسيييييتهدام الييييييوة ضيييييد  ضلييييية ذات 

دييى اسييتهدام ضذكات ممثدة الو يست المتحدة أل مدييدرس سيييا   . ( 81)سيس ة
ف ضاج يييي  أض أث ييييت  رييييد  الييييوريع األسييييدحة الكيميسئييييية سييييواء أ ى المجديييي 

. ( 82)ضالكسميييي   ييييت  ييييو يا الحمسييييية لريييي ب الجمهورييييية ال ابييييية التيييييورية
ضبسلمثيييي ، نييييسل ممثيييي   انتييييس مل مدييييدن سيييييتحم  متيييي ضليت  الكسمديييية  ييييت 

 .( 83)يسئيةالكيمحة مكس حة انترسر األسد

مثييييييي  ضب يييييييد أل أ ليييييييى أ  يييييييسء المجديييييييف م يسنيييييييس هم، ا هيييييييم م 
ضن ييييا، ضالممدكيييية ال ابييييية  الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية  اكيييييس، ض انتييييس،

ضيييييييد التيييييي و ية، ضالممدكيييييية المتحييييييدة، ضالو يييييييست المتحييييييدة األمايكييييييية متب 
اإلررسميي   ت الجمهورية ال ابييية التييورية زقسييدحة كيميسئييية. ضا هييم أي ييس 

ة  دييى أل دييك الحكومييست زمحسضليية   ايييا أ مسلهييس ال دضانييية متدفيييق األ ليي   
 .( 84)موامطيهسحكومة مددن ند استهدمت األسدحة الكيميسئية ضد 

 ييت ممييسر ال طييد  8231جدتييت   ضب ييد أرب يية أيييسم،  يييد المجدييف 
فا ييت نفتيي  ميياة أ يياى. ضأليييى األمييي  ال ييسم كدميية أمييسم المجدييف  حييظ ال

 __________ 

 (77) S/PV.8225 3ض  2، الصفحتسل . 
) ضليية موليفيييس المت ييد ة  28الصييفحة )الصييي (، ض  19الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (78) 

  )مياض(. 28اليوميست(، ضالصفحة 
)كييييييوت  يفييييييوار(،  23)الصييييييي (، ضالصييييييفحة  19الماجييييييع نفتيييييي ، الصييييييفحة  (79) 

  يست(.) ضلة موليفيس المت د ة اليوم 28ضالصفحة )الكويت(،  27ضالصفحة 
 . 28الماجع نفت ، الصفحة  (80) 
 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (81) 
 . 15ض  14الماجع نفت ، الصفحتسل  (82) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (83) 
 . 34الماجع نفت ، الصفحة  (84) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8225
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أ  ييا  هد ييد لدتييالم ضاألمييي    يهييس أل الجمهورييية ال ابييية التييورية  مثيي 
يهيييس  يييدة جيييييوم اليييدضليي ، حييييث أنهيييس  ريييهد حاضبييييس زسلوكسلييية  ريييسرك  
لدطييباع، ضأ يياب  يي   ضمطية. ضكار التقكيد  دى أن     وجد ح   تييكاي 

 ييو ييت زرييقل منرييسء آلييية  ندي  م  أل  دم اليدرة  دى التوصيي  ملييى حيي 
مهورييييية ال ابييييية لدمتييييسءلة  يييي  الهجمييييست الكيميسئييييية المب وميييية  ييييت الج
. ضب يييييد اإلحسمييييية ( 85)التيييييورية نيييييد  ييييي  ي مليييييى  صييييي يد  تيييييكاي كسمييييي 

إل الميييية التيييت نيييدمهس األميييي  ال يييسم، أكيييد  يييد  مييي  أ  يييسء المجديييف ا
. ضأشيييسر  يييد  مييي  أ  يييسء ( 86)مجيييد ا أنييي     وجيييد حييي   تيييكاي لدطيييباع

المجدف ملى م سرضتهم لدتهد د زسست مسل اليوة أض اسييت مسلهس مييس لييم يكيي  
. ضذكييا ممثيي   ضليية ( 87)ض يييس لدريياضر المطصييوص  ديهييس  ييت الميثييسق ذلك

ت د ة اليوميست أل أ  سء المجدف  تجسردول التيي ب الائيتييت موليفيس الم
ن يد المجدف ألجد ، ضرو أل محدى الييدضل رييد ت زسسييت مسل اليييوة الوي ا
المريييياضع ضييييد  ضليييية أ يييياى  ييييت انتهييييسك لدميثييييسق. ض ييييت م يييياع  غيييييا

زاء الهجمييييست المتييييتماة  دييييى   د ييييية األمييييااف، اإل ييييااب  يييي  ندييييي  م
ضحور م  أن  سيكول ميي  اله يييا لدغسييية ( 4) 2استرهد م سشاة زسلمس ة 

ول الييييدضلت زسنتهييييسك آ ييييا لديييييسنول الييييدضلت مكس حيييية انتهييييسك مب ييييوم لديييييسن 
دام الييييوة   يجيييوز م    س يييس  ييي  اليييطفف ض ييييس ضالميثيييسق. ضبييييه  أل اسيييته

. ضبسلمثيي ، ( 88)،  طييدمس  وا ييق  دييي  المجدييفأض، مييد  ميي  ذلييك 51لدمس ة 
الييا  ال تييكاي ا نفيياا ي نييد يف ييت ملييى  ذكييا ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية أل
 .( 89)ضالفوضىملى مبيد م  الم سنسة  نتسئ   كتية، ضند    ي حتى

و  الجيييل الاضسييت   الاضسييت ملييى أل ضجيي ضأشييسر ممثيي  ا  حييس 
م مطيييسء  ديييى   يييوة مييي  الحكومييية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية نيييد  ييي 
ضإليييى أل رطيييسك  يييت نفيييف الونيييت الريييا ية لدجمهوريييية ال ابيييية التيييورية، 

ضسييسق  سييت مسل اليييوة غيييا  است دا ات  تكاية   ياة جسرية  دييى نييدم
 ييييد اليييييسنول الييييدضلت. المريييياضع ضييييد  ضليييية ذات سيييييس ة  ييييت انتهييييسك ليوا 

، ميي  يحظييا ضم ييى نييسئال مل الميثييسق   يحظييا اسييت مسل اليييوة  حتييب
ت ميسنييييست أي ييييس حتييييى التهد ييييد زسسييييت مسلهس، مثيييي  التهد ييييدات الييييوار ة  يييي 

 __________ 

 (85) S/PV.8231 4ض  3، الصفحتسل . 
)غيطييس ا سيتوائية(،    16ض    15)الصيي (، ضالصيفحتسل    9الماجع نفت ، الصيفحة  (86) 

 )مياض(.   26ضالصفحة 
)غيطييييييس ا سيييييتوائية(،  16)الصيييييي (، ضالصيييييفحة  9الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (87) 

  )كسزا تتسل(. 20ليفيس المت د ة اليوميست(، ضالصفحة ) ضلة مو  17ضالصفحة 
 . 18ملى  16الماجع نفت ، الصفحست  (88) 
 . 15الماجع نفت ، الصفحة  (89) 

. ضر ت ممثديية الو يييست المتحييدة ( 90)ض صا ست الو يست المتحييدة ضحدفسئهييس
مهورييية ال ابييية زسنتيس  استهدام ا  حس  الاضست لحييق الييطيض لحمسييية الج
رييس أل  تصيياف، التورية، ضذكات أنيي  مذا نييارت الو يييست المتحييدة ضحدفسؤ 
. ضبسلمثيي ، ( 91) تيييكول ذلييك   س ييس  يي  م ييدأ ضنس ييدة  ضلييية متفييق  ديهمييس

أكييد ممثيي   انتيييس أل  انتييس   يمكييي  أل  تييمح زسنتهيييسك الييييم ضالم يييس يا 
. ( 92) ضل ر ة   يي اإلنتييسنية األسسسييية، مثيي   دييك المط ثييية  يي  الميثييسق، 
لطظييسم الييدضلت ميي  ضذكات ممثدة الممدكة المتحدة أل مدييدرس ليي  ي ييحت زس
. ضب ييد أل  كدييم ( 93)أج  رغ ة ا  حس  الاضست  ت حمسية حديف  زقي ثم 

جميع أ  سء المجدف، استرهد ممث  الجمهورية ال ابييية التييورية أي ييس 
ائميية ال  ييوية“  ييت ( م  الميثسق. ضا هم ”ثالثس ميي  الييدضل  4) 2زسلمس ة 

ال، ضأشسر كولك ملى المجدف زجا ال سلم زقسان نحو رسضية الحاب ضال دض 
المتحيييدة  ديييى سييييس ة أنييي  مذا ا تيييدت  انتيييس ضالممدكييية المتحيييدة ضالو ييييست 
ع  يي  الييطفف، ض يييس مدييدن،  يي ل الجمهورييية ال ابييية التييورية سييتمسرس الييد س

 .( 94)الميثسق م  51لمس  تمح ز  المس ة 

ممييسر   ييت 8233نيتسل/أماي ،  يد المجدييف جدتييت   14ض ت  
األمييي  ال ييسم المجدييف زييقل  انتييس، ال طد الفا ت نفت  لدميياة الثسلثيية. ضأمدييغ 

دة التسزية، غييسرات ضالممدكة المتحدة، ضالو يست المتحدة ند شطت،  ت الدي 
. ( 95)ة موانيييع  تيييكاية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييوريةجويييية  ديييى ثالثييي 

 حييييس  ض يييت ريييوا الصيييد ، صييييوت المجديييف  ديييى مريييياضع نييياار ندمييي  ا 
ضحدفسؤرييييس  دييييى  الاضسييييت  ييييد   ال ييييدضال الييييوي شييييطت  الو يييييست المتحييييدة

. ( 96)الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية  ييييت انتهييييسك لديييييسنول الييييدضلت ضالميثييييسق
 ب  ييدم حصييول   دييى ال ييد  الم دييوب ميي  ُي تمييد مريياضع الييياار زتيي  ضلم

 .( 97)األصوات
 __________ 

  .4الماجع نفت ، الصفحة  (90) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (91) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (92) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (93) 
 . 29ملى  27نفت ، الصفحست الماجع  (94) 
 (95) S/PV.8233 2، الصفحة . 
 (96) S/2018/355 1، الفياة . 
 (97) S/PV.8233 ضنييد حصيي  مريياضع الييياار  دييى ثالثيية أصييوات 29، الصييفحة ،

ت يييد ة اليومييييست(، ضالصيييي (، الم -م ييييدة )ا  حيييس  الاضسيييت، ضبوليفييييس ) ضلييية 
تيس، ضكيوت  يفيوار، ضالكوييت، ضثمسنية أصوات م سرضة )مولطدا، ضالتيويد، ض ان

حدة، ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(، مع امتطيسع أرب ية أ  يسء  ي  ضالممدكة المت
  التصويت )مثيوبيس، ضبياض، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل(.

https://undocs.org/ar/S/PV.8231
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/2018/355
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
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 ض يييالل الجدتييية، أ ييياب ممثييي  مولطيييدا  ييي   ق ييييد مديييدن لدغيييسرات 
طت  ييت الديديية التييسزية، ضنييسل ممثيي  رولطييدا  يي  رييون الغييسرات منيي   التييت شييُ

 . ض دييى الطييييض ميي  ذلييك، ا ت ييا ممثيي  مثيوبيييس أل ميي ( 98)يمكيي   فهمهييس
ليول منهييس  تتييق مييع م ييس أل ميثييسق األمييم الصيي ب الييد سع  يي  الغييسرات زييس

. ضأكد ممثيي  كسزا تييتسل مجييد ا أنيي    يجييوز اسييتهدام ال ميي  ( 99)المتحدة
ت التييت ل تييكاي م   طييدمس  وا ييق  دييي  المجدييف، ضأشييسر ملييى أل الغييسراا

. ضأشييسر ممثيي  ( 100)ُشطت  ت الديدة التسزية لييم  حصيي   دييى  دييك الموا ييية
الييييوة يجيييب أل ييييقذل زييي  المجديييف زغيييية  ى أل اسيييت مسلكيييوت  يفيييوار ملييي 

الحفسظ  دى سد ت  اليسنونية األسسسية، ضبسلتسلت، زغية الحيدولة  ضل أي 
. ضأكيييد ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية م سرضييية ( 101)حيييااف أض سيييوء اسيييت مسلان 

 مددن  سييتهدام اليييوة  ييت ال النييست الدضلييية، ضأكييد أل ذلييك   يكييول مي ييو 
. ضسييدَّم ( 102) أل اليييسنول الييدضلت ضأحكييسم الميثييسقم   طدمس  تمسشى مع م س

ورييية ممث  التويد ز يياضرة م سلجيية متييقلة األسييدحة الكيميسئييية  ييت الجمه
ال ابييييية التييييورية، لكطيييي  أكييييد  ييييت الونييييت نفتيييي   دييييى أل رطييييسك التبامييييس 

  . ضنييسل ممثيي ( 103)تصاف  دى نحو  تتق مع الميثسق ضاليسنول الدضلتزسل
أي ر   ديييى الحسلييية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية يجيييب أل ميييياض مل 

 .( 104)المجدفيكول متتيًس مع الميثسق ضاليسنول الدضلت ضناارات 

ا ي  دتييف أل أي  ميي   تييكاي انفييا أشييسر ممثيي  الصييي  ملييى ض  
. ( 105) دى المجدف رو انتهسك لميسصد الميثسق ضم س ئيي  ضلديييسنول الييدضلت

ت ييد ة اليوميييست التهد ييد زسسييت مسل ضبسلمثيي ، ر ييض ممثيي   ضليية موليفيييس الم
ة أض اسيييت مسلهس  ضل مذل متييي ق مييي  المجديييف، ضأشيييسر صيييااحة مليييى الييييو 

نفاا ييية أل جميييع اإلجييااءات ا  رييس  انييس لدميثييسق. ضذكيياالغييسرات زس ت سر 
 ت ييييسرع مييييع اليييييسنول الييييدضلت ضأل رييييون األ مييييسل  رييييك  رجومييييس  دييييى 

 .( 061)الدضلتضالمجتمع المطظمست المت د ة األمااف ضالمجدف ضالميثسق 
 __________ 

  )رولطدا(. 17ولطدا(، ضالصفحة )م 15الماجع نفت ، الصفحة  (98) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (99) 
 . 13لماجع نفت ، الصفحة ا (100) 
 . 23فت ، الصفحة الماجع ن (101) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (102) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (103) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (104) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (105) 
 . 18الماجع نفت ، الصفحة  (106) 

ض ييييال ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت ميسنييييس صييييس را ميييي  رئيييييف مدييييدن  
ُضصفت  ي   صا ست الو يست المتحدة ضحدفسئهييس زقنيي   ميي   ييدضانت ضييد 

س ة  ضل مذل م  المجدف، ضانتهييسك لدميثييسق ضنوا ييد اليييسنول  ضلة ذات سي 
ت   دييييم الييييدضلت ضم س ئيييي . ضذكييييا الممثيييي  أي ييييس أل الونييييت نييييد حييييسل لكيييي 

طظم مدضنيييية التييييدوك الدضلييييية ة أل الميثييييسق رييييو الييييوي  يييي الو يييييست المتحييييد
. ضر ت ممثدة الو يست المتحدة زسإلشسرة ملييى ( 107)المت دية زسست مسل اليوة

أل ايد م  نو   الوي  ركد  األسدحة الكيميسئية. ضأشسرت ملييى التهد د الف
ييية  ييت المتييتي  ، التحييسلف نييد  صيياف ر  ييًس  سييتهدام األسييدحة الكيميسئ 

ضحدفسءرييس ليي  يتييمحوا زسسييتهدام رييون  ولك أل الو يييست المتحييدةضأكييدت كيي 
. ضا  ييييى ممثيييي   انتيييييس أل ( 108)األسييييدحة  ضل أل  تا ييييب  دييييي   وانيييييب

ضأنهييييس  ق  مسمييييس مييييع أرييييداف ضنيييييم    سجيييية الميثييييسق، صييييا ست مدييييدن  تتيييي 
ضيييياضرية لدتصييييدي لمييييس أنييييدمت  دييييي  الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية ميييي  

ت ض لتبامس هييس التييت شييئة  يي  اليييسنول ضالم سرييدانتهسكييست  لتبامس هييس الطسا
 .( 109)نفتهسن  تهس  دى 

ضأشييييسرت ممثديييية الممدكيييية المتحييييدة ملييييى أل األسييييسس اليييييسنونت  
يييية ال ابيييية التيييورية ريييو مفهيييوم التيييد    سيييت مسلهس الييييوة ضيييد الجمهور 

أل يكييول اسييت مسل اليييوة اإلنتسنت ضأكدت رأي مددرس اليسئ  زقنيي    يمكيي  
ضنسلت مل اسييت مسل ألمايسء أماا غيا نسنونت. لمطع نت  رون األ دا  م  ا

 حظييى  مومييس  -اليوة يجوز  دى أسسس اسييتثطسئت مذا كسنييت رطييسك أ ليية 
 دييى ضجييو  م سنييسة منتييسنية شييد دة، ضإذا  -زي ييول المجتمييع الييدضلت ككيي  

كييسل ضاضييحس ضبرييك  موضييو ت أنيي    مييد   غيييان ميي  الطسحييية ال مدييية 
يجييب أل  هييس  حظييت أل اسييت مسل اليييوةحيسة ر  ء الطسس. غيا أن  إلنيسذ

يكول ضاضريًس ضمتطسس ًس ضميتصاًا  دييى رييدف التهفيييف ميي  رييون الم سنييسة 
ة المتحييدة  حييسضل   الاضسييت أل الممدكيي . ضذكا ممثيي  ا  حييس( 110)اإلنتسنية

”محييالل ]ذلييك[ محيي “ الميثييسق. ضأكييد مجييد ا أل ا  حييس  الاضسييت ضبدييدانس 
ى أنهييس نتييسنت، ضياجييع ذلييك  حد ييدا مليي ى ند ر  ت مفهوم التييد   اإلأ ا 

. ضر ا  دييى ذلييك، كييارت ( 111)   ايد أل ُيتتهدم كم ار  نتهسك الميثييسق
 __________ 

 . 4ض  3الماجع نفت ، الصفحتسل  (107) 
 . 7ض  6الماجع نفت ، الصفحتسل  (108) 
 . 11ض  10الماجع نفت ، الصفحتسل  (109) 
 .9ض  8الماجع نفت ، الصفحتسل  (110) 
 .32الماجع نفت ، الصفحة  (111) 
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  اإلنتسنت ضم  اإلمسر اليسنونت الوي ممثدة الممدكة المتحدة أل التد 
 .( 112)ضميسصدرس س ضم  م س أل األمم المتحدة اضت   د    مسم

ممثيي   ضر ا  دى ال يسنست التت أ لى مهس أ  سء المجدف، ا هم 
تحييدة، ضالو يييست المتحييدة، الجمهورية ال ابية التورية  انتس، ضالممدكيية الم

 .( 113)ضالميثسقهسكست صسر ة لم س أل اليسنول الدضلت زسر كسب انت 
 

عليه فري اإلشارة في الرسائل إلى المبدأ المنصوص  - جيم
   (4) 2المادة 

 2018  مطت المااسييالت الموجهيية ملييى المجدييف  ييالل  ييسم  
ق ضثالثيية مشييسرات ( ميي  الميثييس4) 2ت مشييسرات صييايحة ملييى المييس ة ثمييسن 

سم، مطهيييس اسيييتهدام   يييسرات ذات صيييدة زريييك   ييي  2ضيييمطية مليييى الميييس ة 
 .4زسلم س أل المطصوص  ديهس  ت الفياة 

 2018اا ا شيييييي سر/    1ي  ميييييي ر تي   فييييييت رسييييييسلتي  مت ييييييسزيت  
مييييسل مييييوجهتي  ملييييى األمييييي  ال ييييسم ضرئيييييف المجدييييف، أ ال اليييييسئم زسأل 

ال ابييية التييورية األنريي ة ال تييكاية زسلطيسزة  ت ال  ثة الدائمة لدجمهورية 
ت مهس  اكيس  ت شمسل الجمهورية ال ابية التييورية، ضاصييفس ميسرييس التت نسم

ييية ال ابييية التييورية ضسييالمة أراضيييهس زقنهييس ” ييدضال صييسر   دييى الجمهور 
نرييي ة  طتهيييك ضُ ريييك  انتهسكيييًس ألحكيييسم الميثيييسق“، ضأشيييسر مليييى أل ريييون األ

 .( 114)(4) 2المس ة  حد دًا 

ل لديهتطرييييييتس    شيييييي سر/  اا ا، ضجيييييي  الممييييييثالل الييييييدائمس   16ض ييييييت   
دف أشسرا  يهس ملى أنيي  مييع سييايسل ا تصييسص  ضسويتاا رسسلة ملى رئيف المج 

 موز/ وليييي    17مييي     المحكمييية الجطسئيييية الدضليييية  ديييى جايمييية ال يييدضال ا ت يييسرا 
، سيييييتكول  حيييييت  صييييياف المجديييييف ناي يييييس أ اة جد يييييدة  كمييييي  حظيييييا  2018

مييييي   (  4)   2غييييييا المرييييياضع المطصييييوص  ديييييي   يييييت الميييييس ة    اسييييت مسل الييييييوة 
. ضأضييس س أنيي  مذا ُأ رج ا تصييسص المحكميية الجد ييد زصييورة جدييية الميثييسق 

ضم  مجمو ة أ ضات المجدييف،  يي ل سييد ة المجدييف التييت  هييول ليي  أل 
ليييى المحكمييية المتيييسئ  المتصييدة زجايمييية ال يييدضال سيييتط وي  ديييى يحييي  م

 .( 115)المتتي  غيا المراضع  ت  ممكسنست رسئدة لا ع است مسل اليوة
 __________ 

 .33الماجع نفت ، الصفحة  (112) 
 ت .الماجع نف (113) 
 (114) S/2018/82. 
 (115) S/2018/130 . 

موجهيية ملييى  2018آذار/مييسرس  26ضر ًا  دييى رسييسلة م ر يية  
الدائم لدممدكة ال ابية الت و ية، ضصفت  يهييس  رئيف المجدف م  الممث 

ية زقنهس ”را ية“ جمس ة الممدكة ال ابية الت و ية جمهورية م اال اإلسالم
هوريييييية م ييييياال اإلسيييييالمية متبضييييييد الحيييييوثيي  الحيييييوثيي  ضا هميييييت  يهيييييس جم

ييية م يياال اإلسيييالمية، ، نييسل الممثيي  الييدائم لجمهور ( 116)زصييواري   تيييسرية
آذار/مييسرس مييوجهتي  ملييى األمييي   29لتي  مت ييسزيتي  ميي ر تي   ييت رسييس

التيييد ست التيسسيييية ال يييسم ضرئييييف المجديييف، مل التييييطسريو الم تيييس  ليييدى 
ضال تيييييكاية  يييييت الممدكييييية ال ابيييييية التييييي و ية ريييييو ”اجتييييياار ا تااضيييييس هس 

د زسسييتهدام ميي  الصييحة ضإ  س هييس زسلتهد يي  ضا  سءا هييس التييت   أسييسس لهييس
 ييييو  ييييت األمييييم المتحييييدة  ييييت  حييييد ضاضييييح ألحكييييسم اليييييوة ضييييد  ضليييية  

 .( 117)“( م  الميثسق4) 2 المس ة

نيتييسل/أماي ، ضجيي  الممثيي  الييدائم لدجمهورييية ال ابييية  11ض ييت  
 ورية رسييسلتي  مت ييسزيتي  ملييى األمييي  ال ييسم ضرئيييف المجدييف ر ا  دييىالتيي 

الو يست المتحييدة، زسسييت مسل  هد دات أمديتهس  انتس، ضالممدكة المتحدة، ض 
ابية التييورية. ضذكييا الممثيي  الييدائم أنيي  يوة ال تكاية ضد الجمهورية ال ال

 1ة ميي  المييس  1 ت ييي   دييى المجدييف ”أل يمييسرس ض يس يي  زموجييب الفييياة 
ميي  الميثييسق،  ييت حفييظ التييالم ضاألميي  الييدضليي ،  2ميي  المييس ة  4ضالفييياة 

ل ن اإل الل زسلتييالم ض ييت كفسليية أضنمع أ مسل ال دضال أض غيارس م  ضجو 
 النييس هم الدضلييية  يي  التهد ييد زسسييت مسل  يمتطع أ  سء الهيئيية جمي ييس  ييت

الييييييوة أض اسييييييتهدامهس ضيييييد سييييييالمة األراضيييييت أض ا سييييييتيالل التيسسييييييت 
 .( 118)“ ضلة ألية

لجمهوريييية م ييياال ، ضجييي  الممثييي  اليييدائم أ دول/سييي تم ا 19ض يييت  
اإلسالمية رسسلة ملييى األمييي  ال ييسم ر ا  دييى ”ال يسنييست التحاي ييية“ التييت 

آب/أغتيييي ف ”مهييييد ا م يييياال  29 أ لييييى مهييييس رئيييييف ضزراء مسيييياائي   ييييت
زس ة الطوضية“ ضالتت ا ت ا هس جمهورية م اال اإلسالمية ”انتهسكس   ييياا زسإل

 .( 119)“( م  الميثسق4) 2 ة لديسنول الدضلت، ض سصة المس

أ دول/سيييي تم ا موجهييييية مليييييى رئيتييييية  12ض ييييت رسيييييسلة م ر ييييية  
رئيتيية المجدييف  المجدييف، أمدييغ الممثيي  الييدائم لدجمهورييية ال ابييية التييورية

ا متيييديمهس الييد م ضالتموييي  لدجمس ييست ت ار ك تهس رولطييد”ا نتهسكست“ الت  مي
 __________ 

 (116) S/2018/266 . 
 (117) S/2018/278 . 
 (118) S/2018/332 . 
 (119) S/2018/859 . 

https://undocs.org/ar/S/2018/82
https://undocs.org/ar/S/2018/130
https://undocs.org/ar/S/2018/266
https://undocs.org/ar/S/2018/278
https://undocs.org/ar/S/2018/332
https://undocs.org/ar/S/2018/859
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اإلررسمييية المتييدحة  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية، ”ممييس  ت ييسرع مييع 
مييي  الميثيييسق  2هيييس ضمتييي ضليس هس“، ض  سييييمس  ديييك المت ديييية زسلميييس ة التبامس  

التييييد    ييييت التيييت  ييييط   دييييى أل ”ميييي  ضاجييييب كيييي   ضليييية   ييييو  ييييدم 
 .( 120)“أل  سء األ اى الر ضل الدا دية لددضل ا

  رييييياي  األضل/ 26تي    مت يييييسزيتي  مييييي ر ضر ا  دييييى رسيييييسلتي  
مييوجهتي  ملييى األمييي  ال ييسم ضرئيييف المجدييف ميي  الممثيي   2018أكتييوبا 

، أشييييسر اليييييسئم ( 121)حييييبب و  ييييت ل طييييسل الييييدائم إلسيييياائي  زرييييقل أنريييي ة
مت ييييسزيتي  زسأل مييييسل زسلطيسزيييية  ييييت ال  ثيييية الدائميييية لد طييييسل،  ييييت رسييييسلتي  

وجهتي  ملييى األمييي  ال ييسم ضرئيييف  ريياي  الثييسنت/نو م ا ميي  12ميي ر تي  
ا   يييسءات التيييت   يييمطتهس الاسيييسلة اليييوار ة مييي  مسييياائي  المجديييف، مليييى 

 .( 122)( م  الميثسق4) 2 زس ت سررس  هد دات  طتهك المس ة

الممثيييي  الييييدائم  ، ضجيييي 2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  27ض ييييت  
مييييي  ال ييييسم أحييييسل مهييييس ميسنييييس ميييي  ضزارة  سرجييييية ألضكاانيييييس رسييييسلة ملييييى األ

ية  ت زحا ا  دى الحس ث الوي ضنع مي  سف  رضسية ضأضكاان أضكاانيس، ر 
  ” ميييي  ميييي  أ مييييسل ال ييييدضال آزضف، ضصييييفت  ييييي  الييييوزارة الحييييس ث زقنيييي 

 ، زصييفة المتدح شط  ا  حس  الاضسييت  دييى أضكاانيييس،  دييى الطحييو المحييد
. ض ييت رسييسلة  حييية ( 123)“م  ميثسق األمييم المتحييدة 2 سصة،  ت المس ة 
 __________ 

 (120) S/2018/839 . 
 (121) S/2018/960 . 
 (122) S/2018/1018 . 
 (123) S/2018/1053 .الما ق ، 

  ضل/ يتم ا موجهة ملى األمي  ال سم، أحسل الممث كسنول األ 10م ر ة 
اانيييس ملييى جهييست مطهييس األمييم الدائم ألضكاانيس   سزس موجهس م  مالمسل أضك

 .( 241)المتحدة ُأشيا  ي  ملى الحوا ث نفتهس ز  سرات ممسثدة

موجهيية  2018كييسنول األضل/ يتييم ا  24ض ييت رسييسلة م ر يية  
ة  يييت مليييى األميييي  ال يييسم ضرئييييف المجديييف، أشيييسر الييييسئم زسأل ميييسل زسلطيسزييي 

ال  ثييييية الدائمييييية لجمهوريييييية م ييييياال اإلسيييييالمية مليييييى أل الممثييييي  الهيييييسص 
ييييية الم طييييت زجمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية رييييد  لدو يييييست المتحييييدة األمايك

 ريييياي   29اال اإلسييييالمية،  يييت ميييي  ما صيييحفت ُ يييييد  يييت جمهوريييية م ييي 
سنت/نو م ا،  طيييدمس نيييسل مل ”الهييييسر ال تيييكاي م ييياضح أمسمطيييس  ديييى الثييي 

لطتييي ة لدو ييييست المتحيييدة ضريييت ”لييي   تيييا    يييت اسيييتهدام الييييوة ال سضلييية“ زس
. ( 125)( مييي  الميثيييسق4) 2 ة ال تيييكاية“، ضذليييك  يييت انتهيييسك ضاضيييح لدميييس

موجهيية ملييى  2018كييسنول األضل/ يتييم ا  24ض ت رسسلة أ يياى م ر يية 
األمي  ال سم ضرئيف المجدف، ضصف اليسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية  ييت ال  ثيية 

م ييياال اإلسيييالمية ”التيسسيييست ضالممسرسيييست ال دضانيييية، الدائمييية لجمهوريييية 
تييت  ييدمهارس مسيياائي  ضييد   ال    التهد دات ضالدسسئف ضالمه  ست“ ال

س ”غيا نسنونية“ ض رك  انتهسكييست صييسر ة جمهورية م اال اإلسالمية زقنه
 .( 126)م  الميثسق( 4) 2لدمس ة 

 __________ 

 (124) S/2018/1112 .الما ق ، 
 (125) S/2018/1155 . 
 (126) S/2018/1156 . 

  
 باالمتناع عن مساعدة  2من المادة  5االلتزام بموجب الفقرة  - ثالثا

 فاذي أي جهة ُيتخذ إزاءها إجراء إن

 5، الفياة 2المس ة  
ييدهم جميع األ  سء كيي  مييس  ييت ضسيي هم ميي   ييول ملييى  األمييم  

رييييوا الميثييييسق، كمييييس يمتط ييييول  يييي   ميييي   تهييييون ض ييييق المتحييييدة   ييييت أي 
متيييس دة أيييية  ضلييية  تهيييو األميييم المتحيييدة مزاءريييس  مييياًل مييي  أ ميييسل المطيييع 

 اليمع. أض
 
 مالحظة 
يمييييس  ت دييييق زسلم ييييدأ لييييث ممسرسيييية المجدييييف   تطييييسضل اليتييييم الثس 

( ميي  الميثييسق، ض  سيييمس التييبام الييدضل 5) 2المطصييوص  دييي   ييت المييس ة 
ييية  ضليية  تهييو األمييم المتحييدة مزاءرييس سع  يي  متييس دة أاأل  ييسء زس متطيي 

ا ( 127)مجيييااًء ضنسئييييس أض منفسذييييس . ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم يريييَ
نيياارات المجدييف. غيييا أل المجدييف أ رج (  ييت 5) 2صييااحًة ملييى المييس ة 

، ضالحسليية  ييت جمهورييية أ ايييييس ( 128)لي يييس  ت الياارات المت دية زسلحسلة  ييت
(. ضميييييع أنييييي  5) 2  يييييسراتع ذات صيييييدة متفتييييييا الميييييس ة ، ( 912)الوسييييي ى

 __________ 

س دة الميدميييية ميييي  الييييدضل زهصييييوص ممسرسييييست المجدييييف  يمييييس  ت دييييق زسلمتيييي  (127) 
ورس األميم المتحيدة ض ييس لدميثيسق، انظيا األ  سء لمتسندة اإلجااءات التيت  تهي 

  (.49ض  43التسزع )المس  سل  (، ضالجبء25الجبء الهسمف )المس ة 
  م  الد  سجة.، الفياة الثسمطة  راة (2018) 2434الياار  (128) 
 . 1، الفياة (2018) 2399الياار  (129) 
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، 2018(  ت جدتييست المجدييف  ييالل  ييسم  5)   2ُيَرا صااحة ملى المس ة   لم
(  ييت جدتييتي  5) 2متفتيييا المييس ة  يد ضر ت مشسرات ضمطية ذات صدة 

مجدف  الل الفتاة نيد ا ست ااع.  فت جدتة ُ يدت  ييت ممييسر ال طييد لد
ورية كوريس الر  ية الديمياامية“،   س ممثيي  جمه/الم طول ” دم ا نترسر

اليسزسل جميع الدضل األ  سء ملى ”أل  تونييف  ييورا  يي   وريييد المطتجييست 
. ض يييت ( 130)ييييس الرييي  ية الديمياامييييةالطف يييية المكيييارة“ مليييى جمهوريييية كور 

 __________ 

 (130) S/PV.8353 29، الصفحة . 

جدتة ُ يدت  ت ممسر ال طد الم طول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييط“، ا هييم 
ة جمهورية م اال اإلسالمية متبضيييد حاكيية الحييوثيي  تحدممث  الو يست الم

 ت اليم  زسألسدحة ضمس  تص  مهييس ميي  مييوا ،  ييت مهسلفيية ألحكييسم حظييا 
ض يييييت  (2015) 2216اليييييياار  ورييييييد األسيييييدحة المطصيييييوص  ديهيييييس  يييييت 

. ضلييم  ت ييم  الاسييسئ  الموجهيية ملييى ( 131)(2015) 2231انتهييسك لدييياار 
 (.5) 2أية نصوص مت دية زسلمس ة  2018المجدف  ت  سم 

 __________ 

 (131) S/PV.8439 5، الصفحة . 
  

 2من المادة  7ة عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول بموجب الفقر  - رابعا

 7، الفياة 2المس ة  
أل  تييد    ييت  “لامييم المتحييدة”ليف  ت روا الميثسق مس يتييو   

يف  ييي  لدضليية مييس، ضليي ميم التييد سل الييدا دت الريي ضل التييت  كييول ميي  صيي 
ييت ت األ  سء أل ي اضوا مث  رون المتييسئ  ألل  حيي  زحكييم رييوا  مس

رييوا الم ييدأ   يهيي ه مت  يييق  ييداميا اليمييع الييوار ة  ييت ق؛  دييى أل الميثييس
 فص  التسزع.ال
 
 مالحظة 
 تطيييسضل اليتيييم الاازيييع ممسرسييية المجدييييف  يميييس  ت ديييق زم يييدأ  ييييدم   

الدا ديييية لديييدضل المطصيييوص  ديييي   يييت  م المتحيييدة  يييت الرييي ضل   يييد   األمييي 
ت  يييت  ( مييي  الميثيييسق. ضيت يييم  اليتيييم الفا يييت أليييف ميييس ضر  7)   2الميييس ة  

ناارات المجدف م  مشسرات ضمطية ملى رون المس ة. ضيتطسضل اليتم الفا ييت  
(.  7)   2مجدف المت دية زسلم دأ المطصييوص  دييي   ييت المييس ة  زسء مداض ت ال 
 يي س لمييس ضر   ييت المااسييالت الموجهيية  الفا ييت جيييم مييوجبا ميت ضيييور  اليتييم  

 (. 7)   2ملى المجدف م  مشسرات صايحة ملى المس ة 
 

 (7) 2ارات المتعلقة بالمادة لقر ا - ألف
(  ت ناارات 7) 2، لم ُيَرا صااحًة ملى المس ة 2018 ت  سم  

ري  ا هورمس  ت ممييسر ال طييد الم طييول اغيا أل المجدف،  ت نا  المجدف.
 واصيييي  ز ثيييية األمييييم المتحييييدة لتيييييديم ”الحسليييية  ييييت أ غسنتييييتسل“، نييييار أل 
لهييسص لامييي  ال ييسم أل غسنتييتسل،  ييت المتس دة ملى أ غسنتتسل ضالممث  ا

س ضاضيي ال هس ضبمس  طتجم مع ممسرسيية أ غسنتييتسل لتيييس  هحدض  ض  تهمس 
زسليييييييييس ة ضإمتيييييييسكهس مبميييييييسم األميييييييور، نييييييييس ة الجهيييييييو  المدنيييييييية الدضليييييييية 

نتييتسل ضاسييتياللهس م  اليييوي زتيييس ة أ غس، ضأكد م  جد د التبا( 132)ض طتييهس
ضسييييييالمتهس اإلنديمييييييية ضضحييييييد هس الومطييييييية، ضشييييييد   دييييييى   ميييييي  لد مدييييييية 

ل مبمسمهييس ا نتهسمييية األ غسنييية موصييفهس  مدييية ييو رييس األ غييسل ضيمتييكو 
و  ت ممسر ال طد الم طول ”الحسليية  ييت جمهورييية ( 133)مسمس   . ض ت ناار ا ُّهِّ

ف  ديييى ضييياضرة أل  تصييياف ز ثييية األميييم أ اييييييس الوسييي ى“، أكيييد المجدييي 
جمهورية أ ايييس  المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت

رية أ ايييييس تيس ة جمهو الوس ى، أثطسء ا ض الع مو يس هس، زسحتاام  سم ل
و  ييت ممييسر ال طييد ( 134)الوس ى ضسالمة أراضيهس ضضحد هس . ض ت نيياار ا ُّهييِّ

ألمم المتحييدة لحفييظ التييالم“، أكييد المجدييف ميي  جد ييد الم طول ” مديست ا
امييي  زم يييس أل ا سيييتيالل التيسسيييت لجمييييع اليييدضل ضالمتيييسضاة ميطهيييس  يييت التب 

ا ضيي الع زجميييع  لم ييس أل  ييتالتيس ة ضسالمتهس اإلنديمييية ضاحتيياام  دييك ا
. ض ييييت ميييييسل رئسسييييت صييييس ر  ييييت ممييييسر ال طييييد ( 135)أنريييي ة حفييييظ التييييالم

حفييسظ  دييى التييالم“، أ ييس  المجدييف التقكيييد ميياة الم طييول ”مطييسء التييالم ضال
طفف األمييا  ييت اضيي ال   زكيي  ميي  أنريي ة مطييسء أ يياى  دييى التباميي  ميي 

 .( 136)ضالحفسظ  دى التالمالتالم 
 

 (7) 2المناقشات الدستورية بشأن المادة  - باء
( صييااحة 7) 2 الل الفتاة نيد ا ست ااع، أشيا ملى المييس ة  
 شيي سر/ 14ث ميياات أثطييسء مييداض ت المجدييف.  فييت جدتيية ُ يييدت  ييت ثال

 __________ 

  .7ض  6، الفيا سل (2018) 2405الياار  (132) 
 (133) S/PRST/2018/15.الفياة الهسمتة ،  
 . 53، الفياة (2018) 2448الياار  (134) 
  الهسمتة م  الد  سجة.، الفياة (2018) 2447الياار  (135) 
 (136) S/PRST/2018/20 .الفياة الااز ة ، 
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 يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط“،  2018  اا يييا 
نيي  محتجييس زجمديية أمييور، مطهييس ة ميسا تتح ممثيي  الجمهورييية ال ابييية التييوري 

(، م يييفس أنيي  ليييف  ييت الميثييسق مييس يتييو  لامييم المتحييدة أل 7) 2المس ة 
الرييييييي ضل التيييييييت  كيييييييول مييييييي  صيييييييميم التيييييييد سل اليييييييدا دت  تيييييييد    يييييييت 

 راي  األضل/أكتوبا  ييت ممييسر  17. ض ت جدتة ُ يدت  ت ( 137)مس لدضلة
ال  ييييييسرة ملييييييى ال طييييييد نفتيييييي ، أشييييييسر ممثيييييي  الجمهورييييييية ال ابييييييية التييييييورية 

( نسئال مل ز ض أ  سء المجدف   ييدض أنهييم 7) 2المتتهدمة  ت المس ة 
(  يييالل جدتييية 7) 2ة مليييى الميييس ة . كميييس أشييييا صيييااح( 138)“”نيييد نتيييورس

ُ ييييدت  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”الحسلييية  يييت مورضنيييدي“، ضريييو موضيييوع 
زرييك   ييسم، ضشييم  ذلييك اسييتهدام   ييسرات    2ضأشيييا ملييى المييس ة  . 6الحسليية 

ميياة ضاحييدة،  دييى الطحييو الييوار     7صييدة زسلم ييس أل المكاسيية  ييت الفييياة  ات  ذ 
مييي  ض يييست  مديييست حفييظ  . ض طييسضل المجدييف أي ييس ال النيية  7 ييت الحسليية  

التييييالم ضضيييياضرة احتيييياام سيييييس ة الييييدضل الم يييييفة المطصييييوص  ديهييييس  ييييت  
. ض ييالضة  دييى 8 دييى الطحييو الييوار ة مطسنرييت   ييت الحسليية  (، 7)   2 المييس ة 

م يسنييست  د ييدة لهييس صييدة  2018ت الييدضل األ  ييسء  ييت  ييسم ذلييك، أ ليي 
نرييست ( ميي  الميثييسق  ضل الهييوع  ييت مطس7) 2  يييق المييس ة متفتيييا ض  
 .( 139) ستورية

 __________ 

 (137) S/PV.818112 ، الصفحة . 
 (138) S/PV.8373 26، الصفحة . 
انظييا،  دييى سيي ي  المثييسل،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة   (139) 

ضالمطظمييييست اإلنديمييييية ض ضل اإلنديمييييية  دييييى صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي “،  
S/PV.8414  25ض    24سل  )ا  حيييييييييس  الاضسيييييييييت(، ضالصيييييييييفحت   21، الصيييييييييفحة  

)جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية، زسسييم    48ض    47)الممدكيية المتحييدة(، ضالصييفحتسل  
)جمهورييية    72)كوبييس(، ضالصييفحة    70ض    69حاكيية  ييدم ا نحيييسز(، ضالصييفحتسل  

ول ”صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “،  (؛ ض يييت مميييسر ال طيييد الم طيي م يياال اإلسيييالمية 
S/PV.8262  ضلييية موليفييييس    30)الو ييييست المتحيييدة(، ضالصيييفحة    22، الصيييفحة (

)كيطييس(،    89)أضرضغيواي(، ضالصيفحة    88ض    87المت د ة اليوميست(، ضالصفحتسل  
،  )ا  حيييييس  الاضسيييييت(   19 ، الصييييفحة S/PV.8346تيييييس(، ض  )الطم   92ضالصييييفحة  
) ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(؛ ض ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول    22ضالصييييفحة  

)الصيييييي (،    9ض    8ل  ، الصيييييفحتس S/PV.8407”التيييييالم ضاألمييييي   يييييت أ اييييييييس“،  
)جمهورية  طبضيال ال وليفسرية، زسسيم حاكية    58)مصا(، ضالصفحة  34ة ضالصفح 
نحييييييسز(؛ ض يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول ”حمسيييييية الميييييدنيي   يييييت الطبا يييييست   يييييدم ا  

  77  )ا  حييييييس  الاضسييييييت(، ضالصييييييفحة   33، الصييييييفحة  S/PV.8264المتييييييدحة“،  
 وليفسريييية، زسسيييم حاكييية  يييدم ا نحييييسز(؛ ض يييت مميييسر ال طيييد  )جمهوريييية  طيييبضيال ال 
،  S/PV.8290مييي  ال ييسم  يي  التييو ال ضجطييوب التييو ال“،  الم طييول ” يييسريا األ 

)مثيوبييييييس(؛ ض يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول    24)الصيييييي (، ضالصيييييفحة    11الصييييفحة  
)ال يااق(؛ ض يت    13ض    12، الصيفحتسل  S/PV.8184 حسلة المت دية زيسل ااق“، ”ال 

مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول ”الحسلييييية  يميييييس  ت ديييييق زجمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية“،  
S/PV.8318  24مييييست(، ضالصيييفحة  ة موليفييييس المت يييد ة اليو ) ضلييي   23، الصيييفحة  

 

 6ة حالال 
 الحالة في بوروندي 

 ييت  2018شيي سر/  اا ا  26الم يييو ة  ييت  8189 ييت الجدتيية  
دي“، اسييتمع المجدييف ملييى محسميية ممسر ال طد الم طييول ”الحسليية  ييت مورضنيي 

نيييييدمهس الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم ل ورضنيييييدي. ضشيييييد  الم  يييييوث 
ت سيييسق  طسضليي  لمحتييوى  يايييا األمييي  ال ييسم  يي  الحسليية  ييت هييسص،  يي ال

، ض حد يييدا الريييواغ  التيييت أثسرريييس نييياار حكومييية مورضنيييدي مجيييااء ( 401)ال ديييد
 يي  اليدييق   يمكيي  استفتسء زرقل   د    سييتوري،  دييى أل رييوا الت  يييا 

ا  دييى أنيي   ييد    ييت الريي ضل الدا دييية لد دييد زحامسنيي  ميي  حييي   أل ُيفتييَّ
. ضذكا ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية أل الحسليية ( 141)التيس ي  ت   د    ستورن

مدييية مفسضضييست ورضنييدي متييقلة  ا دييية يجييب أل ُ حييَ ه ميي   ييالل   ت م 
أل مورضنييييدي،  سيسسييييية حيييييييية ضشييييسمدة مييييي  ال ورضنييييد ي . ضأكييييد أي ييييسً 

س موصفهس مددًا ذا سيس ة،  تمتع زسلحق  ت ا تمس  أي م س رة  ريياي ية  ااريي 
مطسسيييي ة، ضأشييييسر ملييييى أل مدييييدانًس كثييييياة مييييات ز مديييييست  سييييتورية ممسثديييية 

شيي ضنًس  ا دييية، ضشييد   دييى أنيي     ط غييت م سمديية حسليية مورضنييدي ا ُت ات 
الميتييياح لددسيييتور  . ضا ت يييا ممثييي  ميييياض أل الت يييد  ( 142)ز اييييية مهتدفييية
 ضييم  التيييس ة الدا دييية لد دييد، ضأكييد  ييت الونييت نفتيي   دييىمتييقلة  طييدرج 

أرمييية  طفييييو  ديييك الم ييس رة ز اييييية شيييسمدة لدجميييع ضبمريييسركة ضاسييي ة مييي  
. ضأشيييييسر ممثييييي  مورضنيييييدي مليييييى أل األميييييم المتحيييييدة ض ضلهيييييس ( 314)التيييييكسل

األ  يييييسء ليتيييييت مهولييييية زيييييقي حيييييسل مييييي  األحيييييوال زمطسنرييييية الرييييي ضل 
الدسيييتورية لديييدضل ذات التييييس ة، ضانتييييد  ياييييا األميييي  ال يييسم ألنييي  انتهيييك 

س م ييدأ احتيياام المتييسضاة  ييت التيييس ة مييي  الييدضل المطصييوص انتهسكييس صييسر 
  الميثيييسق. ضأشيييسر كيييولك مليييى أل محتوييييست ( مييي 7) 2 ديييي   يييت الميييس ة 

ل ورضندي، ضحور المجدييف ميي   التيايا  رك   د ال  ت الر ضل الدا دية
 .( 144)الميثسقالت س    ت  فتيا روا 
 

 __________ 

مهورييية الكونغييو  )ج   27)ا  حييس  الاضسييت(، ضالصييفحة    25)الصييي (، ضالصييفحة  
الديميااميييية(؛ ض يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”األ  يييسر التيييت  هيييد  التيييالم ضاألمييي   

،  )ا  حيييييييييييييييس  الاضسيييييييييييييييت(   10ض    9، الصيييييييييييييييفحتسل  S/PV.8412اليييييييييييييييدضليي “،  
  21)الصييييييي (، ضالصييييييفحة    20ض    19)الكويييييييت(، ضالصييييييفحتسل    12 ضالصييييييفحة 
) ضليييييييييية موليفيييييييييييس المت ييييييييييد ة اليوميييييييييييست(،    23ض    22(، ضالصييييييييييفحتسل  )مثيوبيييييييييييس 
 )ال ااق(.    26ملى    24 ضالصفحست 

 (140) S/2018/89 . 
 (141) S/PV.8189 2، الصفحة . 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (142) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (143) 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (144) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8181
https://undocs.org/ar/S/PV.8373
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8346
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8290
https://undocs.org/ar/S/PV.8184
https://undocs.org/ar/S/PV.8318
https://undocs.org/ar/S/PV.8412
https://undocs.org/ar/S/2018/89
https://undocs.org/ar/S/PV.8189
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 7 الحالة 
التعررراون برررين األمرررم المتحررردة والمنظمرررات اإلقليميرررة ودون  

 سالم واألمن الدولييناإلقليمية على صون ال

 ييت  2018أ دول/سيي تم ا  5الم يييو ة  ييت  8340 ييت الجدتيية  
ت ييسضل مييي  األميييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديميييية ممييسر ال طييد الم طيييول ”ال

ضاألمييي  اليييدضليي “، نيييسنل المجديييف  ض ضل اإلنديميييية  ديييى صيييول التيييالم
الحسليية  ييت نيكييسراغوا. ض ييالل الجدتيية،  ييسرع ممثدييو ا  حييس  الاضسييت، 

لمت ييد ة اليوميييست، ضجمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية، مطسنريية ض ضلة موليفيييس ا
. ضأضيييسف ( 145)ضل ذات التييييس ة مييي  ن ييي  المجديييفالمتيييسئ  الدا ديييية لديييد

ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل الجدتيية ” ييد   صييسر   ييت شيي ضل  ضليية ذات 
. ض ييت ( 146)“ أ يد مفهوم الدمدومسسية الونسئية مصييدانيت  ضحيي  محديي سيس ة

كسزا تتسل     ق يدن لم دأ الدمدومسسية الونسئية، حييور  حي  أ اب ممث 
. ضأكيييد ( 147)رييي ضل الدا دييية لد دييدال المتييتيدةميي  التييقثيا الهييسرجت  ييت ال

 2 ممث  الكويييت التييبام مدييدن التييسم زسلم ييس أل المطصييوص  ديهييس  ييت المييس ة
م  الميثسق، التييت  ييد و ملييى احتيياام سيييس ة الييدضل ضا متطييسع  يي  التييد   

. ضأ يياب ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست ( 148)نهس الدا ديييةت شيي ض  يي 
لجدتيية اسييتطس ا ملييى الميثييسق، الييوي  ييط  موضييوح  يي  م سرضييت  ل يييد ا
ك  ت الر ضل الدا دية لددضل األ  سء. ضأكد كييول  دى م دأ  دم التد  

أن  مذا كسل المجتمع الدضلت  اغب حيييس  ييت متييس دة نيكييسراغوا  دييى حيي  
  دييييي  أل يف يييي  ذلييييك  ييييت ممييييسر الميثييييسق، ضأل يحتييييام سيييييس ة  مرييييسكدهس،

هس اإلنديميييية ضأل  يييد   أي  يييد   أض نب ييية نيكيييسراغوا ضاسيييتياللهس ضسيييالمت 
. ضأكيييد ضزييييا  سرجيييية نيكيييسراغوا أل ( 149) يييد   أض سيسسييية لتغيييييا الطظيييسم

جدييف رييو  ييد   ضاضييح  ييت راج موضوع الجدتة  ييت جييدضل أ مييسل المم 
 .  ( 150)ض اق لدميثسقيكسراغوا الر ضل الدا دية لط 

مث  الصي  أي س أي  د   ميي  ن يي  ضر  ت ممثدة مثيوبيس ضم 
ل الحسليية  ييت المجدييف  ييت الحسليية  ييت نيكييسراغوا، ضبيطمييس أكييدت األضلييى أ

 __________ 

 (145) S/PV.8340 ضلييية موليفييييس  21)ا  حيييس  الاضسيييت(، ضالصيييفحة  7، الصيييفحة (
  )جمهورية  طبضيال ال وليفسرية(. 28ض  27لمت د ة اليوميست(، ضالصفحتسل ا

 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (146) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (147) 
 . 9نفت ، الصفحة الماجع  (148) 
 . 23ض  21الماجع نفت ، الصفحتسل  (149) 
 . 25الماجع نفت ، الصفحة  (150) 

الماحدة الاارطة  ظ  ”متقلة  ا دية لدطيكييسراغويي “، كييار األ يييا   و يي  
 .  ( 151)الدا دية لد ددال    ت الر ضل ى التييد زم دأ  دم التدمل
 
 8الحالة  
 م المتحدة لحفظ السالمعمليات األم 

 ييت  2018ذار/مييسرس آ 28الم يييو ة  ييت  8218 ييت الجدتيية  
المتحييدة لحفييظ التييالم“، أكييد ممثيي  ممييسر ال طييد الم طييول ” مديييست األمييم 

وا الصييي   دييى ضيياضرة التييييد زميسصييد الميثييسق ضم س ئيي  مرييد ا،  ييت رييي 
الصييد ،  دييى ضيياضرة ا حتيياام الكسميي  لتيييس ة ال دييدال الم يييفة ض جطييب 

  ن سق ا تصسص التيييس ة ست التت  يع ضمالت تف  ت  ولت المت ضلي 
 طيييبضيال ال وليفسريييية،  . ضأكيييد نسئيييب ضزييييا  سرجيييية جمهوريييية( 152)الومطيييية

متكدمس زسسم حاكة  دم ا نحيسز، ضكييولك ممثديية كوبييس،  دييى أل  مديييست 
التييالم يجييب ا ضيي الع مهييس زس متثييسل الصييسرم لميسصييد الميثييسق حفييظ 

س اإلنديمية ضاستياللهس، الدضل ضسالمتهضم س ئ ، زمس  ت ذلك احتاام سيس ة 
. ضبسلمث ، ذكات ممثديية ( 153)  ال     دم التد    ت ش ضنهس الدا دية

التييييدفس ضر أل الم ييييس أل المكاسيييية  ييييت الميثييييسق، ض  سيييييمس م ييييس أل سيييييس ة 
ل ضسالمتهس اإلنديمية ضاستياللهس ض دم التييد    ييت شيي ضنهس الدا دييية، الدض 

لييدضليي . ضأضييس ت أل احتيياام لتييالم ضاألميي  ارت م س أل أسسسية لت بيييب ا
. ( 154)مديييييست  ييييت الميييييدالم يييس أل حفييييظ التييييالم أمييييا أسسسييييت لطجييييسح ال 

ضأكدت ممثدة  ييت نسم أل احتاام اليييسنول الييدضلت ضالميثييسق، زمييس  ييت ذلييك 
س أل  يييدم التيييد    يييت الرييي ضل الدا ديييية لديييدضل ذات التييييس ة ضموا يييية م ييي 

األمييييم المتحييييدة   غييييت أل يرييييك  األسييييسس لجميييييع  مديييييستاألمييييااف،  ط 
 .  ( 155)التالم لحفظ

ضشده  ممث   ضلة موليفيس المت د ة اليوميست  دى أل ا  سع نهيي   
  غطييى  طيي  لتصييميمِّ الو يييست، أيييًس كسنييت م ي تهييس، ض همِّهييس  ضنييسئت أمييا

اللهس ضسيييالمتهس م،  يييت ظييي  احتييياام سييييس ة اليييدضل ضاسيييتي ديييى نحيييو مالئييي 
تهدام ذلييك الييطه  كييق اة اإلنديمية، ض  بيب المدكييية الومطييية، ضميي   ضل اسيي 

. ضأشسر ممث  ني سل ملييى أل  مديييست حفييظ التييالم  ط غييت أل ( 156)لدتد  
 __________ 

  )الصي (. 23)مثيوبيس(، ضالصفحة  19صفحة الماجع نفت ، ال (151) 
 (152) S/PV.8218 32، الصفحة . 
 )كوبس(.   96)جمهورية  طبضيال ال وليفسرية(، ضالصفحة   44الماجع نفت ، الصفحة   (153) 
 . 74الماجع نفت ، الصفحة  (154) 
 . 103ة الماجع نفت ، الصفح (155) 
 . 36الماجع نفت ، الصفحة  (156) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
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دة لد مديست التيسسية المحدية الرسمدة لدجميع، ضميي  ثييم  ط غييت  كول مكمهِّ 
لمصيييدانية ضأل  يييد م ل  حييياص ريييون ال مدييييست  ديييى التحديييت زسلحييييس  ضاأ

 ة ال ديييييد الم ييييييف مطيييييسء الييييييدرات المحديييييية، ضحيييييور مييييي  المتيييييسس زتييييييس
. ضأكييد ممثيي  ( 157)زس تصسص   ت الم ييس رة ز مدييية سييالم زييييس ة ضمطييية أض

ضمطيييية،   نهيييس  انيييى مليييى ا ليييم  كييي  سيسسييية حفيييظ التيييالم الفد يييي  أنييي  مذ
 .  ( 158)“أجط ت متتوى ” د  

 ييت ممييسر  أ دول/سيي تم ا 12الم يو ة  ت  8349ض ت الجدتة  
المت يييد ة اليومييييست أل  مدييييست  ال طيييد نفتييي ، أكيييدت ممثدييية  ضلييية موليفييييس
اليسنول ضاستيالل كيي  مدييد ميي  ال دييدال  حفظ التالم يجب أل  حتام سيس ة

  ضسييالمت  اإلنديمييية، ضأشييسرت ملييى أنيي     ط غييت التت   ميي   يهييس ضسيييس   
رريييييس نيييييوة أل ُ طظيييييا مليييييى  مدييييييست حفيييييظ التيييييالم ض  أل ُ تيييييتهدم زس ت س

 __________ 

 . 75الماجع نفت ، الصفحة  (157) 
 . 73الماجع نفت ، الصفحة  (158) 

. ضكار ممثال الكويت ضالصي  التقكيد مجد ا  دى ضيياضرة أل ( 159) د  
 .  ( 160)الم يفةل ددال  حتام  مديست حفظ التالم سيس ة ا

 
اإلشارة في الرسائل إلى المبدأ المنصوص عليه فري  - جيم

   (7) 2ة الماد
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ضر ت  يييت الاسيييسئ  الموجهييية مليييى   

 ( 7)   2المجدف مشسرة صايحة ضاحدة ملى الم ييدأ المطصييوص  دييي   ييت المييس ة  
ميييي   2018يسر/مييييس و أ 3رسييييسلة م ر يييية ميييي  الميثييييسق، ضكييييسل ذلييييك  ييييت 

الممثييي  الييييدائم لدممدكييية ال ابييييية التيييي و ية أحيييسل مهييييس نييي  نيييياار ا هييييون 
م يييية الييييدضل ال ابييييية زرييييقل التييييد الت اإل اانييييية  ييييت الريييي ضل مجدييييف جس

 .( 611) ال ابية الدا دية لددضل
 __________ 

 (159) S/PV.8349 33، الصفحة . 
  )الصي (. 34)الكويت(، ضالصفحة  20الماجع نفت ، الصفحة  (160) 
 (161) S/2018/423.الما ق ،  

https://undocs.org/ar/S/PV.8349
https://undocs.org/ar/S/2018/423
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 ليةمالحظة استهال  

 10  ضم 6ملى  4ممسرسَة مجدف األم   يمس  ت دق زسلموا  م   زع م  روا المدحقيغ ت الجبء الاا 
التييت  م  ميثسق األمم المتحييدة 97ض  96ض  94ض  93ض  65( ض 3) 24ض  23ض  20( ض 1) 15ض  12ملى 

ضالمجدييييف  تطييييسضل  النييييست المجدييييف مييييع أجهييييبة األمييييم المتحييييدة الائيتييييية األ يييياى، ضرييييت الجم ييييية ال سميييية، 
دييف األميي  مييع األمسنيية س ي ضا جتمييس ت، ضمحكميية ال ييدل الدضلييية. ض ييا  المييوا  المتصييدة ز النييست مجا نتصيي 

م ضسيييد س   اإل ارييية  يمييس  ت ديييق ال سميية  ييت اليتييم  سمتيييس ميي  الجييبء الثيييسنت، الييوي  تطييسضل مهيييسم األمييي  ال ييس
كييسل مجدييف الوصييسية غيييا ض   دت الم نييت.ميي  نظسميي  الييدا 26ملييى  21زجدتست مجدف األم ،  مييال زييسلموا  

 .( 1) اعست ا ا   س    الل الفتاة نيد

 يييديم  وصيييس هس ملييى المجدييف زرييقل الم ييس أل ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، ضاصدت الجم ية ال سمة  
المجدييف ضالجم ييية، زييسلتوازي مييع ز  ييهمس  ال سميية لدت ييسضل  ييت مجييسل صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي . ضنظييا

 ييييت جمهورييييية كوريييييس الريييي  ية  نتييييسلز  ييييس ض ييييت حييييدض  الييييييو  التييييت يفاضييييهس الميثييييسق،  ييييت حسليييية حيييييوق اإل
ورية. ضبسإلضس ة ملى ذلك،   ييسضل الجهييسزال  دييى انتهييسب ن ييسة لميي ء الديمياامية ض ت الجمهورية ال ابية الت
تصايف األ مسل المت يية لدمحكمتي  الجطسئيتي  ضانته س األ  ييسء الجييد   ييت الرواغا  ت نسئمة اآللية الدضلية ل

الييدا دت  ع األحكسم التسرية م  الطظسمي  األسسسيي  لالية ضالمحكميية ضالطظييسمتفق ممحكمة ال دل الدضلية زمس   
 يييييت الم نيييييت لدمجديييييف ضالطظيييييسم اليييييدا دت لدجم يييييية. ضأ يييييس  المجديييييف أي يييييس   ييييييي  الميييييد ت ال يييييسم لاليييييية. ض 

، ضاصييي  أ  يييسء المجديييف مطسنرييية ال النيييست ميييي  المجديييف ضاألجهيييبة الفا يييية التسز ييية لدجم يييية، 2018  يييسم
 ضلجطة مطسء التالم. س مجدف حيوق اإلنتسل، ضالدجطة الهسصة الم طية ز مديست حفظ التالم،سيم ض 

ييية ال سميية ، شسرك رئيف مجدف األم   ت حوار مييع رئيتييتت الجم 2018ض ت  راي  األضل/أكتوبا  
ألمييييييااف“. ض ييييييت  ريييييياي  ضالمجدييييييف ا نتصييييييس ي ضا جتمييييييس ت حييييييول موضييييييوع ” جد ييييييد ا لتييييييبام مت د ييييييية ا

رئيييف الجم ييية ال سميية، ضرئيتيية نو م ا، استمع المجدف ملى محسمست ميي  الممثديية الدائميية لي ييا، زسسييم /الثسنت
ة مفتوحيية زرييقل   بيييب الييطه  المجدييف ا نتصييس ي ضا جتمييس ت، ضرئيييف محكميية ال ييدل الدضلييية،  ييالل مطسنريي 
الل ذلييك الرييها. ض ييالل جدييف  يي المت د  األمااف ض ضر األمم المتحدة نظمتهس الصي ، التييت  ولييت رئسسيية الم

س ي ضا جتميييس ت أي مد يييست  ت ديييق متييييديم م دوميييست ، ليييم  وجييي  المجديييف مليييى المجديييف ا نتصييي 2018 يييسم 
اميا  ت دييييق زسألحكييييسم الصييييس رة  يييي  المحكميييية، متييييس دة، ضلييييم ييييييدم  وصيييييست أض  تهييييو نيييياارات زرييييقل  ييييد أض
 نسنونية.ي دب مطهس م تسءن  ت أي متقلة  ضلم

 
  

 

. لمبييييد ميييي  1994ا  ريييياي  الثيييسنت/نو م  1ض ديييق  مديس ييي   يييت  1994أنجيييب مجديييف الوصيييسية ض  تيييي  زموجيييب الميثيييسق  يييت  ييييسم  (1) 
 ، الفص  التس س، الجبء الثسلث.1995-1993الماجع، مدحق الم دومست، انظا 



  

 

19-13967 220 

 

 العامةالعالقات مع الجمعية  -أوال 

 مالحظة 
دييف دييف جوانييب ال النيية مييي  المج اكييب اليتييم األضل  دييى مهت  

 12مليييى  10ضمييي   6مليييى  4ضالجم يييية ال سمييية كميييس نظمتهيييس الميييوا  مييي  
ميييييييييييييييييييي   97ض  96ض  94ض  93( ض 3) 24ض  23ض  20( ض 1) 15 ض

ميييييي  الطظييييييسم الييييييدا دت الم نييييييت  61ض  60ض  ( 2) 40الميثييييييسق، ضالمييييييوا  
ميي  الطظييسم األسسسييت  14ض  12ملييى  10ضميي   8ض  4لدمجدييف، ضالمييوا  

 ال دل الدضلية.محكمة ل

سضل اليتيييم يتطييي . ض ضيطيتيييم ريييوا اليتيييم مليييى ثمسنيييية أنتيييسم  ا يييية 
الفا ييييت ألييييف انتهييييسَب الجم ييييية ال سميييية أل  ييييسء مجدييييف األميييي  غيييييا 

الميثييسق. ضيتطيييسضل اليتييمسل الفا يييسل زيييسء  ميي  23الييدائمي ، ض يييًس لدميييس ة 
ميي   12ملييى  10ضجيييم ضظييسئف الجم ييية ضسييد س هس زموجييب المييوا  ميي  

ثيييسق، ميييع التاكييييب زصيييفة  سصييية  ديييى ممسرسييية الجم يييية ضسيييد س هس المي 
دييق متيييديم التوصيييست ملييى المجدييف. ضيتطييسضل اليتييم الفا ييت  ال  ت  مييس ي 

اارًا ن يي  أل  تهييو الجم ييية الحييس ت التييت يجييب أل  تهييو  يهييس المجدييف نيي 
ميي  الميثييسق،  97ض  93ضالمييس  ي   6ملييى  4نااررييس، زموجييب المييوا  ميي  

مث  الحس ت المت دية زي ول أ  سء جد   ت المطظمة أض   يي  ن سة  ييت  
دضليييييييية لتصيييييييايف األ ميييييييسل المت ييييييييية لدمحكمتيييييييي  الجطيييييييسئيتي .  ال   ليييييييية اآل 

ة زسنتهييييسب أ  ييييسء  ضيتييييت اع اليتييييم الفا ييييت رييييسء الممسرسييييست المت دييييي 
محكمة ال دل الدضلية، الوي  ت دب م  المجدف ضالجم ييية ا هييسذ مجييااءات  

يتيييم الفا يييت ضاض التييييسريا التيييطوية ضالتييييسريا الهسصييية  متبامطييية. ضيتطيييسضل ال 
( ميييي   3)   24ض    15مجدييييف ملييييى الجم ييييية، ض يييييس لدمييييس  ي   ال   ميييي    الميدميييية 
مييييع األجهيييييبة . ضيطييييسنل اليتيييييم الفا ييييت زاي  النييييست المجديييييف الميثييييسق 

ضالتييت أ ت  ضرا  ييت  ميي  المجدييف  ييالل الفا ية التييت أنرييق هس الجم ييية 
. ضيت اق اليتم الفا ت حسء ملى ممسرسست المجدف األ اى 2018 سم 

 لجم ية. التت   ثا  ت  النس   مع ا
 

 __________ 

ت أي ييس  ييت الجييبء الثييسنت، ميي  الطظييسم اليدا دت الم نيي  40يجياي  طييسضل المييس ة  (2) 
 اليتم ثسمطس، ”ا هسذ الياارات ضالتصويت“. 

ن فري انتخاب الجمعية العامة األعضاء غير الردائمي -ألف 
 مجلس األمن

 ]م  الميثسق[ 23المس ة  
 تييقلف مجدييف األميي  ميي   متيية  رييا   ييوا مييي   - 1 

س، ضا حييس  الجمهوريييست األمييم المتحييدة. ض كييول جمهورييية الصييي ، ض انتيي 
متحيييييدة ل اي سنييييييس ال ظميييييى ضأ الطيييييدا ا شيييييتااكية التيييييو يس ية، ضالممدكييييية ال

ي   ييييي . ض طتهييييب ، ضالو يييييست المتحييييدة األمايكييييية أ  يييسء  ائميييي الريييمسلية
الجم ية ال سمة  راة أ  سء آ يياي  ميي  األمييم المتحييدة ليكونييوا أ  ييسء 

ص ضن يي  كيي  شييتء غيا  ائمي   ت المجدف. ضياا ى  ت ذلك موج   ييس
ضاألمييي  اليييدضلت ض يييت متيييسرمة أ  يييسء األميييم المتحيييدة  يييت حفيييظ التيييالم 

 مس  اا ى أي سً التوزيع الجغاا ت ال س ل.ميسصد الهيئة األ اى، ك
 طتهيييب أ  يييسء مجديييف األمييي  غييييا اليييدائمي  لميييدة  - 2 

سييطتي ،  ديييى أنيي   يييت أضل انتهيييسب لا  ييسء غييييا الييدائمي  ز يييد زييييس ة 
األمييي  مييي  أحيييد  ريييا   يييواً مليييى  متييية  ريييا  يييد  أ  يييسء مجديييف 
حييدة ميي  األ  ييسء األرب يية اإلضييس يي  لمييدة سييطة ضا  واً، يهتييسر اثطييسل 

 انتهسز   دى الفور. ضال  و الوي انتهت مد     يجوز م س ة
 يكول لك    و  ت مجدف األم  مطدضب ضاحد.  - 3 
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، انته يييت الجم يييية ال سمييية،  يييت  
 ر هيييييس ال س يييييية الثسنيييييية ضالتييييي  ي ،  متييييية أ  يييييسء غييييييا  ائميييييي   يييييت ض 

ا محيي  األ  ييسء الييو   كييسل ميي  الميثييسق، ليحدييو  23المجدف ض يس لدمس ة 
كيييييييييسنول األضل/  31هيييييييييت ميييييييييدة   يييييييييويتهم  يييييييييت مييييييييي  المييييييييييار أل  طت 

 (.1)انظا الجدضل  2018  يتم ا

،  ييييالل المطسنرييييست التييييت جييييات 2018شيييي سر/  اا ا  6ض ييييت  
يب  م  المجدف  ت ممسر ال طد الم طييول ” طفيييو مييوكاة رئيييف زرقل أسسل

(“، أثطييى ز ييض المتكدمييي   دييى الجم ييية S/2017/507جدييف األميي  )م
لييسمهييس مطييي  انتهسزييست األ  ييسء غيييا الييدائمي   ييت المجدييف ميي  شييها 

. ض ييالضة  دييى ذلييك،  ييت ( 3) نييي  راي  األضل/أكتييوبا ملييى شييها حبياال/ و 
 2018أ دول/سييي تم ا  17، المتهيييو  يييت 72/313نييياار الجم يييية ال سمييية 

 __________ 

 (3) S/PV.8175 ا التطفيوي لهيئة اإلمال     أ مسل مجديف )المد 2، الصفحة 
 27)مولطييدا(، ضالصيييفحة  15(، ضالصييفحة )كسزا تييتسل 14األميي (، ضالصييفحة 

 يفيس المت د ة اليوميست(. ) ضلة مول

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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 ت ممسر ال طد الم طول ” طريط أ مسل الجم ية ال سمة“، رح ييت الجم ييية 
 زييييسلجهو  الاامييييية مليييييى م سحيييية  ييييياص مطسسيييي ة أل  يييييسء مجدييييف األمييييي 

يف مجديييف المطته يييي  ل  يييدا  لفتييياة ض  يييتهم، ضرح يييت أي يييس زميييوكاة رئييي 
المطته ييول ملييى متسز يية ز ييض  األميي  التييت ُ  ييت  يهييس أ  ييسء المجدييف

 ريييياي  األضل/أكتييييوبا الييييوي  1ت  ا ت ييييسرا ميييي   ييييسري  اجتمس س يييي  ضأنريييي 
 .( 4) م سشاة يت ق  تاة   ويتهم
 __________ 

 . 26، الفياة 72/313ناار الجم ية ال سمة  (4) 
  

 1الجدضل 
 مجلس األمنانتخاب الجمعية العامة األعضاء غير الدائمين في 

 األ  سء المطته ول لفتاة ال  وية نتهسبالجدتة ال سمة ض سري  ا  ميار الجم ية ال سمة  تاة ال  وية
 ألمسنيس ضإندضنيتيس ضبدجيكس ضالجمهورية الدضميطيكية ضجطوب أ ايييس 2018حبياال/ وني   8 الثسلثة ضالتت ول  72/419 2019-2020    
   

ات المقدمة من الجمعية العامرة إلرى مجلرس التوصي -باء 
 من الميثاق 11و  10األمن بموجب المادتين 

 ]م  الميثسق[ 10المس ة  
 لدجم ية ال سمة أل  طسنل أييية متييقلة أض أمييا  ييد    ييت ن ييسق 

زتييد ست  يياع ميي  الفيياضع المطصييوص  ديهييس  ييي  رييوا الميثييسق أض  تصيي  
أل  12ضظسئفيي . كميييس أل لهيييس  يييت ميييس  يييدا ميييس نيييُ   ديييي   يييت الميييس ة  أض

ديييك  وصيييت أ  يييسء الهيئييية أض مجديييف األمييي  أض كديهميييس زميييس  ييياان  يييت   
 المتسئ  ضاألمور.

 
 ]م  الميثسق[ 11المس ة  
لدت سضل  أل ال سمة لدجم ية ال سمة أل  طظا  ت الم س - 1 

 ييت حفييظ التييالم ضاألميي  الييدضلت ضيييد    ييت ذلييك الم ييس أل المت دييية مطييبع 
التيييالح ض طظيييييم التتييييديح، كمييييس أل لهييييس أل  يييييدهم  وصيييييس هس زصييييد  رييييون 

 ألم  أض ملى كديهمس.الم س أل ملى األ  سء أض ملى مجدف ا
لدجم ية ال سمة أل  طسنل أية متقلة يكول لهييس صييدة  - 2 

الييدضلت  ا  هييس مليهييس أي   ييو ميي  أ  ييسء األمييم م ضاألميي  زحفييظ التييال
المتحدة ضمجدف األميي  أض  ضليية ليتييت ميي  أ  ييسئهس ض يييسً ألحكييسم الفييياة 

لثسنييية  يمييس  ييدا مييس  ييط ه  دييي  المييس ة ا -، ضلهييس 35الثسنييية ميي  المييس ة 
أل  يدهم  وصيس هس زصد  رون المتسئ  لددضلة أض الييدضل صييسح ة  - راة 

أض لكديهميييس م يييسً. ضكييي  متيييقلة مميييس  ييييدم ذكيييان  مجديييف األمييي الريييقل أض ل
يكيييول مييي  ال ييياضري  يهيييس اليييييسم ز مييي  ميييس،  ط غيييت أل  حيدهيييس الجم يييية 

 ال سمة  دى مجدف األم  ن   زحثهس أض ز دن.

ميي  ملييى ل  تتا ت نظييا مجدييف األلدجم ية ال سمة أ - 3 
  ا.األحوال التت يحتم  أل   اِّهع التالم ضاألم  الدضلت لده

  حييييده سييييد ست الجم ييييية ال سميييية الم يهطيييية  ييييت رييييون   - 4 
 المس ة م   موم مدى المس ة ال سشاة.

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، نييدمت الجم ييية ال سميية  وصيييست  
لدت يييسضل  يييت مجيييسل صيييول التيييالم مليييى المجديييف زريييقل الم يييس أل ال سمييية 

 ست ضاألميييي  الييييدضليي . ضكييييسل ال د ييييد ميييي   دييييك التوصيييييست  ت دييييق زتييييد
( ميي  الميثييسق. ض ييا  1) 11ض  10ضضظسئفيي   ييت ممييسر المييس  ي   المجدييف

األحكيييسم ذات الصيييدة مييي  نييياارات الجم يييية. ض يييت نييياار  2 يييت الجيييدضل 
، المتهييييو  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ” طريييييط أ مييييسل 72/313الجم ييييية 

ء  ضر الجم ييية ضسييد تهس،  دييى دضل األ  ييسالجم ييية ال سميية“، أنييات اليي 
ميي  الميثييسق،  ييت  يييديم  وصيييست  10الطحو المطصوص  دي   ت المييس ة 

ملييى األ  ييسء  ييت األمييم المتحييدة أض ملييى المجدييف أض مليهمييس م ييس، زرييقل 
ئ   طدرج  ت ن سق الميثييسق، زسسييتثطسء مييس نصييت  دييي  أي ن سيس أض متس

تهس،  ت مجس ت مطهس جم ية ضسد مط ، ضأ س ت  قكيد  ضر ال 12المس ة 
 14ملييى  10المتسئ  المت دية زسلتييالم ضاألميي  الييدضليي ، ض يييس لدمييوا  ميي  

م  الميثسق، ضاض ة  ت ا ت سررس أل المت ضلية الائيتيية     35ضالمس ة 
. ض ييت الييياار ( 5) ضاألميي  الييدضليي   يييع  دييى  ييس ق المجدييفصييول التييالم 

زيييييسء  دييييى الممسرسيييية ة ملييييى اإلنفتيييي ،   ييييت الجم ييييية رؤسييييسء الجم ييييي 
المتمثدييية  يييت  ييييد اجتمس يييست شيييهاية ميييع األميييي  ال يييسم ضرئييييف مجديييف 
األم  م  أج  كفسلة الت سضل ضالتطتيق ض  س ل الم دومست زرييقل الي ييسيس 

 __________ 

 . 6ياة التسز ة م  الد  سجة ضالفياة الماجع نفت ، الف (5) 
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. ض ت ناار آ ا،  ييت ممييسر ال طييد ( 6) المطظمةالمرتاكة ذات الصدة ز م  
التيييييالح  يييييت م ضنيييييبع الم طيييييول ”ماكيييييب األميييييم المتحيييييدة اإلنديميييييت لدتيييييال

( ميي  الميثييسق، مرييياة ملييى 1) 11أ ايييس“، ذكهات الجم ية زقحكسم المس ة 
أل لدجم ييييية ال سميييية أل  طظييييا  ييييت الم ييييس أل ال سميييية لدت ييييسضل  ييييت حفييييظ 

ذليييك الم يييس أل المت ديييية مطيييبع التيييالح التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ، زميييس  يييت 
 .( 7) ضالحد م  األسدحة

يثييييسق، نييييدمت الجم ييييية ميييي  الم (2) 11ض يمييييس  ت دييييق زسلمييييس ة  
ال سمييية  وصييييست مليييى المجديييف  ت ديييق زمتيييسئ  محيييد ة متصيييدة زصيييول 
التالم ضاألم  الدضليي  أض   دب ملى المجدف ا هسذ مجااءات زرقل  دك 

 ت  وصيس هس، التت أشييسرت ملييى مطييو  المتسئ . ض  ت الجم ية المجدف 
زمييس  ييت تييسءلة، مدرجة زسلف    ييت جييدضل أ مييسل المجدييف، ملييى كفسليية الم

ذليييك مييي   يييالل الطظيييا  يييت محسلييية الحسلييية  يييت جمهوريييية كورييييس الرييي  ية 
الديمياامييية ملييى المحكميية الجطسئييية الدضلييية، ضالطظييا  ييت مواصييدة   ييويا 

م    ييدض أنيي   تحميي  اليتييط  الجباءات ل مسل الف سلية  ت استهداف ك 
 ييية األض ييا ميي  المتيي ضلية  يي  انتهسكييست حيييوق اإلنتييسل. ضشييج ت الجم

جديييف أي يييس  ديييى كفسلييية متيييسءلة المتييي ضلي   ييي  انتهسكيييست الييييسنول الم
اإلنتييييسنت الييييدضلت أض انتهسكييييست ض جييييسضزات نييييسنول حيييييوق اإلنتييييسل  ييييت 

ات الصدة م  األحكسم ذ 3الجمهورية ال ابية التورية. ض ا   ت الجدضل 
 ناارات الجم ية. 

 ت ضلم  دفت الجم ية ال سميية انت ييسن مجدييف األميي  ملييى أي حييس 
 .( 8) ( م  الميثسق3) 11  ضم  ن سق المس ة  د 

ض يمييس  ت دييق زسلمييداض ت التييت جييات  ييت المجدييف، لييم  ييا   ييالل   
(  1)   11أض المييوا     10الفتاة نيد ا ست ااع أي مشسرات صايحة ملييى المييس ة  

( ميييي  2) 11( ميييي  الميثييييسق. ض مييييت اإلشييييسرة ملييييى المييييس ة 4ض )( أ3أض )
مفتوحيييية حييييول أسييييسليب  ميييي  المجدييييف  الميثييييسق مييييا ي   ييييالل مطسنريييية

. ( 9) ت  ولت رئسسة المجدف  الل شييها شيي سر/  اا انظمتهس الكويت، الت 
 __________ 

 . 91الماجع نفت ، الفياة  (6) 
 ، الفياة األضلى م  الد  سجة. 73/75ناار الجم ية ال سمة  (7) 
لالميييالع  ديييى م دوميييست  ييي  اإلحيييس ت األ ييياى مليييى مجديييف األمييي ، انظيييا  (8) 

 ليتم األضل. الجبء التس س، ا
كيسنول  24 ر ية كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م (9) 

ميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت موجهييييييييية ملييييييييى األ 2018الثسنت/ طييييييييس ا 
(S/2018/66  ض م   ميم مده  لدمطسنرة ز د الجدتة  ت رسسلة م  ممث ،)

 (.S/2018/399يت )الكو 

، الم يييييو ة  ييييت 8175ضأثطييييسء  دييييك المطسنريييية، التييييت جييييات  ييييت الجدتيييية 
مميييثال م ييياال ضالجبائيييا  ديييى أل المجديييف ، شيييد  2018شييي سر/  اا ا  6

زريييقل المتيييسئ   ط غيييت أل  اا يييت زريييك   يييسم  وصييييست الجم يييية ال سمييية 
( ميييييي  2) 11مسشيييييييًس مييييييع المييييييس ة المت ديييييية زسلتييييييالم ضاألميييييي  الييييييدضليي    

. ض يييت الجدتييية نفتيييهس، أ ليييى  يييدة متكدميييي  مت ديييييست زريييقل ( 10) الميثيييسق
ة مسييتونيس، متحدثيية زسسييم التفس يي  مييي  المجدييف ضالجم ييية. ضشييد ت ممثديي 

لتفس   مجمو ة المتسءلة ضا  تسق ضالرفس ية،  دى الحسجة ملى  حتي  ا
توى   د ييست األ  ييسء مييي  المجدييف ضالجم ييية ال سميية ”ليصيي  ملييى متيي 

. ضأشييسر ممثيي  كولوم يييس ملييى أل ( 11) “ضم ييس يا ا نفتييسح ضالرييفس ية الجد ييد
اإلصيييالحست الجسريييية ال النييية ضالتفس ييي  ميييي  المجديييف ضالجم يييية،  يييالل 

أل  ه ييع لاكييسئب التييالم ضاألميي  ضالتطمييية، رييت ” مدييية متييتماة  ط غييت 
س أي ييس زييسلجهو  التييت . ضأشس  ممث  كولوم ييي ( 12) “الست ااع ضالتحتيطستل

مولهس مهتدف رؤسسء المجدف، زمس  يهس ا جتمس ييست مييع رئيييف الجم ييية 
مياامييية. ضرأى ال سمة، م  أج  ج   المطسنرست زرقل الحييس ت أكثييا  ي 

ممثيي  مدييديف أل  يييد اجتمس ييست مييي  رؤسييسء مجدييف األميي  ضالجم يييية 
 ييت مجدييف ا نتصييس ي ضا جتمييس ت ”سيم ييت شييومس مييويال ال سميية ضال

 .( 13) الثالثة  بيب التطتيق“  يمس مي  أ مسل األجهبة 

 11ضبسإلضس ة ملى ذلييك،  مييت اإلشييسرة زرييك   ييسم ملييى المييس ة  
ماة ضاحدة  الل مداض ت المجدف زرقل صول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، 

ل أحكسمهييييس  مييييطح ضذلييييك ميييي  جسنييييب ممثيييي  كييييوت  يفييييوار، الييييوي ذكييييا أ
 ييييس أل الجم ييييية ال سميييية سييييد ست ” راسيييية ضمطسنريييية جميييييع المتييييسئ  ضالم

الييدضليي  ض وجييي  انت ييسن الييدضل األ  ييسء  المتصييدة زصييول التييالم ضاألميي 
 .( 14) ملي “ضالمجدف 

 

 
 

 __________ 

 (10) S/PV.8175  الجبائا(.   78)جمهورية م اال اإلسالمية( ضالصفحة   39، الصفحة( 
 . 46الماجع نفت ، الصفحة  (11) 
 . 52الماجع نفت ، الصفحة  (12) 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (13) 
 (14) S/PV.8262 32، الصفحة . 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/75
https://undocs.org/ar/A/RES/73/75
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8262


 العالقات مع أجهزة األمم المتحدة األخرى   -الجزء الرابع  
 

 

223 19-13967 

 

 2الجدضل 
 قرارات الجمعية العامة بشأن المبادئ العامة للتعاون في مجال صون السالم واألمن الدوليينالتوصيات المقدمة إلى مجلس األمن في 

 أحكسم الياار ناار الجم ية ال سمة ض سريه 
 لواردة في تقرير األمين العام عن أسباب النزاع في أفريقيا وتحقيق السالم الدائم والتنمية المستدامة فيهاتوصيات اتنفيذ ال  

72/311 
 2018أ دول/س تم ا  10

  تييياف زسلتحيييديست ضالمهيييسما المتطسميييية الجد يييدة التيييت  واجييي   مدييييست حفيييظ التيييالم ضال  ثيييست التيسسيييية التيييت 
المتيييتوى الم طيييت تياييييا الفاييييق المتيييتي  الا ييييع   ييي دع مهيييس األميييم المتحيييدة، ض حييييط  دميييس  يييت ريييوا الصيييد  م 

مديييست األمييم المتحييدة لدتييالم:  طفيييو  وصيييست الفايييق ايييا األمييي  ال ييسم الم طييول ”متييتي    ز مديست التالم ضبتي
المتييتي  الا يييع المتييتوى الم طييت ز مديييست التييالم“، ضكييولك زسلتوصيييست التييت أ ييد هس الييدضل األ  ييسء  ييت  يايييا 

سيييسمة، ض  بييييب الريييااكست ض  سييييمس  يميييس  ت دييق زسلونسيييية، ضالو الم طيييية ز مدييييست حفييظ التيييالم، الدجطيية الهسصييية 
نديمييية، زمييس  ييت ذلييك مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت، ض رييجع مجدييف األميي   دييى الترييسضر، ال سلمييية ضاإل

سيييمس  ييت حييسل ا نتيييسل ميي  حتييب ا نت ييسء، مييع المطظمييست اإلنديمييية الم طييية، ض سصيية ا  حييس  األ اييييت، ض  
 (12 ظ سالم  سز ة لامم المتحدة )الفياةة منديمية لحفظ التالم ملى  مدية حف مدي 

 تقرير المحكمة الجنائية الدولية

73/7 
 2018 راي  األضل/أكتوبا  29

 احييب  يييت ريييوا الصيييد  مبييييس ة ضالمحكمييية الجطسئيييية الدضليييية، ض  رييجع  ديييى مواصيييدة الحيييوار ميييي  األمييم المتحيييدة 
ل، زمس  ت ذلك  يييد مطسنرييست مفتوحيية زرييقل التييالم ضال داليية ي  مجدف األم  ضالمحكمة زرتى األشكسالتحسضر م 

 (20ضبرقل أسسليب ال م   اكب زرك   سص  دى  ضر المحكمة )الفياة 

 االستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة

73/101 
 2018كسنول األضل/ يتم ا  7

 سميية ضمجدييف األميي  ضاألمسنيية ال سميية  يي  ضإذ  رجع   بيب   س ل الم دومست، زسلرك  المطسسب، مييي  الجم ييية ال
مت دييية زسل  ثييست التيسسييية الهسصيية، مييع ا سييتفس ة ميي  الييدضر ا سترييسري لدجطيية مطييسء متسئ  التيسسست ال سميية ال

 جة( التالم، حتب ا نت سء )الفياة الثسمطة م  الد  س

 نساناإلرهاب وحقوق اإل

73/74 
 2018كسنول األضل/ يتم ا  17

اإلررييسب، ضالمد ايييية التطفيوييية لدجطييية مكس حييية اإلررييسب، ضيييم  الو ييييست  رييجع مجديييف األميي ، ضلجطييية مكس حييية 
 طييية، مييع م ييالء ا  ت ييسر دييى  وميييد الصييالت ضالت ييسضل ضالحييوار مييع ريئييست حيييوق اإلنتييسل المالمطوميية مهييم،  

 (34 الواجب لت بيب ضحمسية حيوق اإلنتسل ضسيس ة اليسنول  ت  مدهس الجسري زرقل مكس حة اإلررسب )الفياة
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 3الجدضل 
 واألمن الدوليينالتوصيات المقدمة إلى مجلس األمن في قرارات الجمعية العامة بشأن مسائل محددة متصلة بصون السالم 

 أحكسم ض سريه ية ال سمة ناار الجم 
 حالة حقوق اإلنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  

73/180 
 2018كسنول األضل/ يتم ا  17

جااءات س ذات الصدة ضا هسذ اإلت استطتسجست لجطة التحييق ض وصيس ه رجع مجدف األم   دى مواصدة نظان  
الحسليية  ييت جمهورييية كوريييس الريي  ية المطسس ة لكفسلة المتسءلة، زمس  ت ذلييك ميي   ييالل الطظييا  ييت ممكسنييية محسليية 

هداف الديمياامية ملى المحكمة الجطسئية الدضلية ضالطظا  ييت مواصييدة   ييويا الجييباءات ل ييمسل الف سلييية  ييت اسييت 
انتهسكست حيوق اإلنتسل التت نسلييت  طهييس الدجطيية منهييس  ك  م    دض أن   تحم  اليتط األض ا م  المت ضلية   

 (12ية )الفياة ربمس  رك  جاائم ضد اإلنتسن 

 واص  مطسنرة الحسلة  ت جمهورية كوريس الر  ية الديمياامية، زمس  ت ذلك  رجع أي س مجدف األم   دى أل  
ت ريييوا اليييياار، ض ت ديييع مليييى مريييسركت  حسلييية حييييوق اإلنتيييسل  يييت ال ديييد،  يييت ضيييوء الريييواغ  اله يييياة المثيييسرة  ييي 

 (13أك ا  يمس  ت دق مهون المتقلة )الفياة زسستماار ضبف سلية 

 الجمهورية العربية السوريةحالة حقوق اإلنسان في 

73/182 
 2018كسنول األضل/ يتم ا  17

جميييع المتيي ضلي   يي  انتهسكييست اليييسنول الييدضلت اإلنتييسنت أض انتهسكييست ض جييسضزات   كد ضاضرة ضمسل محسس ة 
د داليية الجطسئييية ض يييس نييسنول حيييوق اإلنتييسل، ضذلييك ميي   ييالل آليييست محدييية أض  ضلييية مطسسيي ة ضنبيهيية ضمتييتيدة ل

جدييف رة ا هييسذ   ييوات  مدييية لتحييييق رييوا الهييدف، ضلهييوا التيي ب،  رييجع ملم ييدأ التكسميي ، ض رييد   دييى ضيياض 
األمييي   ديييى ا هيييسذ اإلجيييااءات المطسسييي ة ل يييمسل المتيييسءلة، مريييياًة مليييى اليييدضر الهيييسم اليييوي يمكييي  أل  ييييوم زييي  

 (33المحكمة الجطسئية الدضلية  ت روا الصد  )الفياة 
  

 من الميثاق 12الممارسة المتعلقة بالمادة  -جيم 
 ]م  الميثسق[ 12المس ة  
األميي ، زصييد  نييباع أض مونييف   سشييا مجدييف  طييدمس  - 1 

ة ال سميية أل  يييدهم التييت رسييمت  ييت الميثييسق،  ديييف لدجم ييي  مييس، الوظييسئف
أيييية  وصييييية  ييييت شييييقل رييييوا الطيييباع أض المونييييف م ه مذا مدييييب ذلييييك مطهييييس 

 مجدف األم .
 -زموا ييييية مجدييييف األمييييي   -يه ييييا األمييييي  ال يييييسم  - 2 

 رييس زكيي  المتييسئ  المتصييدة الجم ييية ال سميية  ييت كيي   ضر ميي  أ ضار ان يس
ولك لت التت  كول مح  نظا مجدييف األميي ، كيي زحفظ التالم ضاألم  الدض 

يه ارس أض يه ا أ  سء األمم المتحدة مذا لم  ك  الجم ييية ال سميية  ييت 
 ضر ان يس رييس، زفيياا  مجدييف األميي  ميي  نظييا  دييك المتييسئ  ضذلييك زمجييا  

 انتهسئ  مطهس.

المجديييييييف المت دييييييييية  تطيييييييسضل اليتيييييييم الفا ييييييييت جييييييييم ممسرسيييييييية  
( م  سد ة الجم ية ال سمة 1) 12س ة ميثسق. ض حد المم  ال 12 زسلمس ة

 يمييييييس  ت دييييييق زييييييقي نييييييباع أض حسليييييية يمييييييسرس مزائهمييييييس المجدييييييف ضظسئفيييييي  
 الميثسق. زموجب

 ( 1)   12ض الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، لييم  ييا  أي مشييسرة ملييى المييس ة   
م ييية ال سميية أل  يييدم  ييت نيياارات المجدييف، ضلييم ي دييب المجدييف ملييى الج

م يطة. ضمع ذلك،  يمس  ت دق زسلحسلة  ييت حسلة  وصية زرقل أي نباع أض 
الدضلييية المحس ييدة الجمهورييية ال ابييية التييورية، أشييسر متكدمييول ملييى اآللييية 

المتييييييتيدة لدمتييييييس دة  ييييييت التحييييييييق ضالمالحييييييية الي ييييييسئية لاشييييييهسص 
نول الييييدضلت ضلي   يييي  الجيييياائم األشييييد   ييييورة ض ييييق  صييييطيف اليييييسالمتيييي  

، التييت 2011ة مطييو آذار/مييسرس لتييوري الما ك يية  ييت الجمهورييية ال ابييية ا
أنريييق هس الجم يييية لتت يييسضل  ديييى نحيييو ضثييييق ميييع لجطييية التحيييييق الدضليييية 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/180
https://undocs.org/ar/A/RES/73/180
https://undocs.org/ar/A/RES/73/182
https://undocs.org/ar/A/RES/73/182
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. ض ييييت رييييوا الصييييد ، ( 15) لمتييييتيدة الم طييييية زسلجمهورييييية ال ابييييية التييييوريةا
 يييييس زي يييييية  دتييييي ي ، أ ابيييييت اليييييدضل األ  يييييسء  يييييت  ت ديييييق أي  ض يميييييس
ة ميي  محس يي  تفس مس ست مهتدفة     بمهس  دى ا سييتماار  ييت ا سيي اجت 

أ اى، م  ميطهس الجم ية، لمواصدة الجهو  الاامية إلنفسذ اليسنول الدضلت 
 .( 16) التت ي جب  يهس المجدف    ا هسذ مجااءات  ت الحس ت

(،  ت ييي   دييى األمييي  ال ييسم أل يه ييا 2) 12ضبموجب المس ة  
تييسئ  المتصييدة زصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي  التييت الجم يَة ال سميية زسلم

 ت مح  نظا مجدف األم  أض التت  ا  المجدف م  الطظا  يهس. ر

ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضض يييس لمييس  يت ييي   دييك المييس ة،   
ر الجم يييية ال سمييية زسلمتيييسئ  المتصيييدة زصيييول  ضاصييي  األميييي  ال يييسم م  يييس 

حيييي  نظييييا المجدييييف أض التييييت  ييييا   التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي  التييييت كسنييييت م 
. ضاسييتطدت اإل  ييسرات ملييى ال يسنييست المييوجبة  ( 17) المجدييف ميي  الطظييا  يهييس 

لدمتيييسئ  الم اضضييية  ديييى المجديييف ضالماحدييية التيييت مدغهيييس الطظيييا  يييت  ديييك  
  11 و يس  دى أ  سء المجدييف ض يييس لدمييس ة  المتسئ ، ضرت ميسنست ُ  مَّم أس 
وا ييية المجديييف، صييول  ديييى م. ض يييم الح( 18) ميي  نظسميي  اليييدا دت الم نييت

(،  ييي  ماييييق نييييسم األميييي  ال يييسم مت مييييم 2) 12التيييت  يت ييييهس الميييس ة 
 __________ 

لمبيد م  الم دومست    منرسء اآللية الدضلية المحس دة المتتيدة لدمتس دة  يت  (15) 
التحييق ضالمالحية الي سئية لاشهسص المتي ضلي   ي  الجياائم األشيد   يورة 

مهورييية ال ابييية التييورية، انظييا طيف اليييسنول الييدضلت الما ك يية  ييت الجض يق  صيي 
 جيم. -، الجبء الاازع، اليتم أض 2017-2016، مدحق الماجع

انظا،  دى س ي  المثسل،  ت مميسر ال طيد الم طيول ”الحسلية  يت الرياق األضسيط“،   (16) 
S/PV.8174 رولطييدا(، ض    16صييفحة  ، ال(S/PV.8221  الو يييست    4، الصييفحة(

)رولطيييييدا(؛ ض يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول ”المييييياأة ضالتيييييالم    7المتحيييييدة( ضالصيييييفحة  
؛ ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول  )ليهتطرييتس  (   38، الصييفحة  S/PV.8234ضاألميي “،  
،  S/PV.8244 ي “،  ت الريييياق األضسيييط، زميييس  ييييت ذليييك ن يييية  دتيييي ”الحسلييية  ييي 
)الكوييييييييييت(؛ ض يييييييييت    5، الصيييييييييفحة  S/PV.8256)الكوييييييييييت(، ض    30الصيييييييييفحة  
،  S/PV.8262”صييييييييول التييييييييالم ضاألميييييييي  الييييييييدضليي “،    ال طييييييييد الم طييييييييول  ممييييييييسر 

  54)ليهتطريييييتس  (، ضالصيييييفحة    54)رولطيييييدا(، ضالصيييييفحة    19ض    18 الصيييييفحتسل 
)مدجيكيييييييييس(،    66)المكتييييييييييك(، ضالصيييييييييفحة    60ض    59)أ الطيييييييييدا(، ضالصيييييييييفحتسل  

  104ض    103(، ضالصييييفحتسل  )أضكاانيييييس   77)مي سليييييس(، ضالصييييفحة    67 ضالصييييفحة 
   يييت الطبا يييست المتيييدحة“،  ت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”حمسيييية الميييدنيي ) اكييييس(؛ ض ييي 

S/PV.8264  نيوزيدطدا(.    111)جطوب أ ايييس(، ضالصفحة    101، الصفحة( 
 .A/73/300انظا  (17) 
زيييسء، ”المتييييسئ   -سنيييييس م دومييييست، انظيييا الجييييبء الثيييسنت، اليتيييم ثلمبييييد مييي  ال (18) 

 (“. 11ض  10الم اضضة  دى المجدف )المس  سل 

  ييسء المجدييف. ضإذ  ديييت الجم ييية اإل  ييسر، مريياضع اإل  ييسر  دييى أ 
 .( 19)  يد أحسمت  دمس ز  رسميس  ت شك  ميار

 
الممارسرررررة المتعلقرررررة بأحكرررررام الميثررررراق المتصرررررلة  -دال 

 لجمعية العامةمجلس األمن إلى ابتوصيات 
 ]م  الميثسق[ 4المس ة  
ل لمتحيييدة م سحيييية لجمييييع الييييدض ال  يييوية  يييت األمييييم ا - 1 

، ضالتييت  ق ييو نفتيييهس زس لتبامييست التييت  ت يييمطهس األ يياى المح يية لدتيييالم
لهيئييية أنهيييس نيييس رة  ديييى  طفييييو ريييون ا لتباميييست ريييوا الميثيييسق، ضالتيييت  ييياى ا

 ضراغ ة  ي .
ن يييول أيييية  ضلييية مييي  ريييون اليييدضل  يييت   يييوية األميييم  - 2 

  دى  وصية مجدف األم .المتحدة  تم زياار م  الجم ية ال سمة مطسءً 
 
 ]م  الميثسق[ 5المس ة  
يجوز لدجم ية ال سمة أل  ونف أي   و ا هو مجدييف األميي   

نِّ َدييي   مييياًل مييي  أ ميييسل المطيييع أض اليميييع،  ييي  م سشييياة حييييوق ال  يييوية 
مجدييف األميي ، ضلمجدييف األميي  ول ذلك مطييسءً  دييى  وصييية ضمبايسرس، ضيك

 ضالمبايس. أل  ا  لهوا ال  و م سشاة  دك الحيوق 
 
 ]م  الميثسق[ 6المس ة  
سء األمييم المتحييدة  ييت انتهييسك م ييس أل   و م  أ  يي مذا أم    

الميثييسق جييسز لدجم ييية ال سميية أل  فصييد  ميي  الهيئيية مطييسءً  دييى  وصييية 
 مجدف األم .

 
  ]م  الميثسق[ 93م  المس ة  2الفياة  
ميي  األميييم المتحيييدة أل  ط ييم مليييى الطظيييسم  ضلييية ليتيييتيجييوز لد 

األسسسييت لمحكميية ال ييدل الدضلييية زريياضر  حييد رس الجم ييية ال سميية لكيي  
 جدف األم .حسلة مطسء  دى  وصية م

 __________ 

، الوي 2018أ دول/س تم ا    12الم ر     72/562انظا ميار الجم ية ال سمة   (19) 
ميي  ال يسم زموجييب أحسميت  يي  الجم يية ال سميية  دميس زسإل  يسر اليوار  ميي  األ

(؛ انظيا أي يس A/72/300) 2017أ دول/سي تم ا  1 ر  (، الم2) 12المس ة 
جيييييييم. ضحتييييييى -، الجييييييبء الاازييييييع، اليتييييييم أض 2017-2016الماجييييييع، مدحييييييق 

، لييم  حييط الجم ييية ال سميية  دمييس زسإل  ييسر 2018كييسنول األضل/ يتييم ا  31
أ دول/سيييي تم ا  1(، المييي ر  2) 12المييييس ة مييي  األمييييي  ال يييسم زموجيييب  اليييوار 
2018 (A/73/300 ) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8174
https://undocs.org/ar/S/PV.8221
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8256
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/A/73/300
https://undocs.org/ar/A/72/300
https://undocs.org/ar/A/73/300
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 ]م  الميثسق[ 97المس ة  
هيئيية ميي  يكول لدهيئة أمسنة  رييم  أميطييس  سمييس ضميي   حتييسجهم ال 

ال سم مطسء  دى  وصييية مجدييف  الموظفي . ض  ي  الجم ية ال سمة األمي 
 األم . ضاألمي  ال سم رو الموظف اإل اري األك ا  ت الهيئة.

 
  الم نت[]م  الطظسم الدا دت  60المس ة  
الدضلييييية صييييييسح ة مدييييييب  مييييي  مييييييس مذا كسنييييييتيييييييار مجدييييييف األ 

ال  يييييوية ريييييت،  يييييت  ييييييد ان،  ضلييييية مح ييييية لدتيييييدم ضنيييييس رة  ديييييى الو يييييسء 
 يييت الميثيييسق ضراغ ييية  يييت ذليييك، ضمييي  ثيييم زس لتباميييست المطصيييوص  ديهيييس 

 مذا كسل  وصت زي ول الدضلة صسح ة ال دب  ت ال  وية. مس
  زي ييول الدضليية صييسح ة ال دييب  ييت مجدييف األميي   يي ذا أضصييى 

ية، كييسل  دييي  أل  اسيي  التوصييية ملييى الجم ييية ال سميية مرييفو ة ال  ييو 
 زمح ا كسم  لدمطسنرة. 

سح ة ال دييب  ييت ضإذا لييم  ييوص مجدييف األميي  زي ييول الدضليية صيي  
ال  ييوية أض أجييه  الطظيييا  ييت مد هيييس، كييسل  دييي  أل يييييدم ملييى الجم يييية 

 فو س زمح ا كسم  لدمطسنرة. ال سمة  ياياا  سصس مر

 سميية  ييت  وصيييت  م  نظييا الجم ييية الضلكت ي م  مجدف األ 
 ت  ضر هس التسلية لتديييت ال دييب، ييييدم مجدييف األميي   وصيييت  ن يي  ان يييس  

جم يييية ال سمييية زميييس   ييييي   ييي   متييية ض رييياي   وميييس، اليييدضرة ال س يييية لد
 سئية  يي     أرب ة أيسم ن   ان يس  أية  ضرة استثط  ضبمس
 دييييى ا هييييسذ   يمييييس  ت دييييق ز ييييد  ميييي  المتييييسئ ،  ييييط  الميثييييسق 

مرييييتاكة، ضلكيييي  ييت ييييت زييييقل  تهييييو  المجدييييف ضالجم ييييية ال سميييية نيييياارات
يمييييس  تصيييي  زي ييييول المجدييييف نيييياارا  ييييت المتييييقلة أضً . ضرييييوا رييييو الحييييسل  

(، ض  يييييي  األمييييي  6ض  5ض  4األ  ييييسء أض ضنفهييييم أض  صييييدهم )المييييوا  
لراضر التت يجوز زموج هس لدضلة ليتييت ميي  األمييم (، ضا97ال سم )المس ة 

لمتحييييييدة أل  ط ييييييم ملييييييى الطظييييييسم األسسسييييييت لمحكميييييية ال ييييييدل الدضلييييييية ا
األسسسييييت . ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك،  ييييط  الطظييييسم ( 20) ((2) 93 )المييييس ة

 __________ 

م  الطظسم األسسست لمحكمة ال دل الدضلية  دى  69( ض 3) 4 ط  المس  سل  (20) 
يمكيي    ييديم مجديف األميي   وصييست ملييى الجم يية ال سميية زريقل الريياضر التيت

زموج هييس لدضليية ميياف  ييت الطظييسم األسسسييت،  ضل أل  كييول   ييوا  ييت األمييم 
ديى المتحدة، أل  رتاك  يت انتهيسب أ  يسء المحكمية ض يت م  يسل   يد الت  

 الطظسم األسسست. 

لالية الدضلية لتصايف األ مسل المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي   دييى أل 
 .( 21) سئمة ييدمهس مليهس المجدف طتهب الجم ية ن سة اآللية م  ن

ا أي متييييسئ  مت دييييية يييييد ا سييييت ااع، ليييي ض ييييالل الفتيييياة ن  م ُ ثييييَ
زراضر ا ن مسم ملى الطظييسم األسسسييت لمحكميية ال ييدل الدضلييية. ضلييم  ييا  

، ضلييم يكيي  رطييسك أي نرييسر  يمييس  ت دييق 6ض  5ض  4مشسرة ملى المييوا   أي
المرييييييمولة زي ييييييول أض ضنييييييف أض  صيييييي  أي  ضل أ  ييييييسء  ييييييالل الفتيييييياة 

الجم ييييييية  ييييييت أ  يييييي  ، نظييييييا المجدييييييف ض 2018زييييييسلتيايا. ض ييييييت  ييييييسم 
الممسرسيييست  يميييس  ت ديييق زقحيييدث  مديييية   تييييسر ض  ييييي  األميييي  ال يييسم، 

ض  يييسضل المجديييف ضالجم ييية أي يييس  يييت . ( 22) 2016التييت جيييات  يييت  ييسم 
 دى انتهييسب ن ييسة لميي ء الرييواغا  ييت نسئميية اآللييية الدضلييية  2018  سم

 المت يية لدمحكمتي  الجطسئيتي . لتصايف األ مسل
 
 6و  4المادتين ة: اإلشارات إلى األمم المتحدالعضوية في  

أي  ضلة  ت   وية األمييم المتحييدة ضإييييسف   ييوية  تم ن ول  
 ضلة   و أض  صدهس م  المطظمة زياار م  الجم ييية ال سميية مطييسء  دييى 

لميثييسق(. ضض يييس ميي  ا 6ض  5( ض 2) 4ية م  مجدييف األميي  )المييوا   وص
مييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت لمجديييف األمييي ، يييييدم المجديييف  60لدميييس ة 

ت الحييدض  البمطييية الميييارة، زرييقل كيي   وصيييس   ملييى الجم ييية ال سميية،  يي 
 الرقل.مدب   وية مرفو ة زمح ا كسم  لدمطسنرة التت أجاارس مهوا 

لفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم  ييوصِّ المجدييف زي ييول أي ل اض ييال 
سييد ية  ضلة  ت   وية األمييم المتحييدة. ضلييم ييييدم المجدييف أي  وصيييست 

 تتد ت  يديم  يايا  ييسص ملييى الجم ييية ال سميية. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، 
  ييسء أض زفصييدهس. لم  وصِّ المجدف ز ييسف   وية أي ميي  الييدضل األ

الم ييييو ة  يييت  8183شيييسر،  يييت الجدتييية مييييد أل رئييييف  ضلييية  دتييي ي  أ
زرييييييقل ال طييييييد الم طييييييول ”الحسليييييية  ييييييت الريييييياق  2018شيييييي سر/  اا ا  20

لييك ن ييية  دتيي ي “، ملييى أل  ضليية  دتيي ي  سييتكثف األضسييط، زمييس  ييت ذ
 مدهس  ت المتتي   م  أج  ا ن مسم ملى األمم المتحدة ك  ييو كسميي  

جدتيييية ت ال. ض ييي ( 23) ، ض  يييس المجدييييف مليييى  حييييييق ذليييك الهييييدفال  يييوية
نيتييسل/أماي  زرييقل ال طييد نفتيي ، أ يياب ممييثال  26، الم يييو ة  ييت 8244

 __________ 

مييي  الطظيييسم األسسسيييت لاليييية الدضليييية لتصيييايف األ ميييسل المت ييييية  10الميييس ة  (21) 
 (. 1ق ، الما (2010) 1966لدمحكمتي  الجطسئيتي  )الياار 

م التيييت  ميييت  يييت  يييسم  لمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  مجيييااءات ا تييييسر األميييي  ال يييس  (22) 
  ال. -، الجبء الاازع، اليتم أض  2017-2016الماجع، مدحق  ، انظا  2016

 (23) S/PV.8183 10-7، الصفحست . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/PV.8183
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ول  ضليييية  دتيييي ي    ييييوا كسميييي  كوبييييس ضاألر ل  يييي   ق يييييد مدييييد همس لي يييي 
 .( 24) المطظمة ال  وية  ت

 
 وتعيينهإجراءات اختيار األمين العام  

 ييييييالل الفتيييييياة المرييييييمولة زييييييسلتيايا، نييييييسنل المجدييييييف ز يجييييييسز  
مفتوحيييية  مجيييااءات ا تييييسر ض  ييييي  األميييي  ال يييسم، ضذليييك  يييالل مطسنرييية

لمجديييف ضجيييات  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ” طفييييو  طسضليييت أسيييسليب  مييي  ا
 8175. ض ييت الجدتيية ( 25) “(S/2017/507مييوكاة رئيييف مجدييف األميي  )

،  حييييييدثت ممثدييييية مسيييييتونيس زسسييييييم 2018شييييي سر/  اا ا  6الم ييييييو ة  يييييت 
الريييييييفس ية،  ريييييييج ت المجديييييييف  ديييييييى مجمو ييييييية المتيييييييسءلة ضا  تيييييييسق ض 

است ااع أسسليب  مد  مهدف  حتي   فس د  مييع الجم ييية ال سميية  دييى 
 ثس مييي  أ  ييسء المجدييف  ييالل  مدييية أسييسس المطسنرييست التييت جييات حييد

ا تيسر األمي  ال سم الجد ييد، ضأشييسرت ملييى ”المتيي ضلية الجمس ييية لمجدييف 
 وصييييية ملييييى  األميييي   يييي  التوصيييي  ملييييى  وا ييييق  ييييت اآلراء زرييييقل  يييييديم

ت يييي  األمييي  ال ييسم“، ض  ييت ملييى  ييدم الترييجيع  دييى الجم ييية ال سميية م 
أثطييسء  مدييية ا نتييااع الرييكدت  اسييتهدام ز سنييست ا نتييااع المامييبة زييسأللوال

ل مسل المتسضاة  ييت الحيييوق ضالحفييسظ  دييى  ضر جميييع أ  ييسء المجدييف 
 سميية  ت ال مدية. ض  ت المجمو ة المجدييف كييولك ملييى  يييديم محسمييست 

اشيييحي  ضإليييى التواصييي  المفتيييوح زريييقل نتيييسئ  مطتظمييية زريييقل ا تييييسر الم
ثديية كوبييس ملييى  مدييية . ض ت الجدتة نفتييهس، أشييسرت مم( 26) ا نتااع الركدت

زس ت سررييييييس ” مدييييييية  2016ا تيييييييسر األمييييييي  ال ييييييسم ض  ييطيييييي   ييييييت  ييييييسم 
 .( 27) “الدضل األ  سء مت ونة م  المرسضرات ض  س ل اآلراء مع غيا

، 2018أ دول/سيي تم ا  17، المتهييو  ييت 72/313ض ييت الييياار  
ال ييييسم كييييارت الجم ييييية ال سميييية التقكيييييد  دييييى أل  مدييييية ا تيييييسر األمييييي  

ض  ييط   هتدييف  يي  ال مدييية المت  يية  يمييس  ت دييق زسلاؤسييسء التطفيييو ي   ييت 
م ستيييست مطظومييية األميييم المتحيييدة، زيييسلطظا مليييى  ضر كييي  مييي  المجديييف 

اشييد  مدييية ق، ضشييد ت  دييى أل  تت ميي  الميثييس 97ضالجم ية ض يس لدمييس ة 
 __________ 

 (24) S/PV.8244 81ض  68، الصفحتسل . 
ت ذلييييك ا جتمييييسع الكويييييت، التييييت  ولييييت رئسسيييية المجدييييف  ييييالل شييييها نظميييي  (25) 

شييي سر/  اا ا. ضكيييسل م اضضيييس  ديييى المجديييف ميييوكاة مفسريميييية ما يييية ماسيييسلة 
موجهييية مليييى األميييي  ال يييسم مييي  ممثييي   2018كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  24م ر ييية 
 مييم مدهي  لدمطسنرية ز يد الجدتية  يت رسيسلة (، ض يم  S/2018/66الكويت )

 (. S/2018/399م  ممث  الكويت )
 (26) S/PV.8175 46، الصفحة . 
 . 69الماجع نفت ، الصفحة  (27) 

  ا تيييسر األمييي  ال ييسم زم ييدأي الرييفس ية ضالرييمولية، زس سييتطس  ملييى أ  يي 
ض ت الياار نفت ، أكييدت  . ( 28) الممسرسست ضمرسركة جميع الدضل األ  سء

الجم يييييية مييييي  جد يييييد التبامهيييييس زيييييقل  واصييييي ،  يييييت سييييييسق الفاييييييق ال سمييييي   
 97س ة  مة ضض يس ألحكسم الميي المهص  الم طت متطريط أ مسل الجم ية ال س 

م  الميثييسق،  راسيية ميياق م تكيياة لتحتييي   مدييية ا تيييسر ض  يييي  األمييي  
سم، ضرح ييت زسلت ييسضل مييي  الجم ييية ضالمجدييف  ييت مييدء ال مدييية ض  ميييم ال يي 

الم دومييست  يي  الماشييحي   ييالل أحييدث  مدييية   تيييسر األمييي  ال ييسم، 
ع مااحيي  ال مدييية ضشييج ت  دييى  حتييي  التفس يي  مييي  الجهييسزي   ييت جمييي 

 .( 29) الرفس ية ف البيس ة  ت   بيبمهد
 
اآلليرة الدوليرة لتصرريف  العرام فري تعيين القضاة والمردعي 

 الجنائيتينل المتبقية للمحكمتين األعما

المييييييييي ر   (2010) 1966أنريييييييييق المجديييييييييف، زموجيييييييييب نييييييييياارن  
، اآللييييية الدضليييييية لتصييييايف األ ميييييسل 2010األضل/ يتيييييم ا  كييييسنول  22

المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي  لت يي دع زسلمهييسم المت يييية ميي   ميي  كيي  
المحكمييية الدضليييية لمحسكمييية األشيييهسص المتييي ضلي   ييي  ا نتهسكيييست مييي  

 وغوسيييال يس  الجتييييمة لدييييسنول اإلنتيييسنت اليييدضلت التيييت ار ك يييت  يييت مندييييم
لمحسكميية األشييهسص  ضالمحكميية الجطسئييية الدضلييية 1991و  سم التسزية مط 

يييست  ييي  ا نتهسكي يييك مي ييية ضغييييا ذليي المتييي ضلي   ييي  أ ميييسل اإلزيييس ة الجمس يي
الجتيمييية لديسنيييول اإلنتييسنت الييدضلت الما ك يية  ييت منديييم رضانييدا ضالمييوامطي  

ضغيارييييييس مييييييي  الاضانييييييد ي  المتيييييي ضلي   ييييييي  أ مييييييسل اإلزييييييس ة الجمس يييييييية 
كييسنول  1سضرة مييي  الما ك يية  ييت أراضييت الييدضل المجيي  لممسثدييةا نتهسكييست ا
. ضض يس لدطظييسم األسسسييت 1994كسنول األضل/ يتم ا  31الثسنت/ طس ا ض 

لالية،  طتهب الجم ييية ال سميية ن ييسة اآللييية ميي  نسئميية ييييدمهس المجدييف. 
ال سم نسضيس  ض ت حسلة ضجو  شسغا  ت نسئمة ن سة اآللية، ي ي  األمي 

لمت يييية ميي  مييدة الو ييية ئيتت المجدف ضالجم ية لدفتاة اضر مع ر ز د الترس
الم طييية. ضييييوم األمييي  ال ييسم، ز ييد الترييسضر مييع رئيييف المجدييف ضن ييسة 
اآللييية، مت يييي  رئيييف لالييية ميي  مييي  ن ييس هس. ضي ييي  المجدييف المييد ت 

 .( 30) ال سم مطسء  دى  اشيح األمي  ال سم
 __________ 

 . 66، الفياة 72/313ناار الجم ية ال سمة  (28) 
 . 73ض  69الماجع نفت ، الفيا سل  (29) 
م  الطظسم األسسست لالية الدضلية لتصيايف األ ميسل  14ض  11ض  10الموا   (30) 

 (. 1، الما ق (2010) 1966ي  الجطسئيتي  )الياار المت يية لدمحكمت

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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أحييد ن ييسة اآللييية  اسييتيسلةالفتاة نيد ا سييت ااع، ضب ييد ض الل  
سر المجديييف  دميييس زيييس تبام األميييي  ال يييسم   ييييي  ضض يييسة نيييسع آ يييا، أحييي 

. ( 31) نسضيييييي  ماشييييحي  لميييي ء الرييييسغاي  لمييييس   يييييى ميييي  مييييدة ض  تيهمييييس
ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، أحييسر المجدييف  دمييس زييس تبام األمييي  ال ييسم م ييس ة 

 ة سم إل يييسلييية، ضكيييولك  اشييييح المييد ت ال ييي نسضييييس ضرئييييف اآل 23  يييي  
 2422. ض ييت ضنييت  حييق، ضبموجييب الييياار ( 32)   ييطيي  لفتيياة ض ييية جد ييدة

( ميي  4) 14، ض مييال زسلمييس ة 2018حبياال/ ونييي   27الميي ر   (2018)
ت ال ييييسم لالييييية الدضلييييية الطظييييسم األسسسييييت لالييييية،  ييييي  المجدييييف المييييد 

 مييوز/  1سرا ميي  ل المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي  ا ت يي األ مييس لتصييايف
 __________ 

 . S/2018/1152ض  S/2018/191انظا  (31) 
. ض يمس  ت دق مائيف اآلليية، أمديغ األميي  ال يسم المجديف S/2018/627انظا  (32) 

مي  الطظييسم األسسسييت، ضب ييد الترييسضر مييع  11ميي  المييس ة  1زقني ،  مييال زييسلفياة 
ي تييبم م ييس ة   يييي  الييائيف الحييسلت لفتيياة ض ييية جد ييدة  متييد ميي   ن ييسة اآللييية،

، ض  ييييييي  نيييييسع 2019كيييييسنول الثسنت/ طييييس ا  18مليييييى  2018ييييي   ول/ موز 1
حبيييياال/  30مليييى  2019كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  19مهتديييف رئيتيييس ا ت يييسرا مييي  

 (. S/2018/626) 2020 وني  

 رييييييياي   16. ض يييييييت ( 33) 2020حبياال/ ونيييييييي   30حتيييييييى  2018 وليييييييي  
، ضجيييي  رئيييييف مجدييييف األميييي  رسييييسلة ملييييى رئيييييف 2018الثييييسنت/نو م ا 

اي  الجم ية ال سمة يحييي  مهييس ملييى الجم ييية نسئميية الماشييحي  لميي ء شييسغ
ال سميية الهسمتيية ضالتيييتي ،  الجدتيية. ض ييت ( 34) ليسضيييي   ييت نسئميية اآللييية
، ض مييييال 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا  21التييييت  يييييد هس الجم ييييية  ييييت 

ميي  الطظييسم األسسسييت لالييية، انته ييت الجم ييية نسضيييس ضاحييدا  10زسلمييس ة 
ميي  نسئميية الماشيييحي  التييت أحسلهيييس مليهييس المجدييف، ضذليييك لفتيياة   يييوية 

، 8201يييييية  يييييسم نهس حتيييييى. ض ( 35) 2020حبياال/ ونيييييي   30حتيييييى  متيييييد 
 ك  الجم ييية نييد ضا يييت ز ييد  دييى ا تيييسر اليسضييت الثييسنت. ضلالمييالع  لم

 دييى مبيييد ميي   فسصييي  اإلجييااءات التييت ا هييورس كيي  ميي  األمييي  ال ييسم 
ضالمجدف ضالجم ية  يمس  ت دق زسآللية الدضلية لتصايف األ مسل المت يييية 

 .( 36) 4الجدضل  طسئيتي ، انظالدمحكمتي  الج
 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2422الياار  (33) 
 (34) A/73/578 . 
 ألف.  73/415انظا ميار الجم ية ال سمة  (35) 
 . 27لمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم  (36) 

 
 4الجدضل 

لتصرريف األعمرال المتبقيرة للمحكمترين الجنرائيتين يرة دولاإلجراءات التي اتخذها مجلس األمن والجمعية العامة فيما يتعلق بقضراة اآلليرة ال
 العام بهاوالمدعي 

 رسسلة م  رئيف مجدف األم  رسسلة م  األمي  ال سم
نيييييييييياار مجدييييييييييف 
 األم  ض سريه 

اإلحسليييييييية ملييييييييى 
 الجم ية ال سمة

الجم ية ناار أض ميار 
 ال سمة ض سريه 

 ناآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتي     
S/2018/190 يحييييي  مهييييس  اشيييييح نسضييييية لميييي ء شييييسغا  ييييت ،
 نسئمة ن سة اآللية

S/2018/191  يحيييط  يهييس  دمييس زييس تبام األمييي ،
 ال سم   يي  اليسضية الماشحة لم ء الرسغا

   

S/2018/255 يحيييي  مهيييس رسيييسلة مييي  رئييييف الجم يييية ال سمييية ،
 سضية الماشحة وا ق  يهس  دى   يي  الي

    

S/2018/626  ديييييغ  يهيييييس المجديييييف زس تبامييييي  م يييييس ة   ييييييي   ،
يح المييد ت ال ييسم إل ييس ة    اشيي ضيحييي  نسضيييس ضرئيييف اآللييية 23
   ييط 

S/2018/627  يحيييط  يهييس  دمييس زييس تبام األمييي ،
نسضييييييس ضرئييييييف اآللييييييية،  23ال يييييسم م يييييس ة   ييييييي  

 ضكولك  اشيح  المد ت ال سم إل س ة   ييط 

2422  (2018 )   
حبياال/ وني   27

 ( 1)الفياة  2018

  

S/2018/652 يحيييي  مهيييس رسيييسلة مييي  رئييييف الجم يييية ال سمييية ،
 نسضيس م  ن سة اآللية 23 وا ق  يهس  دى م س ة   يي  

    

S/2018/963  يحيييي  مهيييس م دوميييست  ييي  التاشييييحست لريييغ ،
 مطص ت اليسضيي  الرسغاي   ت نسئمة اآللية

S/2018/756 ي ديب  يهيس مليى األميي  ال ييسم أل ،
شييحست لرييغ   يد و اليدضل األ  يسء مليى  ييديم  ا 
 ليةالمطص ي  الرسغاي   ت نسئمة اآل

 A/73/578 73/415 ألييييييييييييييييييييف 
كييييييسنول األضل/  21

 2018 يتم ا 
S/2018/1151 يحييييي  مهييييس   يييييي  نييييسع لميييي ء شييييسغا  ييييت ،
 اآلليةنسئمة ن سة 

S/2018/1152  يحيط  يهس  دمس زس تبام األميي ،
 )أ(ال سم   يي  اليسضت الماشح لم ء الرسغا

   

 
 . S/2019/84انظا  )أ( 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/191
https://undocs.org/ar/S/2018/1152
https://undocs.org/ar/S/2018/627
https://undocs.org/ar/S/2018/626
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/A/73/578
https://undocs.org/ar/S/2018/190
https://undocs.org/ar/S/2018/191
https://undocs.org/ar/S/2018/255
https://undocs.org/ar/S/2018/626
https://undocs.org/ar/S/2018/627
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/652
https://undocs.org/ar/S/2018/963
https://undocs.org/ar/S/2018/756
https://undocs.org/ar/A/73/578
https://undocs.org/ar/S/2018/1151
https://undocs.org/ar/S/2018/1152
https://undocs.org/ar/S/2019/84
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 أعضاء محكمة العدل الدوليةانتخاب  -هاء 
  ]م  الطظسم الدا دت الم نت[ 40المس ة  
دموا  ذات الصييدة  ييت   ض يس لمجدف األميجاي التصويت  ت  

 الميثسق ض ت الطظسم األسسست لمحكمة ال دل الدضلية.
 
  ]م  الطظسم الدا دت الم نت[ 61المس ة  
 تييتما أييية جدتيية ي يييدرس مجدييف األميي   مييال زقحكييسم الطظييسم  

األسسست لمحكمة ال دل الدضلية م  أجيي  انتهييسب أ  ييسء لدمحكميية ملييى 
د الميياا  شييغدهس زقغد ييية أل يفييوز  ييد  ميي  الماشييحي  متييسضع ل ييد  الميس يي 

 م دية م  األصوات  ت انتااع أض أكثا.
مجييااءات  هييسذ الدضلييية اميية ال ييدل  ت دب انتهسب أ  ييسء محك 

م  نَِّ   المجدف ضالجم ية ال سمة،  دى أل ييوم ك  م  الجهسزي  مييولك 
مييييييية ل مديييييييية ا نتهيييييييسب  يييييييت  زريييييييك  متيييييييتي . ض يييييييا  اإلجيييييييااءات المطظهِّ

، ض يييييت ( 37) طظييييسم اليييييدا دت الم نييييت لدمجديييييفمييييي  ال 61ض  40 المييييس  ي 
األسسسيييييت  مييييي  الطظيييييسم 15ض  14ض  12مليييييى  10ضمييييي   8ض  4 الميييييوا 

ميي  الطظييسم الييدا دت  151ض  150، ضالمييس  ي  ( 38)  ييدل الدضليييةلمحكميية ال
 .( 39) لدجم ية ال سمة

ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، أجاى المجدف انتهسزست لت يي   
ال يييدل الدضليييية  يييت شيييسغا نيييت   ييي  اسيييتيسلة أحيييد أحيييد أ  يييسء محكمييية 

 .1الي سة،  دى الطحو الم ي   ت الحسلة 
 

 __________ 

لثيييسنت، بء امييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت أي يييس  يييت الجييي  40 يييتم  طيييسضل الميييس ة  (37) 
 اليتم ثسمطس، ”ا هسذ الياارات ضالتصويت“. 

مي  الطظيسم األسسسيت لمحكمية  15ض  14ض  12مليى  10ضمي   4 ط  الموا   (38) 
مة لمس  دت: )أ( نيسم المجمو ست الومط ية ال دل الدضلية  دى اإلجااءات المطظهِّ
 يية متاشيح ن سة ل  وية محكمة التحكيم الدائمة، )ب( الحصيول  ديى األغد

د  نتهيييسب الي يييسة،  الالزميية  نتهيييسب الي يييسة، )ج(  ييد  الجدتيييست التيييت ُ  يييَ
 يييييد ميييي  ما مرييييتاك مذا زييييييت مطسصييييب شييييسغاة ز ييييد نيييييسم مجدييييف األميييي    ) (

لمطسصييب  ضالجم ييية ال سميية ز يييد أكثييا ميي  ثييالث جدتييست، )ه( مجييااءات شييغ  ا 
ض ييط     سصيب. الريسغاة، )ض( ميدة ض يية الي يسة المطته يي  لرييغ  ميس يهديو مي  مط 

  دى أل  تصاف ك  جهسز م  الجهسزي  زرك  متتي     اآل ا.    8المس ة  
مييي  الطظيييسم اليييدا دت لدجم يييية ال سمييية  ديييى أل  151ض  150 يييط  المس  يييسل  (39) 

محكمية ضأل أيية جدتية انتهسب أ  سء المحكمة يجاي ض يس لدطظسم األسسست لد
مييي  أجييي  انتهيييسب كمييية   ييييدرس الجم يييية  ميييال زقحكيييسم الطظيييسم األسسسيييت لدمح

أ  يسء لدمحكمية  تييتما حتيى يكيول  ييد  مي  الماشيحي  متييسضع ل يد  الميس ييد 
 الماا  شغدهس ند  سزضا  ت انتااع ضاحد أض أكثا، زقغد ية م دية م  األصوات. 

 1الحالة  
 مة العدل الدوليةضو في محكانتخاب ع 

، أمدييغ األمييي  ال ييسم 2018شيي سر/  اا ا  19 ت مييوكاة م ر يية  
المجدييف زسسييتيسلة نييسع ميي  اليسزييسل ميي    ييويت   ييت المحكميية ا ت ييسرا 

، الم ييييييو ة  يييييت 8193. ض يييييت الجدتيييية ( 40) 2018  حبياال/ ونيييييي  7ميييي  
لم طيييييول ، اجتميييييع المجديييييف  يييييت مميييييسر ال طيييييد ا2018شييييي سر/  اا ا  28
. ( 41) “مجااء انتهسب لم ء شسغا  ت محكمة ال دل الدضلييية حد د مو د”  

، (2018) 2403ض ت  دك الجدتة، ا تمد المجدف مدضل  صييويت نيياارن 
ميي  الطظييسم األسسسييت لدمحكميية، أل  14الييوي نييار زموج يي ، ض يييس لدمييس ة 

 2018حبياال/ ونييي   22لرييسغا  ييت المطصييب ا تهييسب لميي ءيجيياي ا ن 
سع لدجم يييية ال سمييية  يييت  ضر هيييس الثسنيييية  يييت اجتميييسع لدمجديييف ض يييت اجتمييي 

يييت ( م  الطظسم األسسست لدم1) 5. ضض يس لدمس ة ( 42) ضالت  ي  حكميية، ُ  ِّ
المجمو ييست الومطييية ملييى  يييديم  اشيييحست ملييى األمييي  ال ييسم  ييت مو ييد 

ال يييسم اسيييم الماشيييح اليييوي  سل األميييي . ضأحييي 2018أيسر/ميييس و  16أنصيييسن 
فصييييدتي  ندمتيييي  المجمو ييييست الومطييييية ضسيييييا   الوا ييييية  ييييت مييييوكا ي  مط 

 .  ( 43) ضالمجدف موصفهمس م  ضثسئق الجم ية

، 2018ال/ ونييي  حبيا  22 ييت  ، الم يييو ة8292ض ييت الجدتيية  
أجاى المجدف انتهييسب   ييو  ييت محكميية ال ييدل الدضلييية لميي ء الرييسغا 

لدمجديييف  8292. ض يييت ا نتيييااع األضل،  يييت الجدتييية ( 44) الميييوكور أ يييالن
لتسز ة ضالتت ي  لدجم ية ال سمة، حصيي  ماشييح اليسزييسل ضالجدتة ال سمة ا

، تييييس الهيئتييييي  دييييى األغد ييييية الم دييييية الم دوبيييية ميييي  األصييييوات  ييييت كد
 22انتهيييييييب   يييييييوا  يييييييت المحكمييييييية لفتييييييياة ض يييييييية   يييييييدأ  يييييييت ضبسلتيييييييسلت 

، ض ييييس لدمييييس ة 2021شيييي سر/  اا ا  5ض متييييد حتيييى  2018حبياال/ ونيييي  
 .( 45) ت لدمحكمةم  الطظسم األسسس 15( ضالمس ة 1) 10
 

 __________ 

 (40) S/2018/133. 
 (41) S/PV.8193 . 
 ، الفياة الثسلثة م  الد  سجة ض ياة المط وق. (2018) 2403الياار  (42) 
 (43) A/72/873-S/2018/488  ضA/72/874-S/2018/489. 
انظيييا ميييوكاة األميييي  ال يييسم زريييقل انتهيييسب   يييو  يييت محكمييية ال يييدل الدضليييية  (44) 

(A/72/872-S/2018/487.) 
 (45) S/PV.8292  ضA/72/PV.97 انظييييييييا أي ييييييييس ميييييييييار الجم ييييييييية ال سميييييييية .

 زسء. 72/404

https://undocs.org/ar/S/RES/2403(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/133
https://undocs.org/ar/S/PV.8193
https://undocs.org/ar/S/RES/2403(2018)
https://undocs.org/ar/A/72/873
https://undocs.org/ar/A/72/874
https://undocs.org/ar/A/72/872
https://undocs.org/ar/S/PV.8292
https://undocs.org/ar/A/72/PV.97
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التقرررارير السرررنوية والخاصرررة المقدمرررة مرررن مجلرررس  -واو 
 األمن إلى الجمعية العامة

 ]م  الميثسق[ 15م  المس ة  1الفياة  
مجدييف أ اى  سصة ميي   تديى الجم ية ال سمة  يسريا سطوية ض  

ض ت م  رييون التيييسريا ميسنييس  يي  التييداميا التييت يكييول طظا  يهس، األم  ض  
 مجدف األم  ند ناررس أض ا هورس لحفظ التالم ضاألم  الدضلت.

 
 ]م  الميثسق[ 24لمس ة م  ا 3الفياة  
 ا ع مجدف األم   يسريا سطوية، ضأ اى  سصيية، مذا انت ييت  

 الحسل ملى الجم ية ال سمة لتطظا  يهس.
 ]م  الطظسم الدا دت الم نت[ 60م  المس ة  3الفياة  
ضإذا لييم  ييوص مجدييف األميي  زي ييول الدضليية صييسح ة ال دييب  ييت  

م يييية ال  ييوية أض أجييه  الطظيييا  ييت مد هيييس، كييسل  دييي  أل يييييدم ملييى الج
 ال سمة  ياياا  سصس مرفو س زمح ا كسم  لدمطسنرة.

 ييت  ، اسييتما المجدييف  ييت ممسرسييت  المتمثديية2018 الل  سم  
( ميييي  3) 24سلمييييس ة الجم ييييية ال سميييية  مييييال ز  ريا سييييطوية ملييييى يييييديم  يييييس

م مليييى الجم يييية ال سمييية  ياييييا سيييطوي ضاحيييد يغ يييت، لدمييياة  دِّه الميثيييسق. ضنيييُ
آب/أغتييييييي ف  30مجديييييييف الم ر ييييييية األضليييييييى ضض ييييييييس لميييييييوكاة رئييييييييف ال

كيييييييسنول الثسنت/ طيييييييس ا مليييييييى  1، سيييييييطة  يويميييييييية كسمدييييييية، مييييييي  ( 46) 2017
ضنييسم ز  ييدا  التيايييا التييطوي ض ييد  .( 47) 2017م ا كييسنول األضل/ يتيي  31

، ض يًس 2017الصي ، التت  ولت رئسسة المجدف  الل شها  موز/ ولي  
 .2017آب/أغت ف  30لموكاة الائيف الم ر ة 

ضنظييييا المجدييييف  ييييت مريييياضع التيايييييا التييييطوي ضا تمييييدن مييييدضل  
. ( 48) 2018آب/أغتيي ف  30الم يييو ة  ييت  8335 صييويت  ييت جدتييت  

ثيي  الصييي   دييى أرمييية التيايييا  دييى الطحييو شييد  ممجدتة،  دك ال ض الل
ميي  الميثييسق، ض حييظ أل الصييي ،  ييت م يياع  24الييوي  يت ييي  المييس ة 

”سيييييي ت ملييييييى  ييييييو ت  ،2017 دهييييييي  أنريييييي ة المجدييييييف  ييييييالل  ييييييسم 
الموضيييو ية نيييدر اإلمكيييسل“ ض ”ميييولت أنصيييى جهيييد لوصيييف الم دوميييست 

ة  يييت   بييييب الريييفس ي األسسسيييية  ييي  جمييييع مجيييااءات المجديييف مييي  أجييي  
 __________ 

 (46) S/2017/507 . 
 (47) A/72/2 . 
 (48) S/2018/797 . 

مجدييييف“. ضأشييييسر كييييولك ملييييى أل الصييييي  سيييي ت، أثطييييسء  مدييييية أ مييييسل ال
ست أ  ييييسء األمييييم المتحييييدة الصييييسغة، ملييييى الحصييييول  دييييى آراء ض  ديييييي 

 .( 49) الم طيي 

ييييييا التيييييطوي  يييييت الجدتييييية مييييية  يييييت التيا لجم يييييية ال سات اضنظييييي  
م   ضر هس الثسنية ضالت  ي   ييت ممييسر ال طييد الم طييول ” يايييا  114 ال سمة

. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، ( 50) 0182أ دول/س تم ا  12مجدف األم “،  ت 
ض دى غاار التطوات التسزية، أشس ت الجم ية،  ت ناار ا تمد  ت ممسر 

حتيييطست التييت أ  دييت ة ال سميية“، زسلت يط أ مسل الجم ي ال طد الم طول ” طر
الطظييا  دييى نو ييية التيايييا التييطوي ضرح ييت زسسييت دا  المجدييف لمواصييدة 

. ضلييم ييييدم المجدييف ( 51) تيييطست ت انتااحست أ اى إل  سل مبيييد ميي  التح
 ملى الجم ية أي  يسريا  سصة  الل الفتاة المرمولة زسلتيايا.

 
 2الحالة  
 (S/2017/507يس مجلس األمن )تنفيذ مذكرة رئ 

،  يييت  2018شييي سر/  اا ا    6، الم ييييو ة  يييت  8175 يييت الجدتييية   
 (“، S/2017/507األميي  )   و مييوكاة رئيييف مجدييف  طد الم طول ” طفييي ممسر ال 

سليب  مدييي  نظمتهيييس الكوييييت، أجييياى المجديييف مطسنرييية مفتوحييية زريييقل أسييي 
. ضنسنل المجدييف  ييالل ( 52) التت  ولت رئسسة المجدف  الل ذلك الرها

 سميية. ضذكييا  ييدة وي ملى الجم ية ال دك الجدتة س    حتي   يايان التط 
التييطوية التييت ييييدمهس المجدييف ملييى الجم ييية ال سميية كدمييي  أل التيييسريا مت 

نسلييييت ممثديييية رطغسريييييس أل . ض ( 53)  ط غييييت أل  تتييييم ز ييييسزع  حديدييييت أ مييييق
التيييييسريا  ط غييييت أل  ت ييييم   يييمييييس أكثييييا موضييييو ية ضشييييمو  أل مييييسل 

كالميي  سييالمية، الييوي ر   . ضأضسف ممث  جمهورية م اال اإل( 54) المجدف
 __________ جبائييا، أل التيييسريا  ط غييت أل  ييييهم أ مييسل المجدييف، ضأل  رييم  ممثيي  ال

 (49) S/PV.8335 2فحة ، الص . 
 (50) A/72/PV.11472/563يار الجم ية ال سمة . انظا أي س م . 
 . 17، الفياة 72/313ناار الجم ية ال سمة  (51) 
كيسنول  24ما يية ماسيسلة م ر ية كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية  (52) 

موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018الثسنت/ طييييييييس ا 
(S/2018/66ض يييت نهسيييية ال ،)  م ميييوجب لدمطسنرييية  يييت رسيييسلة مييي جدتييية، ُ ميييهِّ

 (. S/2018/399ممث  الكويت )
 (53) S/PV.8175 جمهورييييييية م يييييياال  39)رطغسريييييييس(، ضالصييييييفحة  32، الصييييييفحة(

 69)كولوم ييس(، ضالصييفحة  52(، ضالصييفحة )ل طيسل 48اإلسيالمية(، ضالصييفحة 
 )الجبائا(.  78)كوبس(، ضالصفحة 

 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (54) 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/A/72/2
https://undocs.org/ar/S/2018/797
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8335
https://undocs.org/ar/A/72/PV.114
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/A/RES/72/313
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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  جييدضل األ مييسل، اآلراء التت ي اب  طهس األ  سء أثطسء الطظا  ييت مطييو 
ضأل   يييييييياع  فسصييييييييي  الظيييييييياضف التييييييييت  يييييييي  ي ملييييييييى ا تمييييييييس  نتييييييييسئ  

أل ”  يياح . ضشييد ت ممثديية ل طييسل  دييى أل التيييسريا  ط غييت ( 55) المطسنرييست
متتفس ة“ ضأل ” د و ملى ال ميي  لدرضس ال ة“ ضأل ” تتهد  اأسئدة ص 

المرييتاك“. ضأ ابييت كيييولك  يي  الاغ يية  يييت أل  ت ييم  التيايييا المي ييي ، 
، األسيييييي سب الكسمطيييييية ضراء ”األثييييييا الم انيييييي  2017ي يغ ييييييت  ييييييسم الييييييو

 سييتهدام حييق الييطيض“، الييوي مسرسيي  األ  ييسء الييدائمول  ييت المجدييف 
الييوي ر  ت كالميي  ممثديية كولوم يييس،  . ضذكييا ممثيي ( 56) 1720 الل  سم 

كوبس، أل م  ال اضري أل  كييول التيييسريا التييطوية التييت ييييدمهس المجدييف 
أل  تييهم  ييت  حتييي   هييم  مدييية صييطع الييياار  ييت ملييى الجم ييية مفيييدة ض 

. ض يييالضة ( 57) المجديييف مييي  جسنيييب ال سمييية ضسيييسئا الو يييو  غييييا األ  يييسء
ييميييست أرميييية مصييدار  ي انيييس ضالجبائيييا  دييى دييى ذليييك، شييد  مميييثال أضكا 

. ( 58) شيييهاية  يييت الونيييت المطسسيييب لدمتيييس دة  يييت م يييدا  التييييسريا التيييطوية
المية ضالجبائا أل الجم ية يجوز لهييس ضأضسف ممثال جمهورية م اال اإلس

. ضرحييب ( 59) “أل ” طظا  ت انتااح ز ض الم س يا إل ييدا   دييك التيييمييست
جييييباءات التسز يييية  يييي  أ مييييسل لجييييسل ال ممثيييي  رولطييييدا زيييي  راج م دومييييست

. ( 60) مجدييييف األميييي  ضالمحييييسكم الدضليييييية  ييييت التيييييسريا التييييطوية لدمجديييييفل
ة م ييياال اإلسيييالمية ضالجبائيييا ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك،   يييس ممثهديييو جمهوريييي 

ضكوبييييس المجدييييف ملييييى  يييييديم  يييييسريا  سصيييية لتطظييييا  يهييييس الجم ييييية ض يييييًس 
 .( 61) الميثسق م  24ض  15لدمس  ي  

 
 __________ 

 )الجبائا(.   78)جمهورية م اال اإلسالمية(، ضالصفحة    39الماجع نفت ، الصفحة   (55) 
 .48جع نفت ، الصفحة الما  (56) 
 )كوبس(. 69)كولوم يس(، ضالصفحة  52الماجع نفت ، الصفحة  (57) 
 )الجبائا(. 78)أضكاانيس(، ضالصفحة  57الماجع نفت ، الصفحة  (58) 
 )الجبائا(.   78)جمهورية م اال اإلسالمية(، ضالصفحة    39الصفحة  الماجع نفت ،  (59) 
 . 25الماجع نفت ، الصفحة  (60) 
 ئا(. )الجبا   78)جمهورية م اال اإلسالمية(، ضالصفحة    39الماجع نفت ، الصفحة   (61) 

العالقات مع األجهزة الفرعية التي أنشرأتها الجمعيرة  -زاي 
 العامة

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، شييسركت الدجطيية الم طييية زممسرسيية  
 ييت أ مييسل المجدييف. الريي ب الفدتيي يطت لحيونيي  غيييا اليسمديية لدتصيياف 

اق نسئ    ييت أربييع جدتييست زرييقل الحسليية  ييت الريي ضشسرك رئيف الدجطة أض 
. ضبمطسسيييي ة اليييييوم الييييدضلت ( 26)  ييييية  دتيييي ي األضسييييط، زمييييس  ييييت ذلييييك ن

لدت ييييسم  مييييع الريييي ب الفدتيييي يطت، شييييسرك رئيييييف مجدييييف األميييي   ييييت 
 .( 63) 2018 راي  الثسنت/نو م ا  28لدجطة، الم يو   ت  393 الجدتة

األمييييي  د يييييد مييييي  اليييييياارات التيييييت ا هيييييورس مجديييييف   ال ض  يييييم 
ل. ض ييت  دييك الييياارات،   ييس المجدييف مشييسرات ملييى مجدييف حيييوق اإلنتييس

مهوريييية الكونغييو الديميااميييية ملييى مواصيييدة الت ييسضل ميييع  اييييق حكوميية ج
اله ااء الدضليي  الم طت زسلحسلة  ت ميسم ست كسسسي،  دى الطحييو الييوي 

، ضأشييسر ملييى ا لتبامييست التييت   هييدت مهييس حكوميية 35/33ضر   ييت نيياارن 
لتس سيية ضالثالثييي  لمجدييف حيييوق اإلنتييسل زرييقل مورضنييدي  ييالل الييدضرة ا

اسيييييتئطسف الت يييييسضل المت يييييس ل ضالتيييييسم ميييييع مجديييييف حييييييوق اإلنتيييييسل ضميييييع 
المجديييييف  مفوضيييييية األميييييم المتحيييييدة التيييييسمية لحييييييوق اإلنتيييييسل؛ ضرحيييييب

اإلجييااءات الهسصيية لمجدييف حيييوق زسسييتماار المغيياب  ييت التفس يي  مييع 
ة الهسصيية الم طييية لييم يرييا المجدييف  ييت أي نيياار ملييى الدجطيي اإلنتييسل. ض 

ز مدييييست حفيييظ التيييالم  يييالل الفتييياة المريييمولة زيييسلتيايا. ضيغ يييت اليتيييم 
سييسز س ميي  الجييبء التسسييع زسلتفصييي  الييياارات التييت  هيي  ال النييست مييع 

ديييييف األمييييي  طيييييسء التيييييالم، ضريييييت جهيييييسز  ا يييييت مريييييتاك ميييييي  مجلجطييييية م 
 ضالجم ية ال سمة.

ت أشيييسر أ نيييسن جمييييع أحكيييسم اليييياارات التييي  5ضيت يييم  الجيييدضل  
   يهس مجدف األم  صااحة ملى مجدف حيوق اإلنتسل.

 __________ 

 (62) S/PV.8167  ؛ ض  79ض    78، الصيييييفحتسلS/PV.8244  ؛ 73 ض   72، الصيييييفحتسل  
  ؛ S/PV.8375 (Resumption 1)؛ ض  55ض    54، الصيييييييفحتسل  S/PV.8316ض  

 .  20ض    19الصفحتسل 
 (63) A/AC.183/PV.393 . 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/PV.8375(Resumption1)
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.393
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 رعية التابعة للجمعية العامةتضمن إشارات إلى األجهزة الفاألمن التي تقرارات مجلس 

 الحكم ض سريه الياار 
 مجلس حقوق اإلنسان  

 الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 (2018) 2409الياار 
 2018آذار/مسرس  27

جييااء د أرمييية ضإلحييسح مار كييولك  قكييي المسضييية، ضيكيي شييهد   مط ييية كسسييسي  ييالل التييطة يكار  قكيد م انت  لد طف الوي 
 حيييييست سيياي ة ضشييفس ة  ييت انتهسكييست اليييسنول الييدضلت اإلنتييسنت ضانتهسكييست أض  جييسضزات حيييوق اإلنتييسل  ييت المط ييية، 

التجييسضزات، زمييس  ييت ذلييك ضكييولك ا تباميي  الييييسم  يي  كثييب ماصييد التيييدم المحيياز  ييت التحيييييست  ييت رييون ا نتهسكييست ض 
ديمياامييية ضب ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق ا سييتياار  ييت مييي  حكوميية جمهورييية الكونغييو الالتحيييييست المرييتاكة 

جمهورية الكونغو الديمياامية ضمكتب األمم المتحدة المرتاك لحيوق اإلنتسل  ت جمهورية الكونغو الديمياامية، ضذلييك 
ييييست، ، ضيت دييع ملييى نتييسئ  رييون التحييييع المتيي ضلي   يي  رييون ا نتهسكييست ضالتجييسضزاتميي  أجيي  محسكميية ضمحسسيي ة جم

ضيهيب كولك زحكومة جمهورية الكونغو الديمياامييية مواصييدة الت ييسضل مييع  ايييق ميي  اله ييااء الييدضليي  زرييقل الحسليية  ييت 
، ضيحييث حكوميية جمهورييية 33/35ميييسم تت كسسييسي، حتييب التكديييف الصييس ر  يي  مجدييف حيييوق اإلنتييسل  ييت نيياارن 

كونغيييو الديميااميييية  ديييى الت يييسضل الكسمييي  ميييع أ انييية األميييم المتحيييدة المطريييورة،  ديييى الطحيييو المتفيييق  ديييي ، لمتيييس دة ال
يييديم جميييع الجطييسة ، ضضييمسل   2017التد ست الكونغولية  ت  حيييس هس  ت ميت    ياي األمم المتحدة  ت آذار/مسرس 

 (14لفياة ملى ال دالة ضمحسس تهم )ا

 الحالة في بوروندي

S/PRST/2018/7 
 2018ماي  نيتسل/أ 5

ر مجدف األم  اإل ااب    أسف  مورضندي ناارًا مت ديق جميع أشكسل الت سضل مييع مفوضييية األمييم   هسذ حكومة  ضيكاه
ضالتييت   ميي   دييى   بيييب م ستييست سيييس ة  1995المتحييدة لحيييوق اإلنتييسل التييت ي ييو  ضجوُ رييس  ييت مورضنييدي ملييى  ييسم 

 مفوضييية اسييتئطسفميي   ييالل حييوار مييي  المفوضييية ضالحكوميية  تيييح لد اليسنول  ت ال دد، ضيد و ملى التوص  لح ه سييايع
كسم  أنر تهس، زمس  ت ذلك مهسمهس ضم  مجسل الاصد ضاإلمال ، ض طفيو ض  تهس. ضيريا مجدف األم  ملى ا لتبامييست 

الت ييسضل التت   هدت مهس حكومة مورضنييدي  ييالل الييدضرة التس سيية ضالثالثييي  لمجدييف حيييوق اإلنتييسل ميي  أجيي  اسييتئطسف 
، زمييس  ييت ذلييك الت ييسضل الكسميي  مييع مكتييب المفوضييية  ييت ل ضمييع المفوضيييةالمت ييس ل ضالتييسم مييع مجدييف حيييوق اإلنتييس

موجم ورا، ضم  أج  ن ول زيسرة  ايق م  ثالثة   ااء مو د   م  المفوضية لجمع م دومست    حسلة حيييوق اإلنتييسل 
مهوريييية   يييسل  طييحيييست  ديييى مرييياضع ميييوكاة التهفيييسرم ميييي  ج ييت مورضنيييدي. ضيالحيييظ المجديييف أل الطيسشيييست المت ديييية ز 

ثة الهسصيية زمفوضييية حيييوق اإلنتييسل  ييت مورضنييدي، متواصييدةل مطييو أكثييا  مورضندي ضاألمم المتحدة،  مف األحكسم المحده
م   سم، ضرو يحث حكومَة مورضندي  دى ا هسذ   ييوات لدت جييي  موضييع ا  فييسق مييع المفوضييية  ييت صيييغت  الطهسئييية 

 بيد م  التق يا )الفياة الثسلثة  راة( ضل م

 صحراء الغربيةتعلقة بالة المالحال

 (2018) 2414الياار 
 2018نيتسل/أماي   27

الصييد ، زييسله وات ضالم ييس رات التييت ا هييورس المغيياب ضالييدضر الييوي    ييي  لجطتييس المجدييف الييومطت وا مذ  احييب،  ييت ريي 
لحيوق اإلنتسل الدتسل   مالل  ت الدا دة ضال يييول، ضبتفس يي  المغيياب مييع اإلجييااءات الهسصيية لمجدييف حيييوق اإلنتييسل 

 الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة(التسزع لامم المتحدة )

 ، الفياة ال راي  م  الد  سجة(2018) 2440ر يااانظا أي س ال
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/35
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/35
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
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ضنييييد أشيييييا ملييييى ال النيييية مييييي  مجدييييف األميييي  ضمجدييييف حيييييوق  
 اإلنتييسل  ييت مييداض ت المجدييف  ييت سيييسق حمسييية المييدنيي   ييت الطبا ييست

ت جدتييست مرسركول  يي . ضأكد ال( 64) جدفالمتدحة ضبرقل أسسليب  م  الم
مجدييف األميي  ميي  جد ييد أي ييس ض ييية الدجطيية الهسصيية الم طييية ز مديييست 
حفظ التالم، ضأمازضا أرميتهييس  ييالل مطسنرييست المجدييف المت دييية مو يييست 
، ( 65)  مديست حفظ التالم  ييت سيييسق الحسليية  ييت مييسلت ضالصييحااء الغابييية

التيييييالم المت ديييييية زسسيييييت ااع  مدييييييست حفيييييظ ميييييداض ت أثطيييييسء الضكيييييولك 
مييييع المطظمييييست اإلنديمييييية ض ضل اإلنديمييييية، ضالت ييييسضل  ييييت ذلييييك الصييييد  

. ضأشسر مجدف األميي  أي ييس ملييى  ضر لجطيية ( 66)  يهس ا  حس  األ اييت زمس
مطييييسء التييييالم زس ت سررييييس حدييييية ضصيييي  ضجهيييية استرييييسرية  ييييت الميييييداض ت 

ضالمطظمييييييست اإلنديمييييييية ض ضل    األمييييييم المتحييييييدةالمت دييييييية زسلت ييييييسضل مييييييي 
، ضحمسييية المييدنيي   ييت ( 68) ، ضصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ( 67) ديميييةاإلن

 .( 70) ، ضالماأة ضالتالم ضاألم ( 69) الطبا ست المتدحة

ضيييتم  تيييديط ال يييوء  ديييى المطسنريييست الائيتيييية زريييقل التفس ييي   
ال سميية ميي  حيييث م ييية مييي  المجدييف ضاألجهييبة الفا ييية التييت أنرييق هس الج

، ضذليييييييك 6ض  5ض  4ض  3الحيييييييس ت  مهتديييييييف ضظسئفهيييييييس ضض يس هيييييييس  يييييييت
زسلحسليية  ييت ميسنمييسر، ض مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم،  ت دق   يمس

( زرييقل أسييسليب  ميي  S/2017/507ض طفيو موكاة رئيف مجدف األميي  )
 التالم ضالحفسظ  دي ،  دى التوالت.بطسء المجدف، ض 

 
 __________ 

)ألمسنييييس(،  51ض  50، الصيييفحتسل S/PV.8264 ديييى سييي ي  المثيييسل،  انظيييا، (64) 
دييق زحمسييية )الج يي  األسييو (،  يمييس  ت  92)رطغسريييس(، ضالصييفحة  53ضالصييفحة 

 74ض  73، الصيييييفحتسل S/PV.8175الميييييدنيي   يييييت الطبا يييييست المتيييييدحة؛ ض 
 )سدو سكيس(،  يمس  ت دق زقسسليب  م  المجدف. 

 (65) S/PV.8298 ا  حس  الاضست(؛ ض  6، الصفحة(S/PV.8246 4، الصيفحة 
 )ا  حس  الاضست(. 

 (66) S/PV.8407  60ض    59جمهوريييية  طيييبضيال ال وليفسريييية(، ضالصيييفحتسل  )   58، الصيييفحة 
)التيييطغسل(،  يميييس  ت ديييق زسلتيييالم ضاألمييي   78ض  77)مندضنيتييييس(، ضالصيييفحتسل 

)ا  حييس  الاضسييت(،  يمييس يهيي   21، الصييفحة S/PV.8414 ييت أ ايييييس؛ ض 
 طظمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية. الت سضل مي  األمم المتحدة ضالم

 (67) S/PV.8414 جطيييييييوب أ اييييييييييس(،  56)رولطيييييييدا(، ضالصييييييفحة  36، الصييييييفحة(
 )ا  حس  األضرضبت(.  80ضالصفحة 

 (68) S/PV.8262 يييييييييييييس(؛ ض )كيط 89، الصييييييييييييفحةS/PV.8334 63، الصييييييييييييفحة 
)مي سليييييييييييييييييس(؛  75)أ الطييييييييييييييييدا(، ضالصييييييييييييييييفحة  65)رضمسنيييييييييييييييييس(، ضالصييييييييييييييييفحة 

 )التويد(. 14، الصفحة S/PV.8372 ض
 (69) S/PV.8264 الجبائا(. 108، الصفحة( 
 (70) S/PV.8382 الصي (. 24، الصفحة( 

 3لة الحا 
 الحالة في ميانمار 

نس   مع مجدييف  ال    الل الفتاة نيد ا ست ااع، نسنل المجدف   
 ريياي  األضل/أكتييوبا    24يييو ة  ييت  ، الم  8381حيوق اإلنتسل  ييت جدتييت   

طييد الم طييول ”الحسليية  ييت ميسنمييسر“، التييت  ديييى  اللهييس   ييت ممييسر ال    2018
المجديييف محسمييية زريييقل متيييقلة ض يييية را يييي  مييي  ال  ثييية الدضليييية المتيييتيدة  

 تسل. ن لتيصت الحيسئق  ت ميسنمسر، التت أنرقرس مجدف حيوق اإل 

جدتيييية ن يييي  ض ييييالل مطسنريييية جييييدضل األ مييييسل الم نييييت لتدييييك ال 
ضة مددن ل يد الجدتة، مرياًا ملى ا تمس ن، أ اب ممث  الصي     م سر 

أل ز ثة  يصت الحيييسئق رييت آلييية  سصيية  سز يية لمجدييف حيييوق اإلنتييسل 
ض   مدك ض ية  يديم محسميية ملييى مجدييف األميي . ضأضييسف أل ليييف رطييسك 

ى  يهيي  مجدييف األميي  محسميية ميي  آلييية  سصيية  سز يية لمجدييف  سسييسزية  ديييه
متديييي   دييك  اإلنتييسل ُ  طييى زمتييقلة ن اييية محييد ة، ضأل المجدييف، حيييوق 

اإلحسمييية، سيييوف  ت يييدى  ديييى ض ييييست الجم يييية ال سمييية ضمجديييف حييييوق 
. ضذكيييا ممثييي  ا  حيييس  ( 71) اإلنتييسل، مميييس يريييك  انتهسكيييس ألحكيييسم الميثيييسق

ند نونل زسلف    ت جدتست كيي   ئقيسالاضست أل  يايا ز ثة  يصت الح
تييييسل ضالدجطيييية الثسلثيييية التسز يييية لدجم ييييية ال سميييية، ميييي  مجدييييف حيييييوق اإلن 

أضيييسف أنييي     ييياى ”أي نيمييية م يييس ة“ لدطظيييا  يييت التياييييا أي يييس  يييت ض 
مجدييف األميي ، ضأل ذلييك ”نييد  دييييت زظييالل ميي  الرييك  دييى ا تصيييسص 

ديية ممث . ض دييى الطييييض ميي  ذلييك، أضضييحت ( 72) “مجدييف حيييوق اإلنتييسل
طدا ضبياض ضالتييويد ض انتييس الممدكة المتحدة، متحدثة أي س زسلطيسزة    مول

ضرولطيييدا ضالو ييييست المتحيييدة األمايكيييية، أل ريييون  ضكيييوت  يفيييوار ضالكوييييت
المجمو يية ميي  أ  ييسء المجدييف مد ييت ميي  رئيييف ز ثيية  يصييت الحيييسئق 
 يييييديم محسميييية م المييييية ملييييى المجدييييف ألل الحسليييية  ييييت ميسنمييييسر   يييياع 

ثيية  يصييت ألميي  الييدضليي  لده ييا زرييك  ضاضييح، ضألل  يايييا ز ضا المالتيي 
المجدييف“ ل ييمسل المتييسءلة الحيسئق  ت م  ”مد س محييد ا زييقل  تصيياف 

. ضا ُتمد جدضل األ مسل الم نت  ت ( 73)    الجاائم الما ك ة  ت ميسنمسر
 صييويت مجاائييت، مذ حصيي   دييى  تيي ة أصييوات م يييدة ضثالثيية أصييوات 

. ضب ييد التصييويت، ( 74) أ  ييسء  يي  التصييويتثة ع ثالم سرضة، مع امتطس
 __________ 

 (71) S/PV.8381 3، الصفحة . 
 . 4ض  3الماجع نفت ، الصفحتسل  (72) 
 . 4، الصفحة الماجع نفت  (73) 
: مولطييييدا، ضبييييياض، ضالتييييويد، ض انتيييييس، الم يييييدضل ) 5الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (74) 

 يفييييييوار، ضالكويييييييت، ضالممدكيييييية المتحييييييدة ل اي سنيييييييس ال ظمييييييى ضأ الطييييييدا  ضكييييييوت
: ا  حييييييس  الم سرضييييييول ألمايكييييييية؛ الرييييييمسلية، ضرولطييييييدا، ضالو يييييييست المتحييييييدة ا

الممتط يييول  يييي  ست(، ضالصييييي ؛ المت يييد ة اليوميييي  -الاضسيييت، ضبوليفييييس ) ضليييية 
، ضغيطيييس ا سييتوائية، ضكسزا تييتسل(. ضلمبيييد ميي  الم دومييست : مثيوبيييسالتصييويت

 جيم.-    مديست التصويت اإلجاائت، انظا الجبء الثسنت، اليتم ثسمطس

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8298
https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/PV.8372
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
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اليوميييست أسيي سب  صييويت مدييدن ضييد     ضليية موليفيييس المت ييد ةشيياح ممثيي 
 يد الجدتة، مرياا ملى  دم ضجو  سسزية ندمت  يهييس آلييية  سصيية  سز يية 
لمجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل  ياييييياا ملييييى مجدييييف األميييي ، ضأل ذلييييك التيايييييا 

ضأميياَز  يتيييَم ال ميي  مييي   كورة.المييو  تجييسضز ض ييية ز ثيية  يصييت الحيييسئق
كييي   لاميييم المتحيييدة، ضشيييد   ديييى أرميييية احتييياام ض ييييةاألجهيييبة الائيتيييية 

جهييييسز، مرييييياًا ملييييى أل متييييسئ  حيييييوق اإلنتييييسل ”لهييييس محفدهييييس الهييييسص 
. ضإذ أشييسر ممثيي  كسزا تييتسل ( 75) لدطيييسم“ ضييم  مجدييف حيييوق اإلنتييسل

د ذكييا أل هييس،  ييي د ان لملييى اإلحسميية التييت نييدمهس الييائيف ضأ يياب  يي   ييي 
ت اإلجاائييت ألل   ييوة ز ثيية  يصييت مددن امتطع    المرسركة  ت التصييوي 

ملييييى  يييييديم  -لتييييت كدفهييييس مو  تهييييس مجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل ا -الحيييييسئق 
. ضأ يياب ممييثال ( 76) محسميية ملييى المجدييف أمييا  تجييسضز ن ييسق ض ييية ال  ثيية

ديييى ر أل  ت ا  حييس  الاضسييت ضالصييي   يي  أسييفهمس ألل مجدييف األميي  نييا 
 ضل  وا ييق  ييت آراء  حسمة اإل المية م  رئيييف ز ثيية  يصييت الحيييسئقاإل

. ض يييالضة  ديييى ذليييك، أضضيييح ممثييي  مثيوبييييس أل ض يييد ( 77) أ  يييسء المجديييف
مديييدن   ي تييييد أل متيييسر  مييي  المجديييف سيتيييس د  ديييى محيييااز  ييييدم  يييت 
الجهييييو  الجسرييييية، حيييييث يكتتييييت مطييييسء الثييييية ضال مقنيطيييية المت س ليييية مييييي  

 .( 78) زسلغ األرمية  طيي الم

ضشيييييد ت ممثدييييية رولطيييييدا  دييييييى أل اسيييييتطتسجست ز ثييييية  يصييييييت  
حيييوق اإلنتييسل  يييط ميي  جسنييب مجدييف  الحيييسئق  يت ييت التحيياك ليييف

 ييسم الم طييت زميسنمييسر جم ييية ال سميية أض الم  ييوث الهييسص لامييي  الال أض
. ضأميياز ممثدييو الو يييست ( 79) نييب مجدييف األميي  حتييب، ميي  أي ييس ميي  جس

المتحدة ضالتويد ضبياض أرمية اإلحسمة اإل المية التت ندمهس رئيييف ز ثيية 
ميييية أل ضأكيييد ممثييي   انتيييس ” أر. ( 80)  يصيييت الحييييسئق مليييى مجديييف األمييي 

أنرييييقرس مييي   ييييت ا  تميييس   دييييى  مييي  األ ضات التييييت يتيييتما مجدييييف األ
ء التييسم مو  تيي  المتمثديية  ييت صييول مجدييف حيييوق اإلنتييسل ميي  أجيي  الو ييس

. ضرحب ممثيي  الكويييت متوصييية ز ثيية  يصييت ( 81) “التالم ضاألم  الدضليي 
الجييياائم الما ك ييية  يييت الحييييسئق زيييقل يكفييي  مجديييف األمييي  المتيييسءلة  ييي  

 __________ 

 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (75) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (76) 
 )الصي (.  27س  الاضست(، ضالصفحة )ا  ح 26الماجع نفت ، الصفحة  (77) 
 . 20اجع نفت ، الصفحة الم (78) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (79) 
)التييييويد(  17)الو يييييست المتحييييدة(، ضالصييييفحة  12الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (80) 

 )مياض(.  22ضالصفحة 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (81) 

. أمييييس ممثيييي  مييييطغال يل، الييييوي ُ  ييييت ملييييى المرييييسركة ض يييييس ( 82) ميسنمييييسر
ظييا ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت،  يييد حييث المجدييف  دييى الط  37  ةلدمييس

 ت متسر  م  يتتجيب لتيايا ز ثيية  يصييت الحيييسئق ميي  أجيي  ”اسييت سق 
أل  احتمييييسل  كيييياار رييييون الجيييياائم  ييييت ميسنمييييسر ضأمييييسك  أ يييياى“، م يييييفسً 

ل سميية ضحييدرس ة  يصييت الحيييسئق ملييى الجم ييية ا”مسطس  ال ت  ت  يايا ز ث 
 .( 83) لد حسيسسيكول مرسنة 

 
 4الحالة  
 لحفظ السالممم المتحدة عمليات األ 

 ااع، نييييسنل المجدييييف  ضر الدجطيييية  ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت  
حفيييظ التيييالم  يييت جدتيييتي  مييي  أصييي  سييي ع  الهسصييية الم طيييية ز مدييييست
دت  يييييت ممييييي  األميييييم المتحيييييدة  سر ال طيييييد الم طيييييول ” مدييييييستجدتيييييست ُ ييييييِّ

 م“.التال لحفظ

،  2018آذار/ميييييسرس    28، الم ييييييو ة  يييييت  8218 فيييييت الجدتييييية   
ا، التييت  ولييت  أجاى المجدف مطسنرة مفتوحة ر ي ة المتييتوى نظمتهييس رولطييد 

ل طييد الفا ييت الم طييول ”ال ميي   رئسسة المجدف  الل ذلك الرها،  ت ممسر ا 
. ( 84) “ لتيييالم ييييست األميييم المتحيييدة لحفيييظ ا الجميييس ت مييي  أجييي   حتيييي   مد 

 ديييك الجدتييية، أكيييد نسئيييب ضزييييا اليييد سع  يييت كسزا تيييتسل أل الدجطييية  ض يييت
الهسصيييية الم طييييية ز مديييييست التييييالم يجييييب أل  تييييت اع ز طسييييية جميييييع 

. ضأكد ( 85) الم نتااحست ضالظاضف الجد دة  يمس  ت دق ز مديست حفظ التا
 كيي  ميي  ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية، ضنسئييب ضزيييا  سرجييية جمهورييية  طييبضيال
ال وليفسرييية )متحييدثس زسسييم حاكيية  ييدم ا نحيييسز( ضممثيي  كوبييس، أل الدجطيية 
ع الهسصييية ريييت الهيئييية الوحييييدة  يييت األميييم المتحيييدة المكدفييية مدراسييية جميييي 

يا الاامييية ملييى المتييسئ  المتصييدة ز مديييست حفييظ التييالم، زمييس  يهييس التييدام 
 اازييي  . ضأشييسر ممثيي  ال( 86) يست حتي  ندرة المطظمة  دى  طفيو  دك ال مد

لدجطييية الهسصييية  تييييح لديييدضل األ  يييسء ” اصييية ك يييياة“ لدتفكييييا مليييى أل ا
ت ضالمتييس دة، ضييم  ممييسر  يمياامييت،  ييت   بيييب ” وا ييق اآلراء التيسسيي 

 __________ 

 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (82) 
 . 35جع نفت ، الصفحة الما  (83) 
آذار/  2كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (84) 

 (. S/2018/184) 2018مسرس 
 (85) S/PV.8218 20، الصفحة . 
)جمهورييييية  44)غيطيييييس ا سييييتوائية(، ضالصييييفحة  34فتيييي ، الصييييفحة جييييع نالما  (86) 

 )كوبس(.  96 طبضيال ال وليفسرية(، ضالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/2018/184
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
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. ضنييسل ( 87) األسسست“ الوي  ا كب  دي  الرااكست  ت مجييسل حفييظ التييالم
ممثيييي  المكتيييييك أل المجدييييف يحتييييسج ملييييى  حتييييي   فس ديييي  مييييع األجهييييبة 

التسز يييية لدمطظميييية ميييي  أجيييي   حييييييق أنصييييى نييييدر ميييي  الكفييييسءة األ يييياى 
ئهس، ضإلييى  هصييي  مييوار  كس ييية يمكيي  التط يي  ضالف سلييية ضاألميي  أل  ييس

. ضنيييسل ممثييي  غوا يميييس  أل  ديييى ( 88) مطسسيييب لد مدييييستمهيييس  يييت الونيييت ال
ألمييم المتحييدة لحفييظ لهسصيية أل  طظييا ز طسييية  ييت   ييور ض يييست االدجطة ا

نيي  ميي  المبيييد ميي  ال مديييست اليوييية لحمسييية المييد التالم التييت  ييد و ملييى
. ضشد ت ممثدة سدو يطيس  دى ضيياضرة ( 89) أج   حدي  ن سق ذلك الت ور

ي  المجديييف ضالدجطييية الهسصييية ضالرييياكسء اآل ييياي  مييي  الت يييسضل الوثييييق مييي 
. ضأشيييسر ( 90)   حفظييية التييالم ضالميييدنيي   دييى حيييد سييواءأجيي   حتيييي  أميي 

الم وضليية  ييت مهتدييف المحس يي ، ملييى أل  ممث  أضرضغواي، مريدا زسلجهو 
ليييدضرة التيييت  ييييد هس الدجطييية الهسصييية مييي  اا أسيييفات  ييي  ”نييييسر ا فيييسق“ ا

حفييظ التييالم، ميي  ن ييي  أميي  حفظيية   طسضلييت جوانييب مهتدفيية  ييت مجييسل
 .( 91) الثالثتالمدنيي ، ضالت سضل  التالم ضأ ائهم، ضمفهوم حمسية

 2018أ دول/سيي تم ا  12، الم يييو ة  ييت 8349ض ييت الجدتيية  
 مديييست حفييظ التييالم، أمدييغ ضكييي  األمييي  ال ييسم ل مديييست زرييقل مصييالح 

ل سمة  تتثما موار  ضجهو ا ك ياة  ييت حفظ التالم المجدَف زقل األمسنة ا
سصيية الدجطيية اله ضضع ممسر متكسم  لتيسسة األ اء،  دى نحو مس مد ت 

. ضأشسر ممث  ا  حس  ( 92) ز مديست حفظ التالم ضمس أ دن المجدف الم طية
ى أل الييييدضل األ  يييسء  ط غيييت أل  ييييتمك ، زمتيييس دة الدجطيييية الاضسيييت ملييي 

آلراء زرقل   سلية  مديييست حفييظ الهسصة، م  التوص  ملى ح  متوا ق ا
 تمييد  دييى التييالم. ضأشييسر كييولك ملييى أل   سلييية ذضي الهييوذات البرنييسء   

سف ضالرييسم  الييوي  يييوم زيي  األمسنيية ال سميية“، التييت  ط غييت أل ال م  الرييف”
لتوجيهييية ضالتدري ييية ”زسلكسميي  مييع الم ييس يا التييت حييد  هس  توا ييق موا رييس ا

ة الهسصيية رييت أنتييب ممييسر لييد م الدجطيية الهسصيية“. ضأضييسف أل الدجطيي 
دييييست ريييوا الريييك  مييي  أشيييكسل الت يييسضل الثالثيييت لم سلجييية متيييقلة أ اء  م

 .( 93) الدجطة الهسصة ر م  س ت المجدف ملى  جسضزلتالم، ضحوحفظ ا
 __________ 

 . 46الماجع نفت ، الصفحة  (87) 
 . 52الماجع نفت ، الصفحة  (88) 
 . 55الماجع نفت ، الفياة  (89) 
 . 80الماجع نفت ، الصفحة  (90) 
 . 82الماجع نفت ، الصفحة  (91) 
 (92) S/PV.8349 5-3، الصفحست . 
 . 18ض  17الماجع نفت ، الصفحتسل  (93) 

 5الحالة  
 (S/2017/507يذ مذكرة رئيس مجلس األمن )تنف 

 ييت  2018 سر/  اا ا شيي  6، الم يييو ة  ييت 8175 ييت الجدتيية  
م طيييييييييييول ” طفييييييييييييو ميييييييييييوكاة رئييييييييييييف مجديييييييييييف األمييييييييييي  مميييييييييييسر ال طيييييييييييد ال

(S/2017/507أجاى المجدف مطسنرة مفتوحيية زرييقل أسييسل ،“)  يب  مديي
. ( 94) نظمتهيييس الكويييييت، التييييت  ولييييت رئسسييية المجدييييف  ييييالل ذلييييك الرييييها

المجدييف مييع  دة متكدمي  س     بيب  النةض الل  دك الجدتة، نسنل  
  لجطيية مطييسء التييالم. ضرحييب ممثدييو الممدكيية المتحييدة ضالطيياضي  ضاألرجطتييي 
زسلصيييييسغة الجد ييييدة الييييوار ة  ييييت مييييوكاة الييييائيف  يمييييس  ت دييييق زمواصييييدة 

. ضشييد  ( 95)  صييسل زسلدجطيية  ييت ممييسر  ضررييس ا سترييسري لييدى المجدييفا 
شييسر همس ملييى الصييييغة الييوار ة  يييت ممييثال ألمسنيييس ضإي سلييييس،  ييت م ييياع م

يف،  دى ضاضرة  وثيق الت سضل مييي  المجدييف ضالدجطيية، ض دييى موكاة الائ 
المجدييف ال دييب  دييى نحييو مطييتظم ميي  لجطيية مطييسء التييالم  يييديم  ”ا تييبام
هيييةمريييورة  . ضبسلمثييي ، شيييد  ممثييي  التيييويد ( 96) “محيييد ة ضاسيييتاا يجية ضموجَّ

ت أل  صييي ح  النييية أضثيييق  ديييى أل ال النييية ميييي  المجديييف ضالدجطييية  ط غييي 
. ضرحييييب ممثيييي  غوا يمييييس  زسلصيييييسغة الييييوار ة  ييييت ( 97) ضأكثييييا اسييييتاا يجية

 فس ييي  المجديييف ميييع الدجطييية ضالتريييكيالت الي ايييية  ميييوكاة اليييائيف زريييقل
ذ ر   كالميي  ممثيي  سييدو سكيس، أكييد ممثيي  غوا يمييس  أي ييس التسز يية لهييس. ضإ

لدجطيييية ضميييي   أل ميييي  المهييييم أل يتييييتفيد المجدييييف ميييي  الييييدضر ا سترييييسري 
الترييكيالت الي اييية التسز يية لهييس ميي  أجيي   حييييق أضجيي  الكفييسءة  ييت مطييع 

. ضذكييا ممثيي  مندضنيتيييس أل ( 98) المتييتدام متييالنروب الطيبا ست ض حييق ال
المجدييف ميي    يياة الدجطيية سييتمك  المجدييف ميي  ضضييع  ”زيييس ة ا سييتفس ة“

 .( 99) لدطبا ست”حدول أكثا شمو “ 

ضأشيييسر ممثديييو كييي  مييي  الصيييي  ضسويتييياا )اليييوي  حيييدث زسسيييم  
 مدييييست   يييس ل   تيييسق ضالريييفس ية( ضالمغييياب مليييى مجمو ييية المتيييسءلة ضا

 __________ 

كيسنول  24كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية  (94) 
موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018سنت/ طييييييييس ا الث
(S/2018/66  ض م   ميم مده  لدمطسنرة ز د الجدتة  ت رسسلة م  ممث ،)

 (. S/2018/399الكويت )
 (95) S/PV.8175  38كييييييييية المتحيييييييييدة(، ضالصيييييييييفحة  )الممد   19ض    18، الصيييييييييفحتسل  

 )األرجطتي (.  41ضالصفحة  )الطاضي (، 
 )مي سليس(.  54)ألمسنيس(، ضالصفحة  37الماجع نفت ، الصفحة  (96) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (97) 
 )سدو سكيس(.  74ض  73 يمس (، ضالصفحتسل )غوا 63الماجع نفت ، الصفحة  (98) 
  .60 ، الصفحة الماجع نفت (99) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8349
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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ضجهييست الطظيييا المطتظمييية ميييي  المجديييف ضلجطييية مطيييسء التيييالم ض ريييكيال هس 
ت ُأحييياز  يهيييس  ييييدم  يييت  حتيييي  الي ايييية المهصصييية زس ت سرريييس مجيييس 
. ضأشييسر ممثيي  اليسزييسل ملييى ( 100) أسسليب  م  المجدف ض ييت زيييس ة   سليتيي 

نيي  نيياارات المجدييف أل يكونييوا اسييت سأنيي   ط غييت لديييسئمي   دييى صيييسغة 
 ييييت التواصيييي  مييييع ذضي اله يييياة ميييي   ييييسرج المجدييييف، زميييي   يييييهم رئيييييف 

جدييييف ستتييييتفيد ميييي  . ضذكييييا ممثيييي  ال اازييييي  أل مييييداض ت الم( 101) الدجطيييية
كثييييا  ييييوا اا مييييع ال دييييدال التييييت  يييياأس الترييييكيالت   ييييس ل اآلراء زصييييورة أ

، كمييس أشييسر، زصييورة غيييا الي اية التسز ة لدجطة، ضرو مس يمكيي  الييييسم زيي 
زسإلضيييس ة مليييى  ييييديم محسميييست م الميييية رسيييمية مليييى المجديييف.  رسيييمية،

مييي  ال ييسم ضانتيياح أل ييييوم الممثدييول الهسصييول ضالم  وثييول الهسصييول لا
متيديم محسمييست م المييية لدترييكيالت التسز يية لدجطيية ن يي  جدتييست المجدييف 

جديييف. ضأشيييسر ستريييسري  جيييسن لملكيييت  يييتمك  الدجطييية مييي  أ اء  ضرريييس ا 
ف يمك  أل  طظا  ت   وة رؤسسء  ركيالت ن اييية ك ملى أل المجدكول

. ( 102) مهصصيييية لالن ييييمسم ملييييى ز ييييض ز ثس يييي  الاسييييمية ملييييى الميييييدال
 يييي  انتطييييسع مديييدن ز يييياضرة  وميييييد الصييييالت مييييي   ثيييي  ألمسنيييييسضأ ييياب مم

المجدييييف ضالدجطيييية لت بيييييب نييييدرة المطظميييية  دييييى ا نتيييييسل ميييي  ا سييييتجسزة 
يييي . ضأضيييسف أل مييي  سييي   ى مطيييسء التيييالم  يييت األجييي  ال و لازميييست ملييي 

  بييييييب ريييييوا الت يييييسضل   يييييوُة رؤسيييييسء التريييييكيالت الي ايييييية المهصصييييية 
. ضشييد  ممثيي  جطييوب ( 103) ال دطييية لدمرسركة زسنتظسم  ييت جدتييست المجدييف

أ ايييييس  دييى ضيياضرة مواصييدة   بيييب ال النيية مييي  الهيئتييي . ضأميياز كييولك 
ي  التطتيق سترسرية لدى المجدف،  ت  حتأرمية الدجطة، زصفتهس ريئة ا

ضالتمسسك مي  الجهست الفس دة الدضلية  ت مجس ت مطييع نرييوب الطبا ييست 
ا أل المجديييف يمكطييي  أل يف ييي  ضالحفيييسظ  ديييى التيييالم  يييت أ اييييييس. ضذكييي 

. ( 104) المبييييد لالسيييتفس ة مييي    ييياات الدجطييية أثطيييسء  جد يييد ض ييييست ال  ثيييست
ا زيييسلغ تييييق ميييي  المجديييف ضالدجطييية أمييي ضنيييسل ممثييي   اكييييس أل  حتيييي  التط 

. ضشد  ممث  ال ا غسل  دى أرمية   بيب الترسضر مييع الدجطيية ( 105) األرمية
تييالم ضالحفييسظ  دييي ، ضشييجع  ييت مجييس ت مطييع نرييوب الطبا ييست ضبطييسء ال

المجدييييَف  دييييى أل  ييييد و زسنتظييييسم رؤسييييسء الدجطيييية ضالترييييكيالت الي اييييية 
 __________ 

)سويتيييييييييياا(،  35)الصييييييييييي (، ضالصييييييييييفحة  28الماجييييييييييع نفتيييييييييي ، الصييييييييييفحة  (100) 
 )المغاب(.  49 ضالصفحة

 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (101) 
 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (102) 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (103) 
 . 41ض  40الماجع نفت ، الصفحتسل  (104) 
 . 43حة الماجع نفت ، الصف (105) 

أض المرييسركة  ييت الحييوارات التسز يية لهييس ملييى  يييديم محسمييست  المهصصيية
. ضشيييييجع ممثييييي  مدجيكيييييس ”جمييييييع ( 106) غييييييا الاسيييييمية، حتيييييب ا نت يييييسء

 يييفًس أل الم ييس رات الاامييية ملييى حفييب“ ال النيية مييي  المجدييف ضالدجطيية، م
أنريييييي ة الدجطيييييية  ط غييييييت أل  تييييييهم  ييييييت مثييييييااء مطسنرييييييست المجدييييييف  ييييييت 

الي اييية المهصصيية ض ييت ا جتمس ييست المكاسيية  اجتمس ييست الترييكيالت
ضانتيييياح أي ييييس أل  ييييد و المجدييييف رؤسييييسء لمط ييييية مييييس أض موضييييوع مييييس. 

الترييكيالت الي اييية المهصصييية ملييى المرييسركة  يييت المرييسضرات المغديييية 
. ض  ييس ممثييه  كوسييتسريكس ملييى ( 107) زيييسرة ل دييد م ييي لدى  ييو ة الدجطيية ميي  

مضييفسء ال ييسزع الم ستييت  دييى الممسرسيية المتمثديية  ييت مجييااء مرييسضرات 
. ضأشييسر ممثيي  مصييا ( 108) ماألميي  ضلجطيية مطييسء التييال سييطوية مييي  مجدييف

ملى ضاضرة  طتيق مانسمَجْت  م  المجدف ضالدجطيية ل ييمسل أل المجدييف 
مطسسييب ضن يي  أل  تطييسضل المجدييف ال طييو   تديييى مسييهسم الدجطيية  ييت  ونيييت 

ذات الصدة. ضذكا أي س أن  يجب   تيييط اإلجييااء المت دييق زييسنتااح  يييد 
تييسئ  المدرجيية  ييت قل المية مييع الدجطيية زريي م المييية غيييا رسييممطسنرييست 

 .( 109) المجدفجدضل أ مسل 
 
 6الحالة  
 بناء السالم والحفاظ عليه 

  مييييع لجطيييية مطييييسء سنل المجدييييف  فس ديييي ، نيييي 2018 ييييالل  ييييسم  
 2018التالم  الل جدتتي  م  الجدتست الهمف التت  يدرس  ت  ييسم 

  دي “. ت ممسر ال طد الم طول ”مطسء التالم ضالحفسظ 

، 2018ي  نيتيييسل/أما  25، الم ييييو ة  يييت 8243 فيييت الجدتييية  
تييتوى نظمتهييس مييياض، التييت  ولييت استمع المجدييف ملييى محسمييست ر ي يية الم

مييي  ال ييسم مطسنريية  يايييا األك الرييها، ميي  أجيي  رئسسة المجدف  الل ذل
. ض ييالل  دييك الجدتيية، ذكييا األمييي  ( 110)  يي  مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي 

ال ييييييسم أل موسييييييع الدجطيييييية أل  حيييييييق نييييييدرا أك ييييييا زكثيييييييا ميييييي  ا  تييييييسق 
اا يجت لدجهييو  الدضلييية  يي  مايييق ” ييو يا مط ييا لدتكسميي  ضالرييااكة ا سييت 

 __________ 

 . 47الماجع نفت ، الصفحة  (106) 
 . 58الماجع نفت ، الصفحة  (107) 
 . 77الماجع نفت ، الصفحة  (108) 
 . 80الماجع نفت ، الصفحة  (109) 
 (110) S/2018/43 ضكيييسل م اضضيييًس  ديييى المجديييف أي يييس ميييوكاة مفسريميييية ما يييية .

موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  مياض   2018تسل/أماي  ني  9ماسسلة م ر ة 
(S/2018/325 ،ضلمبيد م  الم دومست    ا جتمس يست الا ي ية المتيتوى .)

 . 2-ألف-تم أض انظا الجبء الثسنت، الي

https://undocs.org/ar/S/2018/43
https://undocs.org/ar/S/2018/325
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ستفس ة م  مثسل ضحث المجدف  دى ا  ت جميع ركسئب األمم المتحدة“،  
لت ييييسضل مييييي  الهيئتييييي   يمييييس  ت دييييق زمط ييييية التييييسح  ميييي  أجيييي   حييييييق ا

أك يييا مييي  ا  تيييسق ال مدييييس ت ضالتيسسيييس ت  يييت سييييسنست ضحيييس ت  ”نيييدر
زيييا الدضليية لدريي ضل اإلنديمييية ضالريي ضل ال سلمييية أشييسر ض . ضإذ ( 111) “أ يياى 

ريع يف الدجطيييية، ملييييى مرييييسالمت ييييد ة األمييييااف  ييييت رضمسنيييييس، زصييييفت  رئيييي 
دية م طسء التالم ضالحفييسظ  دييي  التييت كسنييت م اضضيية  دييى الياارات المت 

نظيييا الجم يييية ال سمييية ضالمجديييف  يييت ذليييك الونيييت،  ييييد أكيييد مييي  جد يييد 
تييدى لدييدضل األ  ييسء لكييت  طييسنل التوصيييست اسييت دا  الدجطيية لتييو يا مط 

أل الدجطيية   ميي  ضالهيييسرات الييوار ة  ييت  يايييا األمييي  ال ييسم. ضأكييد كييولك 
لهيئييست الائيتييية الييثالث لامييم المتحييدة، ضذكييا سزيية رمييبة ضصيي  مييي  ازمث 

أل الدجطييية، مييي   يييالل  ضرريييس التطظيميييت،   يييبز ا  تيييسق  ديييى الصييي يد 
 ديييى زييييس ة نيمييية  مدهيييس الميييييدانت الحكيييومت اليييدضلت ض تيييس د المطظمييية 

 سرجية مييياض زسلت ييسضل . ضرحب ضزيا ( 112) زج د  أكثا استاا يجية ض  سلية
. ضنسلييت ضزييياة  سرجييية التييويد أل الدجطيية رييت ( 113) ف ضالدجطييةمييي  المجديي 

محييدى األ ضات المتسحيية لدمجدييف لالنهيياار  ييت ال ميي  الم كييا، ضأضييس ت 
لرييااكست“، ممييس يج دهييس ” ييت ضضييع أل الدجطيية ”ضسيييدة لد ميي  الت ييسضنت ضا

طهس م   يد اجتمس ست لدجهست الفس دة ال دضلية م  أجيي   طتيييق  ايد يمكه
ضأشييسرت كييولك ملييى أل   سييتاا يجية لدحفييسظ  دييى التييالم“.ا سييتجسزست ا

موسييييع المجدييييف أل ي دييييق اإلمكسنييييست الكسمديييية لدجطيييية ميييي   ييييالل زيييييس ة 
. ضشييد  نسئييب ضزيييا ( 114) ئتييي التفييس الت غيييا الاسييمية ضالمتييوا اة مييي  الهي 

المجدييف ضالدجطيية  ييت  سرجييية رولطييدا  دييى ضيياضرة  حييييق التكسميي  مييي  
ست حفيييظ التيييالم، حييييث يمكييي  لدجطييية أل  يييبض  التح ييييا  نتييييسل  مديييي 

المجدييييف زمطظييييورات أصيييييحسب المصييييدحة المتطيييييو ي  ضبسلمرييييورة زريييييقل 
. ضأميياز ( 115) التحديست اإلنمسئية ا جتمس ية ضا نتصييس ية ضال ويديية األجيي 
ية ضاألمطييية ممث  الصي  الميبة الطت ية لدجطة  ت م مييسج الجوانييب التيسسيي 

 ق ييييييدن لبييييييس ة ا سيييييتفس ة مييييي  اليييييدضر  ضاإلنمسئيييييية لدحيييييس ت ضأ ييييياب  ييييي 
. ضأثطييى ممييثال الممدكيية ( 116) رييسري الييوي    ييي  الدجطيية لييدى المجدييفا ست 

ضالدجطيية  ييت  المتحييدة ض انتييس  دييى الت ييسضل الييوي  ييم ميي  اا مييي  المجدييف
 __________ 

 (111) S/PV.8243 2، الصفحة . 
 .6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (112) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (113) 
 . 12ض  11الماجع نفت ، الصفحتسل  (114) 
 . 15الماجع نفت ، الصفحة  (115) 
 . 22حة الماجع نفت ، الصف (116) 

موليفيييييس . ضأشييييسر ممثيييي   ضليييية ( 117) ضضييييع   يييية ل طييييسء التييييالم  ييييت لي ايييييس
حييوار ضالتطتيييق مييي  الجم ييية ال سميية المت ييد ة اليوميييست ملييى أل   بيييب ال

ميي  ضلجطيية مطييسء التييالم  ط غييت أل يمكييه  ميي   حييييق التكسميي  ضمجدييف األ
. ضشييد  ( 811) مييي  م ييس رات التييالم ضاألميي  مهييدف  حييييق التييالم المتييتدام

ارريييس ممثييي  مثيوبييييس  ديييى ضييياضرة زييييس ة متيييسرمست الدجطييية  يييت مميييسر أ ض 
ب زسلمرييورة التييت نييدمتهس الدجطيية التو ييييية ضالتطظيمييية ضا سترييسرية، ضرحيي 

مجديييييف زريييييقل مهتديييييف الي يييييسيس اإلنديميييييية ض يييييت ن يييييسيس مييييي  اا مليييييى ال
 .( 119) محد ة ن اية

ضل/ يتيييم ا كيييسنول األ 5، الم ييييو ة  يييت 8413ض يييت الجدتييية  
ال طييد الفا ييت الم طييول ”الت ميييا  ر ييت ممييسر ال طييد نفتيي  ض ييت ممييس 2018

سنريية اع، ضالتييالم ضاألميي  ضا سييتياار“، أجيياى المجدييف مط ز ييد انتهييسء الطييب 
ر ي يية المتيييتوى نظمتهيييس كيييوت  يفيييوار، التيييت  وليييت الائسسييية  يييالل ذليييك 

  . ض يييت  ديييك الجدتييية، ضاصييي  المجديييف مطسنرييية الت يييسضل ميييي ( 120) الريييها
مكسنيييست لجطيية مطيييسء التيييالم الهيئتييي . ضذكيييا ممثييي  ا  حييس  الاضسيييت أل م

 تحييييق ز يييد زريييك  كسمييي ، ضأشيييسر مليييى أنييي   زصيييفتهس ريئييية استريييسرية ليييم
مفيييد أل  ييتم ممييالع المجدييف  دييى األضلويييست الومطييية  ييت سيييكول ميي  ال

مجيييسل مطيييسء التيييالم التيييت حيييد  هس اليييدضل المدرجييية حس  هيييس  يييت جيييدضلت 
دجطة زسإلجمسع تي ، م يفس أل ني   دك الم دومست ضمرورة الأ مسل الهيئ 

. ضأثطييى ممثيي  ( 121) يا األمييي  ال ييسميمكيي  أل يكييول ” كمديية ممتييسزة“ لتيييسر 
 انتييييس  دييييى ال ميييي  الييييييهم الييييوي   يييي دع زيييي  الدجطيييية كتكمديييية أل مييييسل 

. ضأكييدت ممثديية التييويد أل الدجطيية متترييسر رئيتييت لدمجدييف ( 122) المجدف
الفس ديية   دى التالم ألنهس  تت يع أل  جمع األمييااف ت مجسل الحفسظ 

تييسل ضالتطمييية، كمييس يمكطهييس حييول التيياازط مييي  التييالم ضاألميي  ضحيييوق اإلن 
ضأل   مييييي   ديييييى   بييييييب المدكيييييية الومطيييييية  أل  تيييييس د اليييييطه  اإلنديميييييية

. ضرح يييت ممثدييية ( 123) ض  يييويا الريييااكست مييي  أجييي  ميجيييس  حديييول ممدا يييية
 __________ 

  انتس(. ) 18دة(، ضالصفحة )الممدكة المتح 16الماجع نفت ، الصفحة  (117) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (118) 
 . 31الماجع نفت ، الصفحة  (119) 
 رياي   28كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريمية ما ية ماسيسلة م ر ية  (120) 

ميييي  ممثيييي  كييييوت  يفييييوار موجهيييية ملييييى األمييييي  ال ييييسم  2018الثييييسنت/نو م ا 
(S/2018/1063.) 

 (121) S/PV.8413 21، الصفحة. 
 .27الماجع نفت ، الصفحة  (122) 
 .30ض  29الماجع نفت ، الصفحتسل  (123) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8243
https://undocs.org/ar/S/2018/1063
https://undocs.org/ar/S/PV.8413
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لمتييسئ  اة التت  يييدمهس الدجطيية ملييى المجدييف زرييقل مثيوبيس زسلمرورة الرسمد
 .( 124) ضالي ايةاإلنديمية 

 
ممارسات مجلس األمن األخرى التي لها أثرها علرى  -حاء 

 العامةعالقاته بالجمعية 
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، نيييدمت الممثدييية الدائمييية لي يييا  

محسمة ملى المجدف ميياة ضاحييدة نيسزيية  يي  رئيتيية الجم ييية ال سميية، ضذلييك 
 يييت  2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  9 يييالل مطسنرييية مفتوحييية جيييات  يييت 

ول ”  بيييب الييطه  المت ييد  األمييااف ض ضر األمييم ممسر ال طد الفا ييت الم طيي 
الصيييييي ، التيييييت  وليييييت رئسسييييية المجديييييف  يييييالل ذليييييك  المتحيييييدة“ نظمتهيييييس

. ض ت  دك الجدتة،  دت الممثدة الدائمة ميسنس نيسزة    رئيتة ( 125) الرها
الجم يييييية، أكيييييدت  يييييي  رئيتييييية الجم يييييية  ديييييى ضييييياضرة   بييييييب الجهيييييو  

ائيتييية لدمطظميية لت بيييب ض  ييم نهيي  ة ضالمتتييية مييي  األجهييبة الالمت سضييد
الجم ييييية ضالمجدييييف ضغيارمييييس ميييي     د ييييية األمييييااف، ضشييييد ت  دييييى أل
مي س    دع زق ضار رسمة ض كسمدية، ك  أجهبة األمم المتحدة ضكيسنس هس ج

 ت ممسر ض  ت ، م  أج    بيب التالم ضاألم  الدضليي . ضأشسرت رئيتة 
 ييت مجييااء مرييسضرات مطتظميية سميية كييولك ملييى أنهييس ستتييتما الجم ييية ال 

مييي  ال ييسم ضرئيتيية المجدييف ض ييت   ييس ل الم دومييست زرييك   ضري مييع األ
ميي  زريييقل ”المتييسئ  الهسمييية ا نتصييس ي ضا جتمييس ت ضرئييييف مجدييف األ

 ريياي  األضل/أكتييوبا  31. ض ييت ( 126) “المت دييية زسلتييالم ضاألميي  الييدضليي 
لجم ييييية ألميييي   ييييت حييييوار مييييع رئيتييييتت ا، شييييسرك رئيييييف مجدييييف ا2018

ا لتييبام ال سمة ضالمجدف ا نتصييس ي ضا جتمييس ت حييول موضييوع ” جد ييد 
 األمااف“.مت د ية 

ضلم   يد الجم ية ال سميية أي  ضرات اسييتثطسئية مطييسء  دييى مدييب  
الميثيييسق. مييييد أل الجم يييية ال سمييية مييي   20مييي   ميييال زسلميييس ة مجديييف األ

 ضر هيييييييييس ا سيييييييييتثطسئية ال سرئييييييييية  2018اسيييييييييتقنفت  يييييييييت حبياال/ ونيييييييييي  
 ريياي   3( الميي ر  5-)  377،  مال زياار الجم ية ال سميية ( 127) ال سشاة

. ض ييم ذلييك مطييسء  دييى مدييب رئيييف مجمو يية الييدضل 1950الثييسنت/نو م ا 
 __________ 

 .32 الماجع نفت ، الصفحة (124) 
 (125) S/PV.8395 ضكييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة .

موجهيية ملييى األمييي  ال ييسم ميي  ممثيي   2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  1م ر يية 
 (. S/2018/982الصي  )

 (126) S/PV.8395 7. ض ريييك  ريييون الجدتييية أي يييس موضيييوع الحسلييية 5فحة ، الصييي ،
 التت  ه  ال النة مي  مجدف األم  ضالمجدف ا نتصس ي ضا جتمس ت. 

 (127) A/ES-10/PV.38. 

، نتيجييييية ( 128) متمطظمييييية الت يييييسضل اإلسيييييال ال ابيييييية ضرئييييييف مييييي  ما نمييييية
 ديييى  2018نيييي  حبياال/ و  1لدتصيييويت التيييد ت لدو ييييست المتحيييدة  يييت 

دتييي يطيي   ييييت األرع مرييياضع نييياار زرييييقل حمسيييية التيييكسل المييييدنيي  الف
 .( 129) الرانيةالفدت يطية المحتدة، زمس  يهس اليدس 

 يسنيييست الائسسيييية التيييت ا تميييدرس ض  يييم   يييد  مييي  اليييياارات ضال 
ت محيييد ة مليييى الجم يييية ال سمييية  يميييس مشيييسرا 2018المجديييف  يييالل  يييسم 

يسسييييست ضبسلتطفيييييو غيييييا  دييييك التييييت  غ يهييييس  تصيييي  زمتييييسئ  مت دييييية زسلت
األنتييييسم الفا ييييية ألييييف ض ال ضرييييسء ضزاي أ ييييالن. ض يمييييس  ت دييييق زسل صييييمة 

م، مدييب المجدييف ملييى لمتحييدة الك ييياة لحفييظ التييالال يئية ل مديست األمييم ا
األز يييس  لتحيييييق ا سيييتياار  يييت  ز ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة

 ثيييية األمييييم المتحييييدة المتكسمديييية المت ييييد ة جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى، ضب 
األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت، ضب ثة مطظمة األمييم المتحييدة لتحييييق 

ل  طظييا  ييت األثييا ال يئييت رييية الكونغييو الديمياامييية أا سييتياار  ييت جمهو 
مييية مهييس ضأل  يييد ارس حتييب ا نت يييسء ل مديس هييس  طييد منجيييسز المهييسم المطو 

سمة التييسرية ضذات الصييدة ضنوا ييد األمييم المتحييدة ض يس لياارات الجم ية ال 
 .( 130) ضأنظمتهس

ض يمس يه  المتقلة المت دية مهس تت، أشسر المجدف ملى نيياار  
حييدة لدتصييدي لامييم المت  زرييقل الييطه  الجد ييد 71/161الجم ييية ال سميية 

س ت لدكيييولياا  يييت ريييس تت، ض حيييظ التييييدم المتيييتما  يييت  فيييض أ يييدا  حييي 
  يييم ا شيييت سن  يييت اإلصيييسزة زيييسلكولياا، ميييع م يييس ة  قكييييد أرميييية اسيييتماار 

المجتمييييع اليييييدضلت لجهيييييو  األميييييم المتحييييدة  يييييت مجيييييسل مكس حييييية الكيييييولياا 
 .( 131) رس تت  ت

س فييسظ  دييي ، أحييسر المجدييف  دميي ض ييت سيييسق مطييسء التييالم ضالح 
زيييياار الجم يييية ال سمييية   يييوة ريئيييست األميييم المتحيييدة ضأجهب هيييس الم طيييية، 

 __________ 

الموجهيية ملييى رئيييف الجم ييية  2018حبياال/ ونييي   8 انظييا الاسييسلة الم ر يية (128) 
 (. A/ES-10/786ل سمة م  ممثدت الجبائا ض اكيس )ا

 (129) S/PV.8274 التفسصي ، انظا الجبء األضل،  . ضلمبيد م 4ض  3، الصفحتسل
 ت ذلك ن ية  دت ي “. ، ”الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  24اليتم 

،  يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المتحيييدة 54، الفيييياة (2018) 2448انظيييا اليييياار  (130) 
سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى؛ المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا المتكسمديية 
،  يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة المتكسمدة 67، الفياة  (2018)  2423ضالياار  

، (2018) 2409المت يييييد ة األز يييييس  لتحيييييييق ا سيييييتياار  يييييت ميييييسلت؛ ضاليييييياار 
حيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت ،  يميييس  ت ديييق م  ثييية مطظمييية األميييم المت54 الفيييياة

 جمهورية الكونغو الديمياامية. 
 جة. ، الفياة ال سشاة م  الد  س(2018) 2410الياار  (131) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/2018/982
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/A/ES-10/PV.38
https://undocs.org/ar/A/RES/71/161
https://undocs.org/ar/A/RES/71/161
https://undocs.org/ar/A/ES-10/786
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
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 يهس لجطة مطسء التالم، ملى الييسم، حتب ا نت ييسء، زمواصييدة الييد ع  زمس
ر ة  ييت  يايييا األمييي  ال ييسم  يي  مطييسء التييالم زسلتوصيييست ضالهيييسرات الييوا

لثسنيييية ت  طفييييورس  ييالل الييدضر ي  ا دييي ، ضاستكريييس هس ضالطظييا  يي ضالحفييسظ 
ضالت  ي  ضالثسلثة ضالتيي  ي  لدجم ييية، كمييس أحييسر  دمييس زييياار الجم ييية أل 
  دييييب ملييييى األمييييي  ال ييييسم أل ييييييدم ملييييى الجم ييييية،  ييييت  ضر هييييس الثسلثيييية 

 ت ييييم  المبيييييد ميييي  التفسصييييي   يييي   وصيييييس    ضالتيييي  ي ،  ياييييياا م نتييييس
ء أنريييي ة األميييم المتحيييدة ل طييييس  يهيييس  دييييك المت ديييية متمويييي  ض يسر ييي ، زميييس

التالم. ضأحسر المجدف  دمس أي س زياار الجم ية أل   دب ملى األمييي  
ال ييييسم أل ييييييدم ملييييى الجم ييييية،  ييييالل  ضر هييييس الااز يييية ضالتيييي  ي ،  ياييييياا 

الرسم  المي   لهيك  مطسء التالم التييسزع  مفصال  يمس  ت دق زس ست ااع
 .( 132) المتحدةلامم 

 __________ 

. ض يييالضة  ديييى ذليييك،  يييت مييييسل 4ض  3ض  2، الفيييياات (2018) 2413اليييياار  (132) 
، أشيسر مجديف األمي  مليى 2018كيسنول األضل/ يتيم ا  18رئسست صدر  يت 

، ضييييم  جمديييية أمييييور، زيييييقل ، الييييوي أحييييسر  ييييي   دميييييس(2018) 2413نيييياارن 
 

ض يمس  ت دق زسلر سب ضالتالم ضاألم ،  ت ناار ا هو  ييت ممييسر  
نيتييييييسل/أماي   23ت زرييييييقل ذلييييييك الموضييييييوع  ييييييت متسز يييييية مطسنريييييية جييييييا 

الريي سب“ زييقنهم األشييهسص ، حد  المجدف   ايييف مصيي دح ”( 133) 2018
سطة، كمييس أشييسر ملييى احتمييسل ضجييو   29ض  18   تااضح أ مسررم مي  الو  

 فسض ييست  ييت   ايييف رييوا المصيي دح، ضمطهييس   ايييف الريي سب  ييت نييااري 
 .( 134) 56/117ض  50/81 الجم ية ال سمة

 __________ 

أل  د و ريئست األمم  72/276م  نااررس  2الجم ية ال سمة نارت  ت الفياة  
المتحيييدة ضأجهب هيييس الم طيييية، زميييس  يهيييس لجطييية مطيييسء التيييالم، مليييى اليييييسم، حتيييب 

وار ة  يييت  ياييييا األميييي  ليييد ع زسلتوصييييست ضالهييييسرات الييي ا نت يييسء، زمواصيييدة ا
ل جيااءات المت  ية،  يالل ال سم، ضاستكريس هس ضالطظيا  يت  طفييورس، ضذليك ض ييس 

 ، الفياة الثسلثة(.S/PRST/2018/20الدضرة الثسلثة ضالت  ي  لدجم ية )
 (133) S/PV.8241 37. ضلمبيييييييد ميييييي  الم دومييييييست، انظييييييا الجييييييبء األضل، اليتييييييم ،

 ”صول التالم ضاألم  الدضليي “. 
 ، الفياة التس سة م  الد  سجة. (2018) 2419الياار  (134) 

  
 جتماعيالعالقات مع المجلس االقتصادي واال -ثانيا 

 65المس ة  
األميييييي  لدمجدييييييف ا نتصييييييس ي ضا جتمييييييس ت أل يمييييييد مجدييييييف  
   أل ي سضن  متى مدب ملي  ذلك.  الم دومست ض دي  دبم م زمس
 
 مالحظة 
ميييييي  مجديييييف األمييييي  ضالمجديييييف ثسنييييييس ال النييييية  تطيييييسضل اليتيييييم  

ا نتصس ي ضا جتمس ت، مع التاكيب زرك   سص  دى ممسرسة مجدييف 
ميي  الميثييسق. ضيغ ييت رييوا اليتييم مييداض ت  65األميي   يمييس  ت دييق زسلمييس ة 

ضا جتميييس ت،  المجديييف ا نتصيييس يريييقل ال النيييست ميييع مجديييف األمييي  ز 
ضا جتمييس ت  ييت جدتيية   ت ذلك مرسركة رئيتة المجدف ا نتصييس ي زمس

. ضلييييم  وجيييي  2018لمجدييييف األميييي  ُ يييييدت  ييييت  ريييياي  الثييييسنت/نو م ا 
  أي مد ييييييست ملييييييى المجدييييييف ا نتصييييييس ي ضا جتمييييييس ت مجدييييييف األميييييي 

ا صيياا  65حًة ملييى المييس ة لدحصول  دييى م دومييست أض متييس دة، ضلييم ُيرييِّ
أيهع ميي  الوثييسئق الهتسمييية. ضلييم  ييدرج مجدييف األميي   ييت ميي  الميثييسق  ييت 

 د  أي مشسرة ملى  النس   مع المجدف ا نتصس ي ضا جتمس ت.رسسئ 
 

المناقشرررات التررري تناولرررت العالقرررات مرررع المجلرررس  
 واالجتماعي االقتصادي

 يييييييالل الفتييييييياة نييييييييد ا سيييييييت ااع، نيييييييدمت رئيتييييييية المجديييييييف  
ضا جتمييس ت محسميية ملييى المجدييف ميياة ضاحييدة،  ييت مطسنرييية  ا نتصييس ي

ة جات  ت  راي  الثسنت/نو م ا،  ت ممسر ال طييد الم طييول ”صييول مفتوح
الييطه  المت ييد   التييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد الفا ييت الم طييول ”  بيييب

. ض ييييت 7و أحييييد مواضيييييع الحسليييية ض ضر األمييييم المتحييييدة“، ضريييي األمييييااف 
شييسرك رئيييف مجدييف األميي   ييت حييوار مييع رئيتييتت الرها التييسمق لييولك، 

ع ” جد د الجم ية ال سمة ضالمجدف ا نتصس ي ضا جتمس ت زرقل موضو 
 ا لتبام مت د ية األمااف“. 

األميي  مشييسرات  ، ضر ت  ييت مييداض ت مجدييف2018ض ييت  ييسم  
  ضالمجديييييييف ا نتصيييييييس ي ال النيييييييست ميييييييي  مجديييييييف األمييييييي   د يييييييدة مليييييييى

الائيتييييية  ييييت رييييوا الصييييد ، ضشييييمدت  ضا جتمييييس ت. ضجييييات المطسنرييييست
،  ييييييت سيييييييسق المطسنرييييييست 65اإلشييييييسرة الصييييييايحة الوحيييييييدة ملييييييى المييييييس ة 

ضيييي ية  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “ الموا
دييف األميي ،  دييى الطحييو توحيية زرييقل أسييسليب  ميي  مجض ييالل مطسنريية مف

 ،  دى التوالت.8ض  7ار   ت الحسلتي  الو 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/ar/A/RES/50/81
https://undocs.org/ar/A/RES/50/81
https://undocs.org/ar/A/RES/56/117
https://undocs.org/ar/A/RES/56/117
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/PV.8241
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
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 7الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

 ييت  نرست المواضي ية التييت جييات،  الل المطس2018 ت  سم  
مميييسر ال طيييد الم طيييول ”صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “، نيييسنل مجديييف 
األم  متقلة  يتيم ال م  مي  األجهبة الائيتية لامم المتحدة ميي  حيييث 

ييييي  ضالييييدضر الييييوي يمكيييي  أل    سر ال ييييسرة لتغيييييا المطييييس  التصييييدي لاثيييي 
 جتمييس ت ضالجم ييية الت ييسضل مييي  مجدييف األميي  ضالمجدييف ا نتصييس ي ضا

 ال سمة  ت   بيب   د ية األمااف. 

، 2018 موز/ ولييييي   11، الم يييييو ة  ييييت 8307ض ييييت الجدتيييية  
الفا ييت أجيياى المجدييف مطسنريية مفتوحيية ر ي يية المتييتوى  ييت ممييسر ال طييد 

“ نظمتهييس طية الما   ة زسلمطييس  ضالتصييدي لهييسالم طول ” هم المهسما األم
. ضأثطييسء  دييك الجدتيية، ( 135) ل ذلييك الرييهاالتويد، التت  ولت الائسسيية  ييال

أكييد ممثيي  مثيوبيييس، الييوي ر   كالميي  ممثيي  مدييديف )متحييدثس زسلطيسزيية  يي  
ي  حييييييسلف الييييييدضل الجبرييييييية الصييييييغياة(، أل  دييييييى المجدييييييف ا نتصييييييس 

 سميية ضريئس هييس الفا ييية ذات الصييدة ضا جتمييس ت، ملييى جسنييب الجم ييية ال
واصييييي  ا ضييييي الع زسليييييدضر األميييييا الحكوميييييية الدضليييييية الم طيييييية، أل   ض 

الائيتيييت  يييت التصيييدي لاسييي سب الجوريييية لتغييييا المطيييس  ضآثيييسرن ال يييسرة. 
ا فييق الممييثالل  دييى أنيي   طييدمس  رييك  آثييسر  غيييا ض دى الاغم ميي  ذلييك، 

ييييسء مديييد ميييس،  ييي ل لمجديييف د يييدا لدتيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  أض ل  المطيييس   ه
طسسييي ة  يييت مميييسر   يييي  ضيط غيييت لييي  أل  تهيييو اإلجيييااءات الماألمييي   ضر   

. ضذكا ممث  التييو ال، متحييدثس زسسييم مجمو يية الييدضل ال ابييية، ( 136) ض  ت 
ملييى أل مجمو يية الييدضل ال ابييية، مييع منااررييس زسلمتيي ضلية األضلييية لمجدييف 

ل مييي  المهيييم ” يييدم صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ،  ييياى أ األمييي   ييي 
“  ييييت ال سميييية ضالمجدييييف ا نتصييييس ي ضا جتمييييس تمغفييييسل  ضر الجم ييييية 

التصييدي ألثييا  غيييا المطييس  ميي  أجيي  ” جطييب ا ز ضاجييية ضالتييدا  “  ييت 
 .( 137) المتكسمدةحيس هس أ ضار مهتدف األجهبة ض ضل اإل الل زصال

  الثييييسنت/نو م ا  ريييياي  9، الم يييييو ة  يييت 8395ض يييت الجدتيييية  
لفا ييت الم طييول ”  بيييب الييطه  المت ييد  األمييااف  ييت ممييسر ال طييد ا 2018

ض ضر األميييم المتحيييدة“، أجييياى مجديييف األمييي  مطسنرييية مفتوحييية زمريييسركة 
دل الدضلييية،  نتصس ي ضا جتمس ت، ضرئيييف محكميية ال يي رئيتة المجدف ا

 __________ 

رسييييييسلة ميييييي  ممثيييييي  التييييييويد  مييييييوجب لدمطسنريييييية ز ييييييد الجدتيييييية  ييييييت ييييييم   ميييييييم  (135) 
(S/2018/749 .) 

 (136) S/PV.8307 مدديف(. 34)مثيوبيس(، ضالصفحة  25، الصفحة( 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (137) 

 لتييييييت  حييييييدثت نيسزيييييية  يييييي  رئيتيييييية الجم يييييييةضالممثديييييية الدائميييييية لي ييييييا، ا
. ضانتاحيييت رئيتييية المجديييف ا نتصيييس ي ضا جتميييس ت  يييالل ( 138) ال سمييية

مييدا دتهس أل  طظييا أ  ييسء مجدييف األميي   يمييس مذا كييسل اسييتهدام المييس ة 
 ل الم دومييست مييي  المجدتييي ، يمكيي  أل ميي  الميثييسق، المت دييية مت ييس 65
. ضأكييدت ممثديية رطغسريييس ( 139) “ول ”ضسيدة لت بيب الحوار مييي  المجدتييي يك
 ييية ال سميية ضمجدييف األميي  ضالمجدييف وسييع   بيييب الت ييسضل مييي  الجمأل م 

ا نتصس ي ضا جتمس ت أل ”ي  دع مييدضر رييسم حيييس“  ييت   بيييب   د ييية 
الكاسييت الاسييولت ملييى الحييوار مييي  رؤسييسء . ضأشييسر ممثيي  ( 140) األمييااف
  ل سمييييية ضالمجديييييف ا نتصيييييس ي ضا جتميييييس ت ضمجديييييف األمييييي الجم يييييية ا

جد ييييييد التييييييبام األمييييييم المتحييييييدة مت د يييييييية موصييييييف    ييييييوة رسميييييية نحييييييو   
. ضأشيييسرت ممثدييية مكيييوا ضر أي يييًس مليييى الحيييوار،  يييوكات أل ( 141) األميييااف

   يييي    د يييية ا جتميييسع كيييسل  اصييية لدطظيييا  يييت اليييدضر األسسسيييت اليييوي 
 .( 142) المدحةاألمااف  ت الت سم  مع التحديست 

 
 8الحالة  
 (S/2017/507تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن ) 

 يييت  ،  2018شييي سر/  اا ا    6، الم ييييو ة  يييت  8175 يييت الجدتييية   
 (“، S/2017/507ممسر ال طد الم طول ” طفيييو مييوكاة رئيييف مجدييف األميي  ) 

تهيييس الكوييييت، أجييياى المجديييف مطسنرييية مفتوحييية زريييقل أسيييسليب  مدييي  نظم
. ض ييالل  دييك الجدتيية، ( 143) هاالتت  ولت رئسسة المجدف  الل ذلييك الريي 

جمديية أمييور،  النتيي  مييع المجدييف ا نتصييس ي نييسنل مجدييف األميي ،  ييت 
 ضا جتمس ت.

تدييف أجهييبة ضإذ  طسضل ممث  ا  حس  الاضسييت متييقلة ض يييست مه 
 ييت  جدييية“  دييى نظييا المجدييفاألمييم المتحييدة، نييسل أل ل دييدن ” حفظييست 

 __________ 

 ريياي   1كاة مفسريميية ما ييية ماسييسلة م ر يية كيسل م اضضييس  دييى المجدييف مييو (138) 
األمييييييييي  ال ييييييييسم ميييييييي  ممثيييييييي  الصييييييييي  موجهيييييييية ملييييييييى  2018الثييييييييسنت/نو م ا 

(S/2018/982.) 
 (139) S/PV.83957لصفحة ، ا. 
 . 67لصفحة الماجع نفت ، ا (140) 
 . 72الماجع نفت ، الصفحة  (141) 
 . 104 الماجع نفت ، الصفحة (142) 
كيسنول  24كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية  (143) 

موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018الثسنت/ طييييييييس ا 
(S/2018/66  ض م   ميم مده  لدمطسنرة ز د الجدتة  ت رسسلة م  ممث ،)

 (. S/2018/399الكويت )

https://undocs.org/ar/S/2018/749
https://undocs.org/ar/S/PV.8307
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/982
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
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متييسئ  مواضيييي ية، ض  سيييمس  ديييك التييت  يييد    ييت ا تصيييسص الجم يييية 
ميييس ت أض ريئيييست األميييم المتحيييدة ال سمييية أض المجديييف ا نتصيييس ي ضا جت 

األ اى، ضأضسف أل  دك الممسرسة  طتهك التيتيم اليسئم لد م  ض صيياف 
. ضلييييدى مطسنريييية ( 144) “ن مجدييييف األميييي   يييي  ”مهسميييي  ذات األضلويييييةانت ييييس

ي ييس أل المجدييف يحتييسج ملييى واضييي ية، ذكييا ممثيي  الصييي  أالمتييسئ  الم
ضا جتمييس ت ضريئييست التطتيييق مييع الجم ييية ال سميية ضالمجدييف ا نتصييس ي 

األمييييم المتحييييدة األ يييياى لكييييت  تتييييطى لكيييي  مطهييييس الييييييسم مييييدضررس ض جطييييب 
. ض  ييييس ممثيييي  جمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية مجدييييف ( 145) از ضاجييييية ال ميييي 

لاامية ملى محسلة المتسئ  المدرجة  ت جدضل األم  ملى ”ضنف محسض    ا
ضا جتمييييييس ت ملييييييى لمجدييييييف ا نتصييييييس ي أ مييييييسل الجم ييييييية ال سميييييية أض ا

 .( 146) “األم  مجدف

ض يمس  ت دق زسلتفس   مي  مجدييف األميي  ضالمجدييف ا نتصييس ي  
، أكد ممث  ال ا غسل أل المرسضرات مي  مجدف األم  ضلجطيية ضا جتمس ت

جيييي  مطييييسء التييييالم ضالمجدييييف ا نتصييييس ي ضا جتمييييس ت  بيييييد ميييي  ”نييييوة أض 
 __________ 

 (144) S/PV.8175 9، الصفحة . 
 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (145) 
 . 39نفت ، الصفحة الماجع  (146) 

التييآزر“ ض  ييبز ”اسييتجسزة األمييم المتحييدة زرييك  أكثييا  طتييييس  ييت مجييسل 
مطيييع نريييوب الصييياا ست ضبطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ  ديييى التيييالم“. ضشيييجع 

سنتظيييييسم رئييييييف المجديييييف ا نتصيييييس ي مجديييييف األمييييي   ديييييى أل  يييييد و ز 
ضا جتميييييس ت مليييييى  ييييييديم محسميييييست أض المريييييسركة  يييييت الحيييييوارات غييييييا 

أل  حتيييييي  الت يييييسضل ميييييع  مندضنيتييييييس مليييييى. ضأشيييييسر ممثييييي  ( 147) الاسيييييمية
ي ضا جتمييس ت ميي  شييقن  أل يمكيي  الجم ييية ال سميية ضالمجدييف ا نتصييس 

حت أكثييا صيي  مجدف األم  م  ضضع حدول أكثا شمو  لدطبا ست التت أ
. ضأضييسف ممثيي  مدييديف أل  يييد اجتمس ييست ( 148)   ييييدا ضمت ييد ة األز ييس 

مة ضالمجدف ا نتصس ي مطتظمة مي  رؤسسء مجدف األم  ضالجم ية ال س
ق“  يمييييس مييييي  ضا جتمييييس ت ”سيم ييييت شييييومس مييييويال  ييييت   بيييييب التطتييييي 

. ضأمييياز ممثييي  ال حييياي  أي يييس أرميييية زييييس ة ( 149) أ ميييسل األجهيييبة الثالثييية
تطتيق ضالت سضل ضالتفس   مي  مجدف األميي  ضالجم ييية ال سميية ضالمجدييف ال

 .( 150) ضا جتمس تا نتصس ي 
 __________ 

 . 47الماجع نفت ، الصفحة  (147) 
 . 60الصفحة  الماجع نفت ، (148) 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (149) 
 . 76الماجع نفت ، الصفحة  (150) 

  
 محكمة العدل الدوليةالعالقات مع  -ثالثا 

 94المس ة  
المتحييدة أل  طييبل م  ت هد ك    و م  أ  سء األم - 1 

  دى حكم محكمة ال دل الدضلية  ت أية ن ية يكول ما سً  يهس.
مذا امتطييع أحييد المتيسضييي   ييت ن ييية مييس  يي  الييييسم  - 2 

زمييس يفاضيي   دييي  حكييم  صييدرن المحكميية،  دد يياف اآل ييا أل  دجييق ملييى 
، ضلهييوا المجدييف، مذا رأى ضيياضرة لييولك أل ييييدم  وصيييس   مجدييف األميي 
  زسلتداميا التت يجب ا هسذرس لتطفيو روا الحكم.راً أض يصدر ناا

 
 96المس ة  
ض مجدف األميي  أل ي دييب ألي م  الجم ية ال سمة أ - 1 

 نسنونية.  لةمة ال دل الدضلية م تسءن  ت أية متقملى محك
ضلتييييييييسئا  يييييييياضع الهيئيييييييية ضالوكييييييييس ت المتهصصيييييييية  - 2 

الما   يية مهيييس، ممييي  يجيييوز أل  يييقذل لهيييس الجم يييية ال سمييية ميييولك  يييت أي 
ضنييييت، أل   دييييب أي ييييسً ميييي  المحكميييية م تسءرييييس  يمييييس ي يييياع لهييييس ميييي  

  دة  ت ن سق أ مسلهس.المتسئ  اليسنونية الدا

 
 مالحظة 
دييف األميي  ضمحكميية ال ييدل مج تطييسضل اليتييم ثسلثييس ال النيية مييي   

م  الميثييسق، يجييوز لدمجدييف أل ييييدم  وصيييست  94الدضلية. ضض يًس لدمس ة 
أض يصييدر نيياارًا زسلتييداميا التييت يجييب ا هسذرييس لتطفيييو الحكييم الصييس ر  يي  

مييس  يي  الييييسم زمييس يفاضيي  المحكمة مذا امتطع أحد المتيسضييي   ييت ن ييية 
مييي  الميثيييسق، لدمجديييف أل  96 دييي  الحكيييم مييي  التباميييست. ضض ييييًس لدميييس ة 

ي دب أي ًس ملى المحكمة م تسءن  ت أي متييقلة نسنونييية. ضبسإلضييس ة ملييى 
مييي  الطظيييسم األسسسيييت لمحكمييية ال يييدل الدضليييية،  41ذليييك، ضض ييييس لدميييس ة 

ميا احتيسمييية يجييب يجييوز لدمحكميية أل   دييغ األمييااف ضالمجدييف زييقي  ييدا
 ا هسذرس لدحفسظ  دى حيوق األمااف.

نيييييد ا سييييت ااع، لييييم ييييييدم المجدييييف  وصيييييست ة ض ييييالل الفتييييا  
 تهو ناارات زرقل  داميا  ت دق زسألحكسم الصس رة    المحكمة، ضلييم  أض

ي دييب ميي  المحكميية م تييسءن  ييت أي متييقلة نسنونييية. ض مريييس مييع ممسرسيية 
ت رئيييف محكميية ال يي  دل الدضلييية ملييى المرييسركة  ييت جدتيية المجدييف، ُ  ييِّ

 ييت ممييسر  2018األضل/أكتييوبا    ريياي  24 سصة لدمجدف، ُ يِّدت  ييت 

https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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. ضبسإلضييس ة ( 151) “ال طد الم طول ”محسمة م  رئيف محكمة ال دل الدضلييية
ملى ذلك، شسرك كيي  ميي  رئيييف المحكميية، ضنيسزيية  طيي ، أحييد ك ييسر ن ييسة 

ة أجااريييس المجديييف  يييت المحكمييية ضرئيتيييهس الفهييياي،  يييت مطسنريييست مفتوحييي 
. ضيغ ييت اليتييم ( 152) “يي الييدضلممسر ال طد الم طول ”صول التالم ضاألميي  

ريييييسء أ يييييالن انتهسزيييييستِّ أ  ييييييسء المحكمييييية التيييييت أجااريييييس المجدييييييف -أض 
ضالجم ية ال سمة زرك  متبام   الل الفتاة نيد ا ست ااع. ض الل رون 

يحة ملييى المييس ة الفتاة، لم  ييا   ييت نيياارات مجدييف األميي  أي مشييسرات صييا 
ميييداض ت أليييف ز  الفا يييتمييي  الميثيييسق. ضيت ديييق اليتيييم  96أض الميييس ة  94

المجدييييف زرييييقل ال النييييست مييييع المحكميييية، ضيغ ييييت اليتييييم الفا ييييت زييييسء 
 الاسسئ  التت  تطسضل ال النست مع المحكمة.

 
المناقشررررات الترررري تناولررررت العالقررررات مررررع محكمررررة  -ألف 

 الدولية العدل
 الل الفتاة نيد ا ست ااع، ُأشيييا  ييت مييداض ت المجدييف ملييى  

الدضر الوي  يييوم زيي  محكميية ال ييدل الدضلييية  يمييس  ت دييق زسلتتييوية التييدمية 
، 8175لدمطسز ييييست ضبسل النيييية مييييي  المجدييييف ضالمحكميييية.  فييييت الجدتيييية 

كاة  ت ممسر ال طد الم طول ” طفيو مو 2018ش سر/  اا ا  6 ة  ت الم يو 
(“ زرييييييييييقل أسييييييييييسليب  ميييييييييي  S/2017/507ف األميييييييييي  )يف مجديييييييييي رئيييييييييي 

، أشسر ممث  ال اازي  ملييى أنيي     وجييد أي سيي ب نييسرا ألل ( 153) المجدف
يدمهس رئيف المحكمة  ت جدتيية  كول اإلحسمة اإل المية التطوية التت ي 

 2018شيي سر/  اا ا  21ة  ييت ، الم يييو 8185الجدتيية  ض ييت. ( 154) سيياية
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد الفا ييت 
الم طول ”ميسصد ميثسق األمم المتحدة ضم س ئ   ت صييول التييالم ضاألميي  

ء  دييى ن ييول ا  تصييسص الييدضليي “، شييجع األمييي  ال ييسم الييدضل األ  ييس
ة لدمتييس دة  دييى  تييوية  دييى زيييس ة اسييتهدام المحكميي اإللبامت لدمحكميية ض 

. ضذكييييا ممثيييي  التييييويد أل المجديييييف ( 155) طسز ييييست ض جطييييب  صيييي يدرسالم
 ط غييت ليي  أل  طظييا زصييورة أكثييا   سلييية  ييت ممكسنييية التوصييية ز حييس ت 

 __________ 

 (151) S/PV.8380 . 
 (152) S/PV.8395  ضS/PV.8262 .دى التوالت  ، 
كيسنول  24كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية  (153) 

الكوييييييييييت  موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  2018الثسنت/ طييييييييس ا 
(S/2018/66 ض م   ميم مده  لدمطسنرة ز د الجدتة  ت ر ،)  سسلة م  ممث

 (. S/2018/399الكويت )
 (154) S/PV.8175 32، الصفحة . 
 (155) S/PV.8185 3، الصفحة . 

 يييوم زيي   . ضأكييد ممثيي   انتييس ”الييدضر األسسسييت“ الييوي( 156) ملييى المحكميية
أثطييى ممثيي  . ضبسلمثيي ، ( 157)   الييدضليي المحكميية  ييت صييول التييالم ضاألميي 

ضلة موليفيس المت ييد ة اليوميييست  دييى ”اسييتيالل ضنباريية“ المحكميية، م ت يياا  
. ضأشسر ممثيي  رولطييدا ملييى ( 158) “أل ”  غطى  طهس ل مسل التالم ضاألم 

ميييييع الييييدضل يمكطهييييس  حييييييق أرييييدا هس م   طييييدمس  ي يييي  ج أل المحكميييية  
  سيييمس ت، ضحث جميع الييدضل األ  ييسء، ض األ  سء ا تصسصهس اإللبام

 .( 159) مولكالمجدف،  دى الييسم األ  سء الدائمي   ت 

 2018آب/أغت ف  29، الم يو ة  ت 8334ض الل الجدتة  
 ت ممسر ال طد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “، أشييسرت ممثديية 

ملييى ل موسييع المجدييف أل يحييي  المطسز ييست زسكتييتسل ملييى أنيي   ييت حييي  أ
تتهدم   ل المجدف  ط غت ل  أي س أل ي  المحكمة لدحصول  دى  توارس،

سد ت  ل نفسذ اإللبامت زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق إلحسليية نييباع 
مس ملى المحكمة لكت يكول ناار المحكمة مدبمس لامااف، زغض الطظييا 

 .( 160) لم  ف  حكمة أض  مس مذا كسنت ند ن دت ا تصسص الم

 94، ضر ت ثمسنت مشييسرات صييايحة ملييى المييس ة  2018ض ت  سم  
مييييي  الميثييييسق  يييييالل مييييداض ت المجديييييف.  فيييييت  96ضثالثيييية مليييييى المييييس ة 

 ييت ممييسر  2018ت/نو م ا  ريياي  الثييسن  9، الم يييو ة  ييت 8395 الجدتة
 “ ضال طييد الفا يييت الم طيييول  طيييول ”صيييول التييالم ضاألمييي  اليييدضليي ال طييد الم
اليييييطه  المت يييييد  األميييييااف ض ضر األمييييم المتحيييييدة“، ذكيييييا رئييييييف  ”  بيييييب

محكميييية ال ييييدل الدضلييييية أل المحكميييية   تمييييد  دييييى الم ستييييست المت ييييد ة 
دييف يمكطيي  أل األمييااف ل ييمسل ا متثييسل لياارا هييس، ضأشييسر ملييى أل المج

ميييياض  ديييى . ضشيييد  ممثييي  ( 161) 94موجيييب الميييس ة يحييييق ذليييك ا متثيييسل ز 
رة ”  بيييييب  فس يييي ع أكثييييا انتظسمييييس“ مييييي  المجدييييف ضمحكميييية ال ييييدل ضيييياض 

. ض كديييم ممثييي  جمهوريييية  طيييبضيال ( 162) الدضلييية ضالمحكمييية الجطسئيييية الدضليييية
 ال وليفسريييية زسسيييم حاكييية  يييدم ا نحييييسز،  حيييث المجديييف  ديييى ا سيييتفس ة

ال دل الدضلية، ضرت جهسز اض دع ”مدضر رييسم“ زصورة أك ا م  محكمة 
لدفتسضى ضالتفتييياات زرييقل  ت   بيب التتوية التدمية لدمطسز ست كمصدر 

 __________ 

 . 26 ، الصفحة الماجع نفت (156) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (157) 
 . 36الماجع نفت ، الصفحة  (158) 
 . 33الماجع نفت ، الصفحة  (159) 
 (160) S/PV.8334 37، الصفحة.  
 (161) S/PV.83959لصفحة ، ا.  
 . 34الماجع نفت ، الصفحة  (162) 
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. ( 163) اليوا ييد ذات الصييدة ميي  اليييسنول الييدضلت ضبرييقل المتييسئ  الهال ييية
س ة ضاإلشسرات الثالث ملى الم 94أمس اإلشسرات الت ع األ اى ملى المس ة 

طيييد سء مطسنرييية مفتوحييية أجااريييس المجديييف  يييت مميييسر ال  ،  ييييد ضر ت أثطييي 96
 .9الحسلة رو موضوع الم طول ”صول التالم ضاألم  الدضليي “، ض 

 
 9الحالة  
 دوليينصون السالم واألمن ال 

، زم ييييس رة ميييي  مولطييييدا، التييييت  ولييييت 2018أيسر/مييييس و  17 ييييت  
الرييها، أجيياى المجدييف مطسنريية مفتوحيية  ييت دييف  ييالل ذلييك رئسسيية المج

 طييييول ”صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي “ ضال طييييد الفا ييييت ممييييسر ال طييييد الم
م طيييييول ”  بييييييب الييييييسنول اليييييدضلت  يييييت سييييييسق صيييييول التيييييالم ضاألمييييي  ال

 .( 164) “الدضليي 

ضأشييسرت رئيتيية مكتييب األمييي  ال ييسم، متحدثيية زسسييم ، ملييى أل  
ل ماا ييسة األحكييسم الصييس رة  يي   ضرا  ييت ضييمسالمجدييف يمكيي  أل  يي  ي 
ب  ييت الحييس ت التييت ضا يييت  يهييس الييدضل  دييى المحكمة  دى الطحو الواجيي 

كميية. ض  ييت كييولك الييدضل األ  ييسء ملييى الطظييا  ييت ن ييول اسييتهدام المح
. ضأكيييد أحيييد ك يييسر ن يييسة المحكمييية ( 165) ا  تصيييسص اإللباميييت لدمحكمييية

محكميية يمكيي  أل كميية، أل الضرئيتييهس الفهيياي، متحييدثس زسسييم رئيييف المح
زيييسلتوازي ميييع المجديييف،   تيييهم مسيييهسمس   يييس   يييت صيييول التيييالم ضاألمييي 

المتحييدة  تييو ى ”أل  كييول ال النييية م يييفس أل اإلمييسر الدسييتوري لاميييم 
  ييوية ض آزرييية“ مييي  الجهييسزي  ”مييع ممكسنييية   بيييب التييالم  يي  مايييق 

أشسر . ض ( 166) “الجمع مي  الطهجي  التيسست ضالي سئت لدتوص  ملى حدول
مييا ي  زس ت سررمييس  96م  الميثسق أربع ماات ضإلى المس ة  94ملى المس ة 

لتطتيييق مييي  المحكميية ضالمجدييف جييبءا ميي  األسييسس الدسييتوري لدت ييسضل ضا
 ييت ضييمسل  طفيييو نيياارات المحكميية، ضأشييسر ملييى أل الوظيفيية ا سترييسرية 

ضاألمييي   لدمحكمييية يمكييي  أل  كيييول أ اة مفييييدة لدغسيييية  يييت صيييول التيييالم
سنونيييية“ لييدضليي  ميي   ييالل ” وضييييح المتييسئ  ذات الصييدة ضالمتييسئ  اليا

 __________ 

 . 47الماجع نفت ، الصفحة  (163) 
أيييسر/  3كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (164) 

مولطيييييييييييييدا  موجهييييييييييييية مليييييييييييييى األميييييييييييييي  ال يييييييييييييسم مييييييييييييي  ممثدييييييييييييية 2018 و ميييييييييييييس
(S/2018/417/Rev.1 ض م   ميم ميوجب لدمطسنرية ز يد الجدتية  يت رسيسلة ،)

 (. S/2018/560م  ممث  مولطدا )
 (165) S/PV.8262 3، الصفحة . 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (166) 

. ضشييد ت كيي  ( 167) فالمت دية زسلحس ت المدرجة  ت جدضل أ مييسل المجديي 
م  ضزياة الدضلة لر ضل أ ايييس  ت الممدكة المتحييدة ضممثديية اليونييسل  دييى 

صييول اإلسييهسمست الهسميية التييت نييدمتهس المحكميية ضيمكيي  أل  يييدمهس  ييت 
  ضالطيياضي  . ضشييد  ممثدييو سييدو سكيس ضاألرجطتييي ( 168) م ضاألم  الييدضليي التال

. ( 169) ة  ييت  تييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمية دييى أرمييية  ضر المحكميي 
ضأشييسر ممثيي  اليسزييسل كييولك ملييى أل ز مكييسل المجدييف ضالمحكميية أل ي مييال 
” دييييييييى نحييييييييو متكسميييييييي  ضب ايييييييييية   سضييييييييدية“  ييييييييت التتييييييييوية التييييييييدمية 

. ضأضييسف ممثيي  أضرضغييواي أنيي   ط غييت لدمجدييف أل ي ييبز ( 170) تسز ييسلدمط 
. ( 171) ة   مع المحكمة م  أج   تييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمي  النس

ض  ييت ممثديية أسييتااليس المجدييف ملييى مواصييدة  رييجيع الييدضل  دييى  تييوية 
المطسز يييييست زسلوسييييييسئ  التيييييدمية، زمييييييس  يييييت ذلييييييك  ييييي  مايييييييق اسييييييتهدام 

ألمسنيييس أل المحكميية يمكطهييس ضيط غييت لهييس أل ممثديية  . ضذكييات( 172) المحكمة
أرمييية  ييت  تييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمية، م كييدة  يي  ي  ضرا أكثييا 

. ( 173) أل  حتيييام نييياارات المحكمييية ضأل  طفيييورس أل  ديييى اليييدضل األ  يييسء
ض حييدث ممثيي  جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية زسسييم حاكيية  ييدم ا نحيييسز، 

التتيييوية التيييدمية لدمطسز يييست زموجيييب ت   بييييب لمحكمييية  ييي  قشيييس  ميييدضر ا
، ضحييث المجدييف 94لميثييسق، زمييس  يهييس المييس ة األحكييسم ذات الصييدة ميي  ا

ااع ناارا ييي  نظييياا لدحسجييية مليييى  ديييى الطظيييا  يييت نييييسم المحكمييية زسسيييت 
. ضذكيييا ممثييي  ميييياض أنييي  ( 174) ضيييمسل امتثسلهيييس لدميثيييسق ضلدييييسنول اليييدضلت

مييي  المحكمييية، ض ييييس الفتيييسضى  س ة  يييوا اسييييكول مييي  ”المطسسيييب مديييب زيييي 
تكدمييي  مييس نسليي  ممثيي  د ييد ميي  الم. ضر   ال ( 175) “ميي  الميثييسق 96لدمييس ة 

ميييييياض  يييييت   و ييييي  المجديييييف مليييييى ا سيييييتفس ة مييييي  األ ضات التيييييت  و اريييييس 
. ضأشسر ممث  جطوب أ ايييس ملى أل ( 176) سيمس ز دب  توارس المحكمة، ض 

 __________ 

 . 9ملى  5جع نفت ، الصفحست الما  (167) 
 )اليونسل(.  53)الممدكة المتحدة(، ضالصفحة  23الماجع نفت ، الصفحة  (168) 
)األرجطتييييييييي (،  83 )سييييييييدو سكيس(، ضالصييييييييفحة 51الماجييييييييع نفتيييييييي ، الصييييييييفحة  (169) 

 )الطاضي (.  85 ضالصفحة
 . 55الماجع نفت ، الصفحة  (170) 
 . 87الماجع نفت ، الصفحة  (171) 
 . 76الماجع نفت ، الصفحة  (172) 
 . 81الماجع نفت ، الصفحة  (173) 
 . 105الماجع نفت ، الصفحة  (174) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (175) 
 50، ضالصييفحة ) ضليية موليفييس المت يد ة اليومييست( 30الماجيع نفتي ، الصيفحة  (176) 

 82ضالصيفحة  )جطيوب أ اييييس(،    73)المكتييك(، ضالصيفحة    60)مصا(، ضالصفحة  
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 طيييدمس   المحكمييية ” ديييى  تيييسضى مييي المجديييف، متييييديم مد يييست لدحصيييول 
را  ييت   بيييب سيييس ة  واجهيي  متييسئ  نسنونييية م يييدة“، يمكطيي  أل  يي  ي  ض 

المحكميية اليسنول، ضأكد أل المجدف ي يي دع مييدضر مهييم  ييت منفييسذ نيياارات 
. ضأشييسرت ممثديية رضانييدا أي ييس ملييى أنيي  ( 177) ميي  الميثييسق 94ض يييس لدمييس ة 

ء ملييييييى    ييييييالل الدجييييييو  ط غييييييت لدمجدييييييف أل ي ييييييبز سيييييييس ة اليييييييسنول ميييييي 
س متطسز يية . ضذكييات ممثديية كيطيييس أل المجدييف لييم ُيحييِّ  أماا يي ( 178) ةالمحكميي 

، ضنسلت أن   ط غييت لدمجدييف 1947ملى المحكمة م  ماة ضاحدة،  ت  سم 
أل يتتكرييف سيي   اسييتهدام رييوا المط ييا زصييورة موضييو ية، نظيياا لتبا ييد 

ان ي ت يي  ر  يي  لمييس . ضأ يياب ممثيي  جي ييو ت  يي ( 179) “”التو اات مي  الدضل
م  جسنييب المجدييف  ييت  رييجيع الييدضل  دييى  يياع مطسز س هييس مددن  ا  ا 

. ضأشييسر ممثيي   انتييس ملييى أل المحكميية ( 180)  دييى المحكميية لدتحكيييم  يهييس
”لهس  ضر رئيتت  ت  يديم التوضيحست ال اضرية لتفتيا متتييق لديييسنول 

 ط غيييت لييي  أل ” دجيييق . ضذكيييات ممثدييية زسكتيييتسل أل المجديييف ( 181) “اليييدضلت
لدضليييييية  يميييييس  ت ديييييق زسلمتيييييسئ  و أك يييييا مليييييى محكمييييية ال يييييدل ا ديييييى نحييييي 
. ضأشييسر ممثيي  سيياي  نكييس ملييى أل األجهييبة الائيتييية لامييم ( 182) “اليسنونية

 __________ 

)جمهوريييييية  طيييييبضيال  105)جي يييييو ت(، ضالصيييييفحة  94)جسمسيكيييييس(، ضالصيييييفحة 
 )غسنس(.  111ال وليفسرية، زسسم حاكة  دم ا نحيسز(، ضالصفحة 

 . 73الماجع نفت ، الصفحة  (177) 
 . 113حة الماجع نفت ، الصف (178) 
 . 89الماجع نفت ، الصفحة  (179) 
 . 93الماجع نفت ، الصفحة  (180) 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (181) 
 . 61الماجع نفت ، الصفحة  (182) 

المتحدة، زمس  يهس المجدف ضالمحكمة، يمك  أل  يدم مسهسمس جمس يييس  ييت 
ذات األز ييييييس    بيييييييب التييييييالم ضاألميييييي  الييييييدضليي  زسلتصييييييدي لدمطسز ييييييست 

. ضأشسر ممثيي  المكتيييك ملييى أل المجدييف ( 183) سنونية الم يدةالتيسسية ضالي
حييس ت  ييدم  درة  دييى  طفيييو األحكييسم الصييس رة  يي  المحكميية  ييتلدييي  الييي 
. ضشييد ت ممثديية ل طييسل أي ييس  دييى أنيي   ط غييت لدمجدييف أل ( 184) ا متثييسل

”إلنفييييسذ  مييي  الميثييييسق 94 يتيييتهدم التييييد ة المهوليييية لييي  زموجييييب المييييس ة
ضشجع  دُة متكدمي  أي ييس جميييع الييدضل األ  ييسء  . ( 518) “ناارات المحكمة
 .( 186) مولك د زس تصسص المحكمة  دى الييسم التت لم   تاف ز  

 
 الدولية ل المتصلة بالعالقات مع محكمة العدل سائ الر  -باء 
ا سييت ااع، ضاصيي  المجدييف   ييس ل الاسييسئ   ييالل الفتيياة نيييد  

يان زريييييقل لجطييييية الكيييييسمياضل ضنيجياييييييس ميييييع األميييييي  ال يييييسم ضاسيييييتالم  ييييييسر 
 يتييييا  طفييييو ُحكيييم محكمييية ال يييدل الدضليييية المهتد ييية، المطريييقة مييي  أجييي  

زريييقل المطسز ييية المت ديييية  2002 رييياي  األضل/أكتيييوبا  10الصيييس ر  يييت 
 .( 187)   ال دد  زسلحدض  ال اية ضال حاية مي 

 __________ 

 . 95الماجع نفت ، الصفحة  (183) 
 . 60الماجع نفت ، الصفحة  (184) 
 . 98الماجع نفت ، الصفحة  (185) 
)سيييييدو سكيس(،  51)كيييييوت  يفيييييوار(، ضالصيييييفحة  32فحة الماجيييييع نفتييييي ، الصييييي  (186) 

)الطمتيييس(،  91)مي سلييييس(، ضالصيييفحة  67صيييفحة )اليسزيييسل(، ضال 55ضالصيييفحة 
 )جي و ت(.  94ض  93ضالصفحتسل 

. S/2018/1131ض  S/2018/1130ليتي : انظيييا الاسيييسلتي  المت يييس لتي  التيييس (187) 
 . S/2018/1175ض  S/2018/649اياي  التسليي : انظا أي ًس التي
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 مالحظة استهاللية  
ى نحييو مييس نصييت  ديهييس  تطسضل الجبء الهسمف ميي  رييوا المدحييق ضظييسئف مجدييف األميي  ضسييد س ِّ   ديي  

مليييى ثالثييية أنتيييسم. ضُ  يييَاع  يييت كييي  نتيييم حيييدة، ضيطيتيييم ميييولك مييي  ميثيييسق األميييم المت  26ض  25ض  24الميييوا  
مييي  مشيييسرات صيييايحة ضضيييمطية مليييى  ديييك  2018  يييمطت  نييياارات المجديييف ضرسيييسئد  ضجدتيييس    يييالل  يييسم  ميييس

حييس ت ز يطهييس جييات  يهييس مطسنريية رييون  الموا . ضيت م  الجييبء الهييسمف أي ييًس  راسييست حييس ت م اا ييية  تطييسضل
 .26 ض 25 ض 24ا  مو اللتت م َّق مهس المجدف حو آ ا، الكيفية االموا  أض  وضح،  دى أي ن 

 ييت ناارا يي  أي  2018ض دييى الطحييو الييوي يجيياي  طسُضليي   ييت اليتييم األضل، لييم  ييُور  المجدييف  ييت  ييسم  
تييية  يي  ميي  الميثييسق،  ييسكتفى مييدً  ميي  ذلييك زسإلشييسرة ضييمطًس ملييى متيي ضليت  الائي  24مشسرة صايحة ملى المييس ة 

ة  سصيية م دييدال أض زمطييسمق ز يطهييس،  ت دييق م طييو  مهتدفيي ناارًا م  ناارا يي   13صول التالم ضاألم  الدضليي   ت 
مثيي  الحسليية  ييت لي يييس ضالمتييقلة المت دييية مهييس تت ض يييسريا األمييي  ال ييسم  يي  التييو ال ضجطييوب التييو ال، ضب طييو  

الم ضاألميي  الييدضليي ، ضبطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي ، مواضييي ية، ميي  ن ييي  األمفييسل ضالطييباع المتييدح، ضصييول التيي 
لمتييدح، ضاأل  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ض مديييست األمييم المتحييدة دنيي   ييت الطييباع اضحمسييية الميي 

لحفيييظ التيييالم. ضنيييد نونريييت متييي ضلية المجديييف الائيتيييية  ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  أي يييًس  يييالل 
 المتحييدة ضالمطظمييستمجدييف  يمييس  ت دييق زمجمو يية ميي  ال طييو ، مطهييس الت ييسضل مييي  األمييم الجدتست التت  يدرس ال

اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  دييى صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ضصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ض طفيييو مييوكاة 
 (.S/2017/507رئيف مجدف األم  )

 25الثييسنت، ملييى المييس ة ت اليتييم ل الفتاة نيد ا ست ااع، أشسر المجدف،  دييى الطحييو الم ييي   يي  الض  
ميي  الميثييسق، زي ييول نيياارات المجدييف  25ضييم  نييااَري  أكييد  يهمييس أل الييدضل األ  ييسء مدبميية، زموجييب المييس ة 

رية  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية ض طفيورس. ضند ا ُّهو الياارال  يمس  ت دق زسلطباع  ييت الجمهورييية ال ابييية التييو 
 ييت ثمييسنت مطسسيي ست  25ت، أضر  المتكدمييول مشييسرًة صييايحة ملييى المييس ة المييداض  ييت الريياق األضسييط“. ض ييالل 

اق الحسلة  ييت الريي (، ضماة زرقل S/2017/507 دت: ما سل  يمس  ت دق متطفيو موكاة رئيف مجدف األم  ) كمس
ضسيييط، زميييس  يييت ذليييك ن يييية  دتييي ي ، ضمييياة زريييقل لرييياق األاألضسيييط، ضأربيييع مييياات  يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت ا
 األ  سر التت  هد  التالم ضاألم  الدضليي .

ا المجدييف  ييت ناارا يي ،  دييى الطحييو الم ييي   ييت اليتييم الثسلييث ض مريييًس 26ض يمس  ت دق زسلمس ة   ، لم ُيرييِّ
، جات اإلشسرة ضمع ذلك سزية، ملى مت ضليت     ضضع   ط إل دا  مطهسج لتطظيم التتديح.مع الممسرسة الت

 ت مطسس َتي  كمس  دت:  يمس  ت دق ز دم انترسر أسييدحة الييدمسر  26صااحًة  الل مداض ت المجدف ملى المس ة 
 الرسم ، ضبرقل الحسلة  ت الراق األضسط.
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 عن صون السالم  مسؤولية مجلس األمن الرئيسية    -أوال 
 24المادة  واألمن الدوليين بموجب

 24المس ة  
رغ ة  ت أل يكول ال م  الوي  يييوم زيي  األمييم المتحييدة   -  1 

أ  سء  دك الهيئة ملى مجدف األم  زسلت  ييست الائيتييية  ساي سً   سً ، ي هد  
لت ضيوا يييول  دييى أل رييوا المجدييف ي ميي    ت أما حفظ التالم ضاألم  الدض 

 اج س   التت  فاضهس  دي  رون الت  ست. نسئ سً  طهم  ت نيسم  مو 
ي مييي  مجديييف األمييي ،  يييت أ اء ريييون الواج يييست ض ييييسً  - 2 

لتييد ست الهسصيية المهوليية لمجدييف لميسصييد األمييم المتحييدة ضم س ئهييس. ضا
ول التيييس س األمييي  لتمكيطييي  مييي  اليييييسم مهيييون الواج يييست م يطييية  يييت الفصييي 

 ضالتسزع ضالثسم  ضالثسنت  را. 
، ضأ يياى  سصيية، ميي   يييسريا سييطوية ا ييع مجدييف األ - 3 

 مذا انت ت الحسل ملى الجم ية  سمة لتطظا  يهس.
 
 مالحظة 
ميييييي   يمييييييس  ت دييييييق   تطييييييسضل اليتييييييم األضل ممسرسييييييست مجدييييييف األ  

  24زمت ضليت  الائيتية    صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي  زموجييب المييس ة  
لييف الييوي  ضيطيتم ملى نتمي   ا َيي . رمس اليتييم الفا ييت أ   ( 1)   م  الميثسق 

ض ا   يهييس مشييسرة ملييى متيي ضلية    2018 تطسضل الياارات التت ا ُّهوت  ت  سم  
. ضاليتييم الفا ييت زييسء  ضليي   يي  صييول التييالم ضاألميي  الييد المجدييف الائيتييية  

ب  اليييييييوي  تطيييييييسضل اإلشيييييييسرات مليييييييى متييييييي ضلية المجديييييييف الائيتيييييييية، زموجييييييي 
 . المجدف   ، التت ضر ت  ت المطسنرست التت  ارت أثطسء جدتست 24 زسلمس ة 

نيد ا ست ااع، لم  ت ييم  أي ميي  الييياارات التييت  ض الل الفتاة  
ميي  الميثييسق. ض  ييمطت    24ا هييورس المجدييف مشييسرات صييايحًة ملييى المييس ة  
ييية  دييى المتييتوى الييوزاري  ييت  موكاة مفسريمية موجهة لجدتيية محسميية م الم 

الموضوع الم طول ”ميسصد ميثسق األمم المتحدة ضم س ئ   ت صول التييالم  
موجهيية ميي     2018ش سر/  اا ا  1ة ماسسلة م ر ة ضاألم  الدضليي “، ما ي 

، مشيييسر ي   ( 2) األميييي  ال يييسم   الممثييي  اليييدائم لدكوييييت ليييدى األميييم المتحيييدة مليييى 
كاة المفسريمييية التييت أ ييد هس الكويييت،  صييايحتي  ملييى رييون المييس ة. ض ييت المييو 

 __________ 

(، اليوي  ت يي  زموج هييس 3) 24ميس ة ضاض، ال– تطيسضل الجيبء الاازيع، اليتييم األضل (1) 
 ة ملى الجم ية ال سمة. دى المجدف ر ع  يسريا سطوية ضأ اى  سص 

 (2) S/2018/85. 

جهِّع أ  ييييسء  2018لييييت رئسسيييية المجدييييف لرييييها شيييي سر/  اا ا  التييييت  و  ، شييييُ
 رتميييسم  ديييى مطسنرييية سييي   ا سيييتفس ة  ديييى الوجييي   المجديييف  ديييى  اكييييب ا 

   ييت الفصييول التييس س  األمث  ميي  األ ضات المتسحيية لدمجدييف كمييس رييو م يييَّ 
لدمجدييف ا ضيي الع زمتيي ضليت   ضالتييسزع ضالثييسم  ميي  الميثييسق لكييت  تتييطى  

الائيتييييية  يييي  صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي   دييييى الطحييييو الم ييييي   ييييت  
  ة أي ييس ملييى أل  حايييا الكويييت  ييت شيي سر/ . ضُأشيييا  ييت المييوكا 24 المييس ة 
هدام األ ضات  يرييييكهِّ  مثييييسً  حيييييًس ليييييدرة المجدييييف  دييييى اسييييت   1991  اا ييييا  

 ت ضالموحيييييد  المتسحييييية لييييي   يييييت الميثيييييسق مييييي  أجييييي  حفيييييب التحييييياك الجميييييس 
.  24لالضييي الع زمتييي ضليت  ضضاج ييي   ديييى الطحيييو المطيييور زييي   يييت المييييس ة  

ت كثيا ميي  الحييس ت أثطييسء     24ضسييت أي س مشسراتل صايحةل ملى المس ة 
 جدتست المجدف،  دى الطحو الم ي  متفصي   ت اليتم الفا ت زسء. 

 
القرررارات الترري تشررير إلررى مسررؤولية مجلررس األمررن  - فأل

 الدوليين صون السالم واألمن عنالرئيسية 
ا المجدييف صييااحًة ملييى  ييالل   الفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم ُيرييِّ

مييس ة ضر ت  ييت  تيي ة  ت ناارا  . غيا أل اإلشييسرة ملييى رييون ال 24المس ة 
ف ملييى متيي ضليت  الائيتييية نيياارات ضأرب يية ميسنييست رئسسييية. ضأشييسر المجديي 

 ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي   يييت مطسسييي ست  د يييدة ا هيييو  اللهيييس 
جااءات،  دييى الطحييو الم يييهِّ  أ نييسن متفصييي . ضأشييسر مسئفة مت د ة م  اإل

الييدضليي   ييت  المجدف ملييى متيي ضليت  الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي 
يثييييسق ض يييياع  ييييدة نيييياارات ا هييييورس  ييييت ممييييسر الفصيييي  التييييسزع ميييي  الم

ض/أض أذل زسسييتهدام اليييوة  ييت ممييسر  41زموج هس  داميا  ت ممسر المييس ة 
ت ريييون اإلشيييسرات مليييى متييي ضلية المجديييف . ض موميييًس،  ييييد ضر 42الميييس ة 

ت الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي   ييت  ييياات    سجيية الييياارا
 ض ت الفياات األضلية م  ال يسنست الائسسية.

 
 القرارات 

 ت ة ناارات  دى مشسرات ضمطية ملييى  ، احتوت 2018 ت  سم  
م  الميثسق. ض ييت رييون الييياارات، أكييد المجدييف مجييد ا أنيي   ييدرك   24المس ة 
ا مييو م    لك أض تيي ضليت  الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، أض ذكييه

كارن أض ضض    ت ا  ت سر أض أشسر ملي . ضند ا ُّهوت ثالثيية ميي  الييياارات  
ة م دييدال أض زمطييسمق ز يطهييس مدرجيية  ييت جييدضل  التت ة  ت ممسر مطو   سص 

https://undocs.org/ar/S/2018/85
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رات  . ض يييت جمييييع اليييياا ( 3) أ ميييسل المجديييف  ت ديييق زسلتيييو ال ضلي ييييس ضريييس تت 
 ميثسق. ف المجدف صااحًة زموجب الفص  التسزع م  ال الثالثة،  صاَّ 

ضا  س ًس لدممسرسة التسزية المت دية زسل طد الم طول ” يايا األمي   
 2429تييو ال“، أكييد المجدييف،  ييت نيياارن ال ييسم  يي  التييو ال ضجطييوب ال

زمتييي ضليت  الائيتيييية  ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  م يييالل ،  ضل (2018)
ى أرمييييية الرييييااكة مييييي  األمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األ اييييييت الييييدضليي ،  ديييي 

  .( 4)أ ايييس  تص  زصول التالم ضاألم   ت  يمس

دف،  ت نيياارن ض يمس  تص  زسلمتقلة المت دية مهس تت، مدَّ  المج 
رن المتييي ضلية األسسسيييية  ييي  صيييول ، ضاضييي ًس  يييت ا ت يييس(2018) 2410

التالم ضاألم  الدضليي ، ض يَة ز ثة األمم المتحدة لد م نظييسم ال داليية  ييت 
، ضأذل لد  ثيييية زسسييييتهدام ”جميييييع 2019نيتييييسل/أماي   15تت حتييييى رييييس  
. ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت لي يييس، ( 5)وسسئ  الالزمة“ لالضيي الع مو  تهييسال

، ضاضيي ًس  ييت ا ت ييسرن متيي ضليت  (2018) 2420مييدَّ  المجدييف،  ييت نيياارن 
نيياارن  ل التييالم ضاألميي  الييدضليي ، األذضل الييوار ة  ييتاألسسسييية  يي  صييو 

حيييسر ن سليييية زريييقل  طفييييو حظيييا األسييييدحة  يييت أ يييسلت ال   (2017) 2357
 .( 6)أ اى  شهاا 12سواح  لي يس، لمدة 

ضإضييس ًة ملييى ذلييك، أشييسر المجدييف ملييى متيي ضليت   يي  صييول  
. ( 7)  اليييدضليي   ييت سيييتة نييياارات  ت دييق زمتيييسئ  مواضيييي يةالتييالم ضاألمييي 

 __________ 

 2420مييييييي  الد  سجييييييية؛ ض ، الفيييييييياة ن ييييييي  األ يييييييياة (2018) 2410اليييييييياارات  (3) 
، الفيياة التس سية مي  (2018) 2429، الفياة الثسلثة م  الد  سجية؛ ض (2018)

 الد  سجة.
 ديى اليياارات ، الفياة التس سة م  الد  سجية. لالميالع (2018) 2429الياار  (4) 

المت دييييية زسلتا ي ييييست أض الوكييييس ت اإلنديمييييية، انظييييا الجييييبء التييييس س، اليتيييييم 
 . ال-الثسلث

. 14 ض 1 ييياة ميي  الد  سجيية ضالفيا ييسل ، الفييياة ن يي  األ(2018) 2410الييياار  (5) 
المتحيدة ليد م نظيسم ال دالية  يت ريس تت  ضلدمبيد م  الم دومست    ز ثة األميم

شيييا. ض يي  ز ثييست حفييظ التييالم ضال  ثيييست التيسسييية  مومييًس، انظييا الجييبء ال س
ضلدمبيييد ميي  الم دومييست  يي  التييداميا المتهييوة لصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي  

م  الميثسق، انظا الجيبء التيسزع،  42نصسمهمس  ماًل زسلمس ة م س  همس ملى  أض
 ألف.-اليتم الاازع

. ضلدمبييييييد مييييي   1ة مييييي  الد  سجييييية ضالفيييييياة  ، الفيييييياة الثسلثييييي ( 2018)   2420اليييييياار   (6) 
دييب اسيييتهدام الييييوات  الم دومييست  ييي  الممسرسيييست المت دييية زسلتيييداميا التيييت    ت  

 ألف. -زع، اليتم الثسلث م  الميثسق، انظا الجبء التس   41المتدحة، ض يس لدمس ة  
، (2018) 2419، الفييياة التييسز ة ميي  الد  سجيية؛ ض (2018) 2417الييياارات  (7) 

، الفييياة الثسنييية ميي  الد  سجيية؛ (2018) 2427الفييياة التييسز ة ميي  الد  سجيية؛ ض 
، الفيييياة (2018) 2437، الفيييياة األضليييى مييي  الد  سجييية؛ ض (2018) 2436 ض

 الثسنية م  الد  سجة.، الفياة (2018) 2447ة م  الد  سجة؛ ض ن   األ يا 

هييو نيياار ميي  الييياارات التييتة زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق،  ُّ ا ضنييد
  دى الطحو الم ي  أ نسن.  

ت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”األمفييييسل ضالطييييباع المتييييدح“، ا هييييو ض يييي  
تية ، الوي أ س   ي   قكيد مت ضليت  الائي (2018) 2427المجدف الياار 

لتبامييي  زسلتصيييدي لدتيييقثيا الواسيييع  ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  ضا
ديييى األمفيييسل، ضميييس  تا يييب  ديييى ذليييك مييي  آثيييسر الط يييسق لدطيييباع المتيييدح  

 .  ( 8)زصورة  ائمة مويدة األج   دى  حييق التالم ضاألم  ضالتطمية

، (2018) 2419ضنيييد ضضيييع المجديييف  يييت ا ت يييسرن،  يييت نييياارن  
الييوي ا هييون  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “، 

يثسق ضم س ئيي ، ضمتيي ضليَت  الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي  ميسصَد الم
 الدضليي ، ضأكد م  جد د الدضر الهسم الوي يمكيي  أل ي يي دع زيي  الريي سب

 .( 9)الطبا ست ضحدههس  ت مطع نروب

ل التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “، ض يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”صيييو  
الوي أشسر  ي  ملييى أنيي  ي ييع  ييت  (2018) 2437ا هو المجدف الياار 

أكيييد ا ت يييسرن متييي ضليت  الائيتيييية  ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ، ض 
سليييَة مجيييد ا ضييياضرة ضضيييع حيييد لميييس يريييهدن ال حيييا األمييييض المتوسيييط ن  

التسح  الدي ت، م  استماار  كييسثا  مديييست  هايييب المهييسجاي  ضا  جييسر 
جب الياار نفت ، جد  المجدف، متصا ًس  ت ممييسر الفصيي  زسل را. ضبمو 

شيييهاًا، اإلذل اليييوار   يييت  12التيييسزع مييي  الميثيييسق، لفتييياة مضيييس ية ميييد هس 
زس تااع التف   (2015) 2240م  الياار  10 ض 9 ض 8 ض 7ات الفيا 

 .( 10)ي تالد  ت أ سلت ال حسر ن سلة التسح 

ض يميييييس  تصييييي  زسل طيييييد الم طيييييول ”حمسيييييية الميييييدنيي   يييييت الطيييييباع  
 ، م كييدًا ميي  جد ييد(2018) 2417المتييدح“، أشييسر المجدييف،  ييت نيياارن 

ية  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ملييى الصييدة مييي  متيي ضليت  الائيتيي 
ل طيييف ضبيييي  ان يييدام األمييي  الغيييوائت الطيييسجم  ييي  الطيييباع الطيييباع المتيييدح ضا

ض  يييا المجس ييية، ضأ ال زريييدة اسيييتهدام  جوييييع الميييدنيي  كقسيييدوب مييي  
 .  ( 11)يتسللا أسسليب

ة لحفيييييظ ض يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول ” مدييييييست األميييييم المتحيييييد 
، الييوي أكييد  ييي  المجدييف (2018) 2436التالم“، ا هييو المجدييف الييياار 

 __________ 

 .، الفياة الثسنية م  الد  سجة(2018) 2427الياار  (8) 
 .، الفيا سل التسز ة ضال سشاة م  الد  سجة(2018) 2419الياار  (9) 
 .2األ ياة م  الد  سجة ضالفياة ، الفيا سل ن   األ ياة ض (2018) 2437الياار  (10) 
 .5 ض 1، الفياة التسز ة م  الد  سجة، ضالفيا سل (2018) 2417الياار  (11) 
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مجد ا، ضاض ًس  ت ا ت سرن مت ضليت  الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي  
  لوضع ممسر سيسسس ت شسم  ضمتكسم  لا اء لتيييم أ اء الدضليي ،   م

س الطظييسميي  ال ييسمدي   ييت مييوظفت األمييم المتحييدة المييدنيي  ضأ اا ريي  جميييع
. ض ت ممسر ال طييد نفتيي ، ا هييو المجدييف ( 12) مديست حفظ التالم ض  مهس

أكد  ي ، مْذ أ س   قكيييد متيي ضليت  الائيتييية  لوي، ا(2018) 2447الياار 
الييد م الييوي  يدميي  األمييم الم ضاألم  الدضليي ، أرمية  ميي     صول الت

المتحييدة  ييت ميييس    الرييامة ضال داليية ضالتييجول ضييم  ض يييست  مديييست 
 . ( 13)الهسصة حفظ التالم ضال  ثست التيسسية

 
 البيانات الرئاسية 

 ييالل الفتيياة نيييد ا سيييت ااع، أضر  المجدييف مشييسرات ضيييمطية  
ثسق األمييم المتحييدة  ييت أرب يية ميسنييست رئسسييية، أ ييس  م  مي  24ملى المس ة 

الائيتيييييية  ييييي  صيييييول التيييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي   قكييييييد متييييي ضليت    يهيييييس
 .  ( 14)الدضليي  ض صاَّف  ت ممسر ض  ت  المتمثدة  ت حفظ التالم ضاألم 

ة صدرت  ت ممسر مطو  مطفصدة، أشييسر  ت رئسسي ثة ميسنس ض ت ثال  
 ييت ممييسر م ييس ة  قكيييد متيي ضليت  الائيتييية    24المجدييف ضييمطًس ملييى المييس ة  

 ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ،  يييالضًة  ديييى التبامييي  ميييد م ميسصيييد  
كييسنول الثسنت/ طييس ا    18ئسسييت صييدر  ييت  . ض ييت ميييسل ر ( 15) الميثييسق ضم س ئيي  

ر ض  تيي  المتمثديية  ييت صييول التييالم  أي ًس،  ييت ممييس  ، أشسر المجدف 2018
ضاألم  الدضليي ، ملى أرمية مواصدة التيي ت نحييو التييالم المتييتدام ض حييييق  

 .  ( 16)  سلم  سل م  الطبا ست ال طيفة زحدول مئوية األمم المتحدة 

  أيييسر/  8ف األميي  ميسنييًس  ييت  ضإضس ًة ملى ذلك، أصدر رئيف مجد  
 ييييسر التييييت  هييييد  التييييالم الم طييييول ”األ ،  ييييت ممييييسر ال طييييد 2018مييييس و 

 __________ 

. ضلدمبييييد مييي  1لد  سجييية ضالفيييياة ، الفيييياة األضليييى مييي  ا(2018) 2436اليييياار  (12) 
 مديييست ” ، 26بء األضل، اليتييم الم دومييست  يي   دفييية رييوا الييياار، انظييا الجيي 

 .“ األمم المتحدة لحفظ التالم
 .1، الفياة الثسنية م  الد  سجة ضالفياة (2018) 2447الياار  (13) 
 (14) S/PRST/2018/1األضلى ضالثسنية؛ ض   ، الفيا سلS/PRST/2018/9 الفياة ،

، S/PRST/2018/20؛ ض ، الفييييياة الثسنيييييةS/PRST/2018/10األضليييى؛ ض 
 .الفياة الااز ة

 (15) S/PRST/2018/1  (، الفييييياة “ صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي ” ) حييييت مطييييد
 مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ ” ) حييت مطييد  S/PRST/2018/10األضلييى؛ ض 

مطيييسء التيييالم ” ) حيييت مطيييد  S/PRST/2018/20ض  (، الفيييياة الثسنيييية؛“ المالتييي 
 .(، الفياة الااز ة“ ضالحفسظ  دى التالم

 (16) S/PRST/2018/1الفياة الثسنية ،. 

ضاألم  الدضليي “، أ س   ي  المجدف  قكيد مت ضليت  الائيتييية  يي  صييول 
التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ضأشييسر ملييى مييس أ يياب  طيي  ميي  ندييق مزاء ضجييو  

 .  ( 17)الومطيةطظمة   ا ار  سر ضثيق مي  اإلررسب الدضلت ضالجايمة الم
 

المناقشرررررات المتعلقرررررة بمسرررررؤولية مجلرررررس األمرررررن  - باء
 دوليينلا عن صون السالم واألمنالرئيسية 

صيييااحًة  24 ييالل الفتيياة نييييد ا سييت ااع، ُأشيييا مليييى المييس ة  
ضضمطًس  ت ال د د م  جدتست المجدف.  يد ضر ت مشسرات صايحة ملييى 

 ييت جدتييست ُ يييدت  ييت ممييسر ال طييو  الم طونيية ”الت ييسضل مييي   24المييس ة 
ست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  دييى صييول التييالم األمييم المتحييدة ضالمطظميي 

 ” طفيييييييييييو مييييييييييوكاة رئيييييييييييف مجدييييييييييف األميييييييييي  ، ض( 18)“لييييييييييدضليي اضاألميييييييييي  
(S/2017/507)“(19 )2014شيييييييييي سر/  اا ا  28”رسييييييييييسلة م ر يييييييييية  ، ض 

األمييم  موجهة ملى رئيتيية مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم ألضكاانيييس لييدى
، ( 21)“”صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  ، ض( 20)(S/2014/136) المتحيييدة

”األ  ييييسر التييييت  هييييد  التييييالم  ، ض( 22)“”الحسليييية  ييييت الريييياق األضسييييط ض
 .( 23)“ضاألم  الدضليي 

ميي   ض  ييي   راسييست الحييس ت اإل اا ييية التسلييية ال سئفيية الواسيي ة 
يمس  تصيي  زمتيي ضلية تت نونرت  الل الفتاة نيد ا ست ااع  المتسئ  ال

. ضنييد  ارت المطسنرييست  يمييس  تصيي  24وجييب المييس ة المجدف الائيتية زم
(، 2(، ضالحسلة  ت الراق األضسط )الحسليية 1زسلحسلة  ت ميسنمسر )الحسلة 

ييية  دييى ضالت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديم
 __________ 

 (17) S/PRST/2018/9.الفيا سل األضلى ضالثسنية ، 
 (18) S/PV.8340 الكويت(. 8، الصفحة( 
 (19) S/PV.8175  غيطييييييييس ا سيييييييتوائية(،    20  ة صيييييييفح ) انتيييييييس(، ضال   10، الصيييييييفحة(

)مدييييييديف(،    81)كوبييييييس(، ضالصييييييفحة    68)أسييييييتااليس(، ضالصييييييفحة    66ضالصييييييفحة  
 )مصا(.   81)أضرضغواي(، ضالصفحة   74)المكتيك(، ضالصفحة    72ضالصفحة 

 (20) S/PV.8270 مولطدا(. 7، الصفحة( 
 (21) S/PV.8185  التييويد(؛ ض    36، الصييفحة(S/PV.8262  رئيييف    13، الصييفحة(

  31متييي  الجطييسئيتي (، ضالصييفحة  اآللييية الدضلييية لتصييايف األ مييسل المت يييية لدمحك 
)زسكتييييييييييتسل(،    61حة  )جورجييييييييييس(، ضالصيييييييييف   46)كيييييييييوت  يفيييييييييوار(، ضالصيييييييييفحة  

) اكيييييس(؛    103)ل طييييسل(، ضالصييييفحة    97)أضرضغييييواي(، ضالصييييفحة    97 ضالصييييفحة 
 ) ضلة موليفيس المت د ة اليوميست(.   21، الصفحة  S/PV.8346 ض 

 (22) S/PV.8152الكوييييييييييييت(. ض ) 7ة ، الصيييييييييييفحS/PV.8383 14، الصيييييييييييفحة 
تحيدة ل اي سنيييس )الممدكيية الم 9، الصيفحة S/PV.8406ا سييتوائية(؛ ض  )غيطييس

 .ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية(
 (23) S/PV.8233 غيطيس ا ستوائية(. 34)الكويت( ضالصفحة  19، الصفحة(  

https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
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https://undocs.org/ar/S/PV.8233
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يييو مييوكاة رئيييف مجدييف (، ض طف3الم ضاألميي  الييدضليي  )الحسليية صييول التيي 
(، التييت  طسضلييت مواضيييع أسييسليب  ميي  المجدييف S/2017/507األميي  )
 (.6ض  5(، ضصول التالم ضاألم  الدضليي  )الحسلتسل 4)الحسلة 

 
 1الحالة  
 في ميانمار الحالة 

  ريييييييييياي  األضل/ 24، الم ييييييييييو ة  يييييييييت 8381 يييييييييت الجدتييييييييية  
، نييدم رئيييف ال  ثيية الدضلييية المتييتيدة لتيصييت الحيييسئق  ييت 2018 أكتييوبا
مجدييف  يي  ر، التت أنرييقرس مجدييف حيييوق اإلنتييسل، محسمييًة ملييى النمسميس

غييم أل  يييد الجدتيية حسليية حيييوق اإلنتييسل  ييت ض ييية را ييي  زميسنمييسر. ضر 
ميي  الطظييسم  2كييسل ز دييب ميي   تيي ة ميي  أ  ييسء المجدييف  ميياًل زسلمييس ة 

،  يييد ا تيياع  دييى ال دييب أرب يية أ  ييسء ( 24)الييدا دت الم نييت لدمجدييف
المت س طيية التييت أمييدارس أ  ييسء المجدييف، مُاحييت  اراءظاا ليي . ضن ( 25)آ اي 
. ضن ييي  منييياار جيييدضل ( 26)قلة منييياار جيييدضل األ ميييسل لتصيييويت مجاائيييتمتييي 

األ مسل، أ اب ممثيي  الصييي   يي  م سرضيية مدييدن ل يييد جدتيية اإلحسميية، 
مريييياًا مليييى أل المتييي ضلية الائيتيييية لدمجدييييف  تمثييي   يييت صيييول التييييالم 

ب أ   تييد    ييت ن ييسيس حيييوق دييف ”يجيي ل المجضاألميي  الييدضليي ، ضأكييد أ
دييييد م ييييي “. ضأضييييسف أل مجدييييف األميييي ، متديهِّييييي  اإلنتييييسل التييييت  هيييي  م 
صييييت الحيييييسئق  يييت ميسنمييييسر،  ت ييييدى  دييييى ض يييييست محسمييية ميييي  ز ثيييية  ي

الجم ييييييية ال سميييييية ضمجدييييييف حيييييييوق اإلنتييييييسل، ضيطتهييييييك أحكييييييسم الميثييييييسق 
ألمييييييييم ضي يييييييي ف المتيييييييي ضليست ضاأل ضار المطوميييييييية زمهتدييييييييف ريئييييييييست ا

جدتيييية . كمييييس ا تيييياع ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت  دييييى  يييييد ( 27)لمتحييييدةا
”أي نيميييية م ييييس ة“ لدطظييييا  ييييت اإلحسمييية، مرييييياًا ملييييى أل مدييييدن    ييياى 

مجدف األم   ت  يايا س ق أل نونل  ييت مجدييف حيييوق اإلنتييسل ض ييت 
 __________ 

 يييست  ييييد الجدتيييست، . ضلدمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  مدS/2018/926انظيييا  (24) 
 ألف.-انظا الجبء الثسنت، اليتم األضل

 .S/2018/938انظا  (25) 
 (26) S/PV.8381 حظيييييت جيييييدضل األ ميييييسل الم نيييييت متق ييييييد  تييييي ة  5، الصييييفحة(

ضالتييييويد ض انتييييس ضكييييوت  يفييييوار ضالكويييييت ضالممدكيييية أصييييوات )مولطييييدا ضبييييياض 
المتحدة(، ضا تااع ثالثة أصوات )ا  حس  الاضست  يستالمتحدة ضرولطدا ضالو 
المت يييد ة اليومييييست( ضالصيييي ( ضامتطيييسع ثالثييية أ  يييسء  ييي   -ضبوليفييييس ) ضلييية 

التصيييويت )مثيوبييييس ضغيطييييس ا سيييتوائية ضكسزا تيييتسل((. ضلدمبييييد مييي  الم دوميييست 
جيييم، اليتيييم الثيييسنت، – مدييييست التصييويت اإلجاائيييت، انظيييا الجييبء الثيييسم  يي  
 .“ الياارات زسلتصويتسذ ا ه” 

 (27) S/PV.8381 ضلدمبيييد مي  الم دومييست  ي  ال النيية ميي  مجدييف 3، الصيفحة .
 زع.األم  ضغيان م  ريئست األمم المتحدة، انظا الجبء الاا

الدجطييييية الثسلثييييية التسز ييييية لدجم يييييية ال سمييييية، ضشيييييد   ديييييى ضييييياضرة  جطيييييب 
. غيييا أل ( 28)ة الائيتية لامييم المتحييدةاألجهب  ي   ول از ضاجية الجهد الو

ل اي سنيييييس ال ظمييييى ضأ الطييييدا الرييييمسلية ذكييييا أل لممدكيييية المتحييييدة ممثيييي  ا
الحسلييية  يييت ميسنميييسر مييي  الواضيييح أنهيييس   ييياهِّع التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  
لده ا، ضأشييسر ملييى أل  يايييا ز ثيية  يصييت الحيييسئق   ييم  مد ييس محييد ا 

 .  ( 29)المجدف زقل  تصاف

ت ييييد ة اليوميييييست، الييييوي  طييييسضل ضأشييييسر ممثيييي   ضليييية موليفيييييس الم 
لكدميية ز ييد التصييويت اإلجاائييت، ملييى أل الميثييسق ييييار ز  ييسرات   ليي ف ا

 يهس أل المت ضلية الائيتية لدمجدف رت صول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، 
ييي  ن يييسيس المطسسييب لم سلجييية متييسئ  ميي  ن  ضأل المجدييف ليييف زسلمكييسل 

الهييسص لدمطسنريية  ا يي  رييون المتييسئ  لهييس محفدهييس حيييوق اإلنتييسل، ألل 
. ضأكد أي ييس  دييى أرمييية احتيياام ض ييية كيي  ( 30)الهيئة المتهصصة الم طية

ريئييية مييي  ريئيييست األميييم المتحيييدة مييي  أجييي   جطيييب التيييدا   ضا ز ضاجيييية 
يسنمييسر أي ييس  دييى  يييد جدتيية ضالتييد    ييت أ مسلهييس. ضا تيياع ممثيي  م

ف زس ت ييييسف ”متييييقلة حيييييوق حسميييية ضا هييييم ”ز ييييض أ  ييييسء“ المجديييي اإل
 .  ( 31)“التيسسيةمآربهم اإلنتسل لتحييق 

م ممثييييي  الممدكييييية  التصيييييويت  المتحيييييدة مييييياة أ ييييياى ز يييييد ض كديييييَّ
جدف  يع  دى  س ي  ”المتيي ضلية األسسسييية“ لدطظييا اإلجاائت  قكد أل الم

 د  حكوميية مدييد مييس زحييق شيي  هس“ ض حد ييد  ت ”ز ض أسوأ مس يمك  أل  ف
. ضأشيييييسر ممثييييي  رولطيييييدا مليييييى أل ( 32)كيفيييييية الم يييييت نيييييدمس زريييييقل ذليييييك

ميي  جسنييب سييسئا  سجست ز ثة  يصييت الحيييسئق  يت ييت التحيياك ليييفاستطت 
جسنب مجدف األم ، م كييدا  م  أي س م  ريئست األمم المتحدة  حتب،

. ضشييد  ممثييي  ( 33)“أل الونييت نييد حيييسل لكييت ” تحميي  المجديييف متيي ضليت 
 انتييس  دييى أل ميي  المهييم أل يتييتما مجدييف األميي   ييت ا  تمييس   دييى 

جدييييف حيييييوق اإلنتييييسل ميييي  أجيييي  الو ييييسء  ميييي  األ ضات التييييت أنرييييقرس م
التييت  ريي  الونييسئعضأشييسر ملييى أل مجدييف األميي    يمكطيي  أل  تجسمو  تيي ، 

 انييى ملييى ”أ دييى متييتويست اله ييورة  ييت م يييسر الجيياائم الدضلييية“ م  مل 
 .  ( 34)مت ضليس  كسل سيتهدى    
 __________ 

 (28) S/PV.8381، 5-3 الصفحست. 
 .4 ض 3الماجع نفت ، الصفحتسل  (29) 
 .5الماجع نفت ، الصفحة  (30) 
 .31ض  30الماجع نفت ، الصفحتسل  (31) 
 .9الماجع نفت ، الصفحة  (32) 
 .12الماجع نفت ، الصفحة  (33) 
 .15 ض 14فت ، الصفحتسل الماجع ن (34) 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/926
https://undocs.org/ar/S/2018/938
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
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مايكية أي س     ق يييدن ل يييد ضأ اب ممث  الو يست المتحدة األ 
ل ”الطييييييبضح اليتييييييياي“ لمئييييييست اآل ف مييييييي  اإلحسميييييية، م ت ييييييياًا أجدتيييييية 

لييييييدضليي  األشييييييهسص   ييييييا الحييييييدض  متييييييقلةل  ت دييييييق زسلتييييييالم ضاألميييييي  ا
ل . ضأكييد ممثيي  مييياض، مرييياًا أي ييًس ملييى الحسليية اإلنتييسنية، أ( 35)“شييك ”مال

لاامييية ملييى حيي  مدييدن   يييد  يييد جدتيية اإلحسميية،  يييسل مل ا سييتجسزست ا
أرسب زييسلمجدف أل  واصيي  م ييالء األزمة حتى اآلل    بال غيا كس ية، ض 

 .  ( 36)الاضريطغسارتمسم  الواجب لمحطة  جئت 
 
 2الحالة  
 الشرق األوسطالحالة في  

 ا كييييييسنول الثسنت/ طييييييس 5، الم يييييييو ة  ييييييت 8152 ييييييت الجدتيييييية  
اق األضسييط. الريي ، أجاى المجدف جدتة محسمة زرييقل الحسليية  ييت 2018

م  نظسم  الدا دت الم نت، ممثَ  جمهورية م اال  37ض  س، ض يس لدمس ة 
لمتييييس د كة  ييييت الجدتيييية. ضنييييدم األمييييي  ال ييييسم ااإلسييييالمية ملييييى المرييييسر 

ميي  الطظييسم  39لدر ضل التيسسية، الوي ُ  ييت ملييى المرييسركة ض يييًس لدمييس ة 
ل ا دت الم نيييييت، محسميييييًة مليييييى المجديييييف  يييييت متيييييته  الجدتييييية زريييييقاليييييد

الت ييييييييورات الجسرييييييييية  ييييييييت جمهورييييييييية م يييييييياال اإلسييييييييالمية. ضأضضييييييييح أل 
ا حتجسجيييييست  يييييت جمهوريييييية م ييييياال اإلسييييييالمية كسنيييييت نيييييد ميييييدأت  ييييييت 

ع مئيييست اإل ييياانيي  كسنيييت  2017ا كيييسنول األضل/ يتيييم   28  طيييدمس  جميييَّ
مطيييييييدهِّ ة زسلمصيييييييس ب سيييييييدمية  يييييييت م ظمهيييييييس، ضريييييييم  يييييييا  ضل شييييييي سرات 

س  صييييس دت حييييد هس، ا نتصييييس ية. ضأ ييييس  زييييقل ز ييييض ا حتجس جييييست، لمييييه
 حولييييت ملييييى احتجسجييييست  طيفيييية، حيييييث ذكييييات التيييييسريا أل متظييييسراي  

ال سميية    تيييت يع سنيية احُتجييبضا ضُ و ييوا، ضإْل كييسل نييد أشييسر ملييى أل األم
 قكيييد أض نفييت صييحة الصييور التييت  ييم مثهييس أض مييدى ال طييف. ضأضييسف أل 

، نهسييية 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  3نييوات الحيياس الثييوري أ دطييت،  ييت 
 . ( 37)الحكومة ا حتجسجست ضد

 24المييس ة ض ييالل الجدتيية، أشييسر ممثيي  الكويييت صييااحًة ملييى  
لتصييييدي ألييييية  هد ييييدات ف ”زسميييي  الميثييييسق، مالحظييييًس أل المجدييييف مكديييي 

حيييية لام  ضا ستياار ال سلميي “. ضنسل من   د و، رغم مس أ اب  طيي  
جمهورييية م يياال اإلسييالمية  هد ييدًا    ت أ   ص ح المظسراات  ت م  أم

كييا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي ، ملييى   بيييب  ضر المجدييف  ييت التصيياف الم  
 __________ 

 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (35) 
 .22ت ، الصفحة الماجع نف (36) 
 (37) S/PV.8152 3، الصفحة. 

ملييى أل المجدييف، . ضأشييسر ممثيي  مييياض كييولك ( 38)ضمطييع نرييوب الطبا ييست
الجهييييسز الييييوي  تييييولى المتيييي ضلية الائيتييييية  يييي  صييييول التييييالم  زس ت ييييسرن

 يييييييييت مطيييييييييع  ةالمتيييييييييسرمضاألمييييييييي  اليييييييييدضليي ،  ط غيييييييييت أل  يييييييييتمك  مييييييييي  
 .( 39)الطبا ست نروب

أ  يييسء  يييت المجديييف م طيييوا  يييت  ييييد الجدتيييية،  غييييا أل  يييدة   
سجييست  مرييياي  ملييى أل الحسليية  ييت جمهورييية م يياال اإلسييالمية  يييب ا حتج 

   ضليية موليفيييس المت ييد ة  ممث .   ( 40)   اع التالم ضاألم  الدضليي  لده ا    
اليومييييست ر يييض ر  يييس نس يييس ميييس ي ت يييان مديييدن محيييسض ت مييي  جسنيييب ز يييض  

 رييك    جدتييست لدمجدييف زرييقل متييسئ    ال دييدال ”لد ييغط“ ميي  أجيي   يييد  
 هد ييييدا لدتييييدم ضاألميييي  الييييدضليي ، محتجييييس زييييقل رييييوا التصيييياف نييييد ي يييياهع  

طيييس ا سييتوائية  . ضأشسر ممث  غي ( 41) دف ألل ”ُيتتغ “ ألغااع سيسسية المج 
 رييك ، ميي    ملى أل حسلة حيييوق اإلنتييسل  ييت جمهورييية م يياال اإلسييالمية   

الييدضليي ، ضميي  ثييم  ط غييت م سلجيية الحسليية   حيث الم دأ،  هد دًا لدتييدم ضاألميي  
وا  ضمطسنرييييتهس  ييييت ”المحس يييي  المهتصيييية التييييت أنرييييق هس األمييييم المتحييييدة لهييييي 

كيييسل المجديييف يمثيييه   . ضشيييكك ممثييي  مثيوبييييس أي يييس  يييت ميييس مذا  ( 42) “ الغييياع 
. ضأشييسر ممثيي  الصييي   ( 43) سنريية ن ييسيس حيييوق اإلنتييسل المحف  المطسسب لمط 

ة الائيتيييية  ييي  صيييول التيييالم ضاألمييي   مليييى أل المجديييف  تحمييي  المتييي ضلي 
الييدضليي  ض ييق مييس  ييط   دييي  الميثييسق، ضأكييد أل المجدييف  ط غييت أ   طييسنل  

. كمييس ا ت ييا ممثيي   ( 44) ر ضل الدا دية لد ددال أض حسلة حيوق اإلنتسل  يهس ال 
كسزا تتسل الت ورات  ت جمهورية م اال اإلسالمية متقلة  ا دية    رييك   

ضاألميييييي  الييييييدضليي ، ضرييييييت مييييييولك    طييييييدرج ضييييييم  ض ييييييية   هد ييييييدا لدتييييييدم  
. ضشييدَّ  ممثيي  ا  حييس  الاضسييت  دييى أل موضييوع الجدتيية ”   ( 45) المجدييف 

الو يييييست   تمسشييييى مييييع ا تصسصييييست المجدييييف زموجييييب الميثييييسق“،  ييييس هم  
المتحدة ز سسءة استهدام مطتدى المجدييف ض يييويض سييد ة المجدييف موصييف   

. ضأ يياب  ( 46) التييالم ضاألميي  الييدضليي    الجهييسز الائيتييت المتيي ضل  يي  صييول 
 __________ 

 .7الماجع نفت ، الصفحة  (38) 
 .10الماجع نفت ، الصفحة  (39) 
 .األضلالراق األضسط، انظا الجبء لمبيد م  الم دومست    الحسلة  ت  (40) 
 (41) S/PV.8152 6، الصفحة. 
 .13الماجع نفت ، الصفحة  (42) 
 .الماجع نفت  (43) 
 .15الماجع نفت ، الصفحة  (44) 
 .17الماجع نفت ، الصفحة  (45) 
 .17 ض 16الماجع نفت ، الصفحتسل  (46) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8152
https://undocs.org/ar/S/PV.8152
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ممث  جمهورية م اال اإلسالمية    أسف  لياار المجدييف  يييد جدتيية زرييقل  
 ييييسرج ن ييييسق ض ييييية المجدييييف، ضذكييييا أل  يييييد رييييون الجدتيييية  متييييقلة  يييييع  

  يكرف“     ر  المجدف  ت ا ض الع زمت ضليت  الحيييية  ييت صييول ” 
 . ( 47) ألم  الدضليي  م ضا التال 

ل مديييدرس ة الو ييييست المتحيييدة مليييى أض يييت الميسمييي ، أشيييسرت ممثدييي  
زموضييييوع حيييييوق  تفييييق مييييع اليييياأي اليسئيييي  زييييقل المطسنرييييست المت دييييية   

اإلنتييسل   مجييسل إلجاائهييس  ييت المجدييف، محتجيية زييقل الحاييية ضالكااميية 
ثيي  رولطييدا . ضأشييسر مم( 48)اإلنتسنية   يمك   صييدهمس  يي  التييالم ضاألميي 
 كييا ضبرييك  حسسييم  طييدمس أي ييس ملييى متيي ضلية المجدييف  يي  التحيياك ”الم

 .( 49)“األسسسية لده ا ت اع الحايست 
 
 3الحالة  
التعررراون برررين األمرررم المتحررردة والمنظمرررات اإلقليميرررة ودون  

 الدوليين اإلقليمية على صون السالم واألمن

 ييت  8340،  يييد المجدييف جدتييت  2018أ دول/س تم ا  5 ت  
 ممسر ال طد الفا ت الم طول ”الحسلة  ت نيكسراغوا“.

لمطظميييييية الييييييدضل ض اللهييييييس نييييييدم رئيييييييف   ييييييوال األمييييييي  ال ييييييسم  
األمايكييية محسميية ملييى المجدييف  مييس   وليي  األمسنيية ال سميية لدمطظميية ميي  
 ييت جهييو   ييت نيكييسراغوا،  قشييسر ملييى مييس يتييسضررس ميي  ندييق مزاء الهتييسئا 

ا جتمييس ت  ييت ال دييد، األرضاح ض ييدرور الديمياامييية ضالت ييسيل التيسسييت ض 
أ لييييى ممثيييي  . ( 50)  ييييال  يييي  التييييقثيا الميسميييي   دييييى الحسليييية ا نتصييييس ية

نيييس ات المجتمييع المييدنت  ييت نيكييسراغوا زرييهس ة أمييسم المجدييف ضمدييب ملييى 
 . ( 51) ت نيكسراغوا زرقل الحسلة سص المجدف أل  طظا  ت ا هسذ ناار 

ض ييييب اإلحسميييست اإل الميييية، أ ييياب ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت  
 يي  م سرضيية مدييدن ل يييد الجدتيية، م كييدا أل متييقلة الحسليية  ييت نيكييسراغوا 

 ييت جييدضل أ مييسل مجدييف األميي “ ضأل الحسليية التيسسييية ”ليييف لهييس مكييسل 
. ضنييسل ( 25)دا دييية  ييت نيكييسراغوا    رييك   هد ييدا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي ال

 __________ 

 .18الماجع نفت ، الصفحة  (47) 
 .4الماجع نفت ، الصفحة  (48) 
 . 12نفت ، الصفحة الماجع  (49) 
 (50) S/PV.8340 4-2، الصفحست. 
 .8ض  7 الماجع نفت ، الصفحتسل (51) 
 .7الماجع نفت ، الصفحة  (52) 

ممثيي  كسزا تييتسل أي ييس مل الحسليية  ييت نيكييسراغوا    رييك   هد ييدا لدتييدم 
. ضأكييد ( 53)ضاألم  الدضليي ، ضإنهييس مييولك  ط غييت أ   ه ييع لو ييية المجدييف

ضمييس زالييت  ت نيكسراغوا  ظ  متقلة  ا دييية  يس كولك أل الحسلةممث  مثيوب 
أل  حد ييد التهد ييد،    رييك   هد ييدا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي ، ضأشييسر ملييى 

. ( 54)ض يييس لدميثييسق، سيرييكهِّ  األسييسس الييوي  تييتطد ملييي  مرييسركة المجدييف
كمس ر ض ممث   ضلة موليفيس المت د ة اليوميست  يد الجدتة، م ييارًا ذلييك 

ركهِّ   هد ييدا لدمط ييية ول مددن    اى أل الحسلة الدا دية  ت نيكسراغوا   زك
ميي   حوييي  المجدييف ملييى ”أ اة  أض لد ييسلم. ضحييوهر أي ييس أ  ييسَء المجدييف
. ضذكييا ممثيي  الصييي  أي ييس ( 55)“لتحييييق غسيييست سيسسييية أض أ د ولوجييية

اب أل الحسليية  ييت نيكييسراغوا    رييك   هد ييدا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي ، ضأ يي 
 .  ( 56)المجدف    م سرضة مددن لمرسركة

ضأشييسر ضزيييا  سرجيييية نيكييسراغوا مليييى أل م راج موضييوع الحسلييية  
 ييت نيكييسراغوا  ييت جييدضل أ مييسل الجدتيية يرييكهِّ   مييال ميي  أ مييسل التييد   

. ضأضييسف ( 57)سنول الييدضلت ت الر ضل الدا دية لد دد ضانتهسكس لدميثييسق ضلدييي 
وق اإلنتييسل. يئة المطسس ة لم سلجيية ن ييسيس حييي نسئاًل مل المجدف ليف زسله

ضأكييد ممثيي  جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية أل نظييا المجدييف  ييت الحييس ت 
 . ( 58)المجدف الدا دية ل ددال ذات سيس ة يرك  ”انتهسكس صسر س“ لو ية

وا ق مي  أ  ييسء ويت ز دم ضجو    أنا ممث  الك ض ت الميسم ، 
المجدييييف زرييييقل  يييييد الجدتيييية،   يييييَّ  نييييدرة المجدييييف  دييييى التحييييييق  ييييت 
الحييس ت التييت يمكيي  أل  يي ثا سييد ًس  دييى التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ضأكييد 

ييية ض يييس لو ييية المجدييف  دييى  ضر المجدييف  ييت    يييق الدمدومسسييية الونسئ 
  . ضرحييييب  ييييد  ميييي ( 59)ميييي  الميثييييسق 24المطصييييوص  ديهييييس  ييييت المييييس ة 

أ  ييييسء المجدييييف ز يييييد الجدتيييية لمطسنريييية الحسليييية  ييييت نيكييييسراغوا، ضأمييييدضا 
 __________ 

 .18الماجع نفت ، الصفحة  (53) 
. لمبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي   حد ييييد المجدييييف 19نفتيييي ، الصييييفحة الماجييييع  (54) 

   هد د، انظا اليتم األضل م  الجبء التسزع. يأل
 (55) S/PV.8340 21، الصفحة. 
 .25الماجع نفت ، الصفحة  (56) 
ست  ي  م يدأ  يدم  يد    دمبيد م  الم دوم . ضل 27-25الماجع نفت ، الصفحست  (57) 

 . لددضل، انظا اليتم الاازع م  الجبء الثسلث األمم المتحدة  ت الر ضل الدا دية  
 (58) S/PV.8340 27، الصفحة. 
 .9الماجع نفت ، الصفحة  (59) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
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 ق يييدرم لمييس نسليي  ممثيي  الكويييت زرييقل أرمييية الموضييوع أل مييسل المجدييف 
 .( 60)ئيةونسال  ت سيسق الدمدومسسية

 
 4الحالة  
 (S/2017/507مجلس األمن ) تنفيذ مذكرة رئيس 

 شييي سر/ 6الم ييييو ة  يييت  8175أجييياى المجديييف،  يييت جدتيييت   
، مطسنرييية مفتوحييية زريييقل أسيييسليب  مدييي  نظمتهيييس الكوييييت، 2018  اا يييا 

. ض ييالل الجدتيية، أضر  ال د ييد ( 61)التت  ولت رئسسة المجدف لولك الرها
 م  الميثسق. 24م  المتكدمي  مشسرات صايحة ضضمطية ملى المس ة 

ت متييييي ضلية ى أل أ ميييييسل المجديييييف رييييي ضأشيييييسر ممثييييي  كوبيييييس ملييييي  
كس يية، ضذكييا أل أ  ييسء األمييم  الييدضل األ  ييسء مرتاكة  يع  دييى  ييس ق
ميي  الميثييسق، يتييدهِّمول زييقل المجدييف  تصيياف  24المتحييدة، ض يييس لدمييس ة 

. ضنسل ممثيي  ( 62)نيسزًة    الدضل األ  سء  ت سيسق ا ض الع زمهسم 
تيييييالم ضاألمييييي  مديييييديف مل المجديييييف  تيييييداضل ضيطيييييسنل متيييييقلة صيييييول ال

كيييولك أل  مييي  المجديييف ضأكيييد  مييي  الميثيييسق. 24اليييدضليي ، ض ييييس لدميييس ة 
مت ضلية جمس ية  تم ا ض الع مهس زسلطيسزة    جميع الدضل األ  ييسء 

. ضأشيييييسر ممثييييي  المكتييييييك ملييييييى ( 63)مييييي  أجييييي  الصيييييسلح ال يييييسم لد ريييييياية
مييي   24المتيي ضلية الائيتييية المدييييسة  دييى  ييس ق المجديييف  ميياًل زسلمييس ة 

مييس  تصيياف ب، من لميثسق، ضإلى أل المجدف،  ييت سيييسق أ ائيي  لهييوا الواجيي ا
. ضأضر  أي ييييس ال د ييييد ميييي  المتكدمييييي  ( 64)زسلطيسزيييية  يييي  الييييدضل األ  ييييسء

ميي  الميثييسق حيييث أشييسرضا ملييى  24اآل يياي  مشييسرات ضييمطية ملييى المييس ة 
أل المجديييف،  طيييد اضييي ال   زمتييي ضليت  الائيتيييية  ييي  صيييول التيييالم 

 .( 65)مم المتحدةألا ،  تصاف زسسم أ  سءضاألم  الدضليي 
 __________ 

)رولطيدا(،  14المتحيدة(، ضالصيفحة  )الممدكة 11-9الماجع نفت ، الصفحست  (60) 
 )كوت  يفوار(. 16ضالصفحة 

كيسنول  24اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية كسل م  (61) 
موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018الثسنت/ طييييييييس ا 

(S/2018/66ض ييت نهسييية ا ،)م ميييوجب لدمطسنريية  يييت مااسييدة مييي  ل جدتييية، ُ مييهِّ
 (.S/2018/399ممث  الكويت )

 (62) S/PV.8175 69، الصفحة . 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (63) 
 . 72الماجع نفت ، الصفحة  (64) 
)جطييوب أ ايييييس(،  40)الهطييد(، ضالصييفحة  35-33الماجييع نفتيي ، الصييفحست  (65) 

 53)المغيييييياب(، ضالصييييييفحة  49 ض 48) اكيييييييس(، ضالصييييييفحتسل  43الصييييييفحة ض 
)أذربيجييييييييسل(،  64)مندضنيتيييييييييس(، ضالصييييييييفحة  59)ليهتطرييييييييتس  (، ضالصييييييييفحة 

 )الجبائا(. 78ضالصفحة 

ضأشييييسر ممثيييي   انتييييس ملييييى أل المجدييييف، زكونيييي  جهييييسز األمييييم  
المتحيييدة اليييوي  تحمييي  المتييي ضلية الائيتيييية  ييي  متيييقلَتت التيييالم ضاألمييي  

ميييي  الميثييييسق،  ط غييييت أل يكييييول نييييس را،  طييييد  24الييييدضليي ، ض يييييس لدمييييس ة 
تفكيييا  يييت  مديي  ضأل  درسييي  زصييورة حسسيييمة ل يييمسل ال يياضرة،  ديييى ال

. ضأكييد ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية أل المطسنريية  رييكهِّ  ( 66)ت  مديي ييية  يي ف سلال
  لة ضاضييحة  دييى ا رتمييسم الحيييييت الييوي  ولييي  الييدضل األ  ييسء كس يية 
لت بيب الرفس ية ضالرمولية ضا نفتسح  ت أ مييسل المجدييف زغييية ضييمسل أل 

 24زسسييم جميييع الييدضل األ  ييسء، ض يييس لدمييس ة   تصيياف المجدييف ”حيييس“
ميي  الميثييسق ضمتيي ضلية  24. ض ت مشسرة أي ييس ملييى المييس ة ( 67)ثسقالمي  م 

المجدييف  يي  التصيياف زسسييم جميييع أ  ييسء األمييم المتحييدة،   ييس ممثيي  
أ  يييسء المجديييف ميييع  ميييوم اليييدضل  مريييسركةأسيييتااليس مليييى  وسييييع ن يييسق 

م   24 أشسر ملى كول المس ة . ضشجع ممث  أضرضغواي، مذْ ( 68)األ  سء
مجدييف زسسييم الييدضل األ  ييسء،  دييى تصيياف الدييى أل   الميثييسق  ييط   

ضأشيييسر ممثييي  مصيييا  . ( 69)زييييس ة التفس ييي  ميييي  المجديييف ض ميييوم األ  يييسء
أي ييييس ملييييى أل المجدييييف  طييييوب  ييييت  مديييي   يييي  جميييييع الييييدضل األ  ييييسء،  

واصييدة   ت دييب مييول جهييو  مت   24ضأضسف نييسئاًل مل الت  يييق ال مدييت لدمييس ة  
حييًس ضشييفس يًة  ييت   ضانفتس ة ضشييمو ً ل ييمسل أل يصيي ح المجدييف أكثييا  يمياامييي 

 .  ( 70)لرواغدهم ضرؤارم   فس د  مع الدضل األ  سء،  الضة    ا ستجسزة 
 
 5الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

، أجييياى  2018سر/  اا ا  شييي    21الم ييييو ة  يييت    8185 يييت الجدتييية   
 طييييد الفا ييييت الم طييييول  المتييييتوى  ييييت ممييييسر ال   مطسنريييية مفتوحيييية ر ي يييية المجدييييف  

 . ( 71) “ ”ميسصد ميثسق األمم المتحدة ضم س ئ   ت صول التالم ضاألم  الدضليي  

ضأشييييسر األمييييي  ال يييييسم  ييييت كدمتيييي  ا  تتسحيييييية ملييييى أل م يييييس أل  
ضا  ، رغم ذلك،  ط غييت الميثسق    بال رسمة كمس كسنت  ائمس، ضإلى أل أ 

كييا كييولك أل المجتمييع  ييا، مييدءًا زييسلمطع. ضذس ضاسييتهدامهس ز ييبم أك حييد ثه
 __________ 

  .11لصفحة الماجع نفت ، ا (66) 
 .21ت ، الصفحة الماجع نف (67) 
 .54الماجع نفت ، الصفحة  (68) 
 .74ة الماجع نفت ، الصفح (69) 
 .79الماجع نفت ، الصفحة  (70) 
 شيي سر/ 1كيسل م اضضيس  دييى المجديف مييوكاة مفسريميية ما يية ماسييسلة م ر ية  (71) 

 (.S/2018/85موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  الكويت ) 2018  اا ا 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2018/85
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الدضلت  طفق م  الونت ضالموار  استجسزًة لازمست أكثييا زكثيييا ممييس  طفييق 
لمط هييس. ضشييد   دييى ُضجييوب أل   يييد األمييم المتحييدة التييوازل لطهجهييس  جييسن 

 رييو متييس دة ال دييدال  دييى ا يييسءالتالم ضاألم  الدضليي  ضأل يكول رييد هس 
ف  تييييسئا زريييياية  سنرييييوب األزمييييست التييييت     حيييية. ضأشييييسر ملييييى أل هدييييهِّ

الميثيييسق  يييت ريييوا الصيييد  يتيييطد مليييى المجديييف سيييد ست ضمتييي ضليست  يييت 
 .( 72)ستالطبا  مجسل مطع نروب

ميييييول، مليييييى أل  -مق، زيييييسل كيييييت   ال يييييسم التيييييسضأشيييييسر األميييييي  
المتييي ضلية الائيتيييية المطومييية زيييسلمجدف لصيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  
 يييوم الحسجيية مليهييس ”أكثييا ميي  أي ضنييت م ييى“، ضشييد   دييى أل م سلجيية 

 ييست، جط ييس األسيي سب الجورييية لدطبا ييست ضال ميي  صييوب مطييع نرييوب الطبا 
 الل المجدف ضالمطظمة المصدحة اآل اي ، سيج ملى جطب مع أصحسب
 .  ( 73)أنوى ممس رمس  دي 

ميي  الميثييسق  24ضأضر  ممث  التويد مشييسرة صييايحة ملييى المييس ة  
 طدمس أحسل ملييى المتيي ضلية المطوميية زق  ييسء المجدييف المطته ييي  ضغيييا 

لدميثييسق متحدة ضض يس المطته ي  لدتصاف نيسزًة    جميع أ  سء األمم ال
صيييد ، نيييسل مل لجيييوء أ  يييسء المجديييف ضميسصيييدن ضم س ئييي . ض يييت ريييوا ال

مي  ملى استهدام حق الطيض لحمسية المصسلح الومطية ال يييية  ييت الدائ 
 .( 74)“ممالنس حس ت الفظسئع الجمس ية رو أما ”غيا مي ول

ضأشيييييسر ضزييييييا  سرجيييييية مولطيييييدا مليييييى ”اليييييدضر المحيييييوري“ اليييييوي  
ي  دع ز  المجدف ”كييهِّم“  دييى صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ض  هييد 
زسلمريييييسركة  يييييت الجهييييييو  الااميييييية مليييييى   بيييييييب  ضر المجديييييف  يييييت رييييييوا 

  سرجييية كييوت  يفييوار المجدييف ملييى ” يييييم“ أثييا . ض  ييس ضزيييا( 75)الصييد 
 .( 76)الدضليي   دى التالم ضاألم   سلميةيست الالتحد

ضشييد  ممثيي   انتييس  دييى ضيياضرة أل  واصيي  المجدييف جهييو ن  
الاامييية ملييى ا سييتفس ة ميي  األ ضات التييت  و ارييس الميثييسق ميي  أجيي  الو ييسء 

  ييم المجدييف، ”موصييف   ىل. ض  س ممث  الصي  م( 77)زمت ضليت  الائيتية
لتييالم ضاألميي  الييدضليي “،  ييت التيي ت ملييى آلييية األميي  الجمس ييية لصييول ا

 __________ 

 (72) S/PV.8185 4 ض 3، الصفحتسل. 
 .6 ض 5الماجع نفت ، الصفحتسل  (73) 
 .25الماجع نفت ، الصفحة  (74) 
 .11 ض 10الماجع نفت ، الصفحتسل  (75) 
 .14ت ، الصفحة الماجع نف (76) 
 .29نفت ، الصفحة الماجع  (77) 

. ضأكييد ممثيي  ( 78)دمية لدطبا ييست  يي  مايييق الحييوار ضالترييسضرالتتييوية التيي 
رولطييدا، الييوي ركييب  دييى المجييس ت التييت  يياى مدييدن أل المجدييف يتييت يع 

ريي   دمييية مطييع  فس أل  تصيياف  يهييس زف سلييية أك ييا ممييس يف يي ، أنيي   طييدم
مجديييف المتييي ضلية األسسسيييية  ييي  نريييوب الطبا يييست، ُ دييييى  ديييى  يييس ق ال

 .( 79)ضاألم  الدضليي  است س ة التالم

سيييييييست  التيس   أل ز يييييييض ضأشيييييييسر   يييييييوال  يييييييت المجديييييييف مليييييييى   
متيييي ضليت   يييي  صييييول    ضاإلجييييااءات يمكيييي  أل  يييييوع ممسرسيييية المجدييييف 

ثيوبيييييس مليييى أل المجدييييف    ييييبال  التيييالم ضاألميييي  الييييدضليي . ضأشيييسر ممثيييي  م 
 ت ييي   دييي  ا سييتفس ة التسميية ميي  أحكييسم الميثييسق ميي  أجيي  ”التغدييب  دييى  
ا،  نييييييو  سيسسيييييست الفرييييي  اليييييوا ت“، التيييييت  ييييي  ي مليييييى از ضاجيييييية الم يييييس ي 

المتمثديية  ييت  ييييوع مييدضرن مصييدانية المجدييف  ييت ا ضيي الع مو  تيي    ممييس 
. ض ت نفف التيسق،  حظ ممثيي  ا  حييس   ( 80) صول التالم ضاألم  الدضليي  

الاضسيييت أل التال يييب زمفيييسريم م يطييية ضغياريييس مييي  ”صيييكوك التيييد  “ مييي   
   التت    تمتع متق يد  وا يت  ت المجدف   يهفف م  ال ييبء المديييى  دييي 

 .( 81)دضليي  ل ا المت ضل    صول التالم ضاألم    الجهسز  موصف  
 
 6الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

، أجيييييياى المجدييييييف،  ييييييت جدتييييييت  2018أيسر/مييييييس و  17 ييييييت  
، مطسنرة مفتوحة ر ي ة المتتوى  ييت ممييسر ال طييد الفا ييت الم طييول 8262

. ( 82)“ليييدضليي صيييول التييالم ضاألمييي  ا”  بيييب الييييسنول اليييدضلت  ييت سييييسق 
تكدميييي   ديييى  ضر المجديييف  يييت ض يييالل المطسنرييية، ركيييب ال د يييد مييي  الم

نول اليييدضلت  مييياًل زسلتبامييي  زصيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ،   بييييب الييييس
ض ييقثيا  ميي  المجدييف  ييت سييييس ة اليييسنول، ضالحسجيية ملييى ضحييدة المونيييف 

ائيتييييية  ييي  صييييول  ا ييي  المجديييف ميييي  أجييي  اضيييي ال   زمتييي ضليت  ال
م،  يييت كدمييية كيييدت ميييد اة   يييوال األميييي  ال يييسضاألمييي  اليييدضليي . ضأ التيييالم

طييدرج  ييت ن ييسق أليتهس نيسزًة  ط ، أل الطهوع زسل داليية الجطسئييية الدضلييية   
 .( 83)الدضليي  مت ضلية المجدف    صول التالم ضاألم 

 __________ 

  .19الماجع نفت ، الصفحة  (78) 
  .33صفحة الماجع نفت ، ال (79) 
  .21الماجع نفت ، الصفحة  (80) 
  .27الماجع نفت ، الصفحة  (81) 
ميس و    أييسر/   3كسل م اضضس  دى المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية   ( 82)  

 (.  S/2018/417/Rev.1طدا ) موجهة ملى األمي  ال سم م  ممثدة مول   2018
 (83) S/PV.8262 3، الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
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ة متكدميييي   ديييى  ضر المجديييف  يييت   بييييب التيييييد زتييييس ة  د  يييد ضأكييي  
.  ( 84) اليسنول ض ت الد سع    سالمة الم ييس يا الدضلييية أثطييسء اضيي ال   مو  تيي  

ضرحييييب ممثيييي  كييييوت  يفييييوار زسلييييدضر الييييوي ي يييي دع زيييي  المجدييييف، موصييييف   
يثييسق،  ييت  ميي  الم   24ضليي   ميياًل زسلمييس ة  ال ييسم  لصييول التييالم ضاألميي  الييد 

. ضأشيييييسر ممثييييي   انتيييييس مليييييى أل المجديييييف ي مييييي   ( 85)  ة الييييييسنول   بييييييب سييييييس 
”ك سم  لدرا ية الدضلية  طدمس يمسرس مت ضليت     صييول التييالم ضاألميي   

وكا أل  ميي  الميثييسق،  يي   24. ضاسترييهد ممثيي  أضرضغييواي زسلمييس ة  ( 86) “ الييدضليي  
و  يييت مميييسر  سة  ديييى  يييس ق المجديييف يجيييب أل  طفيييَّ المتييي ضلية األسسسيييية المديييي 

.  ( 87) ل الدضلت، مييع احتيياام الم ييس أل التييت يحييد رس الطظييسم اليييسنونت الييدضلت اليسنو 
ميي  الميثييسق،    24ميي  المييس ة    2ضأشييسرت ممثديية ل طييسل، التييت استرييهدت زييسلفياة  

أل األميييييم المتحيييييدة  يييييت  مليييييى أل المجديييييف  ت يييييي  أل  دتيييييبم زميسصيييييد ضم يييييس  
هم  حكييسم زيي  الص سيتيي س  ، ضشد ت  دى أل احتاام رون األ اض ال   مواج  

. ضأشييسر  ( 88)  ييت  جطييب الم ييس يا المب ضجيية ضالت  يييق ا نتيييسئت لديييسنول الييدضلت 
ممثيييي  مييييياض ملييييى أل ض ييييية المجدييييف  رييييم    بيييييب نظييييسم  ضلييييت نييييسئم  دييييى  

فييسظ  دييى نظييم  ييدم انترييسر  اليوا د، ضرو مس  تجدى  ييت  ضر المجدييف  ييت الح 
ات المجدييف  . ضأكييد ضزيييا  سرجييية   فيييس أل مجييااء ( 89) سر الرييسم  أسييدحة الييدم 

الييدضلت زييسلطظا ملييى  ضر المجدييف موصييف  ال ييسم   لهييس آثييسر  ت دييق زسليييسنول  
. ضأشييييسر الطسئييييب األضل لييييوزيا  سرجييييية  ( 90) الائيتييييت لدتييييدم ضاألميييي  الييييدضليي  
  دمجدييف  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي  جورجيس ملى المتيي ضلية الائيتييية ل 

نريية الكيفييية التييت يمكيي   دييى أرمييية مطس ميي  الميثييسق،  رييد      24 مال زسلمييس ة  
.  ( 91) ال ييسلم   مهييس احتيياام اليييسنول الييدضلت ضاآلثييسر المتا  يية  طيي   ييت جميييع أنحييسء 

ضأشسر ممثيي  ال اازييي  ملييى أل المجدييف، موصييف  ”الييييهم الائيتييت“  دييى التييالم  
ليوا ييد التييت  رييكه  نظييسم  دضليي ،  ط غييت ليي  أل  ييدا ع  يي  سييالمة ا ضاألميي  اليي 

ا حتيياام الكسميي  لديييسنول الييدضلت شييار أسسسييت  ، ضأضييسف أل  األميي  الجمييس ت 
 . ( 92)  دي   ضالحفسظ  لتحييق التالم 

 __________ 

لصيييفحة )سيييدو سكيس(، ضا 51)مثيوبييييس(، ضالصيييفحة  37الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (84) 
 .) ييت نسم( 107نيس(، ضالصفحة )ألمس 80)مدجيكس(، ضالصفحة  65

 .31الماجع نفت ، الصفحة  (85) 
 .36اجع نفت ، الصفحة الم (86) 
 .68الماجع نفت ، الصفحة  (87) 
 .98الماجع نفت ، الصفحة  (88) 
 .24الماجع نفت ، الصفحة  (89) 
 .43الماجع نفت ، الصفحة  (90) 
 .46ع نفت ، الصفحة الماج (91) 
 .56 ، الصفحة الماجع نفت (92) 

لمجدييف  ييت صييول ضأشييسر  ييدة مرييسركي  أي ييس ملييى أل ض ييية ا 
ليييييي  اليييييدضل األ  يييييسء  موميييييًس  يييييت طد هس مالتيييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي  أسييييي 

ممثيي  (. ضأكييد 1) 24المطظمة،  دى الطحو المطصييوص  دييي   ييت المييس ة 
الصيييييي  أل المجديييييف يمثييييي  مرا ة جمييييييع اليييييدضل األ  يييييسء  طيييييد الو يييييسء 

. ضأشييسر رئيييف ( 93)صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي مواج س يي   يمييس  ت دييق ز 
  الجطيييسئيتي ،  يييت صيييايف األ ميييسل المت ييييية لدمحكمتيييي ليييية الدضليييية لت اآل

ييية، ملييى أل أ  ييسء م اع  قكيد  دى كول المجدف ريئيية سيسسييية  مثيد
م  الميثسق، ا فيوا  دى أل المجدف،  ييت  24األمم المتحدة، ض يًس لدمس ة 
ت  الائيتييييييية  يييييي  صييييييول التييييييالم ضاألميييييي  سيييييييسق اضيييييي ال   زمتيييييي ضلي 

مليييى . ضأشيييسر ممثييي  التيييويد أي يييس ( 94)اف زسلطيسزييية  يييطهماليييدضليي ،  تصييي 
تحمييي  متييي ضليس هم  يييت التصييياف زسسيييم جمييييع التيييبام أ  يييسء المجديييف م 

أ  سء األمم المتحدة لصول التالم ضر ض استهدام األ  سء الدائمي  
الومطييية  ييت حييس ت  ييت المجدييف لحييق الييطيض كييق اة لحمسييية المصييسلح 

. ضنييييسل ممثييييي  زسكتييييتسل،  يييييت ( 95)ضلتا نتهسكييييست اله يييييياة لديييييسنول اليييييد
” جتيييدا“  م  الميثسق  ج   المجدييف 24لى أل المس ة م اع اإلشسرة م

لدت د ييست الجمس ييية لا  ييسء  يمييس  ت دييق زسلتييالم ضاألميي  الييدضليي ، مل 
 .( 96)“الطف ية التيسسية مجااءات المجدف ”كثياا مس  ت ثا  دى موزح

ضحيييدة المجديييف  ت  يييدة  ضل أ  يييسء مليييى  ضأثطيييسء المطسنرييية،   ييي  
ل ييمسل أل  تتييطى ليي  ا ضيي الع زمتيي ضليت  الائيتييية. ض ييت رييوا الصييد ،  

ة المجدييف  أكييد ممثيي  مييياض، الييوي أ ييدن ممييثاَل الكويييت ضكاضا يييس، أرمييية ضحييد 
صييول التييالم     ييت احتيياام اليييسنول الييدضلت ض حميي  متيي ضليت  األسسسييية  يي  

يييست المجدييف الحسلييية  مط يي   اكيس مل   طسم . ضنسل ممث    ( 97) ضاألم  الدضليي  
ميييي  أل يفييييت  دييييى الطحييييو الواجييييب ميييي   ييييالل ”ال ميييي  التييييايع ضالف ييييسل“  

لطحييو الييوي  زمت ضليت  الائيتييية  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ،  دييى ا 
الميثيييسق.    مييي    24ي هيييد زييي   ميييوم األ  يييسء مليييى المجديييف  مييياًل زسلميييس ة  

ض الع مهون المتيي ضلية زسلطيسزيية  ضأضسف نسئاًل مل  يس ف المجدف    ا  
 . ( 98) الدضلت  نول زسليس      جميع األ  سء يركهِّ  م ال    ياا 

 __________ 

 .25الماجع نفت ، الصفحة  (93) 
 .12 الماجع نفت ، الصفحة (94) 
 .28الماجع نفت ، الصفحة  (95) 
 .61الماجع نفت ، الصفحة  (96) 
 )كاضا يس(.   100)الكويت(، ضالصفحة    39)مياض(، ضالصفحة    24الماجع نفت ، الصفحة   ( 97)  
 .103الماجع نفت ، الصفحة  (98) 
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 التزام الدول األعضاء بقبول قرارات مجلس األمن  -  ثانيا 
 25المادة    وتنفيذها بموجب 

 25المس ة  
 ت هييييد أ  ييييسء األمييييم المتحييييدة زي ييييول نيييياارات مجدييييف األميييي   

 ض طفيورس ض ق روا الميثسق.
 
 مالحظة 
 2018 تطسضل اليتم الثسنت ممسرسست مجدف األم   الل  سم  

أل  ييسء زي ييول تييبام الييدضل اثييسق، زرييقل الميي  المي  25 يمس  ت دق زسلمس ة 
ناارات المجدف ض طفيورس، ضرو  طيتم ملى نتمي   ا َيي . ضيتطييسضل اليتييم 
الفا ت ألييف  تطييسضل اإلشييسرات الييوار ة  ييت نيياارات المجدييف، ميطمييس  تطييسضل 

المطسنرييست التييت  ييت  25اليتم الفا ت زسء الكيفية التت  جدَّت مهس المييس ة 
 لمجدف.جات أثطسء جدتست ا

 25تيياة نيييد ا سييت ااع، ُأشيييا صييااحًة ملييى المييس ة ل الفض ييال 
 ييييت نييييااري ،  دييييى الطحييييو الم ييييي   ييييت اليتييييم الفا ييييت ألييييف، كمييييس أشيييييا 

 ييالل ال د ييد ميي  جدتييست المجدييف،  دييى الطحييو  25صااحًة ملى المس ة 
 الم ي   ت اليتم الفا ت زسء.

ُ مهِّميييت   ييت  يييدة ضثييسئق    25  ايحة مليييى المييس ة ضضر ت مشييسرات صيي  
ق متطفييييو   ييية ال مييي  الريييسمدة المريييتاكة  مييياًل زيييسلياار  المجديييف،  ت دييي  ديييى  
زرييقل الحسليية  ييت الريياق    ( 2016)   2334ض طفيييو الييياار    ( 99) ( 2015)   2231

ألضل ميياة    25. كمييس ضر ت المييس ة  ( 100) ية  دتيي ي  األضسييط، زمييس  ييت ذلييك ن يي 
 . ( 101)  ت  يايا لامي  ال سم     توية ن ية  دت ي  زسلوسسئ  التدمية 

 
 25القرارات التي تشير إلى المادة  - ألف
 2401الييياار  الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، ا هييو نيياارال، رمييس  
، زرييقل الطيييباع  ييت الجمهورييية ال ابيييية (2018) 2449ضالييياار  (2018)

. ض ييييييت اليييييييااري  25لييييييى المييييييس ة التييييييورية،   ييييييمطس مشييييييسرات صييييييايحة م
 __________ 

 (99) A/73/490-S/2018/988؛ ض 3 ض 2تسل ، الصييييييييييييييييييييييييييفحS/2018/1108 ،
   .1الصفحة 

 (100) S/2018/454 2، الصفحة.  
 (101) A/73/346-S/2018/597 3، الصفحة.  

 25مجدييف أل الييدضل األ  ييسء مدبميية زموجييب المييس ة المييوكوري ، أكييد ال
 .( 102)”م  الميثسق زي ول ناارات المجدف ض طفيورس

، مسلييييييب المجدييييييف جميييييييع (2018) 2401ضبموجييييييب الييييييياار  
يييية ورييية ال ابيييية التيييورية مونييف األ ميييسل ال دائ أمييااف الطيييباع  يييت الجمه

 ومييييس متتسلييييية  دييييى األنيييي ، ضالتييييمسح  30ضييييمسل ردنيييية منتييييسنية لمييييدة ض 
ات ال  ييييية سنية، زمييييس  ييييت ذلييييك اإلمييييدا موصييييول نوا يييي  المتييييس دة اإلنتيييي 

ضالجااحييية، ملييى المطييسمق ضالتييكسل الم دييوب الوصييول ملييي ،  ييالضًة  دييى 
 .( 103)ضرمرا  غيا مديست اإلجالء ال  ت زرك  آم  ض 

كييسنول الثسنت/ طييس ا  10ضإضس ًة ملى ذلك، جييده  المجدييف حتييى  
، اإلذل الممطيييييييييوح لدوكيييييييييس ت (2018) 2449، زموجيييييييييب نييييييييياارن 2020

هس المطفييييو   متيييييديم المتييييس دة اإلنتييييسنية التسز يييية لامييييم المتحييييدة ضشيييياكسئ 
حدض ، ضض ية آلية الاصييد التسز يية لامييم المتحييدة الم طييية اإلنتسنية   ا ال
 .( 104)ال ابية التورية زسلجمهورية

 
 25المناقشات المتعلقة بالمادة  - باء
صيييااحًة ضضيييمطًس  يييت  25يا مليييى الميييس ة ، ُأشييي 2018 يييت  يييسم  

 25ال د د م  جدتست المجدف. ضند ضر ت مشسرات صييايحة ملييى المييس ة 
أثطسء  دة جدتست  يدرس المجدف  ت ممسر ال طو  الم طونة “ طفيو مييوكاة 

الرييييييياق ض ”الحسلييييييية  يييييييت  ( 105)(S/2017/507)رئييييييييف مجديييييييف األمييييييي 
ض ”الحسليييية  ييييت الريييياق األضسييييط، زمييييس  ييييت ذلييييك ن ييييية  ( 106)األضسييييط“ 
. ( 108)“هيييييد  التيييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي ”األ  يييييسر التيييييت    ( 107) دتييييي ي “

ضإضييس ًة ملييى ذلييك،   يياَّق ممثيي  اليسزييسل،  ييالل مطسنريية مفتوحيية ر ي يية 
 يييييت مميييييسر ال طيييييد الفا يييييت  2018ميييييس و /أيسر 17المتييييتوى ُ ييييييدت  يييييت 

 __________ 

  ، الفياة الطهسئية م  الد  سجة.(2018) 2449ض  (2018) 2401الياارال  (102) 
  .8ض  6ض  5ض  1، الفياات (2018) 2401لياار ا (103) 
  .3، الفياة (2018) 2449الياار  (104) 
 (105) S/PV.8175،  ليهتطرتس  (. 52)الكويت( ضالصفحة  6الصفحة(  
 (106) S/PV.8195 الكويت(. 25، الصفحة(  
  (107 ) S/PV.8167  جسم يييييية الييييييدضل ال ابييييييية(؛    51)الكويييييييت( ضالصييييييفحة    21، الصييييييفحة(

S/PV.8183  يت(؛ ض  )الكو   36، الصفحةS/PV.8274 الكويت(.   19 ، الصفحة( 
 (108) S/PV.8233 الكويت(. 19، الصفحة(  

https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/A/73/490
https://undocs.org/ar/S/2018/1108
https://undocs.org/ar/S/2018/454
https://undocs.org/ar/A/73/346
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/507)
https://undocs.org/ar/S/2017/507)
https://undocs.org/ar/S/2017/507)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8195
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8183
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
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ييييييب الييييييسنول اليييييدضلت  يييييت سييييييسق صيييييول التيييييالم ضاألمييييي  الم طيييييول ”  ب 
ت المجدييف المت دييية الييدضليي “، ملييى التحييديست التييت   تيياع  طفيييو نيياارا

متتيييوية المطسز يييست زسلوسيييسئ  التيييدمية. ضأشيييسر مليييى أنييي   ديييى الييياغم مييي  
رات المجدييف،  يي ل الييدضل كييول الييدضل األ  ييسء مدبميية نسنونييًس متطفيييو نيياا

كثياا مس  واج   حديست  ت متسز ة م ييسمي  غيا األ  سء  ت المجدف 
 ت يييي “  ديييى ريييون اليييياارات، مميييس  ييي ثا  ديييى  طفييييورس. ضأكيييد كيييولك أنييي  ”

أ  سء المجدف  وضيح م مول ناارات المجدييف ل مييوم األ  ييسء ميي  
 .( 109)  سليتهس أج    بيب  طفيو رون الياارات ض حتي 

ح  راسييتس الحييسلَتي  اإل يياا     تي  التييسليتي  أميياز المطسنرييست  وضييهِّ
التييت  ارت  ييالل الفتيياة  25الدستورية المت دية متفتيا أض    يييق المييس ة 

دم انترييييسر أسيييييدحة الييييدمسر الريييييسم  نيييييد ا سييييت ااع،  يميييييس  تصيييي  ز ييييي 
 (.8م ضاألم  الدضليي  )الحسلة ل التال( ضصو 7 )الحسلة

 
 7الحالة  
 الشامل عدم انتشار أسلحة الدمار 

،  2018 ا  كييسنول الثسنت/ طييس   18ة  ييت  ، الم يييو  8160 ت الجدتة   
الفا ييييت الم طييييول  أجييياى المجدييييف مطسنريييية ر ي يييية المتييييتوى  ييييت ممييييسر ال طييييد  

. ضنييد شييد  األمييي  ال ييسم،  ييت كدمتيي  ا  تتسحييية  دييى  ( 110) “ ” ييداميا مطييسء الثييية 
ميييع التبامس هييس المت دييية مطييبع  أرمية  طفيو الدضل األ  سء ”الرسم  ضالكسم “ لج 

نترسر، ضأرسب زجميع الدضل اليس رة  دييى  يييديم المتييس دة  ييت  التالح ض دم ا  
 . ( 111) الصد  أل  ف   ذلك  مجسل مطسء اليدرات  ت روا 

ض يييييالل الجدتييييية، أضر   يييييد  مييييي  أ  يييييسء المجديييييف مشيييييسرات  
رات ضمطية ملى ا لتييبام الييوي   هييدت زيي  الييدضل األ  ييسء زس متثييسل لييياا

مييي  الميثيييسق.  25 المجديييف،  ديييى الطحيييو المطصيييوص  ديييي   يييت الميييس ة
رات ضأشسر رئيف مولطدا ملى أل  هييبي  األسييدحة الكيميسئييية، ض  ييويا اليييد

الطوضية ال تكاية، ضباام  اليوائف التتيسرية، ض جسرب  دك األسدحة التت 
  مثييي  اسيييتفبازا،  ريييكهِّ  ”انتهسكيييست ضاضيييحة لدييييسنول اليييدضلت موجييي   يييسم،

. ضأكييد ( 112)“صضلييياارات مجدييف األميي  ذات الصييدة  دييى ضجيي  الهصييو 
 __________ 

 (109) S/PV.8262 55، الصفحة.  
كييسنول  2كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (110) 

موجهييييييية مليييييييى األميييييييي  ال يييييييسم مييييييي  ممثييييييي  كسزا تيييييييتسل  2018ت/ طيييييييس ا الثسن
(S/2018/4.)  

 (111) S/PV.81604حة ، الصف.  
  .9الماجع نفت ، الصفحة  (112) 

ن  ملى متقلة اله ا الييوي  رييكهِّد  أسييدحة  ممث  التويد،  ت م اع   اُّ
الدمسر الرسم  التت  حص   ديهس الجهست م  غيا الدضل، الحسجيية ملييى 
ن  مول جهو  جمس ية لد م نظسم  دم ا نترسر، ضأكييد  ييت نوليي ، الييوي أ ييده

دييى  طفييييو انتييس ضرولطييدا،  ديييى ضيياضرة أل   ميي  جمييييع الييدضل  ممييثال  
. ضأرييييسب ضزيييييا  سرجييييية ( 113)(2004) 1540التبامس هييييس زموجييييب الييييياار 

ا  حييس  الاضسييت أي ييس زجميييع الييدضل أل  مثيي   لتبامس هييس زموجييب الييياار 
ضأشسر ملى أل المجدف م سلب زسلا  ”زرييدة“  دييى أي  ،(2004) 1540

. ضأشييسر ضزيييا الدضليية لريي ضل آسيييس ضالمحيييط الهييس أل  ييت ( 114) يياق لدييياار
الممدكة المتحدة ملى أل المجتمع الدضلت يمكط  مطع ”ضنوع المييوا  الطوضييية 

اإلررييسميي ، ميي   ييالل ال ميي  ميي  أجيي  ضالكيميسئية ضال يولوجييية  ييت أ ييدي 
. ضشييد  ممثيي  مثيوبيييس ( 115)“(2004) 1540سم  ضالف ييسل لدييياار التطفيو الك

 ديييى أرميييية امتثيييسل جمييييع اليييدضل األ  يييسء لمهتديييف اليييياارات ضالتيييداميا 
مدييدن زسلو ييسء زسلتبامس يي  زموجييب التييت ا هييورس المجدييف، ضأ ييس   قكيييد التييبام 

 .( 116)ل دم ا نترسر الطظسم الدضلت   بيبذات الصدة ض ناارات المجدف 

ضنونرييت أي ييس متييقلة  طفيييو   يية ال ميي  الرييسمدة المريييتاكة،  
. ض يييت ريييوا (2015) 2231 ديييى الطحيييو اليييوي أ يييدن المجديييف  يييت نييياارن 

ت ميييي  مغ يييية  ريييي    يييية ر ضزيييييا  سرجييييية ا  حييييس  الاضسيييي الصييييد ، حييييوَّ 
ال ميي ، ض ”  سيييمس مذا كييسل أحييد أ  ييسء مجمو يية الهمتيية زائييدًا ضاحييدًا 
متيي ضً   يي  ذلييك“، ألل رييوا الوضييع سيييوجه  رسييسلة ميدييية زرييقل ريكدطييس 

احتمييس ت حيي  المتييقلة الطوضييية  ييت األمطييت الييدضلت ككيي ، زمييس  ييت ذلييك 
متحييدة ملييى أل مدييدرس . ضأشسرت ممثديية الو يييست ال( 117)لكوريةش   الجبياة ا

مييييس زال يفييييت زسلتبامس يييي  المطصييييوص  ديهييييس  ييييت   يييية ال ميييي ، ضأرسمييييت 
زسلمجتمع الدضلت أل ي سلب جمهورية م اال اإلسييالمية زسلو ييسء زسلتبامس هييس 

دييد ميي  ضالا  الجمس ت  دى مس  ا ك يي  ال   (2015) 2231زموجب الياار 
. ض  ييس ممثيي  كييوت  يفييوار المجتمييع الييدضلت ملييى ( 118)انتهسكييست لال فييسق

 ت ييسرن ”أكثييا زس، (2015) 2231الت  ئة   مًس له ة ال م ، ض يس لدييياار 
 .( 119)“ ت الراق األضسط التتدح الت   أمسنًس لتجطب الت سق نحو

 __________ 

 )رولطدا(.  30الصفحة ) انتس( ض  22ويد(، ضالصفحة )الت  20الماجع نفت ، الصفحة  ( 113)  
  .13الماجع نفت ، الصفحة  (114) 
  .17الماجع نفت ، الصفحة  (115) 
  .27الماجع نفت ، الصفحة  (116) 
  .13الماجع نفت ، الصفحة  (117) 
  .15اجع نفت ، الصفحة الم (118) 
  .25الماجع نفت ، الصفحة  (119) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/2018/4
https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
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ض يمس  ت دق زسلحسليية  ييت شيي   الجبييياة الكورييية، أرسمييت ممثديية الو يييست   
قل  المتحدة زسلدضل األ  سء أل  فت زسلتبامس هييس ض طفييو جميييع نيياارات المجدييف زريي 

م  ييت  ر ممثيي  التييويد، الييوي  أشييس . ض ( 120) جمهورييية كوريييس الريي  ية الديمياامييية   كدييَّ
سييييسق  جيييسرب األسيييدحة الطوضيييية ضالييييوائف التتييييسرية التيييت نسميييت مهيييس جمهوريييية  

جميييع الييدضل األ  ييسء نيياارات   كوريس الريي  ية الديمياامييية، ملييى ضيياضرة أل  طفييو 
 . ( 121) ضشسمال  كسمال  المجدف ذات الصدة  طفيوا 

 
 8الة الح 
 قضية فلسطين الحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك 

أجييييياى المجديييييف،  يييييت ، 2018سنت/ طيييييس ا كيييييسنول الث  25 يييييت  
الحسلة  ت الراق األضسط، زمس  ت مطسنرة مفتوحة زرقل ، 8167جدتت   

ذلك ن ية  دت ي ،  ت ضوء ناار الو يييست المتحييدة ا  تييااف زسليييدس 
  سصمة إلساائي .

ض يييالل الجدتييية، أضر  مريييسركسل مشيييسرة صيييايحة مليييى التباميييست  
  الميثسق.  يد شييد  ممثيي  الكويييت م 25الدضل األ  سء زموجب المس ة 

، ضأشييسر ملييى أنيي  25،  ميياًل زسلمييس ة مدبم لييياارات المجدييف دى ال سزع ال
 ت يييي   ديييى أ  يييسء المجديييف ”اإلصييياار  ديييى  طفييييو نييياارات المجديييف“. 
ضأشييييييسر كييييييولك ملييييييى أنيييييي   ط غييييييت  ييييييدم التييييييمسح ألي ميييييياف  ييييييت نييييييباع 

ر يييض نييياار . ض يييت م ييياع ( 122)”زسلتييييس ف“ مييي   طفييييو نييياارات المجديييف
 إلسيياائي ،  تييااف زسليييدس  سصييمةً و يست المتحدة األحس ي الجسنب ا ال

أشييسر الماانييب الييدائم لجسم يية الييدضل ال ابييية لييدى األمييم المتحييدة ملييى أنيي  
يمك  ال     ت مصييدانية الييياارات التييت  صييدر  يي  المجدييف ” دييى   

ت ا ت ييسر أنهييس صييدرت  ييت سييطوات م ييت أض زموا ييية حكومييست أض م ارا
 ف زسلريييا ية الدضلييييةسيييسزية“، ض  يييس مسييياائي  مليييى ”الكيييف  ييي  ا سيييتهفس

 .( 123)“م  الميثسق 25لدمس ة  ض اق ناارات مجدف األم ، ض يس

ضأضر   ييييييدة مرييييييسركي  مشييييييسرات ضييييييمطية ملييييييى ا فييييييسق الييييييدضل  
ئي ، موجييي  األ  يييسء  ديييى ن يييول نييياارات المجديييف ض طفييييورس ضحثيييوا مسييياا

 يييد شييد  الماانييب الييدائم لدضليية  ييسص،  دييى ا متثييسل لييياارات المجدييف. 
يمثيييييه   (2016) 2334 دتيييي ي  لييييدى األميييييم المتحييييدة  ديييييى أل الييييياار 

”أ  يي   اصيية“ إلنيييسذ حيي  الييدضلتي ، ضأشييسر ملييى أل ال جييب  يي   طفيييو 
تثسلهييس ت الصييدة ض يي  م  ييسع مسيياائي  لدمتييسءلة  يي   ييدم امالييياارات ذا

 __________ 

  .15الماجع نفت ، الصفحة  (120) 
  .21الماجع نفت ، الصفحة  (121) 
 (122) S/PV.816721صفحة ، ال.  
  .52 ض 51الماجع نفت ، الصفحتسل  (123) 

ضانتهسكس هييس الصييسر ة ي ييبز اإل ييالت ميي  ال يييسب ض طييسن   يياص  حييييق 
سسييية لتطفيييو الييياارات التالم، ض  س المجتمع الدضلت ملى حرييد اإلرا ة التي 

ضأنيياه ممثيي  مييياض زحييق مسيياائي   . ( 124)“”محيسء  يسر التالم ذات الصدة ض
ا    الييطف مطهس ضضجو رس م   ييالل ”الييد سع المريياضع  يي  ت حمسية أ  ف“، ضذكييَّ

زييس لتبام زس متثيييسل ليييياارات المجديييف، ض  سيييمس الحسجييية المدحييية مليييى منهيييسء  
نت ضإجييالء التييكسل  ييت األراضييت  سرسييست مطييسء المتييتومطست ضرييدم الم ييس مم 

 .( 125)( 2016)   2334مع الياار الفدت يطية المحتدة، ضذلك  مريًس 

دن لحيي  اليييدضلتي  ضل ميييسر تطرييتس    ييي   ق يييي ضأ يياب ممثييي  ليه 
اليسنونت الدضلت الوي يمك   حييق رييوا الحيي   ييت سيييسن ، ضأشييسر ملييى أل 

مييييييع مديييييبَِّمي  لج   يييييبا ل  (2016) 2334ض  (1980) 478 الييييييااري 
. ضأشييييسر ممثيييي  مندضنيتيييييس ملييييى أل ضضييييع نيييياارات ( 126)الييييدضل األ  ييييسء

نسنونييييس زموجييييب الميثيييسق ”   انييييى ملييييي  المجديييف زرييييقل اليييييدس المدبمييية 
الرييك“ ضأرييسب زسلييدضل األ  يييسء زييق   تهييو أي مجييااءات أض  صيييدر أي 

 سرع مع ناارات مجدف األم  ضالجم ييية ال سميية  صايحست استفبازية  ت 
. كميييس أكيييد ممثييي  جمهوريييية  طيييبضيال ال وليفسريييية، اليييوي ( 127)زريييقل الييييدس

م زسسييييم حاكيييية مدييييدال  ييييدم ا نحيييييسز ،  دييييى ال ييييسزع المدييييبم لييييياارات  كدييييَّ
المجدييف، ض  ييس المجدييف ملييى كفسليية أل  ييتم التمتييك زياارا يي ، ضأ ال  ييت 

ي   ييت أنرييي تهس ا سييتي سنية  يييت األراضيييت الونييت نفتييي  اسييتماار مسييياائ 
 يطية المحتديييية زس ت سررييييس ” انييييس م سشيييياا ضمت مييييدا“ لييييياارات األمييييم الفدتيييي 

. ( 128)(2016) 2334دييف المتحييدة ذات الصييدة، زمييس  ييت ذلييك نيياار المج
ا متثيييسل لديييياارات التيييت    ضأكيييد ممثييي  كوبيييس  ديييى ضييياضرة أل ي ديييب المجديييف 

 .( 129)ن ية  دت ي    ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك   سلة  تهورس زرقل الح 

م زسسيييييييم مطظمييييييية الت يييييييسضل   ضأشيييييييسر ممثييييييي   اكييييييييس، اليييييييوي  كديييييييَّ
اإلسييالمت، ملييى أل المجدييف أ ييس   قكيييد أل أي  ييداميا  امييت ملييى  غييييا 

س ريييت  يييداميا التكيييوي  اليييديمغاا ت لدييييدس الريييانية أض مسز هيييس أض ضضييي ه
 (2016) 2334 ديييى أرميييية  طفييييو اليييياار  زسمدييية ضغييييا نسنونيييية، ضشيييد 

 طفييييوا كيييسماًل مييي  أجييي  الطهيييوع زسلتيييالم. كميييس   يييس اليييدضل مليييى التيييييد 
زسلتبامس هييس زموجييب نيياارات األمييم المتحييدة ذات الصييدة، ضحييور المجدييف 

لياارا يي ،  يي ل ذلييك سييي  ي   مذا لييم ي ييسل  اسييتماار  ييدم ا متثييسل ميي  أنيي 
 __________ 

  .11 ض 10لصفحتسل الماجع نفت ، ا (124) 
 .35الماجع نفت ، الصفحة  (125) 
 .40ع نفت ، الصفحة الماج (126) 
 .44الماجع نفت ، الصفحة  (127) 
 .55 ض 54الماجع نفت ، الصفحتسل  (128) 
  .41الماجع نفت ، الصفحة  (129) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/478(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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انتهسكس هس  ت األراع الفدتيي يطية  ملى ”زيس ة جاأة مساائي   دى مواصدة
ضأ يييياب ممثيييي  مييييطغال يل أي ييييس  يييي  ندييييي  مزاء ” جسريييي   . ( 130)“المحتديييية

ميطميييس أشيييسر    ( 131) “ (2016)   2334مسييياائي  التيييسم لالمتثيييسل ألحكيييسم اليييياار  
. ضأشييسر  ( 132) مييس ي“ لدييياار ممثيي  الكويييت ملييى أل مسيياائي   ييت حسليية ” يياق  

ممثييي  مسليبييييس مليييى أل آ يييسق التوصييي  مليييى حييي  سيييدمت لدصيييااع اإلسييياائيدت  
جسنييب   الفدت يطت    بال نس مة زت ب ”التحدي المتتما ضا نتهسكست“ ميي  

  2334ييييييياار  الصييييييدة، زمييييييس  ييييييت ذلييييييك ال ارات المجدييييييف ذات  مسيييييياائي  ليييييييا 
، ضمسلييييب مسيييياائي  زس متثييييسل الكسميييي  لجميييييع التبامس هييييس زموجييييب  ( 2016) 

. كمس   س ممث  مدديف مساائي  ملى  طفيييو نيياارات  ( 133) الياارات ذات الصدة 
 .( 134)سق الميث  اام ا لتبامست اليسنونية زموجب المجدف  طفيوا كسمال ضاحت 

 __________ 

  .68الماجع نفت ، الصفحة  (130) 
  .77الماجع نفت ، الصفحة  (131) 
  .21جع نفت ، الصفحة الما  (132) 
  .80الماجع نفت ، الصفحة  (133) 
  .37الماجع نفت ، الصفحة  (134) 

ضأريييسب متكدميييول آ ييياضل زسليييدضل أل  فيييت زسلتبامس هيييس زموجيييب  
  الصيييي    يييس المجتميييع اليييدضلت مليييى أل مييي  الميثيييسق.  ممثييي  25الميييس ة 
. ضأكد ممثيي   ضليية ( 135)ذات الصدة اص  ا لتبام زياارات األمم المتحدة و 

اإلمسرات ال ابية المتحدة، الوي  كدَّم زسسم مجمو ة الييدضل ال ابييية،  دييى 
أرميييييية ض يييييسء اليييييدضل األ  يييييسء، ض يييييت المييييييسم األضل أ  يييييسء المجديييييف، 

و نيييييياارات المجديييييييف ضاحتيييييياام التبامس هيييييييس زسلتبامس هييييييس  يمييييييس  ت ديييييييق متطفييييييي 
ضشد  ممث  األر ل  دى أل  طفيييو  .( 136)لمطصوص  ديهس  ت روا الياارا

نيياارات المجدييف رييو ”التيي ي  الوحييييد“ لمواجهيية  حييديست مط ييية الرييياق 
 .( 137)األضسط ضإ س ة التوازل لهس

 __________ 

  .18الماجع نفت ، الصفحة  (135) 
  .70الماجع نفت ، الصفحة  (136) 
  .46الماجع نفت ، الصفحة  (137) 

  
 26ب المادة التسليح بموج   مسؤولية مجلس األمن عن وضع خطط لتنظيم   -  ثالثا 

 26المس ة  
رغ يييية  ييييت منسميييية التييييدم ضاألميييي  الييييدضلت ض وميييييدرمس زقنيييي   حوييييي    

لموار  ال سلم اإلنتييسنية ضا نتصييس ية ملييى نسحييية التتييديح، يكييول مجدييف األميي   
   يي  ضضييع   47المرييسر مليهييس  ييت المييس ة  زمتس دة لجطة أركسل الحيياب  مت ضً   

 يح.   ط   اع  دى أ  سء األمم المتحدة لوضع مطهسج لتطظيم التتد 
 
 مالحظة 
 تطيييييسضل اليتيييييم الثسليييييث ممسرسييييية مجديييييف األمييييي   يميييييس  ت ديييييق  

زمتيييي ضليت   يييي  ضضييييع   ييييط إل ييييدا  مطهييييسج لتطظيييييم التتييييديح،  ميييياًل 
 الميثسق.م   26 زسلمس ة

ارات  اع، ليييم  تهيييو المجديييف أيييية نيييا ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ا  
   ميييي  الميثييييسق. ضلييييم  ت ييييم  الاسييييسئ   26ُترييييهد  يهييييس صييييااحًة زسلمييييس ة  اس 

ُذكييات    26. غيا أل المييس ة  26الموجهة ملى المجدف أية مشسرة ملى المس ة  
 صااحًة  الل جدتتي   يدرمس المجدف، ضذلك  دى الطحو الم ي  أ نسن. 

 
 26دة بالما المناقشات المتعلقة 
كيييييسنول الثسنت/ طيييييس ا  18، الم ييييييو ة  يييييت 8160 يييييت الجدتييييية  

، نييسنل المجدييف متييقلة  ييدم انترييسر أسييدحة الييدمسر الرييسم .  يييد 2018

ا ممثيي  كييوت  يفييوار  ييت كدمتيي  ملييى الييد سمتي  الدتييي   تييتطد مليهمييس  ذكييه
 ت ملييى  حييييق  ييد  جدف  ت مجسل  ييدم ا نترييسر، ضرمييس التيي أ مسل الم

بًا لصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ضمتيي ضلية المجدييف م  األرداف   بييي 
 ونت لاسيييدحة،  ديييى الطحيييو المطصيييوص  ديييي   يييت ييي  منريييسء نظيييسم نيييسن 

 .( 138)م  الميثسق 26المس ة 

لدمجدييف،  8221صييااحًة  ييت الجدتيية  26كمييس ُذكييات المييس ة  
،  حييييت مطييييد ”الحسليييية  ييييت الريييياق 2018نيتييييسل/أماي   4الم يييييو ة  ييييت 

متييييقلة  األضسييييط“. ض يمييييس  ت دييييق زسلييييد وة ملييييى  طفيييييو آلييييية لدتحييييييق  ييييت
مهوريييية ال ابيييية التيييورية،   يييس ممثييي  غيطييييس األسيييدحة الكيميسئيييية  يييت الج
مييي  الميثيييسق.  26مليييى التفكييييا  يييت الميييس ة ا سيييتوائية أ  يييسء المجديييف 

ضأشييسر ملييى أل محييدى سييد ست المجدييف  تمثيي   ييت  ييو هِّت منسميية التييالم 
ة ضاألم  ضصونهمس  دى الص يد الدضلت زقن   حوي  لموار  ال سلم ال ريياي 

 .( 139)ملى التتدحضا نتصس ية 
 __________ 

 (138) S/PV.8160 25، الصفحة.  
 (139) S/PV.8160 25، الصفحة.  
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 مالحظة استهاللية  
 تطسضل الجبء التس س م  روا المدحق ممسرسستِّ مجدف األم  المت دية متتييوية المطسز ييست زسلوسييسئ   

ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة.  99ض  11( ضالمييس  ي  38ملييى  33  ييت ممييسر الفصيي  التييس س )المييوا  ميي  التييدمية
 رئيتية.ضرو ميتم ملى أرب ة أنتسم 

المجدف ملى مطسز ست أض حس ت م يطة  الل الفتاة نيد  ضي ي  اليتم األضل كيف ضجهت الدضل انت سن 
ال سمة ضاألمي  ال سم   س  اضس لمس ا     ك  م  الجم يةم  الميثسق. ضييدم أي  35ا ست ااع  مال زسلمس ة 

م  الميثسق  دييى التييوالت، لتوجييي  انت ييسن المجدييف ملييى حييس ت  99( ض 3) 11م  ممسرسست، زموجب المس  ي  
هد  صول التييالم ضاألميي  الييدضليي . ضي يياع اليتييم الثييسنت أنريي ة التحييييق ض يصييت الحيييسئق التييت ُيحَتم  أل   

، زمييس  ييت ذلييك 34ا ت سررييس مطدرجيية ضييم  ن ييسق المييس ة جدييف ضالهيئييست األ يياى ضالتييت يمكيي  اضيي دع مهييس الم
ية المطسز يييست ز ثيييست المجديييف. ضيييييدم اليتيييم الثسليييث لمحييية  سمييية ليييياارات المجديييف المتهيييوة  يميييس  ت ديييق متتيييو 

  التييت زسلوسييسئ  التييدمية. ضيوضييح،  دييى ضجيي  التحد ييد،  وصيييست المجدييف ملييى أمييااف الطييباع ض  ميي  لدجهييو 
جيي   تييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمية. ضي يييهِّ  اليتييم الاازييع المطسنرييست الدسييتورية   ييولهس األمييي  ال ييسم ميي  أ

 .99ضالمس ة  المت دية متفتيا أض    يق أحكسم الفص  التس س

لمطسز يييست ض   ت ييم  الجيييبء التييس س مطسنرييية متتفي يية لممسرسيييست المجدييف  يميييس  ت دييق متتيييوية ا 
س  ييت زسلوسسئ  التدمية، ميي   اكييب  دييى مييوا  مهتييسرة   يياز  فتيييا أحكييسم الفصيي  التييس س ميي  الميثييسق ض   ييهيي 

ض تطيييسضل األنتيييسم ذات الصيييدة مييي  الجيييبأ   التيييسزع ضال سشيييا اإلجيييااءات المتهيييوة  نييياارات المجديييف ضمداض  ييي .
ت األمييم المتحييدة الميدانييية المييقذضل مهييس زموجييب  ت دق متتوية المطسز ست زسلوسسئ  التدمية  ت سيسق ز ثس  يمس

لتا ي يييييست لمتبامطييييية التيييييت ميييييولهس المجديييييف ضاالفصييييي  التيييييسزع. ضيتطيييييسضل الجيييييبء الثيييييسم  الجهيييييو  المريييييتاكة أض ا
 الوكس ت اإلنديمية م  أج   توية المطسز ست زسلوسسئ  التدمية. أض

، انت ييسن المجدييف ملييى 2018م ضكمس رو موضح  ييت اليتييم األضل، ضجهييت الييدضل األ  ييسء  ييالل  ييس 
فتوحيية اسييتجسزة لاسييسئ  متسئ  مهتدفة، لم يت ق ضأل ُ اع  دي  ال د ييد مطهييس. ض يييد المجدييف أربييع جدتييست م

األ  ييسء، ُأ رجيييت ضاحييدة مطهييس  يييت ممييسر مطييد جد يييد ميي  جييدضل األ ميييسل  ت دييق متتييميم سيييياغت  ميي  الييدضل
حيييدة. كيييسل ال ديييب األكثيييا شييييوً س اليييوي ندمتييي  اليييدضل سيييكاي سل ضيولييييس سيييكاي سل  يييت سيييسلبباي، زسلممدكييية المت 

ة. ضضاصيي  األمييي  ت الطييباع أض الحسليية نيييد الدراسيي األ  سء  ت رسسئدهس رو أل ي يييد المجدييف اجتمس ييًس لدطظييا  يي 
ال سم  وجي  انت سن المجدف ملى الحس ت المدرجة زسلف    ت جدضل أ مسل المجدف التت كسنت  تدرور، ضمدب 

 ااءات المطسس ة.ملي  ا هسذ اإلج

: ضاحييدة ملييى 2018ضكمييس ضر   ييت اليتييم الثييسنت، أض ييد المجدييف مييس مجمو يي  ثييالث ز ثييست  ييت  ييسم  
ل ضميسنمييسر، ضضاحييدة ملييى جمهورييية الكونغييو الديمياامييية. ضأنييا المجدييف زمهييسم أ غسنتتسل، ضضاحدة ملى مييطغال ي 

جمهورية أ ايييس الوس ى، ضجمهورية الكونغييو  ت دق زسلحس ت  تالتحييق التت ي  دع مهس األمي  ال سم  يمس   
ميية حظييا مييسل التحييييق التييت  يييوم مهييس مطظالديمياامييية، ضجطييوب التييو ال، ضال ييااق، ضمييسلت، ضنييسنل أي ييس أ 

 األسدحة الكيميسئية، ضمفوضية األمم المتحدة لحيوق اإلنتسل، ضمجدف حيوق اإلنتسل.

م األمييااف متتييوية مطسز س هييس سييدميس، ضأرمييية مطييع ضكمييس ضر   ييت اليتييم الثسلييث، أميياز المجدييف التييبا 
الحمييييدة ع زييي  األميييي  ال يييسم  يييت المتيييس ت نريييوب الطبا يييست ض حيييييق التيييالم المتيييتدام، ضاليييدضر اليييوي ي ييي د

ضالوسييسمة، ضأرمييية الرييمولية  ييت ال مديييست التيسسييية. ض  ييس المجدييف األمييااف  ييت الحييس ت أض الطبا ييست ملييى 
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ام ا فسنيييست  ائمييية لونيييف مميييالق الطيييسر، ض طفييييو  مدييييست سيييالم ضمصيييسلحة شيييسمدة ضنيييف األ ميييسل ال دائيييية ضإميييا 
الجوريييية لدطييييباع. ضأنيييا المجدييييف زجهييييو   يييبال نسئميييية، ضم سلجييية األسيييي سب  لدجمييييع، ض تييييوية الطبا يييست التييييت  

المتييس ت الحميييدة المحييد ة التييت   ييولهس األمييي  ال ييسم  ييت محييسض ت إلنهييسء ال طييف ميي   ييالل ضنييف األ مييسل 
ل دائيييية ض حيييييق الونيييف اليييدائم إلميييالق الطيييسر، ضال مدييييست التيسسيييية ضالتصيييسلحية الريييسمدة لدجمييييع، ض تيييوية ا
التيسسيييية ضبطيييسء التيييالم ضالتصيييدي لدتهد يييدات ال يييسماة لدحيييدض  ضم سلجييية سز يييست اليسئمييية، ض  يييم التحيييو ت المط 

 المتسئ  الرسمدة المت دية زمطع الطباع.

، ركييبت المطسنرييست  ييت المجدييف  دييى أرمييية 2018الاازييع،  ييالل  ييسم ضكمييس رييو موضييح  ييت اليتييم  
ص  دييى  ضر الوسييسمة الطبا ييست، مييع التاكيييب زرييك   ييس ضضيياضرة زيييس ة اسييتهدام الوسييسئ  التييدمية  ييت  تييوية

ضالمرييسركة الهس  يية لدميياأة  ييت جميييع مااحيي   مدييية صييطع الييياار التيسسييت، ضأرمييية أحكييسم الفصيي  التييس س ميي  
نيية زقحكييسم الفصيي  التييسزع  ييت سيييسق  مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم، ضالطبا ييست اليسنونييية الميثييسق ميسر 

األمييي  ال ييسم  ييت  ييو يا اإلنييوار الم كييا لدمجدييف ضلفييت  ملى محكمة ال ييدل الدضلييية، ض ضرالمحسلة م  المجدف 
 انت سر  ملى المتسئ  التت ند  هد ،  ت رأي ، صول التالم ضاألم  الدضليي .
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 إحالة المنازعات أو الحاالت إلى مجلس األمن - أوال
 11 ة المس 
 ... 
لدجم ية ال سمة أل  تتا ت نظييا مجدييف األميي  ملييى  - 3 

 األحوال التت يحتم  أل   اهع التدم ضاألم  الدضلت لده ا.
 
 35المس ة  
م  األمم المتحدة أل  ط يي  مجدييف األميي  لك    و  - 1 

أض الجم ييية ال سمييية مليييى أي نيييباع أض مونيييف مييي  الطيييوع المريييسر مليييي   يييت 
 المس ة الااز ة ضالثالثي .

لكيي   ضليية ليتييت   ييواً  ييت األمييم المتحييدة أل  ط يي   - 2 
نييت أي نييباع  كييول ما ييس  ييي  مذا كسمجدف األم  أض الجم ية ال سمة ملييى 

ص رييوا الطييباع التبامييست الحيي  التييدمت المطصييوص  ي   ميدمسً  ت  صو 
  ديهس  ت روا الميثسق.

 دييى ال ايييية التييت  12 ض 11 جاى أحكسم المييس  ي   - 3 
   سل  مهس الجم ية ال سمة المتسئ  التت  ط   مليهس ض يس لهون المس ة.

 
 99المس ة  
لامي  ال سم أل  ط   مجدف األم  ملى أية متقلة  اى أنهس نييد  

  هد  حفظ التدم ضاألم  الدضلت.
 
 مالحظة 
( 1زفيا يهييس ) 35 ت ممسر ميثسق األمم المتحدة، ُ  ت ييا المييس ة  
 ييسء  ييت األمييم المتحييدة (  مومييس األسييسس الييوي يجيييب لدييدضل األ 2ض )

محسليييييَة المطسز يييييست مليييييى مجديييييف األمييييي . غييييييا األ  يييييسء  يهيييييس ضاليييييدضل 
، يجوز أيً س لك  م  الجم ييية ال سميية 99( ض 3) 11ضبموجب المس  ي  

ضاألمييي  ال ييسم،  دييى التييوالت،  وجييي  انت ييسن المجدييف ملييى الحييس ت التييت 
 يحتم  أل  هد  صول التالم ضاألم  الدضليي .

ف  ييت رييوا الصييد   ت التييت  ت  هييس المجديي لدممسرسييس   ضيييا  ضصييف  
ثالثيييية أنتييييسم  ا ييييية أ نييييسن. ضييييييدم اليتييييم الفا ييييت ألييييف لمحيييية  سميييية     ييييت 

.  35لدمطسز ست أض الحس ت التت أحسلتهس الدضل ملى المجدف  مييال زسلمييس ة  
ضيتطيييسضل اليتيييمسل الفا ييييسل زيييسء ضجييييم ميييس أحسلييي  األميييي  ال يييسم ضالجم يييية 

 أل   اِّهع التييالم ، ملى المجدف م  متسئ  ُيحتم ال سمة،  دى التوالت
 ضاألم  الدضليي  لده ا.

س  ديييى رسيييسلة ضجهتهيييس  2018ض يييت  يييسم    ،  ييييد المجديييف،   فيييً
الممدكيييية المتحييييدة، جدتييييًة  يمييييس  تصيييي  متتييييميم سييييياغت سييييكاي سل ضيوليييييس  
سييكاي سل  ييت سييسلبباي، زسلممدكيية المتحييدة. ضُ يييدت الجدتيية  ييت ممييسر مطييد  

  موجهييية مليييى رئييييف   2018آذار/ميييسرس    13”رسيييسلة م ر ييية  جد يييد ز طيييوال  
مجدييف األميي  ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية لد  ثيية الدائميية لدممدكيية المتحييدة  

 (“. S/2018/218ل اي سنيس ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية لدى األمييم المتحييدة ) 
س  ديييى الاسيييسئ  التيييت نييي ض ييييد المجديييف أي يييس جدتيييست  س اليييدضل دمته  فيييً

ت ممييسر ال طييو  اليسئميية، ضرييت ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم األ  ييسء  يي 
”نييياارات مجديييف األمييي   ضاألمييي  اليييدضليي “، ض ”الحسلييية  يييت ميسنميييسر“، ض

 1239، ض (1998) 1203، ض (1998) 1199، ض (1998) 1160
 “.(1999) 1244، ض (1999)

األميييم المتحيييدة انت ييييسَن وجييي  أي  ضلييية ليتيييت   ييييوا  يييت م   ضلييي  
ى أي نييباع أض حسليية  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع. ضلييم  حييِّ ِّ المجدييف مليي 

الجم ية ال سمة ض  األمي  ال سم ملى المجدف صااحًة أي متييسئ  ُيحَتمييَ  
 أل ُ  اهع التالم ضاألم  الدضليي  لده ا.

 
 حاالت من الدولاإل - ألف
 يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع، أحسليييييت  ضل أ  يييييسء  ييييياا ى   

ضمجمو ست ميي  الييدضل األ  ييسء المت ييارة أض الم طييية حييس ت م يطيية ملييى  
( ميييي  الميثييييسق. ضأحييييي  م ظييييم رييييون  1)   35مجدييييف األميييي   مييييال زسلمييييس ة  
د ُذكيييات  ضنييي .  35سرة صيييايحة مليييى الميييس ة  الحيييس ت مليييى المجديييف  ضل مشييي 

  ( 1)سء رت ال حيياي  صااحة  ت س ع رسسئ  ضر ت م   ضل أ    35المس ة 
،  يميييس  تصيي  زتدتيييدة ميي  حيييوا ث  ( 3)ضاإلمييسرات ال ابيييية المتحييدة   ( 2)ضن ييا 

.  ( 4)2018المجييسل الجييوي التييت   اضييت لهييس الييدضل الثالثيية  ييت مداييية  ييسم  
ملييى أي  مييم المتحييدة انت ييسَن المجدييف  ضلم  وج  أي  ضلة ليتت   وا  ت األ 

 (  الل التطة. 2)  35نباع أض حسلة زموجب المس ة 
 __________ 

 (1) S/2018/434 . 
 (2) S/2018/213 ض ،S/2018/228 ض ،S/2018/269. 
 (3) S/2018/46ض ، S/2018/291ض ، S/2018/425. 
، S/2018/23 ، ضS/2018/6بييييييييييييييييييييد مييييييييييييييييييي  الم دوميييييييييييييييييييست، انظيييييييييييييييييييا لم (4) 

  .S/2018/310 ، ضS/2018/56 ض

https://undocs.org/ar/S/2018/218
https://undocs.org/ar/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/2018/434
https://undocs.org/ar/S/2018/213
https://undocs.org/ar/S/2018/228
https://undocs.org/ar/S/2018/269
https://undocs.org/ar/S/2018/46
https://undocs.org/ar/S/2018/291
https://undocs.org/ar/S/2018/425
https://undocs.org/ar/S/2018/6
https://undocs.org/ar/S/2018/23
https://undocs.org/ar/S/2018/56
https://undocs.org/ar/S/2018/310
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الاسيييسئ  التييت اسييتجسب مليهيييس المجدييف ز ييييد  1ضي ييي  الجييدضل  
 2018جدتست. ضكمس رو م ي   ت ذلك الجدضل،  يد المجدف  ييت  ييسم 

الميدميية ملييى رئيتيي . ضنظييًاا لكثيياة أربييع جدتييست  دطييية اسييتجسزة لداسييسئ  
الاسسئ  الوار ة ميي   1لم ُ درج  ت الجدضل  الاسسئ  التت  ديسرس المجدف،

يهييس مطييي  م دومييست  يي  نييباع ز يطيي  أض حسليية ز يطهييس الييدضل التييت اكتفييت  
ضلييم   دييب  يهييس ملييى المجدييف  يييد جدتيية أض ا هييسذ مجييااء محييد  آ ييا، 

الموجهيية مليييى رئييييف  2018ميييسرس آذار/ 13زسسييتثطسء الاسيييسلة الم ر يية 
لطيسزة لد  ثة الدائمة لدممدكيية المتحييدة األم  م  اليسئم زسأل مسل زسمجدف 

(، ميييييس أ ى مليييييى م راجهيييييس S/2018/218مييييي  )ليييييدى األميييييم المتحيييييدة األ
 زس ت سررس مطًدا جد ًدا  ت جدضل أ مسل المجدف.

ة ميييي  اليييييسئم آذار/مييييسرس الموجهيييي  13سييييسلة الم ر يييية  فييييت الا  
زييية لد  ثييية الدائمييية، أحسليييت الممدكييية المتحيييدة رسيييسلة مييي  زسأل ميييسل زسلطيس
ئهييس ملييى األمييي  ال ييسم  ت ييم  م دومييست  يي   تييميم سييياغت رئيييف ضزرا

سييييكاي سل ضامطتيييي   وليييييس سييييكاي سل  ييييت سييييسلبباي، زسلممدكيييية المتحييييدة،  ييييت 
 الاسيييسلة أل حكومييية الممدكييية المتحيييدة. ضجيييسء  يييت 2018آذار/ميييسرس  4

ل يكييول ا  حييس  الاضسييت متيي ض   يي  رييوا   تيد أل ميي  ”الميياجح جييدا“ أ
الهجوم زقن   حد ضاضح م   ضليية   ييو  ييت  ا  تداء. ضضصفت الاسسلة

س  دييى الاسييسلة،  األمييم المتحييدة لدطظييسم الييدضلت اليييسئم  دييى اليوا ييد. ض  فييً
 يييت مميييسر مطيييد جد يييد  2018آذار/ميييسرس  14 ييييد المجديييف جدتييية  يييت 

موجهة ملى رئيييف مجدييف  2018آذار/مسرس  13لة م ر ة ز طوال ”رسس
األم  م  اليسئم زسأل مسل زسلطيسزة لد  ثيية الدائميية لدممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس  

 .( 5)“( S/2018/218المتحدة ) ال ظمى ضأ الطدا الرمسلية لدى األمم 

انت ييسن المجدييف مليهييس  ييت الاسييسئ  الميدميية ضالمتسئ  التت  َوجييَّ   
س  ييسرج دضل األ  ييسء  ييالل الفتيياة ميي  اليي  نيييد ا سييت ااع  طييدرج أحيسنييً

متحييييدة المتصيييي  متتييييوية ن ييييسق الفصيييي  التييييس س ميييي  ميثييييسق األمييييم ال
المطسز ست زسلوسسئ  التدمية.   دى س ي  المثسل، أحييسل ا  حييس  الاضسييت 

ميسنيييييس مييييي  رئيتييييي  زريييييقل  2018أيسر/ميييييس و  17 يييييت رسيييييسلت  الم ر ييييية 
ال ابيييييية  شيييييطت  ديييييى أراضيييييت الجمهوريييييية الهجميييييست الصيييييسرض ية التيييييت

. ض ت ذلك ال يييسل، ضصييف رئيييف ( 6)2018نيتسل/أماي   14التورية  ت 
ا  حس  الاضست الهجوم الوي شطت  الو يست المتحدة، مد م م  حدفسئهييس، 

ض مييي  زقنييي  ” مييي   يييدضانت ضيييد  ضلييية ذات سييييس ة“، ار كيييب  ضل  فيييوي 
ييييييسنول الييييدضلت ضم س ئييييي . المجدييييف، ضيرييييك  انتهسكيييييس لدميثييييسق ضليوا ييييد ال

 __________ 

 (5) S/PV.8203 . 
 (6) S/2018/472 . 

أل المجدييف لييم   كييد ضجييو  أي  هد ييد أض  يياق لدتييالم أض أيِّه  ميي   اغي 
 .( 7) دضانت جد د  يمس  ت دق متدك الاسسئ 

ض يييت م ظيييم الحيييس ت، كيييسل نيييوع اإلجيييااء اليييوي مد تييي  اليييدضل  
األ  ييسء رييو أل ي يييد المجدييف جدتييًة لدطظييا  ييت الطييباع أض الحسليية نيييد 

 تيي ة ميي  أ  ييسء المجدييف،  ييت .   دييى سيي ي  المثييسل، مدييب ( 8)الدراسيية
تييية لدمجدييييف ،  ييييد جد2018ضل/أكتيييوبا  رييياي  األ 16رسيييسلة م ر ييية 

يدة زرييقل الحسليية  ييت ميسنميييسر، ييييوم  اللهييس رئييييف ال  ثيية الدضلييية المتيييت 
لتيصت الحيسئق  ت ميسنمسر، التت أنرقرس مجدف حيوق اإلنتسل، متيديم 

مبييييد ميييي  محسمييية رسيييمية ملييييى المجديييف ض مكيطيييي  مييي  ”الحصيييول  دييييى 
 .( 9)“األم  الدضليي الم دومست    الحسلة ضآثسررس  دى التالم ض 

،  اضييت الييدضل 1ضبسإلضس ة ملى الاسسئ  الوار ة  ت الجدضل  
المتييسئ  التييت لييم  كيي  م اضضيية  دييي .  األ  ييسء  دييى المجدييف ز ييض

ة المتحييدة ضال حيياي  ضن ييا، ل، ضجهييت اإلمييسرات ال ابييي   دييى سيي ي  المثييس
مونييوع انتهسكييست   ت مجمو ة م  الاسسئ ، انت سن المجدييف ملييى ا  ييسءات

 لدمجسل الجوي لك  مطهس ضا تااع رحال هس الجوية المدنية.

، أمدغييت الممثديية  2018الثسنت/ طييس ا  كييسنول    2 فت رسسلة م ر ة   
اإلمييييسرات  بييييية ميس ديييية  سز يييية لدضليييية  الدائميييية لي ييييا المجدييييَف زييييقل مييييسئاة حا 

ال ابيييية المتحيييدة انتهكيييت المجيييسل الجيييوي لدضلييية ن يييا ضبيييدضل سيييسمق  ديييم  
هتصييييية أض موا يتهيييييس. ضجيييييسء  يييييت الاسيييييسلة أل ريييييوا  لدتيييييد ست الي ايييييية الم 

س صييييسرً س لتيييييس ة    ضليييية ن ييييا“ ض هد ييييًدا لالسييييتياار  الحييييس ث   ت ييييا ”انتهسكييييً
ضحفييظ   أل احتيياام سيييس ة الدضليية  ضاألميي   ييت المط ييية ضمهسلفيية م سشيياة لم ييس 

األميي  ضالتييدم الييدضليي  الييوار ة  ييت الميثييسق. ضحييورت الممثديية الدائميية لي ييا  
نيي  مذا  كييار رييوا ا نتهييسك،  يي ل  ضليية ن ييا سييوف  تهييو   ييت رسييسلتهس ميي  أ 

 يييي  حييييدض رس ضمجسلهييييس الجييييوي ضأمطهييييس  كسميييي  اإلجييييااءات الالزميييية لدييييد سع  
 طييس ا  / الثسنت كييسنول   18. ض ييت  ( 10) ضلييية اليييومت، ض يييًس لديييواني  ضال ييوازط الد 

، ضج  اليسئم زسأل مسل زسلطيسزة لد  ثة الدائميية لدضليية اإلمييسرات ال ابييية  2018
،  35المتحييدة ليييدى األمييم المتحيييدة رسييسلة مليييى رئيييف المجديييف ض يييس لدميييس ة  

 __________ المجدييف ملييى الحييوا ث األ ييياة التييت  اهضييت  يهييس ن ييا  ضجيي   يهييس انت ييسن  

ومييست زرييقل  قكيييد ضجييو   هد ييد أض  يياق لدتييالم أض أيِّه  ميي  لمبيييد ميي  الم د (7) 
  الجبء التسزع، اليتم األضل.م  الميثسق، انظا  39ة  دضانت ض يس لدمس 

لمبيد م  الم دومست    مد ست الدضل األ  سء  ييد جدتية لدمجديف، انظيا  (8) 
  الجبء الثسنت، اليتم األضل.

 (9) S/2018/926تيييم األضل، . ضلمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء الاازيييع، الي
 .“ ميسنمسرالحسلة  ت ” ، 3الحسلة 

 (10) S/2018/6. 
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مطت الاسيييسلة ضصيييفس  لميييدنت اليييدضلت لده يييا. ض  ييي أمييي  ضسيييالمة ال يييياال ا 
لدحييوا ث التييت ضصييفت زقنهييس ”م سيييفة ض  ييياة“ ضأنهييس  صييا ست  طييور  يييت  

زحيييدضث احتكيييسك  ضليييت ضإثيييسرة لدطيييباع  يييت اإلميييسر الم طيييت  نهسيييية الم يييسف  
،  2018نيتيييسل/أماي     4ض يييت رسيييسلة م ر ييية  .  ( 11) 34اليييوار  ميييط  الميييس ة  

س  يييوم زيي  ن ييا  ألمييم المتحييدة المجدييف ميييم أمدغ الممث  الييدائم لد حيياي  لييدى ا 
م  ” هد دات متتماة ض دائية“ لتالمة المالحيية الجوييية لد ييسئاات المدنييية،  

ميييع اليييدضلت  ديييى م سل ييية  ضلييية ن يييا موضيييع حيييد  يييوري لتديييك  ضحيييث المجت 
 . ( 12) اليسنول الدضلت  الممسرسست ضاحتاام نوا د 

 __________ 

 (11) S/2018/46 . 
 (12) S/2018/310 . 

لمتحييدة ضال حيياي   ض دت ذلك رسسئ   حية ميي  اإلمييسرات ال ابييية ا  
،   و ليييت  يهيييس ا هسميييست ممسثدييية. ضرغيييم ا حتجيييسج  2018ت  يييسم  ضن يييا  ييي 
،  ديييم ُيحيييت  مهيييس  يييت رسيييسئ   ( 13)  يييت ز يييض مييي   ديييك الاسيييسئ    35زسلميييس ة  
 لدمجدف  ت أي م   دك الاسسئ . . ميد أن  لم ُي دب  يد جدتة  ( 14) أ اى 

 __________ 

 (13) S/2018/213ض ، S/2018/228ض ، S/2018/269ض ، S/2018/291 ،
  .S/2018/434 ، ضS/2018/425 ض

 (14) S/2018/23 ض S/2018/461 . 

 
 1الجدضل 

 2018للمجلس، أسفرت عن عقد اجتماع  نزاعات أو الحاالت التيالرسائل التي وّجهت انتباه مجلس األمن إلى ال

 مح ا الجدتة ض سريههس اإلجااءات الم دوب م  مجدف األم  ا هسذرس الاسسئ 
ة لردى لعظمرى وأيرلنردا الشرماليموجهة إلى رئيس مجلس األمرن مرن القرائم باألعمرال بالنيابرة للبعثرة الدائمرة للمملكرة المتحردة لبريطانيرا ا 2018آذار/مارس  13رسالة مؤرخة    

 (S/2018/218المتحدة )األمم 
األم  م  اليسئم موجهة ملى رئيف مجدف  2018آذار/مسرس  13رسسلة م ر ة 

لطييييدا أل ميييسل زسلطيسزيييية لد  ثيييية الدائميييية لدممدكييية المتحييييدة ل اي سنيييييس ال ظمييييى ضأ ا زس
 (S/2018/218الرمسلية لدى األمم المتحدة )

 S/PV.8203 

 2018آذار/مسرس  14

 الدولييند السالم واألمن األخطار التي تهد
ل   اليسئم زسأل مسموجهة ملى األمي  ال سم م  2018أيسر/مس و   17رسسلة م ر ة  

 (S/2018/472زسلطيسزة ل  ثة ا  حس  الاضست لدى األمم المتحدة )
ال دضانييية التييت  يييوم مهييس  يييد جدتيية مسرئيية لمطسنريية األ مييسل 

 الو يست المتحدة ضحدفسؤرس
S/PV.8233 

 2018نيتسل/أماي   14

 الحالة في ميانمار

موجهية مليى رئييف مجديف األمي   2018 راي  األضل/أكتيوبا  16رسسلة م ر ة 
مي  ممثدييت مولطييدا، ضبييياض، ضالتييويد، ض انتييس، ضكييوت  يفييوار، ضالكويييت، ضالممدكيية 

 (S/2018/926دى األمم المتحدة ) يست المتحدة لالمتحدة، ضرولطدا، ضالو 

مييي   2 يييد جدتيية زريييقل الحسليية  ييت ميسنميييسر،  مييال زسلمييس ة 
دوميييست  ييي  الطظيييسم اليييدا دت الم نيييت، لتدييييت مبييييد مييي  الم 

 ضآثسررس  دى التالم ضاألم  الدضليي  الحسلة

S/PV.8381 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  24

 (1999) 1244، و (1999) 1239، و (1998) 1203، و (1998) 1199، و (1998) 1160قرارات مجلس األمن 

رئييف مجديف األمي   موجهة ملى 2018ضل/ يتم ا ول األكسن 14 ة رسسلة م ر 
   (S/2018/1111م  الممث  الدائم لصابيس لدى األمم المتحدة )

 ييييد جدتييية مسرئييية لدطظيييا  يييت نييياار م ستيييست الحكيييم الييييوا ت  
 الم نتة  ت مايرتيطس متحوي  نوة أم  كوسو و ملى نوات متدحة 

S/PV.8427 

 2018تم ا كسنول األضل/ ي 17

 
 اإلحاالت من األمين العام - ءاب
ميي  الميثييسق  دييى أنيي  يجييوز لامييي  ال ييسم أل  99 ط  المس ة  
يييية متيييقلة  ييياى أنهيييس نيييد  هيييد  حفيييظ التيييدم ضاألمييي    المجديييف مليييى أ ط يييِّه 

الوسيدة التت يمك   99   حد  المس ة ، 35الدضليي . ض دى غاار المس ة 
مي  ال سم أل  ط   مجدييف األميي  ملييى أييية متييقلة  يياى أنهييس م   اللهس لا

نييد  هيييد  حفيييظ التيييدم ضاألمييي  اليييدضليي . ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، 
  صييااحة ض  ضييمطس. م  أنيي  اسييتما ، 99سم زسلمييس ة ت  األمي  ال حي  لم

 ت  وجي  انت سن المجدف ملى الحس ت المدرجة زسلف    ت جييدضل أ مييسل 

كسنيييت  تيييدرور، ضمديييب مليييي  ا هيييسذ اإلجيييااءات المطسسييي ة.  المجديييف التيييت
، أشييسرت الييدضل األ  ييسء ملييى اجتمس ييست استكرييسف 2018ض الل  سم 
سع التييسئدة  يمييس  تصيي  زسلجدتييست التييت   الييو ت زسألضضيي اآل ييسق ض حتييي 

ي يييدرس زرييقل  مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم ضالت ييسضل مييي  األمييم 
. ض ييييييا  المطسنرييييييست ( 15)مييييييية ض ضل اإلنديميييييييةالمتحييييييدة ضالمطظمييييييست اإلندي 

 أ نسن.   12  ض   11  ض   10م  الميثسق  ت الحس ت    99الصدة زسلمس ة  ذات 
 __________ 

 (15) S/PV.8218 ؛ ض 66، الصفحةS/PV.8414 83، الصفحة.  
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التيييت يحيييي   يهيييس التييييسريا سم،  يييت رسيييسئد  ضضاصييي  األميييي  ال ييي  
ة لدمييد ا ال ييسم لمطظميية حظييا األسييدحة الكيميسئييية الميدميية  مييال الرييهاي 
، زرييييقل الي ييييسء  دييييى مانييييسم  (2013) 2118ميييي  الييييياار  12زييييسلفياة 

ات المت دييية   مزاء ا   ييسء، اإل ااب  يي  ندييي األسدحة الكيميسئية التورية
لكيميسئية  ت الجمهورية ال ابية التورية، ضلفت انت سن زسستهدام األسدحة ا

. ض يييالضة ( 16)المجديييف مليييى ضييياضرة كفسلييية المتيييسءلة  ييي  ريييوا ا سيييتهدام
 دى ذلك، أشسر األمي  ال سم  ييت رسييسلة ضجههييس ملييى رئيييف المجدييف  ييت 

التيييييييت جيييييييات  يييييييت  ليييييييى ميييييييداض ت المجديييييييفم 2018نيتيييييييسل/أماي   11
زرييقل ا   ييسءات المتييتماة زسسييتهدام األسييدحة  2018نيتييسل/أماي   10

الكيميسئية  ت الجمهورية ال ابية التورية، ضأ اب     ي ة أمد  ال ميييية 
ميييي   ييييدم  مكيييي  المجدييييف ميييي  ا  فييييسق  دييييى آلييييية مهصصيييية لتحد ييييد 

 ى   ييورة ا   ييسءاتالمت ضلية  ت ذلييك الصييد . ضأشييسر األمييي  ال ييسم مليي 
)الغوميية الرييانية( ضنسشييد  هدام األسدحة الكيميسئية  ت  ضمييسالمت دية زسست 

 __________ 

 (16) S/2018/84 ض ،S/2018/182 ض ،S/2018/283ض ، S/2018/408 ،
،  S/2018/804 ، ض S/2018/745 ، ض S/2018/644 ، ض S/2018/523 ض 
 . S/2018/1071  ، ض S/2018/971  ، ض S/2018/875  ، ض S/2018/1166  ض 

المجدييييف أل ي ييييي دع مواج س ييييي  ضأ   تهديييييى  ييييي  الجهيييييو  الااميييييية مليييييى 
. ( 17)ا  فييييسق  دييييى آلييييية مهصصيييية، ضمحس ييييدة، ضموضييييو ية، ضمتييييتيدة

ضسييييط، أشييييسر األمييييي  ال ييييسم ملييييى ندييييي  مزاء الحسليييية  ييييت الريييياق األ كمييييس
يييدرمس المجدييف ييية التييورية،  ييت جدتييتي   ال اب لجمهورييية سيييمس  ييت ا ض 

 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي “، 
 أ نسن. 12 دى الطحو الم ي  زمبيد م  التفصي   ت الحسلة 

 
 اإلحاالت من الجمعية العامة - جيم
( ميي  الميثييسق، أل  3)   11يجوز لدجم ية ال سميية، زموجييب المييس ة  

 تتا ت نظا المجدف ملى األحييوال التييت يحتميي  أل   يياِّهع التييدم ضاألميي   
 سييت ااع، لييم  حييِّ  الجم ييية  المرييمولة زس   الييدضليي  لده ييا. ض ييالل الفتيياة 

 .( 18) دك المس ة ال سمة أي حس ت م  روا الي ي  ملى المجدف زموجب  
 __________ 

 (17) S/2018/333 . 
انظيييا  لمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ال النيييست ميييي  المجديييف ضالجم يييية ال سمييية، (18) 

  الجبء الاازع، اليتم األضل.
  

 ات وتقصي الحقائقي المنازع تحقيق ف ل ا  -  ثانيا 
 34المس ة  
ي ملييى لمجدف األم  أل يفح  أي نباع أض أي مونف ند     
ت ييار مس مذا كسل اسييتماار رييوا الطييباع حتكسك  ضلت أض ند  ثيا نبا س لكا

 أض المونف م  شقن  أل ي اع لده ا حفظ التدم ضاألم  الدضلت.
 
 مالحظة 
مييي  ميثيييسق األميييم المتحيييدة  ديييى أنييي  يجيييوز  34 يييط  الميييس ة  

لمجدف األميي  أل يفحيي  أي نييباع أض أي مونييف نييد  يي  ي ملييى احتكييسك 
لدمجدييف أل ييييار مييس مذا ا نبا س. ضبطسًء  دى ذلك، يحييوز ند  ثي   ضلت أض

كييسل اسييتماار رييوا الطييباع أض المونييف ميي  شييقن  أل ي يياهع صييول التييالم 
 ضل أ اء األميييي  ال يييسم  34ضاألمييي  اليييدضليي  لده يييا. ض   حيييول الميييس ة 

األجهييييبة األ يييياى مهييييسم التحييييييق، كمييييس أنهييييس    حييييد ميييي  صييييالحية  أض
ض مونييف ميي  ة الونييسئع ذات الصييدة زييقي نييباع أ ييت م ا يي المجدييف ال سميية 

  الل ميفس  ز ثة لتيصت الحيسئق أض لدتحييق.

ضييييييدم اليتييييم الثييييسنت  اضييييس  سمييييس لممسرسييييست المجدييييف  يمييييس  
ميي  الميثييسق،  ييت ثالثيية  34 ت دق متيصت الحيسئق ضالتحييق ض يييس لدمييس ة 

 ضاليتييييم أنتييييسم  ا ييييية. ضيت دييييق اليتييييم الفا ييييت ألييييف م  ثييييست المجدييييف؛

المت ديييية زيييسلتحييق ض يصيييت الحييييسئق؛  الفا يييت زيييسء زمهيييسم األميييي  ال يييسم
 ضاليتم الفا ت جيم  ت حس ت أ اى أناه  يهس المجدف مهسم  حييق.

ض ييالل الفتيياة المرييمولة زييسلتيايا، أض ييد المجدييف ثييالث ز ثييست  
ملييى الميييدال: األضلييى ملييى أ غسنتييتسل، ضالثسنييية ملييى مييطغال يل ضميسنمييسر، 

ييية. ض مثدييت أرييداف ال  ثييست  ييت ملييى جمهورييية الكونغييو الديمياام الثسلثةض 
اإل ييااب  يي    ييم  مديييست التييالم، ض يييييم المونييف  دييى أرع الوانييع، 
ضالحييث  ديييى  طفييييو ناارا هيييس  طفييييوا كيييسمال، ضالت  ييييا  ييي  اليييد م ل مدييييست 
األمم المتحدة لحفظ التالم. ضأنا المجدييف زمهييسم التحييييق التييت ي يي دع 

متياييييا المرييياضع التيييوثييت   ال يييسم، ميي   يييالل اإلحسمييية  دمييس س األميييي مهيي 
اليييوي يصيييف ا نتهسكيييست ضالتجيييسضزات الجتييييمة لدييييسنول اليييدضلت لحييييوق 
اإلنتييييسل ضانتهسكييييست اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت الما ك يييية  ييييت جمهورييييية 
أ ايييييييس الوسيييي ى؛ ضيكييييار  قكيييييد ا تباميييي  أل  اصييييد  يييي  كثييييب التيييييدم 

ييية الكونغييو مرييتاكة التييت  جايهييس حكوميية جمهور ييست الالمحاز  ت التحي
الديمياامية ضب ثة مطظمة األمم المتحييدة لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية 
الكونغيييو الديميااميييية ضمكتيييب األميييم المتحيييدة المريييتاك لحييييوق اإلنتيييسل 
زرييييقل انتهسكييييست اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت ضا نتهسكييييست أض التجييييسضزات 

سم م ييول سسييسي؛ ضياحييب زييسلتبام األمييي  ال يي مط ييية كلحيييوق اإلنتييسل  ييت 
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م ملييى ال داليية ما ك ييو جايميية نتيي  اثطييي   ك  مس  ت ضس   ل مسل أل ُييييدَّ
م  أ  سء  ايق اله ييااء الم طييت زجمهورييية الكونغييو الديمياامييية ضأرب يية 

؛ ضيكدييف ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم 2017مييوامطي  كونغييوليي   ييت  ييسم 
المتحيييدة   مييي   اييييق التحيييييق التيييسزع لاميييم اق ميييد مالمتييس دة مليييى ال يييا 

لت بيييب المتييسءلة  يي  الجيياائم الما ك ييية ميي  جسنييب  ا ل/ طظيييم الدضلييية 
؛ (2017) 2379اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم، المطرييق زموجييب الييياار 

مييسلت؛ ضيحيييط  دمييًس زسلتيييسريا ة زرقل ضياحب ز نرسء لجطة التحييق الدضلي 
تيييت أصيييدر هس ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت جطيييوب التيييو ال ضاألميييي  ال يييسم ال

زرييقل حسلييية حييييوق اإلنتييسل  يييت جطيييوب التييو ال. ضأنيييا المجديييف أي يييس 
زق مييييسل التحييييييق التييييت  يييييوم مهييييس مطظميييية حظييييا األسييييدحة الكيميسئييييية، 

حيييييوق  ، ضمجدييييفضمفوضييييية األمييييم المتحييييدة التييييسمية لحيييييوق اإلنتييييسل
ت  ت مورضندي، ضجمهورية أ ايييس الوسيي ى، اإلنتسل  يمس  تص  زسلحس 

ضجمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية، ضجطيييييوب التيييييو ال. ض يييييداضل أ  يييييسء 
المجديييف زريييقل مهيييسم التحيييييق التيييت ي ييي دع مهيييس األميييي  ال يييسم ضريئيييست 
ت األميييم المتحيييدة األ ييياى  يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت ميسنميييسر، ضالحسلييية  ييي 

 ة التورية.ق، ضالطباع  ت الجمهورية ال ابي ال اا
 

 بعثات مجلس األمن - ألف
، أض يييد المجديييف ثيييالث ز ثيييست  تيييقلف مييي  2018 يييالل  يييسم  

غسنتييتسل، ضالثسنييية مجدييف الهمتيية  رييا: األضلييى ملييى أ   ييسء الجميييع أ 
مليييى ميييطغال يل ضميسنميييسر، ضالثسلثييية مليييى جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية. 

 ك  أي م  ز ثست مجدف األم   الل الفتاة نيد ا ست ااع مكدفة  ضلم

صييااحة زمهييسم  حييييق. ض مثدييت أرييداف ال  ثييست  ييت جمديية أمييور مطهييس: 
ض حييييق ا سييتياار  الم ضالتطمييية لمجدييف ل مديييست التيي ى   ييم ا التقكيد  د  )أ(

 ييييت أ غسنتييييتسل، ضأرمييييية مواصييييدة محييييااز  يييييدم  ييييت اإلصييييالح ا نتهييييسمت،  
 ؛ 2019 ض   2018ضإجييييااء انتهسزييييست شييييسمدة ضذات مصييييدانية  ييييت  ييييسمت  

)ب( التحفييييييب  ديييييى التطفييييييو الكسمييييي  لد ييييييسل الائسسيييييت الصيييييس ر  ييييي   ض
زريييييقل ضنيييييف األ ميييييسل  2017 م ا  رييييياي  الثيييييسنت/نو  6المجديييييف  يييييت 

ال دائييية، ضإ سحيية ضصييول المتييس دات اإلنتييسنية، ضاحتيياام اليييسنول الييدضلت 
، ض يييم الجهييو  ( 19)لحيوق اإلنتسل ضاليسنول الدضلت اإلنتسنت  ت ميسنمسر

التت   ولهس حكومة مطغال يل ضضكس ت األمم المتحدة لد م الالجئي   ت 
ذلييك أ يياا  الم طييية، زميي   ييت  األميياافمييطغال يل، ضالتمييسس آراء جميييع 

مسئفييييية الاضريطغييييييس الالجئيييييي ،  يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت ض يييييية را يييييي  
)ج(  ريييييجيع الجهيييييست الم طيييييية  يييييت جمهوريييييية الكونغيييييو  ضبييييطغال يل؛ ض

الديمياامية  دى  و يا جميع الظاضف الالزميية لكفسليية  هيئيية ميئيية موا ييية 
ية، ضكفسليية مجييااء واء سييدمإلجييااء أنريي ة سيسسييية  رييم  الجميييع  ييت أجيي 

 تييوا ا  2018كسنول األضل/ يتييم ا  23ا نتهسزست الائسسية الميارة  ت 
 يهس شاضر الرفس ية ضالمصدانية ضالرمول ضاألميي ، ض يييييم الحسليية األمطييية 

 ض  تهس.  ت ال دد ضندرة ال  ثة  دى  طفيو

مبيدا م  الم دومست    ال  ثست المو ييدة  ييت  2 و ا الجدضل  
 ، زمس  ت ذلك مد هس ض ركيدهس ضالوثسئق ذات الصدة.2018 سم 

 __________ 

 (19) S/PRST/2017/22 . 

 
 2جدضل ال

 2018األمن،  مجلس بعثات

 التيايا ا  تصسصست التركي  الميصد المدة
مح ييييييييييييييا الجدتيييييييييييييية 

 ال طد ض سريههس
       

 كسنول الثسنت/ 15-12
 2018 طس ا 

 S/2018/37 جميع أ  سء المجدف )كسزا تتسل )نسئد(( أ غسنتتسل

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 12
 2018 طس ا 

S/2018/419 

 2018أيسر/مس و  3
S/PV.8158 

 كيييييييييسنول الثيييييييييسنت/ 17
 2018 طس ا 

مجدييييييف ز ثيييييية 
 األم 

 -نيتييييييييييييييييييسل/أماي   28
 2018أيسر/مس و  2

ميييييييييييييييطغال يل 
 ضميسنمسر

ك  يييييييت ض )شيييييييايجمييييييييع أ  يييييييسء المجديييييييف )مييييييييا 
 ييت الييييس ة(، ضالممدكيية  الييييس ة(، ضالكويييت )شييايك
 المتحدة )شايك  ت الييس ة((

S/2018/391 

نيتيييييييييييييييييييييييييسل/أماي   26
2018 

 S/PV.8255    توا ا  يايا

 2018أيسر/مس و  14
جدييييييف ز ثيييييية م
 م األ

  رييييييييييييييياي  األضل/ 7-5
 2018أكتوبا 

جمهوريييييييييييييييييييية 
الكونغييييييييييييييييييييييييو 
 الديمياامية

المت يد ة  -أ  سء المجدف )موليفيس ) ضلية جميع 
اليومييست( )شيايك  ييت اليييس ة(، ضغيطييس ا سييتوائية 
 )شايك  ت الييس ة(، ض انتس )شايك  ت الييس ة((

S/2018/890 

  رييييييييييييييييييييييييياي  األضل/ 3
 2018أكتوبا 

S/2018/1030 

  رييييياي  الثيييييسنت/ 15
 2018نو م ا 

S/PV.8369 

  رييييييييييييييييياي  األضل/ 11
 2018أكتوبا 

ز ثيييييية مجدييييييف 
 األم 

 
رات ملييى ز ثس يي   ييت أحييد الييياا المجدييف، أشييسر 2018 ييت  ييسم  

، ض يمييس  ت دييق زسل طييد الم طييول (2018) 2419الصس رة  ط . ض ت الياار 
”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “، كييار المجدييف  قكيييد أرمييية أل  اا ييت 

تيييب ا نت يييسء، طهيييس، حدة زسلرييي سب، زتييي   مز ثس ييي  ا  ت يييسرات المتصييي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/ar/S/2018/37
https://undocs.org/ar/S/2018/419
https://undocs.org/ar/S/PV.8158
https://undocs.org/ar/S/2018/391
https://undocs.org/ar/S/PV.8255
https://undocs.org/ar/S/2018/890
https://undocs.org/ar/S/2018/1030
https://undocs.org/ar/S/PV.8369
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
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. ضنييسنل أ  ييسء ( 20)المجمو ييست الريي سمية المحدييية ضالدضليييةالترييسضر مييع 
المجدييييف أي ييييس  سئييييدة ز ثييييست المجدييييف  ييييت سيييييسق الجدتييييست المت دييييية 

 .1 الم ي   ت الحسلة زقسسليب  مد ،  دى الطحو
 
 1الحالة  
 (S/2017/507األمن ) تنفيذ مذكرة رئيس مجلس 

 ، 8173،  يييد المجدييف جدتييت   2018كسنول الثسنت/ طس ا    31 ت   
 ييييييييت ممييييييييسر ال طييييييييد الم طييييييييول ” طفيييييييييو مييييييييوكاة رئيييييييييف مجدييييييييف األميييييييي  

(S/2017/507 ضنييييدم ممثيييي  كسزا تييييتسل محسميييية ملييييى المجدييييف  ييييت .“)
ممييسر جدتيية ا  تتييسم التييت  يييدت  ييت نهسييية رئسسيية كسزا تييتسل لدمجدييف 

. ضضصف ال  ثة التت أض درس المجدف ملى 2018 ت كسنول الثسنت/ طس ا 
تييت ، ضال2018ل الثسنت/ طييس ا كييسنو  15ملييى  12أ غسنتتسل  ت الفتيياة ميي  

م سشيياة زرييقل التهد ييدات التييت ت  هدف ملى الحصول  دى م دومست كسن 
 واجيي  ال دييد ضمييس لدييي  ميي  ممكسنييست، زس ت سررييس ضاحييدة ميي  الم ييسلم ال ييسرزة 
لدائسسة. ضأضسف نسئال مل ال  ثة  مكطييت ميي  مظهييسر   ييم المجدييف لد دييد 

 دييى ضأكييد ممثيي  الكويييت مجييد ًا  .( 21)ضالتبام  متحييق التالم ضالمصسلحة
لمتسز يية  ييت مطيييسمق الطييباع، ض هيييم مييية  دييك ال  ثيييست زس ت سررييس  اصييية أر

حييية التحديست التت  واجههييس الييدضل الم طييية، ضالمتيي ضليست المديييسة  دييى 
 ييييس ق مجدييييف األميييي ، ميييي  أجيييي    ييييم كس يييية ا حتيسجييييست ضالمت د ييييست 

 .( 22)ضاألم  الدضليي  لتحييق التدم

س 8175، ض ييييت الجدتيييية 2018شيييي سر/  اا ا  6ض ييييت   ، ض  فيييييً
 ممتهيييس الكوييييت التيييت  وليييت رئسسييية المجديييف ( 23) ديييى ميييوكاة مفسريميييية 

ليييولك الريييها، أجييياى المجديييف مطسنريييًة مفتوحيييًة  يييت مميييسر ال طيييد الفا يييت 
ة ديييف األمييي “. ضأشيييسر الميييد ا التطفييييوي لهيئييي الم طيييول ”أسيييسليب  مييي  مج

ومييية،  ييت ميسنيي  مال     أ مسل مجدف األم ، ضرت مطظمة غيييا حكاإل
أميييسم المجديييف مليييى أل نييييسم المجديييف ز يفيييس   ميييف ز ثيييست  يييت كييي  مييي  

، يمثييي   لييييال ضاضيييحس  ديييى انتطس ييي  زييمتهيييس. 2017ض يييسم  2016  يييسم
ست  حتييب  يي  مايييق ضأشييسر ملييى أنيي    يمكيي    بيييب نيميية رييون ال  ثيي 

ت ضاإلحسمييييست الالحييييية،  دييييى الطحييييو تصسصييييسالصيييييسغة الم تييييس ة لال 
وكاة الييائيف، ضلكيي  أي ييس  يي  مايييق مجييااء مطسنريية متيي ية الم ي   ت ميي 

 __________ 

 . 4، الفياة (2018) 2419الياار  (20) 
 (21) S/PV.8173 3 ض 2، الصفحتسل. 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (22) 
 (23) S/2018/66 .الما ق ، 

ذات مييييسزع اسييييتاا يجت أك ييييا لارييييداف التييييت يمكيييي  لدمجدييييف أل  تحييييد 
 .( 24)حولهس ضالمطسنرة الالحية زرقل المتسز ة

أل ز ثست المجدف ملى مطسمق الطباع  ضذكا ممث  كوت  يفوار 
   مكيي   م سشيياة يتييتهدمهس المجدييف لجمييع الم دومييست، التييتسيييدة رت ض 

المجدييف ميي   ييييييم مييس مذا كيييسل نييد  ييم محيييااز  يييدم  حتيييب ضلكيي  أي يييس 
لممسرسييية ال يييغط  ديييى أميييااف الطيييباع لحمدهيييس  ديييى الو يييسء زسلتباميييس هم 

. ضأشيييسر ( 25)المثيييسلزريييك  أ  ييي ،  يييت مميييسر ا فيييسق لدتيييالم  ديييى سييي ي  
دومييست ل  ثييست التييت  و ييدرس المجدييف  يييدم م ريا اممث  مياض ملييى أل  يييس

. ( 26) طييية ضم سشيياة ذات أرمييية حيوييية  طييد صيييسغة الييياارات أض ال يسنييست
ضذكيييا ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية أنييي   ط غيييت لدمجديييف أل يحيييد  ال طسصيييا 

ض كييوي  )ب( ل  ثييست؛ التسلييية: )أ(  مدييية صييطع الييياارات المت دييية مطرييا ا
سريا ضماييييييية صيييييييسغتهس؛ ت لتيييييييديم التيييييي البمطييييي ضالجيييييدضل )ج( ال  ثيييييست؛ 

 .( 27)نتسئ  ال  ثة ض مدية صطع الياارات  ت المجدف زرقل ) (

سرة اليييائيف،  يييت موكا ييي ، مليييى اليييدضر ضأمييياز ممثييي  التيييويد مشييي  
دييف األميي ، الييوي يجييب مواصييدة استكرييس  ، زتيي   المج الونييسئت ل  ثييست
ز ثيييييييست مصيييييييغاة زمريييييييسركة  يييييييد  أصيييييييغا مييييييي  أ  يييييييسء مطهيييييييس ميفيييييييس  
. ضبسلمث ،   ت ممثدة ل طييسل المجدييف ملييى  كييايف مبيييد ميي  ( 28)المجدف

ل ملييى الجييدضى . ضأشييسر ممثيي  مييطغال ي ( 29)ال  ثييست لمطييع نرييوب الطبا ييست
ر  يييت المتيييتي   لتقكييييد يسنميييسمييي  ميفيييس  المجديييف ز ثييية مليييى ميييطغال يل ضم
 ط غييييت  طظيييييم ز ثييييست المجدييييف   ميييي  لالجئييييي  ضالمرييييا   ، ضذكييييا أنيييي  

س التييت  ز ايييية  تييتجيب ألكثييا حييس ت الطييباع ضالحييس ت اإلنتييسنية ملحسحييً
 .( 30)رت نيد نظان

مليييى ممكسنييية نريييا ز ثيييست ضأشييسر مميييثال كيييوت  يفييوار ضمصيييا  
. ( 31)لتييسزع لال حييس  األ اييييتميي  اميدانييية مرييتاكة مييع مجدييف التييالم ضاأل

 __________ 

 (24) S/PV.8175 5، الصفحة . 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (25) 
 . 13، الصفحة الماجع نفت  (26) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (27) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (28) 
 . 48الماجع نفت ، الصفحة  (29) 
 . 62 ض 61تسل الماجع نفت ، الصفح (30) 
  )مصا(. 80، ضالصفحة )كوت  يفوار( 20الماجع نفت ، الصفحة  (31) 
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ضانتيييياح ممثيييي  ال اازييييي    ييييوة رؤسييييسء الترييييكيالت الي اييييية المهصصيييية 
 .( 32)المجدفالتسز ة لدجطة مطسء التالم ملى ا ن مسم ملى ز ض ز ثست 

 
 قائق الح  مهام األمين العام المتعلقة بالتحقيق وتقصي  - باء 
أنا المجدف،  ييت ناارا يي   ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، زمهييسم  

التحييييق أض  يصييت الحيييسئق التييت ي يي دع مهييس األمييي  ال ييسم  يمييس  ت دييق 
زهمتييية مطيييو  مدرجييية  يييت جيييدضل أ مسلييي ، ضريييت الحيييس ت  يييت جمهوريييية 

لوسيييي ى، ضجمهوريييييية الكونغييييو الديميااميييييية، ضال ييييااق، ضميييييسلت، أ ايييييييس ا
أ نيييييسن األحكيييييسم ذات الصيييييدة  3. ض يييييا   يييييت الجيييييدضل تيييييو الضجطيييييوب ال

 ياارات.المطصوص  ديهس  ت  دك ال

ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى، أحييييسر  
 المجدف  دمس زسلتيايا الصس ر  يي  المريياضع التييوثييت الييوي أجا يي  ز ثيية

رييية جمهو  األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق ا سييتياار  ييت
، ضاليييوي يصيييف (2016) 2301أ اييييييس الوسييي ى  ميييال زيييياار المجديييف 

ا نتهسكييييييست ضالتجييييييسضزات الجتيييييييمة لديييييييسنول الييييييدضلت لحيييييييوق اإلنتييييييسل 
ل اليييدضلت اإلنتيييسنت الما ك ييية  ا ييي  أراضيييت جمهوريييية ضانتهسكيييست الييييسنو 

 2003فتيييييييييياة مييييييييييي  كييييييييييسنول الثسنت/ طييييييييييس ا  ييييييييييت الأ ايييييييييييييس الوسيييييييييي ى 
، ض  ييس سييد ست جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى 2015األضل/ يتم ا  ضكسنول 

 .( 33)التوصيست ملى متسز ة

ض يمس  ت دييق زسلحسليية المتصييدة زجمهورييية الكونغييو الديمياامييية،  
 قكيييد أرمييية ضإلحييسح مجييااء  حيييييست سيياي ة ضشييفس ة  ييت كييار المجدييف 

اإلنتييييييسنت ضانتهسكييييييست أض  جييييييسضزات حيييييييوق دضلت انتهسكييييييست اليييييييسنول اليييييي 
الييسم    كثب ماصد التيدم اإلنتسل  ت مط ية كسسسي، ضكولك ا تبام  

المحيييياز  ييييت التحيييييييست  ييييت  دييييك األ مييييسل، زمييييس  ييييت ذلييييك التحيييييييست 
الكونغيييو الديميااميييية ضال  ثييية ضمكتيييب المريييتاكة ميييي  حكومييية جمهوريييية 

جمهوريييييييية الكونغيييييييو ل  يييييييت األميييييييم المتحيييييييدة المريييييييتاك لحييييييييوق اإلنتيييييييس
. ( 34)الديميااميييية، ضذليييك مييي  أجييي  محسكمييية ضمحسسييي ة جمييييع المتييي ضلي 

ضبسإلضيييييييس ة مليييييييى ذليييييييك، حيييييييث المجديييييييف حكومييييييية جمهوريييييييية الكونغيييييييو 
د الديميااميييية  ديييى الت يييسضل الكسمييي  ميييع  اييييق األميييم المتحيييدة الييي  وي ُأض يييِّ

ااء لدمتس دة  ت التحييق الومطت  ت ميت  اثطي  ميي  أ  ييسء  ايييق اله يي 
 __________ 

 ييي  ز ثيييست المجديييف  . ضلمبييييد مييي  الم دوميييست32الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (32) 
  .33، انظا الجبء األضل، اليتم 2018المو دة  ت  سم 

 . 28، الفياة (2018) 2448الياار  (33) 
 . 14، الفياة (2018) 2409الياار  (34) 

لم طييت زجمهوريييية الكونغييو الديميااميييية ضأرب ييية ميي  الا سييييس الكونغيييوليي  ا
. ضرحييييب ( 35)، ضكفسليييية  ييييديم جميييييع الجطييييسة مليييى ال داليييية1720 يييت  ييييسم 

زييقل   ييول  المجدف أي س ز ميي   ايييق األمييم المتحييدة ضالتييبام األمييي  ال ييسم
 األميييم المتحيييدة كييي  ميييس  يييت ضسييي هس لكفسلييية  ييييديم ما ك يييت ريييون الجايمييية

 .( 36)ال دالة ملى

ال يييااق، كديييف المجديييف ز ثييية األميييم ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت  
مطهييس   بيييب المتييسءلة، مهييسم المتحدة لتيديم المتييس دة ملييى ال ييااق زجمديية 

مييي  ضحمسيييية حييييوق اإلنتيييسل، ضاإلصيييالح الي يييسئت ضالييييسنونت، ض  يييم  
 ايق التحييق التسزع لامم المتحدة لت بيب المتسءلة    الجاائم الما ك يية 

مية  يييت ال يييااق ضالريييسم، المطريييق مييي  جسنيييب  ا ل/ طظييييم الدضلييية اإلسيييال
 .( 37)(2017) 2379زسلياار   مال

لجطييية   نرييسءض يمييس  ت دييق زسلحسلييية  ييت مييسلت، رحيييب المجدييف ز  
  تهييس أ نييسن، ضشييجع  دييى التحييق الدضلية زرقل مسلت، التت  ا  ضصف ض 

س س  سمييييً  ف يدهييييس، ض  ييييس األمييييااف ملييييى الت ييييسضل م هييييس   سضنييييً
. ضمدييييب ( 38)

المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق المجدف أي س م  ز ثة األمم المتحدة 
 ( 39)؛ التحييق الدضلية ا ستياار  ت مسلت أل  د م منرسء لجطة

ضأ يييياا، أحييييسر المجدييييف  دمييييس زسلتيييييسريا التييييت أصييييدر هس ز ثيييية  
ت جطييييوب التييييو ال ضاألمييييي  ال ييييسم  يييي  حسليييية حيييييوق األمييييم المتحييييدة  يييي 

الييييوي ندمتيييي  اك اإلنتيييسل  ييييت جطييييوب التييييو ال، ضكييييولك زييييسلتيايا المرييييت 
 __________ 

 رييياي   31الماجيييع نفتييي . ضلمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الاسيييسلة الم ر ييية  (35) 
الموجهييية مييي  األميييي  ال يييسم مليييى رئييييف مجديييف األمييي   2017األضل/أكتيييوبا 

(S/2017/917 ،) 2017-2016ضماجييع ممسرسييست مجدييف األميي ، المدحييق 
(، الجيبء التيس س، اليتيم A.20.VII.1 ة، رنيم الم ييع)مطرورات األمم المتحيد

   زسء.-الثسنت
  ، الفياة الااز ة م  الد  سجة.(2018) 2424لياار ا (36) 
) (. ضلمبييد مي  الم دوميست  ي  ض يية ز ثية  2ة ، الفييا (2018) 2421الياار  (37) 

تس دة ملى ال ااق، انظا الجبء ال سشا، اليتم الثسنت، األمم المتحدة لتيديم الم
 . ضلمبييد مي  الم دوميست  ي  ض يية  اييق التحيييق“ ال  ثست التيسسية الهسصة” 

التييييسزع لامييييم المتحييييدة لت بيييييب المتييييسءلة  يييي  الجيييياائم الما ك يييية ميييي  جسنييييب 
 طظيم الدضلة اإلسيالمية  يت ال يااق ضالريسم، انظيا الجيبء التسسيع، اليتيم / ا ل
  .“ ريئست التحييق” الثسلث، 

  .15ثة ضال راي  م  الد  سجة ضالفياة ، الفياة الثسل(2018) 2423الياار  (38) 
. ضلمبيد م  الم دومست    ض ية ز ثة األمم ‘3’)أ(  38الماجع نفت ، الفياة   (39) 

المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت، انظييا الجييبء 
  .“  مديست حفظ التالم” ال سشا، اليتم األضل، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/917
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
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 .( 40)جطوب التو الال  ثة مع مفوضية األمم المتحدة لحيوق اإلنتسل  يي  حاييية الت  يييا  ييت 
 __________ 

  راة ضال راضل م  الد  سجة.ة  ، الفيا سل التسز (2018) 2406الياار  (40) 
 

 3الجدضل 
 2018بالتحقيق و/أو تقصي الحقائق، ة األمين العام المتعلقة طالقرارات ذات الصلة بأنش

 كمالحُ  الياار ض سريه 
 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  

 (2018) 2448يييياار ال
 /كيييييييييييييييييييييييييسنول األضل 13

  2018 يتم ا 

يمة يحيييط  دمييس  ييت رييوا الصييد  زييسلتيايا الصييس ر  يي  ”المريياضع التييوثييت“ الييوي يصييف ا نتهسكييست ضالتجييسضزات الجتيي 
لديسنول الدضلت لحيوق اإلنتسل ضانتهسكست اليسنول الدضلت اإلنتييسنت الما ك يية  ا يي  أراضييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى  ييت 

، ضيد و كولك سد ست جمهورية أ ايييس الوسيي ى ملييى 2015ضكسنول األضل/ يتم ا  2003س ا ط الفتاة مي  كسنول الثسنت/  
 (28متسز ة التوصيست )الفياة 

  الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 (2018) 2409اليييياار 
  2018آذار/مسرس    27

ولك  قكيييد أرمييية ضإلحييسح مجييااء كيي يكييار  قكيييد م انتيي  لد طييف الييوي شييهد   مط ييية كسسييسي  ييالل التييطة المسضييية، ضيكييار 
شييفس ة  يييت انتهسكييست الييييسنول الييدضلت اإلنتيييسنت ضانتهسكييست أض  جيييسضزات حيييوق اإلنتيييسل  ييت المط يييية،  حيييييست سييياي ة ض 

ضكيييولك ا تبامييي  اليييييسم  ييي  كثيييب ماصيييد التييييدم المحييياز  يييت التحييييييست  يييت ريييون ا نتهسكيييست ضالتجيييسضزات، زميييس  يييت ذليييك 
كتييب األمييم المتحييدة المرييتاك لحيييوق اإلنتييسل حكوميية جمهورييية الكونغييو الديمياامييية ضال  ثيية ضم التحيييييست المرييتاكة مييي 

 ت جمهورية الكونغو الديمياامية، ضذلك م  أج  محسكمة ضمحسسيي ة جميييع المتيي ضلي   يي  رييون ا نتهسكييست ضالتجييسضزات، 
ديمياامييية مواصييدة الت ييسضل مييع  ايييق ميي  لضيت دييع ملييى نتييسئ  رييون التحيييييست، ضيهيييب كييولك زحكوميية جمهورييية الكونغييو ا

الييييدضليي  زرييييقل الحسليييية  ييييت ميييييسم تت كسسييييسي، حتييييب التكديييييف الصييييس ر  يييي  مجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل  ييييت اله ييييااء 
انة األمم المتحييدة المطرييورة،  دييى  ، ضيحث حكومة جمهورية الكونغو الديمياامية  دى الت سضل الكسم  مع أ35/33 ناارن

، 2017 دي ، لمتس دة التد ست الكونغولية  ت  حيييس هس  ت ميت    ييياي األمييم المتحييدة  ييت آذار/مييسرس  الطحو المتفق
 (14ضضمسل  يديم جميع الجطسة ملى ال دالة ضمحسس تهم )الفياة 

 (2018) 2424اليييياار 
حبياال/ ونيييييييييييييييييييييييييييي   29

2018  

مذ يكار  قكيد ضيياضرة مسييااع حكوميية جمهورييية الكونغييو الديمياامييية زيي جااء  حييييق كسميي   ييت نتيي    ييوي  ايييق اله ييااء 
ي  ال ييسم زييقل  يييوم ال داليية، ضإذ  احييب زييسلتبام األميي  ىضالا سيس الكونغوليي  األرب ة الماا يي  لهمس، ض يديم المت ضلي   طيي  مليي 

األمم المتحدة زك  مييس  ييت ضسيي هس ميي  أجيي  كفسليية محسليية الجطييسة ملييى ال داليية، ضإذ  احييب كييولك ز ميي   ايييق األمييم المتحييدة 
و ملييى  الوي جاى ميفس ن م  أج  متس دة التييد ست الكونغولييية  ييت مجييااء  حيييس هييس زس  فييسق مييع  دييك التييد ست، ضإذ  ييد

 ااز ة م  الد  سجة(مواصدة الت سضل )الفياة ال

 الحالة المتعلقة بالعراق

 (2018) 2421اليييياار 
نيييييييييييييييييييييييييييي  و حبياال/   14

2018  

م المتييس دة ملييى ال ييااق، مطييسء  دييى مدييب لتيييدي  ةييييار كييولك أل ييييوم الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم ضب ثيية األمييم المتحييد
 (، زمس  دت:S/2018/430حكومة ال ااق، ض ت ضوء الاسسلة الموجهة ملى األمي  ال سم م  ضزيا  سرجية ال ااق )

 ... 

https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/430
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 كمالحُ  الياار ض سريه 
ضالييييسنونت مييي  أجييي   ومييييد سييييس ة الييييسنول  يييت  ت  بييييب المتيييسءلة ضحمسيييية حييييوق اإلنتيييسل ضاإلصيييالح الي يييسئ  ) (    

 ) (( 2)الفياة  (2017) 2379س ة ملى   م  م   ايق التحييق المطرق  مال زسلياار ال ااق، مض

 ماليالحالة في 

 (2018) 2423 اليييياار
حبياال/ ونيييييييييييييييييييييييييييي   28

2018  

مذ ييا زمس  يدم  آليست ال دالة ا نتيسلية المرسر مليهييس  ييت ا فييسق التييالم ضالمصييسلحة  ييت مييسلت ميي  مسييهسمست أسسسييية  ييت 
المحيياز  ييت  تدريجتيدم ال  بيب التالم الدائم  ت مسلت ضالمتسءلة     جسضزات ضانتهسكست حيوق اإلنتسل، ضإذ  الحظ الت 

الحيييييية ضال دالييية ضالمصيييسلحة، ضإذ يريييد   ديييى ضييياضرة نييييسم الحكومييية متمد يييد ض  تهيييس مليييى ميييس ز يييد كيييسنول  ف يييي  لجطييية 
ة لثييي ، ضإذ  احيييب ز نريييسء الدجطييية الدضليييية لدتحيييييق، ض ييييس لال فيييسق، ضيريييجع  ديييى  ف يدهيييس )الفيييياة الثس2018األضل/ يتيييم ا 

 ضال راضل م  الد  سجة(

، ضيييد و جميييع (2017) 2364ض يييس لال فييسق ض دييى الطحييو الم دييوب  ييت الييياار سء لجطة  ضلية لدتحييق، ز نر  احب  
 (15األمااف ملى الت سضل م هس   سضنس  سمًس )الفياة 

 ييت مييسلت المهييسم التسلييية ذات ز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ة األالمت ييدييار أل  رم  ض ية ز ثة األمم المتحدة المتكسمديية   
 األضلوية:

   م  طفيو ا فسق التالم ضالمصسلحة  ت مسلت )أ(  

  ... 

  م  طفيو  داميا المصسلحة ضال دالة المطصوص  ديهس  ت ا  فسق، ضبهسصة  ت الجييبء الهييسمف مطيي ، ميي   ييالل   ‘ 3’   
 ( ‘ 3’ )أ(   38 ت دق مد م  مديست لجطة التحييق الدضلية )الفياة لك مس  س  ت ذ مواصدة أنر تهس الحسلية، زم 

 تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان

 (2018) 2406اليييياار 
  2018آذار/مسرس    15

حدة  ت جطوب التو ال ضمفوضية األمم المتحييدة لحيييوق اإلنتييسل  يي  حاييية الت  يييا مذ يحيط  دمس متيايا ز ثة األمم المت 
سسئ   حيياهع  دييى ممسرسيية ارية ض وجي  ر طرا   سب الكا  ت جطوب التو ال، ضإذ  د   كولك استهدام ضسسئط اإل الم ل

ييباع، ضإذ  ييد و ض فييسال طييف ضييد جمس ييست  انييية ز يطهييس، ممييس نييد يكييول ليي   ضر ك يييا  ييت انترييسر ال طييف الجمييس ت  نم الطي
حكومة جطوب التو ال ملى أل  د    ورا ض كس ح  صس د   سب الكاارية ضال طف ال انت، ض رجع ش  هس  دى التصسلح، 

 الة ضالمتسءلة )الفياة التسز ة  راة م  الد  سجة(مة  مدية لد دسسئ  مطهس منسمو 

زحسليية حيييوق اإلنتييسل  ييت جطييوب التييو ال الصييس رة  يي  ال  ثيية ضاألمييي  ضإذ يحيييط  دمييس مييع ا رتمييسم زسلتيييسريا المت دييية  
اليدق لكول ي اب    زسلغ المتتي ، ضإذ ال سم، ضكولك متيايا لجطة ا  حس  األ اييت لدتحييق  ت جطوب التو ال، ضالاأي 

 ريييياي   27ا  ييييت ز ييييض التيييييسريا، زمييييس  يهييييس  يايييييا لجطيييية ا  حييييس  األ اييييييت لدتحييييييق  ييييت جطييييوب التييييو ال، الييييوي ُنريييي 
، أشييسرت ملييى أل ثميية أسيي سزس م يوليية  ييد ع ملييى ا  تيييس  مونييوع جيياائم حيياب ضجيياائم ضييد اإلنتييسنية، 2015األضل/أكتييوبا 
الييوي أشييسر ملييى أل  2018شيي سر/  اا ا  23ب التييو ال، الصييس ر  ييت إلنتييسل  ييت جطييو م طييية زحيييوق اض يايييا الدجطيية ال

 كول ند ار ك ت، ضإذ يرد   دى األم  الوي يحدضن  ت أل ُ طظا  دى الطحو  جاائم حاب ضجاائم ضد اإلنتسنية يمك  أل
سلحة لجطييوب التييو ال، نتيسلية ضالمصت لد دالة ا الواجب  ت رون التيسريا ضغيارس م  التيسريا الموثونة  ت ممسر أي آليس

سظ  ديهييس لكييت  تييتهدمهس  ييت نهسييية زمييس  يهييس  دييك اآلليييست المطرييقة زموجييب ا  فييسق، ضإذ   كييد أرمييية جمييع األ ليية ضالحفيي 
 الم سف المحكمة المهتد ة لجطوب التو ال، ضإذ يرجع  دى مول الجهو   ت روا الصد  )الفياة ال راضل م  الد  سجة(

https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
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ة زسلتيايا، ا هو األمي  ال سم مجااء جد دا اة المرمول الل الفت  
كييسنول  19ة  ييت مييسلت.  فييت رسييسلت  الم ر يية لدتحييق،  يمس  ت دق زسلحسل

الموجهيييية ملييييى رئيييييف المجدييييف، أمدييييغ المجدييييَف أنيييي   2018الثسنت/ طييييس ا 
ر،  ييييت اسييييتجسزةع ل دييييب ندمتيييي  حكوميييية مييييسلت  ييييت  نيتييييسل/أماي   5نيييياه

التييالم ضالمصييسلحة  ييت مييسلت،  ميي  ا فييسق 46ة ماا ييسة الفيييا  ، ضمع2016
م مونييوع  جييسضزات، ضانتهسكييست منرسء لجطة  حييق  ضلية لدتحييق  ييت مييبا 

جتيييييمة لديييييسنول الييييدضلت لحيييييوق اإلنتييييسل ضاليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت، 
 ييت ذلييك مييبا م مونييوع حييس ت  طييف جطتييت متصيي  زييسلطباع، ارُ كِّ ييت  زمييس

ضحتيييى  يييسري  منريييسء  2012سنت/ طيييس ا كيييسنول الث  1و  يييت مندييييم ميييسلت مطييي 
ق مييع نيياار المجدييف سئال مل الييياار  تتيي الدجطيية. ضأضييسف األمييي  ال ييسم نيي 

ضيق ت  طفيوا ل ، مذ نار المجدف  ي  أل  كول م  مييي   (2017) 2364
المصييسلحة  طفيييو  ييداميا كسمديية رييت   ييم المهييسم ذات األضلوييية لد  ثيية المت 

ز نرييسء  يمييس  ت دييقضال دالة المطصوص  ديهس  ييت ا  فييسق، زمييس  ييت ذلييك  
لجطة  حييق  ضلية ضب مديس هس. ضأشسر ملييى  ون يي  زييقل ُ كمييهِّ  نتييسئُ  الدجطيية 
ضُ  بَز الجهوَ  الجسرية التت   ولهس التد ست المسلية المهتصيية ضالمحكميية 

 .( 41)م  ال يسب تلمكس حة اإل الالجطسئية الدضلية 

الموجهيية  2018 كييسنول الثسنت/ طييس ا 19ض ت رسييسلت  الم ر يية  
ال سم  مد د اإلمسر البمطت المهص   األمي   رئيف المجدف، مدب ملى

ا  تصسصييييست المت دييييية زفايييييق التحييييييق التييييسزع لامييييم المتحييييدة لتيييييديم 
لت بيييب المتييسءلة  يي  الجيياائم الما ك ييية ميي  جسنييب  ا ل/ طظيييم الدضلييية 

اامييية اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم، ضذلييك  ييت سيي ي  مواصييدة الجهييو  ال
. ضب ييد موا ييية المجديييف ( 42)ة ال ييااقملييى ا فييسق مييع حكوميي ملييى التوصيي  

،  ييييياع األميييييي  ال يييييسم،  يييييت رسيييييسلة م ر ييييية ( 43)د يييييد ديييييى مد ييييي  زسلتم
، ا  تصسصييييييست  دييييييى المجدييييييف لدموا ييييييية ( 44)2018شيييييي سر/  اا ا  9

 شيي سر/ 13 ديهييس. ضضا ييق مجدييف األميي   دييى ا تصسصييست الفايييق  ييت 
ل حكوميية  حظييى زي ييو  سصييست، التييتا  تص . ضحييد ت( 45)2018  اا ييا 

، ض ييية  ايييق التحييييق ضريكديي  (2017) 2379ال ااق ض تمرى مع الياار 
 __________ 

 (41) S/2018/57 . 
 (42) S/2018/63 . 
 (43) S/2018/64 . 
 (44) S/2018/118 . 
 (45) S/2018/119 . 

ض كويطيييييي ، ضالم ييييييس يا ضالمتييييييتدبمست اإلجاائييييييية لجمييييييع األ ليييييية ضحفظهييييييس 
 .( 46)األ اى  ستض هبيطهس، ضالت سضل مي   ايق التحييق ضالكيسن 

، أشيييسر أ  يييسء المجديييف أي يييس مليييى سيييد ة 2018ض يييت  يييسم  
ت   ال يييسم  يييت المطسنريييسالتحيييييق التيييت ُيتيييطدرس المجديييف ضإليييى  ضر األميييي 

م ييييو ة  يييت ، ال8152ى سييي ي  المثيييسل،  يييت الجدتييية التييت يجاضنهيييس.   دييي 
 حيييت مطيييد ”الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط“،  2018كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  5
 تص  زسألحداث التت ضن ت  ت جمهورييية م يياال اإلسييالمية، ذكييات   يمس

ييييية م يييياال ممثدييية الممدكيييية المتحييييدة أنيييي    أحييييد ييحييييم الحسليييية  ييييت جمهور 
ف المهيييييول لييييي   مسميييييس زموجيييييب  يييييت جيييييدضل أ ميييييسل المجدييييي اإلسيييييالمية 

م  الميثسق ”أل يفح  أي نباع أض أي مونييف نييد  يي  ي ملييى  34 المس ة
احتكسك  ضلت أض ند  ثيا نبا س لكت ييار مس مذا كسل اسييتماار رييوا الطييباع 

. ( 47)“أض المونف م  شقن  أل ي اع لده ا حفظ التييدم ضاألميي  الييدضلت
الاضسييت أل موضييوع الجدتيية ممثيي  ا  حييس   كف ميي  ذلييك، أكييدى ال ض د

الحيست المجدف زموجب الميثسق، ضأل اإلشييسرات التييت    تمسشى مع ص
 .( 84)غيا مطسس ة الل ا جتمسع  34ضر ت ملى المس ة 

أ دول/سييي تم ا  5ييييو ة  يييت ، الم 8340جدتييية ضبسلمثييي ،  يييت ال 
ال طييد الم طييول ”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست     ييت ممييسر  2018

اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  دى صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “،  يمييس  ت دييق  
  ميي  الميثييسق   34زسلحسليية  ييت نيكييسراغوا، أشييسر ممثيي  الكويييت ملييى أل المييس ة  

الونسئييية لمطييع نرييوب الطبا ييست     يييق الدمدومسسييية   أكدت  ضر المجدف  ييت 
ت سم  مع األحداث ضاألزمست  ت ضنييت م كييا مذا كسنييت رطييسك أي مييوا ر  ضال 

. ضر  ممثيي   ضليية ( 49)لتدك الطبا ست    ي ملى  هد د التدم ضاألميي  الييدضليي  
نيكيييسراغوا موليفييييس المت يييد ة اليومييييست زيييسليول مل حجييية  طيييسضل الحسلييية  يييت 

نييييباع نيييي    يجيييياي التحييييييق  ييييت أي    ط  ييييق، أل 34س ة زموجييييب الميييي 
حسلة ند    ي ملى احتكسك  ضلت أض ند  ثيا نبا س يمك   ستماارن أل   أض

 .( 50)الدضليي  ي اع لده ا حفظ التالم ضاألم 

ض يييب منهييسء ض ييية آلييية التحييييق المرييتاكة مييي  مطظميية حظييا  
، 2017نو م ا /األسيييدحة الكيميسئيييية ضاألميييم المتحيييدة  يييت  رييياي  الثيييسنت

 __________ 

 (46) S/2018/118 .الما ق ، 
 (47) S/PV.8152 8، الصفحة.  
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (48) 
 (49) S/PV.8340 9، الصفحة.  
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (50) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/57
https://undocs.org/ar/S/2018/63
https://undocs.org/ar/S/2018/64
https://undocs.org/ar/S/2018/118
https://undocs.org/ar/S/2018/119
https://undocs.org/ar/S/2018/118
https://undocs.org/ar/S/PV.8152
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
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آلييية متييسءلة لدتحييييق ل الجييدضى ميي  منرييسء المجدف مداض  يي  زرييقضاص  
 ييت اسييتهدام األسييدحة الكيميسئييية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية ضإسييطس  

(. ضنييسنل المجدييف أي ييس ض يييية 4 ض 2المتيي ضلية  طيي  )انظييا الحييسلتي  
تيييسءلة  ييي  ضبيييدء  مييي   اييييق التحيييييق التيييسزع لاميييم المتحيييدة لت بييييب الم

المية  ييت ال ييااق  طظيييم الدضليية اإلسيي /ما ك يية ميي  جسنييب  ا لالجيياائم ال
 (.3ضالرسم )انظا الحسلة 

 
 2الحالة  
 األوسط الحالة في الشرق  

 ييت  8174 يييد المجدييف جدتييت   ،2018شيي سر/  اا ا  5 ييت  
ممسر ال طد الفا ت الم طول ”الحسلة  ييت الريياق األضسييط“. ضاسييتمع  ييالل 
 ديييك الجدتييية مليييى محسمييية نيييدمتهس الممثدييية التيييسمية لرييي ضل نيييبع التيييالح 

ز زالييية مانيييسم  الجمهوريييية ، المت ديييق (2013) 2118زريييقل  طفييييو اليييياار 
ال ابية التييورية لاسييدحة الكيميسئييية،   فييس  دييى التيايييا الرييهاي الثييسنت 

. ضذكييات ( 51)ضالهمتييي  لدمييد ا ال ييسم لمطظميية حظييا األسييدحة الكيميسئييية
ألسييدحة الممثدة التسمية أل ز ثة  يصت الحيييسئق التسز يية لمطظميية حظييا ا

ءات المت ديييييية زسسيييييتهدام ا   يييييسواصييييي  الطظيييييا  يييييت جمييييييع الكيميسئيييييية   
األسدحة الكيميسئية  ت الجمهورية ال ابية التورية. ض حظييت أل التيييسريا 
الجد دة التييت نييدمتهس ال  ثيية لييم ُ  ييتُّ  يهييس ز ييد،  قضييس ت أنيي  مذا  دصييت 

كيييسل ثمييية  ديييك التحييييييست مليييى أنييي   يييم اسيييتهدام األسيييدحة الكيميسئيييية أض 
ر  مجد ض كثيف  زسض اا . ض ت م دا  هدامهس،  م  الواجب احتمسل زسست 

روا الصد ، أ ابت    أمدهس ض   أم  األمي  ال سم  ت أل  ف ت رون 
 .( 52)م  ال يسب ا ستجسزة ملى  وحيد المونف،   ملى اإل الت

ض ييييالل المطسنرييييية، أ ييييياب أ  يييييسء المجديييييف  ييييي  نديهيييييم مزاء  
التيييييسريا التييييت  فيييييد زسسييييتهدام األسييييدحة الكيميسئييييية ضأ انييييوا اسييييتهدامهس، 
ضأشييسرضا ملييى ضيياضرة أل  طرييئ المجدييف آلييية لكفسليية المتييسءلة  يي  رييوا 

ى  ييييس ق المجدييييف  ديييي    التييييويد ملييييى أنيييي   يييييعا سييييتهدام. ضأشييييسر ممثيييي 
المت ضلية    الحمسييية الدضلييية لييطظم نييبع التييالح ض ييدم ا نترييسر ضكفسليية 

. ضأكيييييد ممثييييي  ميييييياض أنييييي  مييييي  أجييييي  ميجيييييس  نيييييوة ر ع ذات ( 53)المتيييييسءلة
مصيييدانية ضيييد اسيييتهدام ريييون األسيييدحة، مييي  المديييح منريييسء آليييية مسيييطس ية 

الل لتيييد تيو ية ضالرييفس ية ضا سيي كفييسءة المهطيييية ضالموضيي زييق دى م ييس يا ال
 __________ 

 (51) S/2018/84 .ال ميمة ، 
 (52) S/PV.8174 3 ض 2، الصفحتسل . 
 . 11 ض 9الماجع نفت ، الصفحتسل  (53) 

الفجييوة التييت  دفتهييس آلييية التحييييق المرييتاكة مييي  مطظميية حظييا األسييدحة 
. ضأضييييسف ممثيييي  رولطييييدا ال الهصييييسئ  ( 54)الكيميسئييييية ضاألمييييم المتحييييدة

األسسسييييية ألييييية آلييييية لدمتييييسءلة  تمثيييي   ييييت م ييييس أل الحيييييس  ضا سييييتيالل 
 اًل ليي  ل أي آلية ستطرق متييتيضرأت ممثدة مولطدا أ .( 55)ضالرمول ضالف سلية

  مييي   ييييت  ييياا ، ضلهييييوا يجيييب أل  تييييتطد مليييى آلييييية التحيييييق المرييييتاكة، 
 .( 56)(2015) 2235   الياار  يمك  أل  حيد ض  تهس ض 

ضذكات ممثديية الو يييست المتحييدة أل آ ييا مريياضع نيياار لال حييس   
م ييييسري ا سيييتيالل ضالطبارييية، فيييت ز نريييسء ريييون اآلليييية   ي الاضسيييت زريييقل م

سيمس ضأل ا نتااح لم  ااع نتسئ  آلية التحييق المرتاكة، ضيغيها  مدييية   
انتيييسء المحييييي ، ضيييط   دييى م ييس يا  حييييق غيييا ضيياضرية ض  تييفية، 
ضيتيييييح لدمجدييييف اسييييت ااع الطتييييسئ  ضال ييييته زرييييقل م راجهييييس  ييييت التيايييييا 

حيييييدة  ييييي  انتيس ريييييس لمرييييياضع لمت ممثدييييية الممدكييييية ا  ابيييييت. ضأ ( 57)الطهيييييسئت
ا نتااح الوي  ت دق زسلتاكيب  حتب  دى الجهست م  غيا الدضل  يط، 
ضا كتفسء مدضر   ييااء التحييييق زمجييا  جمييع األ ليية، ضر ييع  ييبء اإلث ييست 
مليييى متيييتوى ”   يييدع مجيييس  ألي شيييك م ييييول“ ضإصييياار الميتييياح  ديييى 

لييوار   ييت ا فسنييية ح االيياغم ميي  الييط  الصيياي  الييسم مبيييسرات ميدانييية  دييى
 .( 58)ذات الصدة األسدحة الكيميسئية  دى ماق أ اى لجمع األ لة

ضضصييف ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست انتييااح ا  حييس   
متمثيي   ييت منرييسء الاضسييت زقنيي   اصيية جد ييدة ضإيجسمييية لتحييييق الهييدف ال

لدمتيييييسءلة،  يييييد س أ  يييييسَء المجديييييف مليييييى ا لتيييييبام ز مديييييية  شيييييفس ةآليييييية 
مفسضضييست رس  يية، ضر     ييوة األمييي  ال ييسم المجدييَف ملييى مظهييسر الوحييدة 

. ضانتيييد ممثيي  ا  حييس  الاضسييت  ميي  آلييية التحييييق ( 59)زرقل رون المتقلة
ملييى م دومييست  المرتاكة، محتجييًس زقنهييس  وصييدت ملييى اسييتطتسجس هس اسييتطس ا

. ض  س ممث  كوت  يفوار ملى منرييسء ( 60)جمس ست متدحةدمتهس  ددة نم
آلييييية متييييسءلة  كييييول مي وليييية لدجميييييع ضنييييس رة  دييييى  حد ييييد روييييية الجطييييسة 

 .( 61)ال دالة ض يديمهم ملى
 __________ 

 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (54) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (55) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحتسل  (56) 
 . 4ت ، الصفحة اجع نفالم (57) 
 . 6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (58) 
 . 9نفت ، الصفحة الماجع  (59) 
 . 14 ض 13الماجع نفت ، الصفحتسل  (60) 
 . 15الماجع نفت ، الصفحة  (61) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2018/84
https://undocs.org/ar/S/PV.8174
https://undocs.org/ar/S/RES/2235(2015)
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، الم ييييو ة 8228،  ييت الجدتييية 2018نيتيييسل/أماي   10ض ييت  
 ييت ممييسر ال طييد نفتيي ، نظييا المجدييف  ييت ثالثيية مرييسريع نيياارات  ت دييق 
 زيييسلتحييق  يييت الهجميييست المب ومييية زسألسيييدحة الكيميسئيييية  يييت الجمهوريييية

ميييسئت المب ييوم  ييت  ضمييس  ييت س ة ملييى الهجييوم الكي ال ابييية التييورية، مضيي 
 ضليية   ييوا مريياض س ضاحييدا  26. ضنييد نييدمت ( 62)2018نيتييسل/أماي   7

، أمييييس المريييياض سل المت ييييييسل  يييييد نييييدمهمس ( 63)مييي   دييييك المرييييسريع الثالثيييية
 ضليية   ييوا  26. ضانتيياح مريياضع الييياار الميييدم ميي  ( 64)ا  حييس  الاضسييت

الاضسييت منرييسء آلييية األمييم  مي  ميي  ا  حييس اليييااري  الميييدراض ت ضأحد م
. ضمييي  ميييي  ا  تال يييست األ ييياى ريييو أل ( 65)المتحيييدة المتيييتيدة لدتحيييييق
 ضلة   ييوا   ييم  مد ييس ملييى جميييع األمييااف  26المراضع الوي ندمت  

 ا يي  الجمهورييية ال ابييية التييورية متبضيييد مييوظفت اآللييية ضمطظميية حظييا 
 وائييق“ ملييى الموانييع ل الفييوري  ضل  مكسنييية الوصييو سئييية ”ز الكيمي  األسييدحة

،  يييي ل ( 66)ضالميييوا  ضاأل ييياا  اليييو   ي ت يييياضل ذضي أرميييية ألغيييااع ض  تهيييس
المراضع الوي ندم  ا  حس  الاضست  ط   دييى أل يكييول رييوا الوصييول 
” حيثمييس يكييول رطييسك مييس   ييار ذلييك الوصييول اسييتطس ا ملييى  يييييم الونييسئع 

 .( 67)“الونت  ت ذلك الم اض ةضالظاضف 

 ضلة  26ضصوت المجدف أض   دى مراضع الياار الوي ندمت   
   الاضسيييت، ضريييوالتيييد ت لال حيييسالتصيييويت  تميييدن زتييي ب  يييوا، ضليييم ي 

  يييو  ائيييم  يييت المجديييف. ضأضضيييح ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أل مرييياضع 
الييييياار الميتيييياح يتتطتيييي  ”أسييييسليب ال ميييي  الم ي يييية“ التييييت ا   تهييييس آلييييية 

. ضأ يييياب ممثيييي  الصييييي   يييي  أسييييف  ألل مريييياضع ( 68)التحييييييق المرييييتاكة
جدييف أ  ييسء الم رييواغ  ليي  ضالييياار لييم يق ييو ز ييي  ا  ت ييسر ز ييض ال

ت المجديييف  ديييى ( 69)مييي  اآللييييةديييق زقسيييسليب   يميييس  ت  . ضمييي  ثيييمه صيييوه
مريييياضع الييييياار األضل ميييي  مرييييياض ت اليييييااري  الدييييو   نييييدمهمس ا  حيييييس  

 __________ 

المجديييف زريييقل  . ضلمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي  ميييداض تS/PV.8228انظيييا  (62) 
الجمهوريييية منرييسء ريكيي  جد ييد لدتحيييييق  ييت اسييتهدام األسيييدحة الكيميسئييية  ييت 

أجهيييبة  ا يييية  سز ييية  ” ال ابيييية التيييورية، انظيييا الجيييبء التسسيييع، اليتيييم الثيييسم ، 
  .“ لمجدف األم  انُتاح منرسؤرس لكطهس لم  ُطرق

 (63) S/2018/321 . 
 (64) S/2018/175  ضS/2018/322 . 
 (65) S/2018/321،  ؛ ض 7الفياةS/2018/175 5، الفياة.  
 (66) S/2018/321 13ض  12، الفيا سل . 
 (67) S/2018/175 9، الفياة . 
 (68) S/PV.8228 4، الصفحة . 
 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (69) 

الاضسييت، ضلييم ي تمييدن زتيي ب  ييدم  ييوا ا ال ييد  الم دييوب ميي  األصييوات. 
ت المجدييف أ يييًاا  دييى مريياضع الييياار الثييسنت الميييدم ميي    ا  حييس  ضصييوه

ال ييد  الم دييوب ميي  األصييوات.  ييدم  ييوا ا  ي تمييدن زتيي بلاضسييت، ضلييم ا
ض ييت نيي  مريياضع رييوا الييياار، جيياى اإل ييااب  يي  التق يييد ل  ثيية  يصييت 
الحيييييسئق التسز يييية لمطظميييية حظييييا األسييييدحة الكيميسئييييية، ضلكيييي  الييييط  لييييم 
 ت م  أي أحكسم زرقل منرسء آلية لدتحييق. ض ت مراضع الياار،  احب 

يميسئية ميفس    ااء األسدحة الكلمطظمة حظا  مد ا ال سم دف زياار الالمج
ز ثيييييية  يصييييييت الحيييييييسئق ألغييييييااع التحييييييييق، ض يييييييس   فسنييييييية األسييييييدحة 
الكيميسئيييية، مليييى مونيييع الحيييس ث المب يييوم  يييت  ضميييس ضالمطيييسمق المجيييسضرة، 
ضي دييب ملييى ال  ثيية أل  يييدم  ياييياا  يي  نتييسئ  رييوا التحييييق ملييى المجدييف 

د ا ال ييسم ولك ملى الميي ك . ضي دب كأناب ضنت مملدمطظمة  ت التطفيوي 
. ضبسإلضيييس ة ( 70)أل  واصييي  مميييالع مجديييف األمييي   ديييى التييييدم المحييياز

ملييى ذلييك، ي سلييب المجدييف ميي  جميييع األمييااف  ييت الجمهورييية ال ابييية 
التيييورية  يتييييا ضصيييول ال  ثييية زحايييية ضأميييسل مليييى الموانيييع ذات الصيييدة 

،  ييت مييس  ت دييق (2013) 2118ر ، ض يييس لديييااض يييديم أي م دومييست ضأ ليية
 .( 71)المجسضرة زسلحس ث المب وم التت ضن ت  ت  ضمس ضالمطسمق

ويت  دييى ست، الوي  حدث ن يي  التصيي ضنسل ممث  ا  حس  الاض  
مريياضع الييياار، مل مرييياضع الييياار م يييس رة  مدييية ضغييييا  صييس مية ضغييييا 
متيَّتييية ليييد م مطظمييية حظيييا األسيييدحة الكيميسئيييية، ضمييي  شيييقنهس متيييس دة 

. ضند انتيييد ( 72)المهتصي   دى  حد د مس حدث أض مس لم يحدث  ت  ضمس
 ب  رد   ت منرييسء ح زتميتا دف مراضع الياار ال د د م  أ  سء المجال

ض دم الترد د  دى ضاضرة  ( 73)آلية  هدف ملى المتسءلة    ا  تداءات
. ضانتييييدت ممثدييية الو ييييست المتحيييدة ( 74)اسيييتياللية ز ثييية  يصيييت الحييييسئق

مريييياضع الييييياار  حتوائيييي  لم سل تيييي  زييييقل  اسيييي  مطظميييية حظييييا األسييييدحة 
 ثيية كسنييت زسلف يي  ل  ا يسئق ملييى  ضمييس رغييم ألئية ز ثتهس لتيصت الحالكيميس

. ( 75) ييت ماييهييس ملييى رطييسك ضلييد هس زسلف يي  ض ييية لدتحييييق ضجمييع ال يطييست
ضأ يياب ممثيي  رولطييدا  يي   حفظييست جدييية  دييى نيي  مريياضع الييياار ألل 

 __________ 

 (70) S/2018/322 3، الفياة . 
 . 4الماجع نفت ، الفياة  (71) 
 (72) S/PV.8228 17، الصفحة . 
)التييييويد(،  15)الممدكيييية المتحييييدة(، ضالصييييفحة  11 الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة (73) 

  )مياض(. 24) انتس(، ضالصفحة  23حة )الكويت(، ضالصف 22ضالصفحة 
 )رولطدا(.  23الماجع نفت ، الفياة  (74) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (75) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
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ز ثة  يصت الحيسئق    ت دب مذنس م  المجدف لدييييسم مبيييسرات ميدانييية. 
 دييى ذلييك  لو ق سييسزية  ييت ضيياضرة الحصيي ض د مددن    و   حيييي  ضذكا أل
. ضنسل ممثيي  الكويييت،   دييياًل  متطييسع مدييدن  يي  التصييويت، منيي  ( 76)اإلذل
حسجة ملى مراضع ناار م  روا الي ي . ض  س مد  م  ذلك ملى منرسء   

ريئة أض آلية  ضلية متتيدة ضنبيهة ضمحس دة ضمهطييية لدتحييييق  ييت الحييس ث 
ضأ يييياب ممثيييي  . ( 77)سييييدحة الكيميسئيييييةد ال يييياف الييييوي اسييييتهدم األض حد يييي 

كسزا تتسل  يي   ق يييدن لمريياضع الييياار، نظيياا ألرمييية مرسييسل ز ثيية  يصييت 
الحيسئق ملى  ضمس، نسئال من  حتييى لييو كسنييت الم دومييست الوحيييدة التييت  ييم 
الحصييول  ديهييس  ت دييق مطييوع المييس ة المتييتهدمة،   نيي  سيييكول ميي  المفيييد 

 .( 78)رجوم كيميسئت ث ست ضنوعد الجطسة، ض دى األن ، مجدا  حد  
 
 3الحالة  
 الدوليين األخطار التي تهدد السالم واألمن 

 8412،  ييييالل الجدتيييية 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا  4 ييييت  
التيييت  يييييدرس المجدييييف  ييييت ممييييسر ال طيييد الم طييييول ”األ  ييييسر التييييت  هييييد  

حييييق رييسر الهييسص ضرئيييف  ايييق الت ميي  الييدضليي “، نييسم المتت التييالم ضاأل
ب التييسزع لامييم المتحييدة لت بيييب المتييسءلة  يي  الجيياائم الما ك يية ميي  جسنيي 

المية  يييت ال يييااق ضالريييسم،   فيييس  ديييى  ياييييا  ا ل/ طظييييم الدضلييية اإلسييي 
متيييديم محسميية ملييى  ( 79)، 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  15األضل الميي ر  
آب/أغتيي ف  20 ميس،  ييتدء أنريي ة  ايييق التحييييق رسيي المجدف زرييقل ميي 

. ضأ ديي  2018 ريياي  األضل/أكتييوبا  29، ضإيفس ن ملى ال ااق  ييت 2018
ضحد   2019المتترسر الهسص أل أنر ة التحييق ست دأ  ت أضائ   سم 

ديدهيييس األضلوييييست الائيتيييية لفاييييق التحيييييق، التيييت  ريييم  جميييع األ لييية ض ح
تيييت  يييم غيياات اليييب األنميييسر ضمييي  ثييم سيييد الث  ا يي  ال يييااق لدتقكييد مييي   مي 

 حد درس. ضأكد أل ال اضرات المب ضجة التت يفاضهس  ايق التحييق، أي 
كفسلة ا ستياللية ضالت ت ملى الت سضل، ضإظهسر الحيس  ض حييق المرسركة 

سييتياللية الومطية،    مث   طسن س ضأنيي     وجييد أي  طييسنض  ييت   ييم ا 
 .  ( 80)الومطية انتاانس مد م المتسءلة

 __________ 

 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (76) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (77) 
 . 22الصفحة  الماجع نفت ، (78) 
 (79) S/2018/1031 . 
 (80) S/PV.8412 7 ض 6، الصفحتسل . 

ضرحب ال د د ميي  أ  ييسء المجدييف،  ييت مطسنرييس هم، زسأل مييسل  
و مييدء التح ييياية التييت اضيي دع مهييس  ايييق التحييييق ضالتيييدم المحيياز نحيي 

د  ايييق ل يتييس دكة المتحدة أل م  الحيوي أ حيييس  .  وكات ممثدة المم
التحييق  ت ضمسل المتسءلة ل حسيس  طظيم الدضلة اإلسالمية  ت ال ااق 

. ضنييسل ممثيي  التييويد منيي  زييسلطظا ( 81)ضالرييسم لوضييع حييد لم سنييسة ال ييحسيس
إلنتييسنت ملى ص وبة   بيييب المتييسءلة  يي  انتهسكييست ض جييسضزات اليييسنول ا

سل دضل أ ميي ل  ييت الطبا ييست المدرجيية  ييت جيي الييدضلت ضنييسنول حيييوق اإلنتييس
المجدييف،  يي ل نيياار منرييسء  ايييق التحييييق كييسل نيياارًا زييسلغ األرمييية ضي ييد 

. ضذكيييا ممثييي  مولطيييدا أل المجديييف أنيييا، زموجيييب اليييياار ( 82)منجيييسزًا ك ييييااً 
لمتيييسءلة الي يييسئية لصيييول ، ضبقسيييدوب موحيييد، زقرميييية ا(2017) 2379
ضضصف ممث  ا  حس  الاضست  ايييق التحييييق  . ( 83)ضاألم  الدضليي  متالال

زقن  امتكسر م  نوع جايء م  جسنب الجدف نظاا ألن  ليف ريئيية ن ييسئية  
أض ريئييية ا  ييييسء، ضأل األ لييية التييييت يجم هيييس سيتييييتهدمهس الطظيييسم الي ييييسئت  

حصيييًاا، ليييدى ا  فيييسق ميييع    ت ضغييييان مييي  الهيئيييست الي يييسئية الومطيييية ال اانييي 
. ضذكييا ممثيي  الكويييت أل مهميية  ايييق التحييييق  مثيي  ( 84)ميية ال ييااق حكو 

 .( 85)سباإلرر دى  جبءا أسسسيس م  اإلمسر المطهجت الرمولت لدي سء

ضشده   د  م  المتكدمييي   دييى أرمييية أل يجمييع  ايييق التحييييق  
. ضأ يياب ممثيي  الصييي   يي  أمديي   ييت أل ( 86)األ ليية ض يييًس لدم ييس يا الدضلييية

 حيييييييييست ميدانييييييية محيييييييد ة ي  ييييييت  ايييييييق التحييييييييق األضلويييييييية إلجييييييااء 
 دييى م ييالء ارتمييسم  ييسص  . ضشجع ممث  مولطدا  ايييق التحييييق( 87)الهدف
. ( 88)لجطتية ضالجطتسنية ضجميع التجسضزات الما ك ة ضد األمفسلائم الدجا 

ضرأى ز ض المتكدمي  أن     ط غييت، ض يييس لممسرسييست األمييم المتحييدة، أل 
 __________ 

 . 8، الصفحة الماجع نفت  (81) 
 . 19 ض 18الماجع نفت ، الصفحتسل  (82) 
 . 17حة الماجع نفت ، الصف (83) 
 .9 الماجع نفت ، الصفحة (84) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (85) 
  14)كسزا تييتسل(، ضالصييفحة    13)رولطييدا(، ضالصييفحة    11الماجييع نفتيي ، الصييفحة   (86) 

) ضلييييييييية موليفييييييييييس    22ضالصييييييييفحة    )مولطيييييييييدا(،   15)غيطيييييييييس ا سيييييييييتوائية(، ضالصييييييييفحة  
 )ال ااق(.   24اليوميست(، ضالصفحة  المت د ة 

 .20لماجع نفت ، الصفحة ا (87) 
 .17الماجع نفت ، الصفحة  (88) 

https://undocs.org/ar/S/2018/1031
https://undocs.org/ar/S/PV.8412
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
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ق  ييت المحسكمييست التييت يمكيي   تييتهدم األ ليية التييت يجم هييس  ايييق التحيييي 
 .  ( 89)اإل دام أل    ي ملى  اع  يوبة

ضذكات ممثدة الممدكيية المتحييدة أل  اكيييب  ايييق التحييييق اليييوي  
ال ييييااق سيييييكول أميييياًا  ييييسئق األرمييييية لطجييييسح  دييييى الت سميييي  مييييع حكوميييية 

ميية تيييح حكو رة أل   يست المتحدة  دى ضاض . ضشد ت ممثدة الو ( 90)  مد 
ال ييييييااق لفاييييييييق التحييييييييق المجيييييييسل لد ميييييي  زف سليييييييية، ضأشييييييسرت مليييييييى أل 

. ضذكييا ممثدييو ( 91) ا سييتياللية ضالطباريية أميياال أسسسيييسل لمصييدانية الفايييق
  أل  ايييق التحييييق يجييب أل ي ميي   ييت ا  حييس  الاضسييت ضإثيوبيييس ضالصييي 

ة  يييت ض  تيي   دييى الجيياائم الما ك يي ظيي  ا حتيياام الكسميي  لتيييس ة ال يييااق ض 
. ضأشسرت ممثديية رولطييدا ملييى أل نييدرة  ايييق التحييييق ( 92) األراضت ال اانية

 دى مطسء  النست مع المجتم ييست المحدييية المت ييارة، ض  سيييمس الطتييسء، 
. ضشيييد ت ممثدييية  انتيييس  ديييى ( 93) ة ل مدييي سيييتكول  سئيييية األرميييية زسلطتييي  

يييق حييدة األ يياى،  احييب مت ييسضل  ا أرمييية الت ييسضل مييع آليييست األمييم المت 
ة لتييييديم المتيييس دة مليييى ال يييااق ضالدجطييية لمتحيييدالتحيييييق ميييع ز ثييية األميييم ا
 2253، ض (2011) 1989، ض (1999) 1267 ميييييييييييييييييال زيييييييييييييييييسلياارات 

 يمييييس  ت دييييق زسلدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم ) ا ييييل(  (2015)
 __________ 

 18) انتييس(، ضالصييفحة  15)رولطييدا(، ضالصييفحة  11، الصييفحة الماجييع نفتيي  (89) 
  )التويد(. 19 )مولطدا(، ض

 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (90) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (91) 
)الصيييييي (،  20الصيييييفحة )ا  حيييييس  الاضسيييييت(، ض  9الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (92) 

  )مثيوبيس(. 21ضالصفحة 
 . 11 الماجع نفت ، الصفحتسل (93) 

ض طظيييم اليس ييدة ضاأل يياا  ضالجمس ييست ضالمرييسريع ضالكيسنييست الما   يية مهييس، 
ض  ييس ممثيي  كسزا تييتسل  ايييق التحييييق  . ( 94) ضمييع  ايييق اله ييااء التييسزع لهييس

، ضالي ييييسع  ت األمييييم المتحييييدة ضل مييييع جميييييع المطظمييييست، ضضكييييس  ملييييى الت ييييس 
ضاألضسييييييسر األكس يمييييييية، ضضسييييييسئط اإل ييييييالم، ضالمطظمييييييست غيييييييا    الهييييييسص، 
. ضحور ممث  ا  حس  الاضست رئيف  ايق التحييق م  مجييااء  ( 95) الحكومية 

أي ا صيييسل ميييع اآلليييية الدضليييية المحس يييدة المتيييتيدة لدمتيييس دة  يييت التحيييييق  
لجيياائم األشييد   ييورة ض ييق  ئية لاشهسص المت ضلي     ا ضالمالحية الي س 

  يسنول الدضلت الما ك ة  ت الجمهورييية ال ابييية التييورية مطييو آذار/ يف ال  صط 
. ( 96) 71/248 ، التت أنرق هس الجم ية ال سميية زموجييب نااررييس 2011مسرس 

يييييق التييييوازل يحيد زييييس تبام  ايييييق التحييييييق   ضرحييييب ممييييثال مولطييييدا ضالتييييو 
 .( 97) ال اانيي  ضال انت ضالد طت مي  أ  سئ  الجغاا ت ضالجطتسنت

 
 هام تحقيقحاالت أخرى أقر فيها مجلس األمن م - جيم
 الل الفتاة نيد ا ست ااع، أنا المجدف مهييسم التحييييق التييت  

اضيي د ت مهييس ريئييست أ يياى  سز يية لامييم المتحييدة، ميي  ن ييي  مفوضييية 
األميييم المتحيييدة لحيييييوق اإلنتيييسل ضمجديييف حيييييوق اإلنتيييسل،  يميييس  ت دييييق 

الكونغييو لوسيي ى، ضجمهورييية ورضنييدي، ضجمهورييية أ ايييييس ازسلحس ت  ت م 
األحكييسم الييوار ة  ييت  4الديمياامية، ضجطييوب التييو ال. ضيت ييم  الجييدضل 

 ناارات المجدف التت  ريا ملى رون المهسم.
 __________ 

 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (94) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحتسل  (95) 
 . 10 ض 9الماجع نفت ، الصفحتسل  (96) 
  )التويد(. 18)مولطدا(، ضالصفحة  17الماجع نفت ، الصفحة  (97) 

  
 4الجدضل 

 2018متحدة والمؤسسات ذات الصلة، طلعت بها هيئات األمم الالتحري والتحقيق التي اضام القرارات المتعلقة بمه

 الُحكم الياار ض سريه 
 الحالة في بوروندي  

S/PRST/2018/7 

 2018آب/أغت ف  5
ر مجدييف األميي  اإل ييااب  يي  أسييف    هييسذ حكوميية مورضنييدي نيياارًا مت ديييق جميييع أشييكسل الت ييسضل مييع مفوضييية األمييم  يكيياه

   دييى   بيييب م ستييست سيييس ة ضالتييت   ميي  1995المتحييدة لحيييوق اإلنتييسل التييت ي ييو  ضجوُ رييس  ييت مورضنييدي ملييى  ييسم 
سييايع ميي   ييالل حييوار مييي  المفوضييية ضالحكوميية  تيييح لدمفوضييية اسييتئطسف    لحيي ه  ييت ال دييد، ضيييد و ملييى التوصيي  اليييسنول 

كسم  أنر تهس، زمس  ت ذلك مهسمهس ضم  مجييسل الاصييد ضاإلمييال ، ض طفيييو ض  تهييس. ضيريييا مجدييف األميي  ملييى ا لتبامييست 
ئطسف الت ييسضل جيي  اسييت ي  لمجدييف حيييوق اإلنتييسل ميي  أضنييدي  ييالل الييدضرة التس سيية ضالثالثيي التييت   هييدت مهييس حكوميية مور 

المت يييس ل ضالتيييسم ميييع مجديييف حييييوق اإلنتيييسل ضميييع المفوضيييية، زميييس  يييت ذليييك الت يييسضل الكسمييي  ميييع مكتيييب المفوضيييية  يييت 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7


 النظر في أحكام الفصل السادس من الميثاق  –  السادسالجزء  
 

 

279 19-13967 

 

 الُحكم الياار ض سريه 
  حسليية حيييوق اإلنتييسل موجم ورا، ضم  أج  ن ول زيسرة  ايق ميي  ثالثيية   ييااء مو ييد   ميي  المفوضييية لجمييع م دومييست  يي   

يييية ز   يييسل  طييحيييست  ديييى مرييياضع ميييوكاة التهفيييسرم ميييي  جمهوريييية المت دضيالحيييظ المجديييف أل الطيسشيييست  يييت مورضنيييدي. 
ثة الهسصة زمفوضية حيوق اإلنتسل  ت مورضندي، متواصدةل مطو أكثييا ميي   مورضندي ضاألمم المتحدة،  مف األحكسم المحده

 ضل هسئييية ق مييع المفوضييية  ييت صيييغت  الط ا هييسذ   ييوات لدت جييي  موضييع ا  فييس  سم، ضرييو يحييث حكومييَة مورضنييدي  دييى
 مبيد م  التق يا )الفياة الثسلثة  راة(

 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 (2018) 2448اليييياار 
 كيييييييييييييييييييييييييسنول األضل/ 13

  2018 يتم ا 

ة ضال ييياضرة المدحيييه  ة أ اييييييس الوسييي ى ض ييييديم ما ك يييت ب  يييت جمهوريييي ة إلنهيييسء اإل يييالت مييي  ال ييييسمذ   كيييد الحسجييية المسسيييه
انتهسكست اليسنول الدضلت اإلنتسنت ضانتهسكست ض جسضزات حيوق اإلنتسل ملى ال دالة، زمس  ت ذلك  ت سيسق  مدييية التييالم 

س  ييت محكميية الجطسئييية الهسصيية رسييمي األ اييية لدتالم ضالمصسلحة، ضإذ  احييب  ييت رييوا الصييد  م ييدء الالتت  يو رس الم س رة 
شا ت حكومة جمهورية أ ايييس الوس ى  ت ا هسذرييس إلنرييسء آليييست أ يياى لد داليية ا نتيسلييية التت التحييييست ضبسله وات 

زسل ييحسيس ض ييت الونييت نفتيي    بيييب المصييسلحة  ميي  أجيي  كفسليية المتييسءلة  يي  الجيياائم التييسزية ضج ييا ال ييار الييوي لحييق
له ياة المتتيدة الم طية زحسلة حيوق  م  اتسءلة الومطية األ اى ض  م  دى ضاضرة  د يم آليست الم الومطية، ضإذ يرد 

 جة( الحس ية  راة م  الد  سياة )الف اإلنتسل  ت جمهورية أ ايييس الوس ى

يقذل كولك ل  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى زييقل  واصيي   
 أ الن، ي بز ز  هس ز  س: 39، ض دك الم يطة  ت الفياة  طفيو المهسم التسلية م  ض  تهس، مع ماا سة أل رون المهسم

... 

   م ال دالة الومطية ضالدضلية ضمكس حة اإل الت م  ال يسب ضبتط سيس ة اليسنول  )ه(  

... 

م طييت زحيييوق اإلنتييسل  تطتيق مع اله يييا المتييتي  ال المتس دة  ت مطسء ندرات الم ستست الومطية لحيوق اإلنتسل زسل  ‘ 2’   
 ‘( 2’ )ه(   40طسسب )الفياة حو الم  دى الط 

 الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 (2018) 2409اليييياار 
  2018آذار/مسرس    27

اء شييهد   مط ييية كسسييسي  ييالل التييطة المسضييية، ضيكييار كييولك  قكيييد أرمييية ضإلحييسح مجييا يكييار  قكيييد م انتيي  لد طييف الييوي 
ض  جيييسضزات حيييوق اإلنتيييسل  ييت المط يييية، إلنتيييسنت ضانتهسكييست أانتهسكييست الييييسنول الييدضلت ا  حيييييست سييياي ة ضشييفس ة  يييت

التجيييسضزات، زميييس  يييت ذليييك ضكيييولك ا تبامييي  اليييييسم  ييي  كثيييب ماصيييد التييييدم المحييياز  يييت التحييييييست  يييت ريييون ا نتهسكيييست ض 
نتييسل م المتحييدة المرييتاك لحيييوق اإلمياامييية ضال  ثيية ضمكتييب األميي التحيييييست المرييتاكة مييي  حكوميية جمهورييية الكونغييو الدي 

كونغو الديمياامية، ضذلك م  أج  محسكمة ضمحسسيي ة جميييع المتيي ضلي   يي  رييون ا نتهسكييست ضالتجييسضزات،  ت جمهورية ال
ع  ايييق ميي  تحيييييست، ضيهيييب كييولك زحكوميية جمهورييية الكونغييو الديمياامييية مواصييدة الت ييسضل ميي ضيت دييع ملييى نتييسئ  رييون ال

صييييس ر  يييي  مجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل  ييييت سييييسي، حتييييب التكديييييف الزرييييقل الحسليييية  ييييت ميييييسم تت كس اله ييييااء الييييدضليي 
،  دييى الكونغو الديمياامية  دى الت سضل الكسم  مع أ انة األمم المتحييدة المطرييورة ، ضيحث حكومة جمهورية35/33 ناارن

، 2017    ييياي األمييم المتحييدة  ييت آذار/مييسرس  ت  حيييس هس  ت ميت متس دة التد ست الكونغولية الطحو المتفق  دي ، ل
 (14ضضمسل  يديم جميع الجطسة ملى ال دالة ضمحسس تهم )الفياة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/35/33
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 الُحكم الياار ض سريه 
 األمين العام عن السودان وجنوب السودانتقارير   

 (2018) 2406اليييياار 
  2018آذار/مسرس    15

حاييية  ية األمييم المتحييدة لحيييوق اإلنتييسل  يي ضإذ يحيط  دمس متيايا ز ثة األمم المتحدة  ييت جطييوب التييو ال ضمفوضيي  
، ضإذ  د   كولك استهدام ضسسئط اإل الم لطرا   ييسب الكاارييية ض وجييي  رسييسئ   حيياهع  دييى الت  يا  ت جطوب التو ال

ييباع، ممسرسيية ال طييف ضييد جمس ييست  انييية  ز يطهييس، ممييس نييد يكييول ليي   ضر ك يييا  ييت انترييسر ال طييف الجمييس ت ض فييسنم الطي
ة ضال طف ال انت، ض رجع ش  هس  دييى  كس ح  صس د   سب الكااري تو ال ملى أل  د    ورا ض ة جطوب ال د و حكوم ضإذ

 جة(التصسلح، موسسئ  مطهس منسمة  مدية لد دالة ضالمتسءلة )الفياة التسز ة  راة م  الد  س
  
أشييسر أ  ييسء المجدييف  ييت رسيييسئدهم ملييى مهييسم التحييييق التيييت  

 حة الكيميسئييية ضمجدييف حيييوق اإلنتييسل.   دع مهييس مطظميية حظييا األسييد
رسييييييسلة م ر يييييية  المتحييييييدة  ييييييت   دييييييى سيييييي ي  المثييييييسل، أحسلييييييت الو يييييييست

ا  حييييييييس  الاضسييييييييت  يييمييييييييس لموانييييييييف  2018كييييييييسنول الثسنت/ طييييييييس ا  10
 ت دق زسستهدام األسدحة الكيميسئية  ت الجمهورييية ال ابييية التييورية،   يمس

األسييدحة الكيميسئييية  ض ميي  ز ثيية  يصييت الحيييسئق التسز يية لمطظميية حظييا
لكيميسئيييية ضاألميييم المريييتاكة ميييي  مطظمييية حظيييا األسيييدحة ا ضآليييية التحيييييق

م ا  حييس  الاضسييت 2018الثسنت/ طييس ا كييسنول  22. ض ييت ( 98)المتحييدة ، نييده
رسييسلة  حييي  الت ديييق الصييس ر  يي  ضزارة  سرجييية ا  حييس  الاضسييت زرييقل 

طه  التت  ت  هييس ا  حييس  ”محسض ت الو يست المتحدة الاامية ملى  روي  ال
. ( 99)“يميسئييية  ييت سييوريةاء التحييييق  ييت اسييتهدام األسييدحة الكالاضسييت مز 

مس  ت دق متتميم سييياغت سييكاي سل ضيوليييس سييكاي سل ض الضة  دى ذلك، ض ي 
 ييييت سييييسلبباي، زسلممدكيييية المتحييييدة، أحييييسل ا  حييييس  الاضسييييت،  ييييت رسييييسلة 

ى أنيي   ت دييع ملييى ، مييوكاة أشييسر  يهييس مليي 2018آذار/مييسرس  21م ر يية 
جميييع    مطظميية حظييا األسييدحة الكيميسئييية  يي  يايييا رسييمت مفصيي  ميي 

ل  جييياي األمسنييية الفطيييية جوانيييب ن يييية سيييكاي سل. ضأ ييياب  ييي   ون ييي  أ
لمطظميية حظييا األسييدحة الكيميسئييية  حيييييس شييسمال ضمتييتيال يمتثيي  لجميييع 

 .  ( 100)الكيميسئية األحكسم ذات الصدة م  ا فسنية األسدحة

 ر يييييية ض يمييييييس  ت دييييييق زسلحسليييييية  ييييييت ميسنمييييييسر، ض ييييييت رسييييييسلة م 
موجهيييية ملييييى رئيييييف المجدييييف، ضجيييي  الممثيييي   2018أ دول/سيييي تم ا  27

الدائم لدممدكة المتحدة لدى األمم المتحدة انت سن المجدف ملى التيايا    
سئق  ييييت لد  ثيييية الدضلييييية المتييييتيدة لتيصييييت الحييييي  ا سييييتطتسجست المفصييييدة

 __________ 

 (98) S/2018/35 . 
 (99) S/2018/54 . 
 (100) S/2018/252 . 

. ض ييييت رسييييسلة م ر يييية ( 101)2018م ا أ دول/سيييي ت  17ميسنمييييسر، الميييي ر  
، مدب  ت ة م  أ  ييسء المجدييف  يييد 2018 راي  األضل/أكتوبا  16

جدتييية لدمجديييف زريييقل الحسلييية  يييت ميسنميييسر، ض ييييديم محسمييية رسيييمية مييي  
 المجدييف ميي  الحصييول رئيييف ز ثيية  يصييت الحيييسئق، زمييس يمكييهِّ  أ  ييسءَ 

ضاألميييي  دومييييست  يييي  الحسليييية ضآثسررييييس  دييييى التييييالم  دييييى مبيييييد ميييي  الم 
 2018 رييييياي  األضل/أكتيييييوبا  16 ر ييييية . ض يييييت رسيييييسلة م( 102)اليييييدضليي 

موجهة ملييى رئيييف المجدييف، ا تيياع الممثيي  الييدائم لميسنمييسر لييدى األمييم 
 المتحييدة زرييدة  دييى   ييوة ز ثيية  يصييت الحيييسئق ملييى  يييديم محسميية ملييى

مو ييييية ز ثيييية  يصييييت الحيييييسئق  المجدييييف، مرييييياا ملييييى الرييييواغ  المت دييييية
ميييي  أل رييييون الممسرسيييية سييييتيالليتهس، ضالرييييواغ  التييييت  ثيارييييس ضصييييدنهس ضا

سييييتتجسضز ض ييييية مجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل ضأل  رييييك  سييييسزية سيييييئة، مييييع 
 ريييياي   18. ضبسلمثيييي ، ض ييييت رسييييسلة م ر يييية ( 103) وانييييب سييييد ية   ييييياة

سييييت،  تيييياع الممثدييييول الييييدائمول لال حييييس  الاض ، ا 2018األضل/أكتييييوبا 
لييدى المت ييد ة اليوميييست(، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية  -ضبوليفيييس ) ضليية 

األميييم المتحيييدة زريييدة  ديييى  ييييد جدتييية محسمييية مييي  جسنيييب ز ثييية  يصيييت 
الحيسئق، محتجييي  زييقل ذلييك  ييسرج  يي  ض ييية ز ثيية  يصييت الحيييسئق، ضأل 

شييقن  أل ييييوع ض ييية الجم ييية ذلك سيرك  سسزية سيئة لدمجدييف، ضميي  
ر  ميييي  ريئييييستال سمييية ض  األمييييم المتحييييدة  مجدييييف حيييييوق اإلنتييييسل، ضيكييياه
الم ييييييييو ة  يييييييت  8381تمع المجديييييييف  يييييييت جدتيييييييت  . ضاسييييييي ( 104)األ ييييييياى 

 يييييييييت ممييييييييسر ال طيييييييييد ”الحسليييييييية  يييييييييت  2018 ريييييييياي  األضل/أكتييييييييوبا  24
، ملييى محسميية نييدمهس رئيييف ال  ثيية الدضلييية المتييتيدة لتيصييت ( 105)“ميسنمييسر

 __________ 

 (101) S/2018/879 . 
 (102) S/2018/926 . 
 (103) S/2018/929 . 
 (104) S/2018/938 . 
 (105) S/PV.8381 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/35
https://undocs.org/ar/S/2018/54
https://undocs.org/ar/S/2018/252
https://undocs.org/ar/S/2018/879
https://undocs.org/ar/S/2018/926
https://undocs.org/ar/S/2018/929
https://undocs.org/ar/S/2018/938
https://undocs.org/ar/S/PV.8381
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 يايييا ز ثيية توصيييست الييوار ة  ييت الحيييسئق  ييت ميسنمييسر زرييقل الطتييسئ  ضال
 .  ( 106)2018أ دول/س تم ا  12الم ر    يصت الحيسئق

س ض     2018ل/أماي  نيتيييس 10 ديييى ا جتميييسع الم ييييو   يييت فيييً
يق  ييت الهجمييست المب وميية ريع ناارات  ت دق زييسلتحيلدطظا  ت ثالثة مرس

(، 2زسألسييدحة الكيميسئييية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية )انظييا الحسليية 
نييسنل المجدييف ض ييية ض ميي  ز ثيية  يصييت الحيييسئق التسز يية لمطظميية حظييا 

 (. 4)انظا الحسلة  األسدحة الكيميسئية
 
 4الحالة  
 الشرق األوسط لة فيالحا 

، نيييدمت الممثدييية التيييسمية لرييي ضل 2018أ دول/سييي تم ا  6 يييت  
، الم يو ة  ت ممييسر 8344 ت الجدتة نبع التالح محسمة ملى المجدف 

 دييى التيايييا  فييس“، ضذلييك    طييد الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييطال
الرهاي التسسع ضالهمتي  لدمد ا ال سم لمطظمة حظا األسدحة الكيميسئية 

الممثديية التييسمية ملييى  شييسرت. ضأ( 107)(2013) 2118الميدم  مال زسلياار 
 ميسئيييييية أصيييييدرت  يييييتالفطيييييية لمطظمييييية حظيييييا األسيييييدحة الكي  أل األمسنييييية

 ياياا م نتس أ د   ز ثة  يصت الحيسئق التسز ة لهييس  2018 موز/ ولي   6
 ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية زرييقل حس ثيية ا سييتهدام المب ييوم لدمييوا  

، ض ييييم 2018أماي  /نيتييييسل 7الكيميسئييييية التييييسمة كتييييالح  ييييت  ضمييييس  ييييت 
. ضأضييييس ت نسئديييية أل ز ثيييية  يصييييت الحيييييسئق ( 108)  ميميييي   دييييى المجدييييف

جميييع ض حديييي  الم دوميييست ضسيييتيدم  يييت الونيييت المطسسيييب  يايييياا   واصييي 
نهسئيس    الطتييسئ  التييت  توصيي  مليهييس. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، أمدغييت  يي  
بيية أنر ة ز ثة  يصت الحيييسئق المت دييية زقرب يية حييوا ث مضييس ية،  ييت  ا 

، ضالتييدمية  ييت 2017 أغتيي فآب/ 4  موز/ ولييي  ض 7المصسصييطة  ييت 
. 2017 ريياي  الثييسنت/نو م ا  8ال  ييت ، ضصييور 2017آب/أغتيي ف  9

ضأمدغييت الممثدييُة التييسمية المجدييَف كييولك أل ميي  ما الييدضل األمييااف  ييت 
ا فسنية األسدحة الكيميسئييية نييار،  ييت  ضر يي  ا سييتثطسئية الااز يية، الم يييو ة 

األمسنيييية الفطييييية ،  ييييت جمديييية أمييييور، أل   ييييع 2018ل/ ونييييي   ييييت حبياا
 ا ي ييييست لتحد ييييد روييييية ميييي  نييييسموا لكيميسئييييية لمطظميييية حظييييا األسييييدحة ا

زسستهدام األسدحة الكيميسئية  ت الجمهورية ال ابية التورية  ت الحس ت 
التيييت  ث يييت أض ث يييت  يهيييس ل  ثييية  يصيييت الحييييسئق التسز ييية لمطظمييية حظيييا 

 __________ 

 (106) A/HRC/39/64 . 
 (107) S/2018/804 .ال ميمة ، 
 (108) S/2018/732 .ال ميمة الثسنية ، 

مت أض  يياجح أض نارت أل أسدحة كيميسئييية نييد اسييُتهداألسدحة الكيميسئية 
ر آليييية التحيييييق المريييتاكة ميييي  لتيييت ليييم  صيييدأنيييس اسيييُتهدمت، ضالحيييس ت ا

 .  ( 109) طهس مطظمة حظا األسدحة الكيميسئية ضاألمم المتحدة  ياياا

، مليييى جسنيييب متكدميييي  آ ييياي ، اسيييتهدام ضأ انيييت ممثدييية مولطيييدا 
األسييدحة الكيميسئييية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية ضأ ابييت  يي  انتطييسع 
ض ييد مدييدرس زقنيي  يجييب م  ييسع المتيي ضلي   يي  رييون الهجمييست لدمتييسءلة، 

حة رمييييية لدحفييييسظ  دييييى سييييالمة ا فسنييييية األسييييدضرييييو أمييييا  ييييت غسييييية األ
هيييسذ مطظمييية حظيييا األسيييدحة مليييى ا   الكيميسئيييية. ضنسليييت مل مولطيييدا  ت ديييع

الكيميسئييييية لدتا ي ييييست الالزميييية لتحد يييييد روييييية المتييييتهدمي ، ض يييييس ليييييياار 
لميييي  ما اليييييدضل األميييييااف  يييييت ا فسنييييية األسيييييدحة الكيميسئيييييية  يييييت  ضر ييييي  

ييياض أل ميي  األرمييية زمكييسل أل ممثيي  م  . ضأضييسف( 110)ا سييتثطسئية الااز يية
ة الكيميسئيييية مييي  مييية حظيييا األسيييدحمك  التحييييييست التيييت  جايهيييس مطظ يييت 

 حد ييييد ما ك ييييت اسييييتهدام األسييييدحة الكيميسئييييية، زغييييية ضييييمسل المتييييسءلة 
ضإ سحة س   الدجوء ملييى ال داليية،   ييال  يي    سلييية الطظييسم الييدضلت اليييسئم 

ت ز ثيييية ملييييى متسز يييية اسييييتطتسجس. ض  ييييس ممثيييي  رولطييييدا ( 111) دييييى اليوا ييييد
الكيميسئييية ضآلييية مسييطس رس حظييا األسييدحة  ئق التسز يية لمطظميية يصت الحيس

 ييت المتييتي  ، ضذلييك ز حسليية الحسليية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية ملييى 
المحكميية الجطسئييية الدضلييية ض  ييس ل الم دومييست مييع اآللييية الدضلييية المحس ييدة 

لمالحييييييية الي ييييييسئية لاشييييييهسص المتييييييتيدة لدمتييييييس دة  ييييييت التحييييييييق ضا
ف اليييييسنول الييييدضلت   الجيييياائم األشييييد   ييييورة ض ييييق  صييييطي المتيييي ضلي   يييي 

. ( 112)2011الما ك ييية  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية مطيييو آذار/ميييسرس 
ضذكييا ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية أل الوصييول ملييى أمييسك  التحييييق  ت دييب 

ظا األسدحة ضمسل أم  موظفت ز ثة  يصت الحيسئق التسز ة لمطظمة ح
 .  ( 113)ك   ائمزر الكيميسئية

ضضصف ممث  ا  حييس  الاضسييت الييياار الييوي يي ييت زييقل  حييد   
األمسنة التيطية لمطظمة حظا األسدحة الكيميسئية المت ضلي     استهدام 
اف األسييدحة الكيميسئييية زقنيي  نيياار غيييا مريياضع ألنيي     تمسشييى مييع أرييد

. ضذكيييا ( 411)تييياف زييي  ا  حيييس  الاضسيييتا فسنيييية األسيييدحة الكيميسئيييية ض  ي 
 __________ 

 (109) S/PV.8344 4 ض 3 ض 2، الصفحست . 
 . 8 ض 7الماجع نفت ، الصفحتسل  (110) 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (111) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (112) 
 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (113) 
 . 10 ض 9 ض 8الماجع نفت ، الصفحست  (114) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/64
https://undocs.org/ar/S/2018/804
https://undocs.org/ar/S/2018/732
https://undocs.org/ar/S/PV.8344


 2018،  مرجع ممارسات مجلس األمن 

 

19-13967 282 

 

ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست أل ميي  ال يياضري أل  ت ييم  أي 
 حيييييق  يييت اسيييتهدام األسيييدحة الكيميسئيييية أض احتميييسل اسيييتهدامهس اليييييسم 
مبييييسرات مون يييية ك طصيييا حسسيييم، مهيييدف مجيييااء  حييييييست نسم ييية يمكييي  

لتيييد ست الممطوحييية ق مطهيييس. ضرأى أي يييس أنييي  زغيييض الطظيييا  ييي  االتحيييي 
الفطية ضالمد ا ال سم لمطظمة حظا األسييدحة الكيميسئييية  ييت الييدضرة لامسنة 

ا سييييييتثطسئية الااز يييييية لميييييي  ما الييييييدضل األمييييييااف  ييييييت ا فسنييييييية األسييييييدحة 

الكيميسئييية،  يي ل المجدييف    ييبال مدبمييس زسلتوصيي  ملييى  وا ييق  ييت اآلراء 
 .( 115)التمثي  آلية  حييق متتيدة ضنبيهة ض سمة زرقل منرسء

 __________ 

 . 12 ض 11الصفحتسل الماجع نفت ،  (115) 

  
 قرارات مجلس األمن المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية - ثالثا

 33المس ة  
يجيييب  ديييى أميييااف أي نيييباع مييي  شيييقل اسيييتماارن أل  - 1 

ذي مييدء  دتمتوا حد  زس أل ي اع حفظ التدم ضاألم  الدضلت لده ا أل 
ضالتتيييييوية  مة ضالتو ييييييق ضالتحكييييييمسضضييييية ضالتحيييييييق ضالوسيييييسز اييييييق المف

الي ييسئية، أض أل  دجيي ضا ملييى الوكيييس ت ضالتطظيمييست اإلنديمييية أض غياريييس 
 م  الوسسئ  التدمية التت ييع  ديهس ا تيسررس.

ضييييد و مجديييف األمييي  أميييااف الطيييباع مليييى أل يتيييوضا  - 2 
 ذا رأى ضاضرة ذلك.طباع متدك ال اق مميطهم م  ال مس
 
 36المس ة  

لمجدييف األميي   ييت أييية ماحديية ميي  مااحيي  نييباع ميي   - 1 
أض مونييف شيي ي  زيي  أل  وصييت زمييس  يياان  33الطوع المرسر ملي   ييت المييس ة 

 تتوية. اإلجااءات ضماق المالئمس م  
س ا هييون المتطييسز ول  دييى مجدييف األميي  أل  اا ييت ميي  - 2 

 ات سسزية لح  الطباع اليسئم ميطهم. م  مجااء
 ديييى مجديييف األمييي  ضريييو يييييدم  وصييييس   ض ييييس لهيييون  - 3 

الميييييس ة أل  اا يييييت أي يييييس أل المطسز يييييست اليسنونيييييية يجيييييب  ديييييى أميييييااف 
ضلييية ض يييس ى محكميية ال ييدل الدأل ي اضييورس  ديي  -زصييفة  سميية  - الطييباع
 لمحكمة. الطظسم األسسست لهون األحكسم 

 
 37المس ة  
مذا أ فييييت الييييدضل التيييت ييييييوم ميطهيييس نييييباع مييي  الطييييوع  - 1 

ميييس ة زسلوسيييسئ  الم يطييية  يييت  ديييك ال يييت حدييي   33المريييسر مليييي   يييت الميييس ة 
 ى مجدف األم .ضجب  ديهس أل   اض   د

مذا رأى مجديييف األميييي  أل اسييييتماار رييييوا الطييييباع ميييي   - 2 
شيييقن   يييت الوانيييع، أل ي ييياع لده يييا حفيييظ التيييدم ضاألمييي  اليييدضلت نيييار 

أض  وصييت زمييس  يياان مالئمييس ميي   36مذا كييسل ييييوم ز ميي  ض يييس لدمييس ة  مييس
 شاضر ح  الطباع.

 
 38مس ة ال 
أل  -مذا مدييب ملييي  جميييع المتطييسز ي  ذلييك  -لمجدييف األميي   

ييييدم مليييهم  وصيييس   زيصييد حيي  الطييباع حييال سييدميس، ضذلييك مييدضل م ييالل 
 .37ملى  33زقحكسم الموا  م  

 
 مالحظة 
األمم المتحدة صااحًة  م  ميثسق 33م  المس ة  1اة   ط  الفي 

 س يي   ييت  تييوية نبا س هييس زسلوسييسئ   غييت لامييااف ا  اإلمسر الييوي  ط  دى 
،  ييد و مجدييف األميي  األمييااف 33ميي  المييس ة  2التييدمية. ضض يييًس لدفييياة 

ملى  تييوية الطبا ييست  يمييس ميطهييس زسلوسييسئ  التييدمية المطصييوص  ديهييس  ييت 
زييييييسإلجااءات  . ضيجييييييوز لدمجدييييييف أل  وصييييييت33ة ميييييي  المييييييس  1الفييييييياة 
. 36المييس ة ميي   1طسز ييست زموجييب الفييياة ال يياق المالئميية لتتييوية الم أض

مييي  الميثيييسق،  ط غيييت لدمجديييف أل  اا يييت  36مييي  الميييس ة  2ضض ييييس لدفيييياة 
ا هون المتطسز ول م  مجااءات سسزية لح  الطباع اليسئم ميييطهم. ض ييط   مس

أل   يياع ك  دييى أنيي  يجييب  دييى األمييااف كييول 36م  المس ة  3الفياة 
 ييييدل الدضلييييية.  دييييى محكميييية ال -زصييييفة  سميييية  -ة المطسز ييييست اليسنونييييي 
 دييى أل ييييار المجدييف،  يييب اإلحسليية،  37ميي  المييس ة  2ض ييط  الفييياة 

أل  وصييييت  أض 36مييييس مذا كييييسل  ط غييييت أل  تهييييو مجييييااًء زموجييييب المييييس ة 
لدمجدييف أل  38لمييس ة  يياان مالئمييًس ميي  شيياضر لحيي  الطييباع. ض جيييب ا زمييس

 دمية لدطباع.ص  ملى  توية سصيست ملى األمااف مهدف التو ييدم  و 

ضيطظييا اليتييم الثسلييث  ييت نيياارات المجدييف األميي  الصييس رة  ييت  
 يمييس  تصيي  زسلتتييوية التييدمية لدمطسز ييست  ييت ممييسر الفصيي   2018 ييسم 

التييس س ميي  الميثييسق. ضلييم    ييو الييياارات التييت ا ُّهييوت صييااحًة زموجييب 
الجيييبء ضريييت مريييمولة  يييت  ريييواغيييااع الفصييي  التيييسزع  يييت ا  ت يييسر أل
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ا ية م  ألف ملى جيم ال اق تسزع ضال سشا. ض  ي  األنتسم الفالجبأ   ال
التييت  طييسضل مهييس المجدييف متييقلة التتييوية التييدمية لدمطسز ييست  ييت سيييسق 
المتييييييسئ  المواضييييييي ية، ضالحييييييس ت الهسصيييييية م دييييييدال م يطيييييية ضالحييييييس ت 

مييييي  ال ييييسم. ضيتطييييسضل اليتييييم تييييوية المطسز ييييست زمرييييسركة األاإلنديمييييية، ض  
ت اإلنديمييية، مييع اإلشييسرة ملييى أل اليتييم ظيمييست ضالوكييس لفا ييت  ال التط ا

الثييييسم   تطييييسضل نيييياارات المجدييييف التييييت  ييييد م نيييييسم المطظمييييست اإلنديمييييية 
 زسلتتوية التدمية لدطبا ست.

 
 المواضيعيةقرارات مجلس األمن بشأن المسائل  - ألف
م ريييوا اليتيييم الفا يييت  اضييي   ت ًس  سميييًس ليييياارات المجديييف التييي يييييده

 ية  ت ديييق زسلتتيييوية التيييدمية لدمطسز يييست. ل متيييسئ  مواضيييي ا ُّهيييوت زريييق
ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، أمازت ناارات المجدف،  ييت جمديية أمييور، 
ب التبام األمااف متتوية المطسز ست زسلوسسئ  التدمية، ضأرمييية مطييع مرييو 

ضالمتييس ت الحميييدة التييت   ييولهس الطبا ييست ضحدهييس، ضالحفييسظ  دييى التييالم، 
ض ضر الوسييسمة الييوي ي يي دع زيي  ضأرمييية اسييتي سب الجميييع م  ييساألمييي  ال

 ت  توية المطسز ست زسلوسسئ  التدمية. ضيا  أ نسن ضصف أكثييا  فصيييال 
 لياارات المجدف المت دية مهون المواضيع. 

 
 السلمية ائلتسوية المنازعات بالوس 

أشييسر المجدييف ملييى أنيي  يجييب  دييى أمييااف أي نييباع  يياجح أل  
ي يياع اسييتماارن صييول التييالم ضاألميي  الييدضلت لده ييا أل  تيي ى، زييس أل 

صييسلحة ذي مدء، ملى حده   يي  مايييق التفييسضع ضالتحييييق ضالوسييسمة ضالم
ل  دجييييق ملييييى الوكييييس ت أض التا ي ييييست ضالتحكيييييم ضالتتييييوية الي ييييسئية، أض أ

أض غيارس م  الوسسئ  التدمية التييت ييييع  ديهييس ا تيسررييس، ضحييث  يةيماإلند
 .( 116)رون األمااف  دى  توية نبا س هس مهون الت  

 
 على السالم منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ 

موجيي  أ ييم  يمييس  ت دييق زمطييع نرييوب الطبا ييست، أ يياب المجدييف  
ست  ت مهتدف المطييسمق الجغاا ييية    ندي  مزاء ال د  المتبا د م  الطيبا 

م س فة الجهو   نحسء ال سلم، ضشد   دى الحسجة المدحة ملى ت جميع أ
. ضأكييد المجدييف أي ييس ( 117)ميي  أجيي  مطييع نرييوب  دييك الطبا ييست ض تييويتهس

أرمية   بيب ندرة األمم المتحدة  دى  طفيييو مييس  تييتطد ملييي  ميي   ييبم  دييى 
 __________ 

 (116) S/PRST/2018/1 .الفياة الااز ة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الثسلثة.  (117) 

ب ضالتريييد د  ديييى مطيييع نريييوب منييييسذ األجييييسل المي دييية مييي  ضييييالت الحيييا 
التييالم  ييت مسسييية الونسئييية ضبطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييى الطبا ييست ضالدمدو 

ضييييوء  با ييييد ال يييييسزع   ييييا اليييييومطت ألسيييي سب الطيييييباع ضنتسئجيييي  ضال وامييييي  
 .  ( 118)المتسرمة  ت نروب 

ضأشييسر المجدييف ملييى ضيياضرة أل  ت ييم  ا سييتاا يجية الرييسمدة  
إلنيييييوار الم كيييييا، ضا نتريييييسر الونيييييسئت، لمطيييييع نريييييوب الطبا يييييست  يييييداميا ا

ضبطييسء التييالم ز ييد  ،ة، ضحفظ التالم، ض ييدم ا نترييسر، ضالمتييسءلةضالوسسم
انتهيييييسء الطيييييباع، ضسيييييدهم زيييييقل ريييييون ال طسصيييييا متااز ييييية ضمتكسمدييييية ضليتيييييت 

. ضأكييد المجدييف أل الييدضل  ظيي  المتيي ضلة  ييت المييييسم األضل ( 119)متتسز يية
اءات التت  تهورس األمم المتحييدة  ييت    مطع نروب الطيبا ست ضأل اإلجا 

الييوي  يييوم زيي  ر نرييوب الطيييبا ست  ط غييت أل  ييد م ض كميي  الييدض  ممسر مطع
. ض يمييس  ت دييق زصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي ، ( 120)الحكومييست الومطييية

شييييد  المجدييييف  دييييى الحسجيييية المدحيييية لدتاكيييييب،  ييييت جمديييية أمييييور،  دييييى 
الدمدومسسيييييية الونسئيييييية، مواصيييييدة   بييييييب أ ضات مطيييييع نريييييوب الطبا يييييست ض 

ن يييسيس المطيييع، ض  تييييط األنرييي ة ض حتيييي  ض يتييييا نظيييا المجديييف  يييت 
ضر  ايي  ال سم  المهصيي  الم طييت زمطييع نرييوب الطبا ييست  ييت ب  ض  بي 

. ض يميييس  ت ديييق زق غسنتيييتسل، شيييجع المجديييف الكيسنيييست ( 121)أ اييييييس ضحدهيييس
نرييوب الم طييية  ييت مطظوميية األمييم المتحييدة  دييى ال ميي  ميي  أجيي  مطييع 

 ييت ذلييك ال دييد ز ايييية شييسمدة الطبا ييست ضأشييسر ملييى أرمييية م سلجيية الطييباع 
 .( 122)مدومسسية الونسئية   مس لدتالم الدائم ضا ز رسرالد زسستهدام أ ضات

ض يميييس  ت ديييق زسإلنيييوار الم كيييا، أنيييا المجديييف زيييقل التجيييسضزات  
الييييييسنول اليييييدضلت ضا نتهسكيييييست الجتييييييمة لحييييييوق اإلنتيييييسل أض انتهسكيييييست 
سل، نييد  رييك  م شيياا اإلنتسنت، زمييس  ييت ذلييك مييس  ا كييب مطهييس ضييد األمفيي 

. ضأ يياب ( 123)كول نتيجة ليي ض  ص يدن، كمس ند   م كاا  دى نروب نيباع أ
المجدييف  يي  التباميي  زييقل  طظييا  ييت أ ضات مطظوميية األمييم المتحييدة ضأل 

ييييبا ست ال محتمديييية ملييييى يتييييتهدمهس لكفسليييية  اجميييية اإلنييييوارات الم كيييياة زسلطي
 __________ 

 الماجع نفت ، الفياة التسز ة.  (118) 
 الماجع نفت ، الفياة الحس ية  راة.  (119) 
 . 9ياة ، الف(2018) 2427الياار  (120) 
 (121) S/PRST/2018/1.الفياة الثسنية ضال راضل ،  
 (122) S/PRST/2018/2ة الحس ية ضال راضل.ا ، الفي  
 . 7، الفياة (2018) 2427الياار  (123) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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حمسييية األمفييسل مجااءات ضنسئييية م كيياة ضمدموسيية،  تييتهدف غسيييست مطهييس 
 .( 124)ضبطسء التالم المتتدام

ضأ اب المجدف    م راكيي  أل الحفييسظ  دييى التييالم  ط غييت أل  
ُيفهيييم زس ت يييسرن ريييد ًس ض مديييية ل طيييسء رؤيييية مريييتاكة لدمجتميييع،  كفييي  أ يييو 

ا  ت ييسر، ضرييو مييس يرييم  األنريي ة احتيسجست جميع شاائح التكسل ز ي  
يييييبا ست ض صييييي   يدرس ضاسيييييتمااررس ض جيييييد رس الااميييييية مليييييى مطيييييع نريييييوب الطي

الطييباع  دييى منهييسء األ مييسل الجورييية، ضمتييس دة أمييااف  ضم سلجيية أسيي سمهس
ال دائييية، ضكفسليية ال ميي   دييى  حييييق المصييسلحة الومطييية، ضالم ييت نييدمًس 

. ضض يييييس لدمجدييييف، يمثيييي  ( 512)صييييوب الت ييييس ت ضإ ييييس ة اإل مييييسر ضالتطمييييية
 يييي   ديييى الحكومييية الحفيييسظ  ديييى التيييالم مهمييية ضمتييي ضلية الجمييييع ضيت 

س، ضيط غييت أل  ة المصدحة ا ض الع مهميي ضسسئا الجهست الومطية صسح
 تيييق ى ذليييك مييي   يييالل جمييييع الاكيييسئب اليييثالث ل مييي  األميييم المتحيييدة  يييت 

زتيي   مطهييس  . ضم  أج   حييييق التييالم المتييتدام،( 126)جميع مااح  الطباع
لمجدييف المرييسركة  ييت أنريي ة مطييع نرييوب الطبا ييست ضبطييسء التييالم، شييد  ا

د ة مكسنيييست لييتفح  ال النيية المحيي  دى أرمية  دة أمور، مطهييس  هيئيية اإل
مييي  األميي  ضالتطمييية، ضاأل ييو مييطه  منديمييت مجييد  ض  بيييب التطتيييق  ا يي  

ا . ض ييييالضة  دييييى ذلييييك، سييييدم المجدييييف زييييقل  طسصيييي ( 127)األمييييم المتحييييدة
الريييامة ضال دالييية ضالتيييجول التسز ييية لاميييم المتحيييدة  يييت  مدييييست التيييالم 

  مايييق   ييم الييدضل كيي  أل  تييهم  ييت مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي   يي يم
 .( 128)الم يفة

ض ت سيسق  مديست األمم المتحدة لحفظ التالم، شد  المجدف  
 دييييى أل  يييياجيح كفيييية الم سلجيييية التيسسييييية  ط غييييت أل يكييييول رييييو التييييمة 

يبة لدطه  الوي  ت    األمييم المتحييدة  ييت حيي  الطبا ييست، زمييس  ييت ذلييك المم
ممييالق الطييسر  وسييسمة، ضالمتييس ت الحميييدة، ضرصييد  مديييست ضنييف  ييا ال

فييييو ا فسنيييست التيييالم، ضأنييي   ط غيييت ا ستاشيييس  زيييسلحدول ضالمتيييس دة  يييت  ط 
التيسسية  ت  صميم ضنرا  دك ال مديييست. ضأكييد المجدييف أي ييس  دييى أل 

يسسيييية  ريييك  حجيييا الباضيييية  يييت  طفييييو الو ييييست ضأنهيييس  ظييي  الحديييول الت
 .( 129)المتتدامي  حييق التالم ضاألم  طصاا رئيتيس  ت   
 __________ 

 . 8الماجع نفت ، الفياة  (124) 
 (125) S/PRST/2018/20 .الفياة الثسنية ، 
 .  الماجع نفت (126) 
 (127) S/PRST/2018/1.الفياة الااز ة ضال راضل ،  
 . 8، الفياة (2018) 2447الياار  (128) 
 (129) S/PRST/2018/10 .الفياة الااز ة ، 

مييييم ضسييييدهم مجدييييف األميييي  زقنيييي    مييييد ميييي  مشييييااك مطظوميييية األ 
سل ضشييد   دييى أرمييية التحدييي  المرييتاك  المتحدة زقسارس  ت مطسء سالمع   ييه

أرميييية اليييدضر مجديييف  دييى . ضشيييد  ال( 130)ضالته يييط ا سيييتاا يجت الف ييسل
الوي    دع زيي  الدجطيية موصييفهس ريئيية استرييسرية حكومييية  ضلييية مكاسيية 

ديييف . ضأكيييد المج( 131)لتحيييييق ا  تيييسق  يييت الجهيييو  الدضليييية ل طيييسء التيييالم
 دييى أرمييية مطييسء التييالم، ضشييد   دييى الحسجيية ملييى ال ميي  ضالت ييسضل مييع 

زسلتيسسيييييست الفس ديييية اإلنديميييييية  ييييت مجييييسل المتيييييسئ  المتصييييدة الجهييييست 
هس، ضسدم زسلدضر الهسم الوي    ي  لجطة مطييسء التييالم ضالهسصة م ددال ز يط 

م ضمكس ب األمم المتحدة المتكسمدة ل طسء التييالم  ييت جمديية أمييور مطهييس   يي 
الجهيييو  الومطيييية الااميييية مليييى مطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ  ديييي ،   يييال  ييي  

 .( 132)ئمةدتهد دات ال سماة لدحدض  ض يس لدو يست اليسالتصدي ل
 
المساعي الحميدة التي يبذلها األمين العام ودور الوساطة  

 به  ي يضطلعذال

ضشيييجع المجديييف األميييي  ال يييسم  ديييى مواصيييدة   بييييب اسيييتهدام  
  ضالم  يييييوثي  الهسصيييييي  ضالوسييييي سء، متيييييس ي  الحمييييييدة ضإيفيييييس  الممثديييييي 

ضشييسمدة ض دييى لدمتس دة  ت  يتيا التوص  ملى  تييويست  ائميية ضجسم يية 
اة لمطييع نريي  يييبا ست المحتمدييةمواصييدة متييس ي  الم كيييه . ضشيييجع ( 133)وب الطي

المجدييف األمييي  ال ييسم أي ييس  دييى الييييسم،  ييت جمديية أمييور، مت بيييب نييدرة 
متتييييق لتتييييوية الطبا ييييست  األمييييم المتحييييدة  دييييى  يييييديم الييييد م  دييييى نحييييو

مطييع  زسلوسسئ  التدمية م  جسنب الدضل األ  سء ضكفسلة استهدام أ ضات
سيييتهدامس أ  ييي ، زسلت يييسضل ميييع نريييوب الطبا يييست ضالدمدومسسيييية الونسئيييية ا

. ( 134)ديمية ض ضل اإلنديمية ضسسئا الجهست الفس ديية الم طيييةالمطظمست اإلن
 يديم م دومست متتكمدة ملييى  ض الضة  دى ذلك، ُشجع األمي  ال سم  دى

المجدييييييف مييييييو ياة  ضرييييييية زرييييييقل حسليييييية مطييييييع نرييييييوب الطبا ييييييست ضجهييييييو  
 .( 135)لدمدومسسية الونسئيةا

ضر الهييسم الييوي   يي دع زيي  ضج  التحد د الييد ضأكد المجدف  دى 
الممثدة الهسصة لامي  ال سم الم طييية زسألمفييسل ضالطييباع المتييدح  ييت  طفيييو 

 __________ 

 (130) S/PRST/2018/20 .الفياة الثسمطة ، 
 الماجع نفت ، الفياة التسس ة.  (131) 
 (132) S/PRST/2018/1 ة.، الفياة الثسمطة  را  
 الماجع نفت ، الفياة الااز ة  راة.  (133) 
 اة التس سة  راة. الماجع نفت ، الفي (134) 
 الماجع نفت ، الفياة األ ياة.  (135) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2447(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
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ييييية األمفييييسل المت يييياري  ميييي  الطييييباع المتييييدح، ض  تهييييس  يمييييس  ت دييييق زحمس
مييي  األمييم المتحييدة  ييت ذلييك أرمييية  يتيييا  حتييي  الت ييسضل األ  يي   زمييس

  بيب الحييوار مييع ضكييس ت األمييم المتحييدة   م  ضالحكومست الم طية، ض ت
 .( 136)المتدحة الم طية ضالحكومست ضأمااف الطبا ست

 
 إشرررراك النسررراء والشرررباب وحمايرررة األطفرررال فررري التسررروية 

 السلمية للمنازعات 

أكد المجدف أرمية  مكييي  الميياأة ضمرييسركتهس  دييى نييدم المتييسضاة  
ملييى صييول ض  بيييب التييالم ضاألميي ، ضالحسجيية   ييت جميييع الجهييو  الاامييية

سذ الييياارات ض يمييس ملييى زيييس ة  ضر الميياأة ضمهسمهييس الييس ييية  ييت  مدييية ا هيي 
. ضأشييسر المجدييف ( 137)ضحدهييس ضبطييسء التييالم  ت دييق زمطييع نرييوب الطبا ييست

ملى الصدة الجوراية مي  مشااك الماأة ز ايية مجدية ضكسمدة  ت الجهييو  
ب الطبا ست ضحدهس ضاإل مسر  ت أ يسمهس ضبي    سلية الاامية ملى مطع نرو 

. ضأكيييد المجديييف ( 138) ديييك الجهيييو  ضميييدى اسيييتدامتهس  يييت األجييي  ال ويييي 
زمطييع ميياأة  ييت  مدييية صييطع الييياار ض يمييس  ت دييق الحسجيية ملييى زيييس ة  ضر ال

نرييوب الطبا ييست ض تييويتهس ضبطييسء التييالم، زمييس  ييت ذلييك  ييت الم ستييست 
ضاإلنديميييية ضالدضليييية ض يييت آلييييست مطيييع نريييوب الطبا يييست ضحدهيييس، الومطيييية 

ست المتصيييدة ضأرميييية الطظيييا  يييت المتيييسئ  الجطتيييسنية  يييت جمييييع المطسنرييي 
 .( 139)زسلحفسظ  دى التالم

زسلمتسرمة الهسمة ضاإليجسمية لدر سب  ت الجهييو   المجدفضأنا  
ر الييوي الم وضلة م  أج  صول ض  بيب التالم ضاألميي ، ضأكييد أرمييية الييدض 

يمك  أل ي  دع ز  الر سب  ت مطييع نرييوب الطبا ييست ضحدهييس، ضبس ت ييسرن 
نجسح جهو  حفظ التييالم ضبطييسء م  الجوانب الائيتية  ستدامة ضشمول ض 

المجدييف زجميييع الجهييست الفس ديية الم طييية أل  طظييا رييسب . ضأ ( 140)التييالم
ب  ييت التيي   الكفيديية مبيييس ة التمثييي  الرييسم  لدريي سب ميي  أجيي  مطييع نرييو 

الطبا ييست ض تييويتهس، زمييس  ييت ذلييك  طييد التفييسضع زرييقل ا فسنييست التييالم 
. ( 141)ضمرييسركتهم الهس  يية ض طفيييورس، ضأل  ق ييو  ييت ا  ت ييسر آراء الريي سب

 يييية لدتييييالم ضالحييييوار مييييي  الريييي سب  ييييت مشييييس ة ثيسضأنييييا المجدييييف مييييدضر 
 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2427الياار  (136) 
 (137) S/PRST/2018/1.الفياة التسس ة  راة ،  
 (138) S/PRST/2018/10 التس سة  راة.، الفياة  
 الماجع نفت .  (139) 
 (140) S/PRST/2018/1 ة ال راضل. ، الفيا 
 . 2، الفياة (2018) 2419الياار  (141) 

الثيس ييست ضاأل يييسل  هييدف ملييى الحيدوليية  ضل مرييسركة الريي سب  ييت أ مييسل 
طييف ضأنييا أي ييس زقنيي  يمكيي  لدريي سب ضمطظمييست المجتمييع المييدنت التييت ال 

هييو  الاامييية ملييى ييو رييس الريي سب أ اء  ضر رييسم  ييت مطييسء التييالم ض ييت الج
المجدييف زييقل  ييدرج لجطيية مطييسء التييالم ضصييى . ضأ( 142)الحفسظ  دى التييالم

 يمييس  جاييي  ميي  مطسنرييست ضمييس  يدميي  ميي  مرييورة التيي   الكفيديية ز شييااك 
زصييييورة رس  يييية  ييييت الجهييييو  الومطييييية الاامييييية ملييييى مطييييسء التييييالم الرييي سب 

ا ييسة آراء ضالحفسظ  دي ، ضحث األمييي  ال ييسم ضم  وثييي  الهسصييي   دييى ما 
ديييى  يتييييا المريييسركة المتكس ئييية الرييي سب  يييت المطسنريييست ذات الصيييدة ض 

، مييع م ييالء  طسييية  سصيية ب  دييى متييتويست صييطع الييياارضالكسمديية لدريي س
 .( 314)إل مسج الرسزست

ضذكييا المجدييف أنيي     ييبال ميتط ييس ز يياضرة أل  رييك  حمسييية  
الطبا يييست األمفيييسل جسن يييس رسميييس  يييت أي اسيييتاا يجية شيييسمدة لمطيييع نريييوب 

. ض ييت رييوا الصييد ، أرييسب زسلييدضل ( 441)ضحدهس ضبطسء التييالم ضالحفييسظ  دييي 
األ  سء ضاألمم المتحدة   ميم ماا سة حمسية ال ف   ييت جميييع األنريي ة 

ة التيييت ُي ييي دع مهيييس  يييت سييييسق مطيييع نريييوب الطبا يييست ض يييت ذات الصيييد
 حيييس ت الطيييباع ضميييس ز يييد انتهيييسء الطيييباع زغيييية الحفيييسظ  ديييى التيييالم ضمطيييع

دييية  هييدف ملييى  جميييع . ضرحب المجدف ز مالق  م( 145)نروب الطبا ست
س أل التوجيهية ال مدييية ذات الصييدة ز  مييسج المتييسئ  المت دييية زحمسييية الم  

لتييالم ضأكييد أرمييية التحييسضر  ييالل  مديييست التييالم ال فيي   ييت  مديييست ا
ض ت  مدية مطسء التالم مييع اليييوات المتييدحة ضالجمس ييست المتييدحة زرييقل 

ت ديييق ذليييك،  يميييس    . ض يييالضة  ديييى( 146)اغ  المت ديييية زحمسيييية ال فييي الريييو 
زسلحسليييية  ييييت أ غسنتييييتسل، أكييييد المجدييييف أرمييييية م ييييالء ا رتمييييسم الواجييييب 

 . ( 147)ضالمصسلحة سر جهو  التالملرواغ  حمسية ال ف   ت مم
 

مرن بشرأن حراالت التوصيات الصادرة عن مجلس األ - باء
 بعينها   لقة ببلدانإقليمية أو متع

ميييي  الميثييييسق  دييييى أل  ييييد و  33ميييي  المييييس ة  2الفييييياة  ييييط   
مجدييف األميي  أمييااف الطييباع ملييى أل يتييوضا مييس ميييطهم ميي  الطييباع زييسل اق 

 __________ 

 . 10ض  9الماجع نفت ، الفيا سل  (142) 
 . 16ض  15الماجع نفت ، الفيا سل  (143) 
 (144) S/PRST/2018/1 ،.الفياة الحس ية ضال راضل  
 . 3اة ، الفي(2018) 2427الياار  (145) 
 . 22الماجع نفت ، الفياة  (146) 
 (147) S/PRST/2018/2.الفياة الحس ية  راة ،  

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
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ة ذليييك. مذا رأى ضييياضر  33مييي  الميييس ة  1ديهيييس  يييت الفيييياة المطصيييوص  
 دى أل لدمجدييف أل  36المس ة م   1ضبسإلضس ة ملى ذلك،  ط  الفياة 

 2جييااءات ضميياق التتييوية. ض ييط  الفييياة مييس  يياان مالئمييًس ميي  اإل وصت ز 
كييولك  دييى أل المجدييف مذا رأى أل اسييتماار رييوا الطييباع  37ميي  المييس ة 

ي يياع لده ييا حفييظ التييالم ضاألميي  الييدضليي ،  ميي  شييقن   ييت الوانييع أل
 وصييت زمييس  يياان مالئمييًس أض  36ر مييس مذا كييسل ييييوم ز ميي  ض يييًس لدمييس ة نييا 

مذا  - دييى أل لمجدييف األميي   38الطييباع. ض ييط  المييس ة م  شاضر حيي  
أل ييييدم مليييهم  وصيييس   زيصييد حيي   -مدييب ملييي  جميييع المتطييسز ي  ذلييك 
 .37ملى  33 م الل زقحكسم الموا  م الطباع حاًل سدميًس، ضذلك مدضل 

وا اليتييييم الفا ييييت  اضييييس  سمييييس  يييي  ممسرسييييست ضيت ييييم  ريييي  
المجدف المت دية زسلتتوية التدمية لدمطسز ييست  ييت الحييس ت المت دييية م دييد 

 ديي   ة موا هس. ض طييد الت سميي  مييع الحييس ت الم يييدة التييتم ي  أض مط ي
الييدضليي ، اسييتهدم المجدييف  يهس المجدف ملى ضجو   هد د لدتالم ضاألم  

لفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق زييسلتوازي مييع  دييك أل ضات المتسحيية زموجييب اا
المتسحة زموجب الفص  التس س مط  م  أج  م ييس ة التييالم ملييى نصييسز  

ئ  جااءات أض ا  ييسع أسييسليب لتتييوية المطسز ييست زسلوسييسضالتوصية زس هسذ م
م  الميثسق،  ييت  33مس ة التدمية. ضبسستثطسء مشسرة صايحة ضاحدة ملى ال

صييومسل،  ييا  ضصييف  أ نييسن،    رييم  الييياارات ار  ت دييق زسلحسليية  ييت النييا 
الوار ة  ت روا ال اع ال سم الييياارات الم تمييدة صييااحة زموجييب الفصيي  

 مولة  ت الجبأ   التسزع ضال سشا. التسزع؛ ضرت مر

مجمو ة ضاس ة م  التوصيست ، ندم المجدف 2018ض ت  سم  
كمييس  ييت   يمييس  ت دييق زسلتتييوية التييدمية لدمطسز ييست، التييت كييسل م ظمهييس،

الفتيياات التييسزية، نبا ييست  ا دييية  ييت الميييسم األضل. ضكمييس رييو م ييي   ييت 
( ضنيييف األ ميييسل ال ييياع ال يييسم أ نيييسن،   يييس المجديييف األميييااف مليييى: )أ

الطيييسر؛ )ب(  طفييييو  مدييييست التيييالم ال دائيييية ض طفييييو ضنيييف  ائيييم إلميييالق 
ية ج( حيي  المطسز ييست التيسسيي الدضليية الرييسمدة لدجميييع؛ ) ضالمصسلحة ضبطسء

 الم دية؛ ) ( م سلجة األس سب الجورية لدطبا ست.
 
 وقف األعمال العدائية ووقف إطالق النار 

ة اله يييييييياة  يييييييت ميييييييع اسيييييييتماار الظييييييياضف األمطيييييييية ضاإلنتيييييييسني  
الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية ضالييييم ، حيييث المجديييف األميييااف المتحسربييية 

ف الم ا ييية لونييف  ائييم  دييى ضنييف األ مييسل ال دائييية  ييورا ض هيئيية الظيياض 
مونيييف األميييااف  يييت  ار يييور لا ميييسل  إلميييالق الطيييسر. ضرحيييب المجديييف

ضر ضالتطفييييو الكييسمدي  لريييا  نييب ضاحيييد ض  ييس مليييى ا حتيياامال دائييية مييي  جس
 ضنف ممالق الطسر  ت أضكاانيس ضل طسل، ضكولك  ت ما ف ست الجو ل.

ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييط“،  طييسضل  
ورية ال ابية التورية ضل طسل ضاليم ، ضكولك  ت المجدف الحسلة  ت الجمه

. ض يمييس  ت دييق زما ف ييست الجييو ل، شييد  المجدييف ( 148)ا ف ييست الجييو لم
م الوانييع  دييى  ييس ق مسيياائي  ضالجمهورييية ال ابييية ميياة أ يياى  دييى ا لتييبا

لفييض ا شيييت سك مييي  الييييوات  1974التييورية زييسحتاام أحكيييسم ا فييسق  يييسم 
  ييس ال ييا ي  ملييى ممسرسيية أنصييى  رجييست ضيي ط احتاامييس  نييييس ض سمييس، ض 

ضشييجع  طييع أي انتهسكييست لونييف ممييالق الطييسر ضلمط ييية الفصيي ،الطفف ضم
ا  صييسل التييت  يييوم مهييس نييوة األمييم  ال ييا ي   دييى ا سييتفس ة ميي  ضظيفيية

المتحييييدة لماان يييية  ييييض ا شييييت سك ميييي  أجيييي  م سلجيييية المتييييسئ  موضييييع 
مجدييف ليية  ييت ل طييسل، كييار ال. ض يمييس  ت دييق زسلحس( 149)ا رتمييسم المرييتاك

ر ضإيجييس  حيي  لييى   ييم ضنييف  ائييم إلمييالق الطييس  و يي  مسيياائي  ضل طييسل م
 .  ( 150)موي  األج 

زيييسلطباع  يييت الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية، مسليييب ض يميييس  ت ديييق  
المجدييييف زييييقل  ونييييف جميييييع األمييييااف األ مييييسل ال دائييييية  ضل  ييييق يا، 

 طفيييوا كييسمال ضشييسمال ميي     ميي   ييورا  دييى كفسليية  طفيييو رييوا الم دييب ضأل
ى ضنييف متييتيا لا مييسل ال دائييية التوص  مل مااف زغيةجسنب جميع األ

جمهورييييية ال ابييييية التييييورية لفتيييياة ألغييييااع منتييييسنية  ييييت جميييييع أنحييييسء ال
 وميييييس متتسلييييييس، لدتمكيييييي  مييييي  ميصيييييسل الم ونييييية  30 يييييي  ميييييد هس  ييييي    

س ة مليييى . ضبسإلضييي ( 151)اإلنتيييسنية  ديييى نحيييو آمييي  ضمتيييتما ض ضل  وائيييق
م التبامس هييس  جييسن ا فسنييست ذلييك، أرييسب المجدييف زجميييع األمييااف أل  حتييا 

التطفييييو الكسمييي  لديييياار  طيييسر اليسئمييية ضأل  فيييت مهيييس، شيييسمدةً ضنيييف مميييالق ال
، ضأرييسب زسلييدضل األ  ييسء أل  تييتغ  مييس لهييس ميي  نفييوذ (2016) 2268
 لتبامييست  ييسء زسألمييااف لكفسليية  طفيييو ضنييف األ مييسل ال دائييية، ضالو لييدى ا

ة لونف ممييالق اليسئمة، ض  م الجهو  الاامية ملى  هيئة الظاضف المالئم
. ضأشييسر المجدييف أي ييس ملييى م سل تيي  ( 152)الطييسر  دييى نحييو  ائييم ضمتييتما
جييااء ميي  أجيي   يتيييا م (2015) 2254زسلتطفيييو الكسميي  ضالفييوري لدييياار 

يول، لتيسست زييس ةع سوريةع ض ت ظ   مدية يمتدك زمسمهس التور ا نتيسل ا
 __________ 

الحسلييية  يييت الرييياق ” ، 23بييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء األضل، اليتيييم لم (148) 
  .“ األضسط

 . ضلمبيد م 2، الفياة (2018) 2450، ض 2، الفياة (2018) 2426الياارال  (149) 
الم دومييست  يي  ض ييية نييوة األمييم المتحييدة لماان يية  ييض ا شييت سك، انظييا الجييبء 

  .“  مديست حفظ التالم” ال سشا، اليتم األضل، 
 . 4، الفياة (2018) 2433الياار  (150) 
 . 1، الفياة (2018) 2401الياار  (151) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (152) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2268(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
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ض يس لد يسل الهتسمت الصس ر  يي  مجمو يية ال ميي  ميي  أجيي  سييورية  دييى 
الطحييو المطصييوص  دييي   ييت ال يسنييست الصييس رة  يي  الفايييق الييدضلت لييد م 

 .( 153)هسء الطباعسورية، م  أج  من 

، أ يياب المجدييف  يي  زييسلغ ندييي  ض يمييس  ت دييق زييسلطباع  ييت اليييم  
اإلنتيييسنية، ض  يييس جمييييع أميييااف الطيييباع مليييى اسيييتماار  يييدرور الحسلييية  مييي 

التهديييت  يييي  الريييياضر المتييي ية ضالييييد ول زحتيييي  نيييية  ييييت ال مدييييية التييييت 
ا  يو رس األمم المتحدة، مع كفسلة مرسركة مجدية ميي  جسنييب الميياأة ضسييسئ 

لتوصيييي  ملييييى حيييي  الفئييييست الطسنصيييية التمثييييي  مهييييدف  جييييسضز ال ي ييييست ضا
كييسنول األضل/ يتييم ا  13 ييت  . ض يب مماام ا فسق ستوكهولم( 154)سيسست
، ضرييييو ا فييييسق  تييييقلف ميييي  ا فييييسق زرييييقل مد طيييية الحد ييييدة ضمييييوانئ 2018

الحد دة ضالصييديف ضرأس  يتييى، ضآلييية  طفيوييية زرييقل  ف ييي  ا فييسق   ييس ل 
 التفيييسرم زرييييقل   ييييب،   يييس المجدييييف ال يييا ي  ملييييى  طفيييييواألسييياى ضبيييييسل 

أصييا المجديييف  ديييى . ض ( 155)ا  فييسق ض ييييس لدجييداضل البمطيييية المحييد ة  يييي 
ضاضرة ا حتيياام الكسميي  ميي  جسنييب جميييع األمييااف لونييف ممييالق الطييسر 
المتفيييق  ديييي  زريييقل محس ظييية الحد يييدة ضإ يييس ة نريييا الييييوات  ديييى أسيييسس 

اصييدة الت ييسضل زصييورة مطييسءة، زحتيي  نييية مت ييس ل، ض  ييس ال ييا ي  ملييى مو 
 تييي ية، ميييع الم  يييوث الهيييسص لاميييي  ال يييسم مليييى الييييم ،ض ضل شييياضر م

 ييت ذلييك زرييقل مواصييدة ال ميي  ميي  أجيي   حييييق اسييتياار ا نتصييس   سزميي 
اليمطت ضبرقل م سر صط سء، ضالمرسركة  ت جولة مي ديية ميي  المحس ثييست 

 .( 156)2019 ت كسنول الثسنت/ طس ا 

 م طييول ” يييسريا األمييي  ال ييسم  يي  التييو الال طييد ال ض ييت ممييسر 
مسلييب المجدييف زييقل  ت  ار ييور، ضجطوب التو ال“، ض يمس  ت دق زسلحسلة 

 كف جميع أمااف الطباع  ورا    جميع أ مسل ال طف ضبقل  دتبم مونف 
. ضأ يييس  المجديييف  قكييييد   مييي  لوثييييية ( 157)متيييتما ض ائيييم إلميييالق الطيييسر
ور زس ت سرريييس مميييسرا صيييسلحس ل مديييية التيييالم  يييت الدضحييية لدتيييالم  يييت  ار ييي 

 دييى ضثيييية  زييقل  كييفه الجمس ييست المتييدحة غيييا المونه يية ور ضمسلييب ار 
. ضحيييييث المجديييييف حكومييييية التييييييو ال ( 158)الدضحييييية  ييييي   اندييييية  طفييييييورس

 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2449الياار  (153) 
 (154) S/PRST/2018/5ة ضالثسنية  راة.، الفيا سل الثسني  
 . 3، الفياة (2018) 2451الياار  (155) 
 الماجع نفت .  (156) 
 . ضلمبيييييد ميييي  الم دومييييست، انظييييا الجييييبء34، الفييييياة (2018) 2429الييييياار  (157) 

  .“  يسريا األمي  ال سم    التو ال جطوب التو ال” ، 10األضل، اليتم 
 (158) S/PRST/2018/4 .الفياة الااز ة ، 

ضالحاكييست المتييدحة  دييى اإلسييااع زيي حااز  يييدم  ييت  طفيييو ا فييسق  اي يية 
ايييييت الا ييييع المتيييتوى الم طيييت ال اييييق التيييت ضضييي هس  اييييق ا  حيييس  األ 

ك  ونييييع ا فسنيييست ضنيييف األ ميييسل ال دائيييية ضا فسنيييست زسلتطفييييو، زميييس  يييت ذلييي 
المتس دة اإلنتسنية مي  األمااف، ضحث أي س الجمس ست المتييدحة غيييا 

ضبسإلضييييس ة ملييييى  . ( 159)المون ييية لال فييييسق  دييييى التونيييييع  دييييي   ضل مز ييييسء
ضنييف األ مييسل ال دائييية ميي   ذلك،   ل المجدف، ضإل كسل ند رحب زيي  الل  

ن يي  الحاكييست المتييدحة، زمييس  يهييس    وميية ضميي  جسنييب ضاحييد ميي  جسنييب الحك 
 صييي    ييد الواحييد، حييث جميييع األمييااف  دييى    -يييا التييو ال  جيييل  حا 

التييييد مونييف األ مييسل ال دائييية ميي  جسنييب ضاحييد الييوي أ دطتيي  ض دييى م سحيية  
 .( 160)  وائق ضصول المتس دات اإلنتسنية ملى التكسل المحتسجي   ضل 

شيييي سر/  اا ا  28 يييية ض ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”رسييييسلة م ر  
األم  م  الممث  الدائم ألضكاانيييس لييدى ئيتة مجدف موجهة ملى ر  2014

(“، أ ال المجديييف ا نتهسكيييست المتيييتماة S/2014/136األميييم المتحيييدة )
سر  ييت شيياق أضكاانيييس ض  ييس ملييى  طفيييو ا لتبامييست لطظييسم ضنييف ممييالق الطيي 

ى  جد ييد التبامهييس . ضشجع المجدييف كيي  األمييااف  ديي ( 161)سكفض ا شت  ز 
ز مدية التالم ض طفيييو جميييع التييداميا المتفييق  ديهييس ميي  أجيي   حييييق  يييدم 

 .  ( 162) وري  ت  طفيو ا فسنست ميطتك
 
 تنفيذ عمليات السالم الشامل للجميع، وبناء الدولة والمصالحة  

ت أ غسنتييتسل، ضجمهورييية أ ايييييس  اإلشسرة ملييى األضضييسع  يي   سيسق  ت   
الوسيي ى، ضالصييومسل ضلي يييس،   ييس المجدييف األمييااف  ييت الميييدال ملييى  طفيييو  
 مديييست التييالم الرييسم  ضبطييسء الدضليية ضالمصييسلحة، مييع اإلشييسرة موجيي   ييسص  

مصيييييدانية.   جيييييااء انتهسزيييييست سيييييدمية ضذات مليييييى ضييييياضرة  هيئييييية الظييييياضف إل 
لحييي  األزمتيييي  التيسسييييتي   ى مجيييااء حيييوار حييييييت  أي يييس  دييي المجديييف   ضحيييث 

ميتييسض ضشييد   دييى أرمييية مجييااء انتهسزييست    -اليييسئمتي   ييت مورضنييدي ضغيطيييس  
 سدمية ضشفس ة ضذات مصدانية  ت مط ية غاب أ ايييس.  

زييسلجهو   ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت أ غسنتييتسل، رحييب المجدييف 
مييي  أجييي  الم يييت  يييت  مديييية  ةيييي المتيييتماة التيييت ميييولتهس الحكومييية األ غسن 

تالم إلجااء حوار زرقل المصسلحة ضالمرسركة التيسسية يرييم  الجميييع ال
 __________ 

 الماجع نفت .  (159) 
 (160) S/PRST/2018/19فياة الااز ة. ، ال 
 (161) S/PRST/2018/12 الفيييياة الثسنيييية. ضلمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء ،

  .“ ال طو  المتصدة زقضكاانيس” ، 21األضل، اليتم 
 (162) S/PRST/2018/12.الفياة الهسمتة ،  

https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/12
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ض يو ن أ غسنتتسل ض متك مبمسم ، زمس  ت ذلك المرسركة الف سلة ضالهس  يية 
. ( 163)لدمييييياأة،  ديييييى الطحيييييو المطصيييييوص  ديييييي   يييييت مييييييسل مييييي  ما كسمييييي 

مجييسلف الميسم ييست  ييت   ت دييق زس نتهسزييست ال المسنييية ضانتهسزييست ض يمييس
، 2019ضا نتهسزييست الائسسييية  ييت  ييسم  2018 راي  األضل/أكتييوبا  20

أريييييسب المجديييييف زجمييييييع األميييييااف الم طيييييية التيييييييد زسلرييييياضر األسسسيييييية 
المطصيييييوص  ديهيييييس  يييييت نيييييسنول ا نتهسزيييييست ضجمييييييع األنظمييييية األ ييييياى 

مديييية  س يا الطبارييية  يييت جمييييع مااحييي  ريييون ال  بام زيييق دى م ييي الصيييدة ضا لتييي  ذات 
د الطتيجُة الطهسئية مرا َة ش ب  الهسمة ضالتسريهية،   .  ( 164)أ غسنتتسل   زحيث  جتهِّ

ااب  يي  مورضندي، كار المجدف اإل يي ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت  
الحييوار مييي  ال ورضنييد ي  ض  ييس جميييع ء زييطء التيييدم  ييت ندييي  ال ميييق مزا

األمااف ال ورضندية الم طية ملييى المرييسركة مطرييسر ض ضل شيياضر  ييت  دييك 
. ضأضيييسف أل مييي  األرميييية زمكيييسل أل  دتيييبم كييي ه األميييااف، ( 165)ال مديييية
رييييس جمس يييية شيييياق أ ايييييييس، ضأل سيييييمس الحكوميييية، زسل مدييييية التييييت  يو  ض 

، ضشد   دى أل الحوار رييو 2020انتهسزست  سم  ملى ا فسق ن    توصه 
ال مدية الوحيدة اليسمدة لالستماار  ت التوص  ملى  حييق  توية سيسسييية 

. ضإضيييييس ة ملييييى ذليييييك،   يييييس المجديييييف  ضل ( 166)متييييتدامة  يييييت مورضنيييييدي
ندي، ضا متطسع    المط ية ملى اإلسهسم  ت ميجس  ح  سيسست  ت مورض 

 .  ( 167)الدضلت زموجب اليسنول أي  د  ، ضاحتاام التبامس هس 

ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”مط ييية ضسييط أ ايييييس“، ض يمييس  ت دييق  
س الوس ى، حييث المجدييف الجمس ييست المتييدحة زسلطباع  ت جمهورية أ اييي 

مييييع أشييييكسل ال طييييف ضاألنريييي ة المب ب يييية  دييييد  دييييى ضنييييف ج يييت ذلييييك ال
لالستياار، ضإليسء أسدحتهس  ورا ض ضل نيد أض شار، ضالمرسركة ال طسءة  ت 

. ضإذ أحسر المجدف  دمييس زس نتهسزييست الميييار مجااؤرييس ( 168)  مدية التالم
ييييييس  ييييت الفتيييياة المي ديييية، شييييد   دييييى  يييت جميييييع أنحييييسء مط ييييية ضسييييط أ ا 

الم طية الومطية م ييس لتيتيييا التح يييا الم كييا الجهست ضاضرة أل   م  
 __________ 

، S/PRST/2018/2. ضانظيييييييا أي يييييييًس 10، الفيييييييياة (2018) 2405اليييييييياار  (163) 
لجيبء األضل، الفياات الثسلثية ضالااز ية ضال سشياة. ضلمبييد مي  الم دوميست، انظيا ا

  .“ تتسلالحسلة  ت أ غسن” ، 17اليتم 
 (164) S/PRST/2018/15 .الفياة التس سة ، 
 (165) S/PRST/2018/7لجييييبء ، الفييييياة الثسنييييية. ضلمبيييييد ميييي  الم دومييييست، انظييييا ا

  .“ الحسلة  ت مورضندي” ، 4األضل، اليتم 
 (166) S/PRST/2018/7.الفياة الثسنية ،  
 الماجع نفت ، الفياة التس سة.  (167) 
 (168) S/PRST/2018/17سشيياة. ضلمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا الجييبء ، الفييياة ال 

  .“ ييسمط ية ضسط أ اي” ، 9األضل، اليتم 

لالنتهسزيييييست، ضإجاائهيييييس  يييييت كطيييييف التيييييالم ضالريييييفس ية ضالمصيييييدانية، ميييييع 
 يياص متكس ئيية لجميييع الماشييحي  ضالمرييسركة الكسمديية ضالمتتييسضية  ضييمسل
 .  ( 169) لدماأة  ضالف سلة

رييييية أ اييييييييس ض يمييييس  ت ديييييق زسل طييييد الم طيييييول ”الحسليييية  يييييت جمهو  
مهوريييييية أ اييييييييس ف جائي   لييييي الوسييييي ى“، أكيييييد المجديييييف مييييي  جد يييييد   مييييي 

الوس ى،  وستي  آرشسنغ  وا  اا،  ييت جهييو ن الاامييية ملييى  حييييق التييالم 
ضا سييتياار الييدائمي   ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، ض  ييس التييد ست ملييى 
أل  تهييو  ضل  ييق يا كيي  مييس  دييبم ميي    ييوات لدييد ع نييدمس زييسلحوار مييع 

  المجديييف . ضشيييد( 170)الجمس يييست المتيييدحة، ض  بييييب المصيييسلحة الومطيييية
 دى الحسجة المدحة ملى محااز المبيد م  التيييدم  ييت منسميية حييوار ممييوح 
ضشييسم  مييي  التيييد ست ضالجمس ييست المتييدحة،   يييال  يي  جميييع شييياائح 
ع  ييييي  مرييييسركة الميييياأة مرييييسركة كسمديييية ض  سليييية، ضشييييجع  المجتمييييع،  رييييجَّ

 .( 711)المدكية الومطية ل مدية التالم ض وسيع ن سنهس الائيف  دى  اسي 

ميتييسض“، أرييسب  -ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  ييت غيطيييس  
ميتييسض ملييى ا حتيياام  -المجدييف زسلجهييست صييسح ة المصييدحة  ييت غيطيييس 

ضا متثيييييييسل الصيييييييسرمي    فيييييييسق كونيييييييسكاي ضلهاي ييييييية ماييييييييق الجمس ييييييية 
جة  ال س هييس ضالتصييدي لدتحييديست ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس  ت م سل

. ضأرسب المجدف أي س زسلتد ست ضجميع األمااف ( 172)التت  واج  مددرس
صيييييسح ة المصيييييدحة، زميييييس  يهيييييس الييييييوات المتيييييدحة ضاألحيييييباب التيسسيييييية 
ضالمجتميييع الميييدنت، مليييى اليييد ول  يييت حيييوار شيييسم  ضحييييييت ضال مييي  م يييس 

 سب الجورييية ل ييدم دى  وميييد التيييدم المحيياز حتييى اآلل، ضم سلجيية األسيي  
 .( 173)ا ستياار

ض يمس  ت دق زسلحسلة  ييت لي يييس، أ ييس  مجدييف األميي   قكيييد  ق يييدن  
 و يي  ض  م  الكسم  له يية  ميي  األمييم المتحييدة ميي  أجيي  لي يييس، ضكييار  

ال مدييية التيسسييية  يييق  ييتالتو ملييى جميييع الدي يييي  لد ميي  م ييس ميياضح ميي  
 __________ 

 (169) S/PRST/2018/17.الفياة الهسمتة  راة ،  
 (170) S/PRST/2018/14 ة الثسلثييية. ضلمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء ، الفييييا

  .“ جمهورية أ ايييس الوس ىالحسلة  ت ” ، 7األضل، اليتم 
 (171) S/PRST/2018/14 .الفياة الااز ة ، 
. ضلمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، 6، الفياة (2018) 2404الياار  (172) 

 .“ ميتسض -الحسلة  ت غيطيس ” ، 8اليتم 
 .9، الفياة (2018) 2404الياار  (173) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/15
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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. ضرحييب ( 174)الرييسمدة لدجميييع التييت ييو رييس الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم
المجدف زجميع الجهو  الم وضليية لت بيييب حييوار سيسسييت شييسم  مييي  جميييع 
الدي يييييي   ييييت ممييييسر ا  فييييسق التيسسييييت الدي ييييت، م كييييدا أل ا  فييييسق يظيييي  

. ض  ييييس المجدييييف ( 517)سيييييةاإلميييسر الوحيييييد الصييييسلح إلنهييييسء األزمييية التيس
جميع الييدضل األ  ييسء ملييى حييث جميييع الدي يييي   دييى ال ميي  زرييك  مطييسء 
ل مسل  وا ا الظاضف الالزميية إلجييااء ا نتهسزييست الومطييية،   ييال  يي  
  بييييب مريييسركة المييياأة  يييت ال مديييية التيسسيييية زصيييورة مجديييية ض ديييى نيييدم 

 .( 176)ا نتهسمية الاج ، زمس  ت ذلك  ت ال مدية المتسضاة مع

ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت الصييييومسل، رحييييب المجدييييف زييييسلتبام  
يييدم حكوميية الصييومسل ا  حس ييية، ض يييس لتيييس ة اليييسنول، زمواصييدة محييااز   

سف ضمتتيييم شيييسم  ضشيييف ديييى نحيييو زريييقل مطيييسء الدضلييية ضالطظيييسم ا  حيييس ي 
زسلمتيييسءلة مييي   يييالل الماحدييية التسليييية ل مديييية مااج ييية الدسيييتور، ضرحيييب 
أي ييس زييسلتبام الحكوميية ا  حس ييية ضالو يييست ا  حس ييية األ  ييسء زسل ميي  
م يييس زريييك  ضثييييق  يييت ريييوا الصيييد ، ضشيييجع  ديييى الحيييوار ميييع المجتميييع 

. ( 177)بء ضالريي سجمهور الصييومسلت، زمييس  ييت ذلييك م مييسج الطتييسالمدنت ضال
ضحييث المجدييف الحكوميية ا  حس ييية ضالو يييست ا  حس ييية األ  ييسء  دييى 
مواصدة محس ثست المصسلحة  دى الصيي يد المحدييت ضاإلنديمييت ضالييومطت، 

. ضحيييث المجديييف ( 178)“زميييس  يييت ذليييك اسيييتئطسف الحيييوار ميييع ”صيييومسليالند
 يييسء م ة ضالو ييييست ا  حس يييية األ  يييسء  ديييى أي يييس الحكومييية ا  حس يييي 

 .  ( 179)الومطت الاامية ملى  طفيو ا فسق ريك  األم ية لدجهو  األضلو 

ايييييس“، ض يمس  ت دق زسل طد الم طييول ” وميييد التييالم  ييت غيياب أ  
أت  ييت ال د ييد ميي  مدييدال زييسلت ورات اإليجسمييية التييت مييا رحييب المجدييف 

 ايييييس، زمييس  ييت ذلييك الجهييو  المتواصييدة  ييت مجييااء اإلصييالحست غيياب أ
التيسسية ضالدستورية ضإصالح الي سع األمطت م  أج   حتي  الحوكمة، 
ض وميييييد الديميااميييييية ضزيييييس ة المريييييسركة التيييييدمية،   ييييال  ييييي  التيييييداميا 

لم طية، زمس  ت نتسل، ضشجع الجهست الومطية اهوة لت بيب حيوق اإلالمت 
 __________ 

 (174) S/PRST/2018/11 الفيييياة األضليييى. ضلمبييييد مييي  الم دوميييست، انظيييا الجيييبء ،
 .“ الحسلة  ت لي يس” ، 13م األضل، اليت

 (175) S/PRST/2018/11.الفياة الثسنية ، 
 ، الفياة الهسمتة.الماجع نفت  (176) 
الم دومييييست، انظييييا الجييييبء . ضلمبيييييد ميييي  11، الفييييياة (2018) 2408الييييياار  (177) 

 .“ الحسلة  ت الصومسل” ، 3األضل، اليتم 
 . 12، الفياة (2018) 2408الياار  (178) 
 (179) S/PRST/2018/13 .الفياة التسز ة ، 

المدنت،  دى مواصدة المرسركة  ت الحييوار ميياضح التتييسمح ذلك المجتمع 
. ضشييييد  المجدييييف  دييييى الحسجيييية ملييييى أل   ميييي  الجهييييست ( 180)ضالرييييمولية

الم طية الومطية م س لتيتيا التح يا  نتهسزست سدمية ضشفس ة ضموثونيية 
ريييسركة ضحثهييس  دييى ال ميي   دييى زيييس ة م  ييت الونييت المطسسييب، ضإجاائهييس
 -. ضإذ كار المجدف اإل ااب    ندييي  مزاء الحسليية  ييت غيطيييس ( 181)الماأة 

ميتسض، أرسب زجميع اليس ة التيسسيي  أل  تمتكوا زقحكسم ا فسق كونسكاي 
 .( 182)م  التق يا ضأل يكمدوا  طفيون  ضل مبيد

 حل المنازعات المعلقة 

ضمط ييييية أميييييت، ضالحييييدض   ييييت ن يييياص،   يمييييس  ت دييييق زسلحييييس ت 
صيييييحااء الغابيييييية،   يييييس المجديييييف التيييييو ال، ضال التيييييو ال ضجطيييييوب ميييييي 

األمييااف ملييى حيي  المطسز ييست الم دييية  يي  مايييق الحييوار زغييية التوصيي  
 ملى  توية سيسسية.

 فيمس  ت دق زسل طد الم طول ”الحسلة  ت ن اص“، أرسب المجدف  
اإلسييهسم زجهو رمييس  ييت اليونييسنت  زييسلب يمي  الي اصييت التاكييت ضالي اصييت

راييية، ج   يايب ضجهست الطظا زرقل الي ييسيس الجو مبيد م  ال م  م  أ
ض كثييييييف ال مييييي  ميييييع الدجيييييسل التيطيييييية مهيييييدف   بييييييب ا  صيييييس ت ميييييي  
ال يييييسئفتي  ض حتيييييي  الحييييييسة اليوميييييية لدي سرصييييية، ض حتيييييي  الجيييييو ال يييييسم 

نت مجتمييع المييدلدتفسضع م  أجيي  التوصيي  ملييى  تييوية ضزيييس ة مرييسركة ال
دييف أي ييس مهمييس ال ميي  ب المج. ضأرييس( 183) ييت ال مدييية، حتييب ا نت ييسء

مهميييةع  ديييى نحيييو مطفيييتح ض يييالق ضا لتيييبام الكسمييي  ز مديييية التتيييوية  حيييت 
ر سيييية األميييم المتحيييدة، ضاسيييتهدام مريييسضرات األميييم المتحيييدة إل يييس ة ميييدء 

. ضشييد  ( 184)المفسضضييست، ض جطييب أي مجييااءات نييد   ييا زفيياص الطجييسح
مييع المييدنت، ضالميياأة دييى أرمييية المرييسركة الكسمديية ضالف سليية لدمجت  المجدف 

مااح   مدية التالم، كمس شد   دى أرمييية موج  الهصوص،  ت جميع 
 .  ( 185)ضالف سلة لدر سب المرسركة الكسمدة

 __________ 

 (180) S/PRST/2018/3  ،الفياة الااز ة. ضلمبيد م  الم دومست، انظيا الجيبء األضل ،
   ” وميد التالم  ت غاب أ ايييس“. ،  11اليتم  

 (181) S/PRST/2018/3  الفياة الهسمتة؛ ض ،S/PRST/2018/16 .الفياة التس سة ، 
 (182) S/PRST/2018/3.الفياة الثسمطة ، 
. ضلمبيد م  5، الفياة (2018) 2430، ض 4الفياة ، (2018) 2398ل الياارا (183) 

 .“ الحسلة  ت ن اص” ، 19اليتم الم دومست، انظا الجبء األضل، 
 .2، الفياة (2018) 2430الياار  (184) 
 .9ض  8الماجع نفت ، الفيا سل  (185) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
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المجدييف،  ييت  ض يمس  ت دق زمط ية أميييت المتطييسزع  ديهييس، مدييب 
ي  ال ييييييسم  يييييي  التييييييو ال ضجطييييييوب ممييييييسر ال طييييييد الم طييييييول ” يييييييسريا األميييييي 

التو ال“، ملى حكومتت التو ال ضجطوب التييو ال ا هييسذ   ييوات م يطيية 
نحييييو  طفيييييو ا  فييييسق مييييي  حكوميييية جمهورييييية التييييو ال ضالحاكيييية الريييي  ية 

، ا ي ست الم نتة ل  ارة ضاألم   ت مط ييية أميييتل الت لتحايا التو ال زرق
، إلحيييااز  ييييدم نحيييو منريييسء م ستيييست 2011حبياال/ ونيييي   20المييي ر  

م نتيية لمط ييية أميييت، زمييس  ييت ذلييك ميي   ييالل  طفيييو جميييع نيياارات لجطيية 
الانسزييية المريييتاكة  يييت أمييييت، ض طفييييو  يييداميا مطيييسء الثيييية ميييي  الي سئييي   يييت 

. ضكييار ( 186)ة الميياأة  ييت جميييع المااحيي مرييسركمط ييية أميييت، مييع كفسليية 
رن ضجييوب أل يظهييا جطييوب التييو ال ضالتييو ال أي ييس  قكيييد نييااالمجدييف 

 يييدمس مدموسييس  ييت   ديييم الحييدض ، ضحييد  التييداميا المحييد ة التييت سيييت ي  
 دى ال ا ي  ا هسذرس ن يي  أل  طظييا المجدييف  ييت  مد ييد ض ييية نييوة األمييم 

 م اآللييييية المرييييتاكة لاصييييد الحييييدض  ت لييييدالمتحييييدة األمطييييية الم نتيييية ألمييييي 
 .( 187)ضالتحيق مطهس

صييومسل“، ضإذ  صيياف ال ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  ييت 
حث المجدف مريتايييس ضجي ييو ت  دييى  زموجب الفص  التسزع م  الميثسق،

توية نبا همس  دى الحدض  زسلوسسئ  التدمية زمس  تتق مواصدة الجهو  لت 
مع اليسنول الدضلت    مايييق التو يييق أض التحكيييم أض التتييوية الي ييسئية، 

لمطسز ييست المحييد ة ة اأض أي ضسيدة أ اى  تفيييسل  ديهييس ميي  ضسييسئ   تييوي 
ضحييييث المجدييييف ال دييييد   أي ييييس  دييييى . ( 188)ميييي  الميثييييسق 33 ييييت المييييس ة 

التحسضر زرقل متقلة الميييس دي  الجي ييو يي  المفيييو     ييت اليتييسل، موسييسئ  
 . ( 189)يهتسران مطهس ا ست سنة موسسمة أي ماف 

لحسليية المت دييية زسلصييحااء الغابييية“،  ل طد الم طول ”ا ض يمس  ت دق زس  
شييد  المجدييف  دييى ضييياضرة محييااز  يييدم نحييو التوصييي  ملييى حيي  سيسسيييت  

. ضأريييييسب المجديييييف  ( 190) ضان يييييت ض مديييييت ض ائيييييم  ديييييى أسيييييسس مييييي  التوا يييييق 
 ضل شيييياضر    ال ييييسم   األمييييي  زييييسل ا ي  ملييييى اسييييتئطسف المفسضضييييست ما سييييية  

لمجسضر ي  ملى  يييديم مسييهسمست رسميية  مت ية ضبحت  نية، ضأرسب زسلدضلتي  ا 
 __________ 

. ضلمبيييييد ميييي  الم دومييييست، انظييييا 16ض  6، الفيا ييييسل (2018) 2416الييييياار  (186) 
 .“ ألمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال يسريا ا” ،  10الجبء األضل، اليتم  

 .  3ض    1، الفيا سل ( 2018)   2438، ض  3ض    1، الفيا سل ( 2018)   2412الياارال  (187) 
 . 7، الفياة (2018) 2444الياار  (188) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (189) 
. ضلمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، 2، الفياة (2018) 2414الياار  (190) 

  .“ ااء الغابيةالحسلة المت دية زسلصح” ، 1اليتم 

.  ( 191) التيسسيييية ضإليييى زييييس ة مريييسركتهمس  يييت  مديييية التفيييسضع  يييت ال مديييية  
أ اب المجدف      م  الكسم  ل مدية المفسضضييست الجد ييدة المتون يية   ضإذ 

ييييا التيييسنية  ية لتحا ة الرييي   ، شيييجع المغييياب ضالج هييي 2018ن ييي  نهسيييية  يييسم  
ريتسنيييس  دييى ال ميي  زصييورة مطييسءة مييع  الحمييااء ضضا ي الييورب ضالجبائييا ضمو 

رهصيييت لاميييي  ال يييسم لدصيييحااء الغابيييية، مييياضح مييي  التوا يييق،  الم  يييوث ال 
 .  ( 192) نسجحة  موال مدة ال مدية ل مسل التوص  ملى نتيجة 

 
 معالجة األسباب الجذرية للنزاع وبناء السالم 

س، ض ييت سيييسق   يية مطييسء التييالم  يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت لي اييي  
 ييت لي ايييس الم طونيية ”الحفييسظ  دييى التييالم ضضييمسل  حييييق التطمييية“ التييت 

، ( 193)(1620) 2333نيييدمهس األميييي  ال يييسم مليييى المجديييف  ميييال زيييسلياار 
التييد ست  شد  المجدف  دى الحسجة ملى مييول جهييو  موسيي ة ميي  جسنييب

رييييط  مدييييست المصيييسلحة، لم سلجييية األسييي سب الجوريييية لدطيييباع، ضإ يييس ة  ط 
ض ريييجيع اإلصيييالح البرا يييت، ض  يييع اإلصيييالحست الدسيييتورية ضالم ستيييية 

التييالم، ضبتييط ُنُدمس، ض  بيب المرسركة الطر ة لدطتسء ضالريي سب  ييت مطييسء 
، جتمس ييية  ييت جميييع أنحييسء ال دييدليية ضمييد مظديية الهييدمست ا سييد ة الدض 

اإلنتيييسل، ضبطيييسء الثيييية ميييي  الميييوامطي  ضمواصيييدة  حتيييي  احتييياام حييييوق 
 .( 194)الدي ايي  ضالم ستست الحكومية

 
التررري شرررارك بموجبهرررا األمرررين العرررام فررري  راراتالقررر  - جيم

اميررررة إلررررى تسرررروية المنازعررررات س الر المجلرررر  جهررررود
 السلميةبالوسائل 

ال ييسم أل  ط يييه  ميي  الميثيييسق  دييى أل لامييي   99 ييط  المييس ة  
أنهس ند  هد  حفييظ التييالم ضاألميي  الييدضليي ، المجدف ملى أية متقلة  اى 

لكيي  الميثيييسق   ي ييياهِّف زسلتحد يييد  ضر األميييي  ال يييسم  يميييس  ت ديييق زمتيييسئ  
أ مييسل المجديييف  دييى صييي يد مطيييع التييالم ضاألمييي . ضمييع ذليييك، انت يييت 

ي  ال ييسم  ييت دمطسز ييست مرييسركَة األميي ب الطبا ييست ضالتتييوية التييدمية لنرييو 
 انب ذات الصدة زجدضل األ مسل روا.جميع الجو 

 __________ 

  .4ض  3، الفيا سل (2018) 2414الياار  (191) 
 . 3، الفياة (2018) 2440الياار  (192) 
  ، الما ق.S/2017/282انظا  (193) 
 (194) S/PRST/2018/8 الفييياة الهسمتيية. ضلمبيييد مييي  الم دومييست، انظييا الجيييبء ،

  .“ الحسلة  ت لي ايس” ، 2األضل، اليتم 

https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/282
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
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ض يييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، أنيييا المجدييييف زجهييييو  المتييييس ت   
،  الحميدة التت نسم مهس األمي  ال سم، ضكولك جهييو  ممثدييي  ضم  وثييي  الهسصييي  

ييية ض طفيييو  طييف ميي   ييالل ضنييف األ مييسل ال دائ  ت ممسر التيي ت ملييى منهييسء ال  
 مدييييست سيسسيييية ض مدييييست مصيييسلحة  مميييالق الطيييسر اليييدائم، ض  مدييييست ضنيييف  

شييسمدة، ض تييوية المطسز ييست الم دييية، ض  ييم  مديييست ا نتيييسل التيسسييت ضبطييسء  
 التالم، ضالتصدي لدتهد دات ال سماة لدحدض  ضالمتسئ  الرسمدة. 

 
 العنف نهاءالمساعي الحميدة المبذولة إل 

ملييييى    رحييييب المجدييييف مت يييييي  الم  ييييوث الهييييسص لامييييي  ال ييييسم  
لتييمسح ليي   همتيي ، ض  ييس جميييع األمييااف ملييى ا اليييم ، ضأكييد   ميي  ليي   ييت م 

.  ( 195) ع األمااف الم طية  ييت اليييم  م  ض ضل  وائق ملى جمي زسلوصول الكس 
ضرحب المجدف أي ييس ز مييسر المفسضضييست الييوي  اضيي  الم  ييوث الهييسص  
 ييت سييتوكهولم، ضبس تباميي  مطسنريية رييوا اإلمييسر  ييالل الجوليية المي ديية ميي   

  ضضييست الاسييمية ميي  أجيي  التوصيي  ملييى لمحس ثييست  مهيييدا  سييتئطسف المفس ا 
ف لامي  ال ييسم ز نرييسء ضنرييا  ايييق مالئ ييت  المجد   . ضأذل ( 196) ح  سيسست 

ل ييدء رصييد ض  ييم ض يتيييا التطفيييو الفييوري   فييسق سييتوكهولم، زمييس  ييت ذلييك  
 . ( 197) م س ة الطرا مدب  ولت األمم المتحدة رئسسة لجطة  طتيق 

 
المسررراعي الحميررردة المبذولرررة لررردعم العمليرررات السياسرررية  

 وعمليات المصالحة

أماز المجدف  ضر األمي  ال سم  ت   ييم  مديييست شييسمدة  دييى  
الدضليية  ييت أ غسنتييتسل  د الحيييسة التيسسيية ضالمصييسلحة الومطييية ضبطييسء صيي 

 ط ية ضسط أ ايييس.سض ض ت مميت -يس ضبورضندي ضالصومسل ضغيط 

 فيمييييييس  ت دييييييق زسلحسليييييية  ييييييت أ غسنتييييييتسل، ضإذ رحييييييب المجدييييييف  
  ول  الحكومة األ غسنية م  جهو  متواصدة لدطهوع ز مدية التالم،  زمس

س ة ميي  المتييس ت الحميييدة التييت   ييولهس ز ثيية شييجع الحكوميية  دييى ا سييتف
، حتييب ال مدييية لييد م  دييكمم المتحدة لتيديم المتس دة ملييى أ غسنتييتسل األ

 .( 198)ا نت سء

ي، كييار المجدييف  قكيييد   ميي  ض يمس  ت دييق زسلحسليية  ييت مورضنييد 
م ضلدم  ييييوث الهييييسص لامييييي  ال ييييسم ملييييى مورضنييييدي الكسمييي  لامييييي  ال ييييس
 __________ 

 (195) S/PRST/2018/5.الفياة الثسنية  راة ،  
 . 4، الفياة (2018) 2451الياار  (196) 
 . 5الماجع نفت ، الفياة  (197) 
 . 10، الفياة (2018) 2405الياار  (198) 

  مييي  جهيييو  لدمريييسركة ضال مييي  ميييع حكومييية مورضنيييدي  ديييى  نييي   و يميييس 
دمس ز مدييييية مصييييسلحة شييييسمدة   جييييسضز المييييقزق التيسسييييت اليييياار  ضالييييد ع نييييُ

سيييااع موضيييع . ض  يييس كيييولك األميييي  ال يييسم ضالحكومييية مليييى اإل( 199)لدجمييييع
كتييب الم  ييوث الهييسص، ضذلييك ميي  ض طفيو ا فييسق ماكييب ال  ثيية الهييسص زم

ااف الم ثهاة األ اى  دى   م الحوار ع األمومة ضمأج  ال م  مع الحك
الييوي  ييتم مييي  األمييااف ال ورضندييية زييييس ة جمس يية شيياق أ ايييييس ض طييسضل 
ثهاة متيييسئ  األمييي  ضسييييس ة الييييسنول، ضالتواصييي  ميييع جمييييع األميييااف المييي  

ال ورضنديييية  ديييى ضضيييع  الم طيييية زسألزمييية، ضال مييي  ميييع جمييييع األميييااف
اإلنتييسل ضالحسليية األمطييية ض هيئيية حيييوق    حسليية ييداميا ل طييسء الثييية ض حتييي 
 .( 200)التيسستمطس  مواتع لدحوار 

ر المجدييف ملييى ال ميي  ضبسإلشسرة ملى مط ييية ضسييط أ ايييييس، أشييس 
لوسييط أ ايييييس ضمكتييب لامييي  ال ييسم الممثيي  الهييسص الهييسم الييوي نييسم زيي  

األمييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس، ضأنييا مييدضر المكتييب اإلنديمييت  ييت 
ضجمهورييية   بيب الحوار التيسسييت الرييسم   ييت  رييس  ضالكييسمياضل ضغييسمول 

، ض ييييييت  رييييييجيع الكونغييييييو ضغيطيييييييس ا سييييييتوائية ضسييييييسل  ييييييومت ضبايطتييييييي ت
زس نتهسزييست أض التهفيييف صييدة ا ستياار  ت المط ييية ضمطييع األزمييست المت 

. ضشجع المجدف الممث  الهسص ضالمكتييب اإلنديمييت  دييى ( 201)م  حد هس
 مواصيييدة   يييم ز ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز يييس  لتحيييييق

نديمييية الاامييية ا ستياار  ت جمهورية أ ايييس الوس ى، ضزيييس ة الجهييو  اإل
ت جمهورييييية أ ايييييييس لحة  يييي ملييييى الم ييييت نييييدمس ز مدييييية التييييالم ضالمصييييس

الوسييييي ى مييييي   يييييالل الم يييييس رة األ ايييييييية لدتيييييالم ضالمصيييييسلحة ض سرمييييية 
  مييييييوز/ 17ال ايييييييق الهسصيييييية مهييييييس التييييييت ا تمييييييدت  ييييييت لي ا ييييييي   ييييييت 

ضرحييب المجدييف زسلييد م الييوي ندميي  المكتييب اإلنديمييت  ،( 202)2017  ولييي 
 .( 203)أ ايييس نتهسزست المي دة آنواك  ت  ضل مط ية ضسط  ت  يتيا ا

مجدييف   ميي  ض يمييس  ت دييق زجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، جييد  ال 
س الوسييي ى ضب ثييية الييييوي لدممثييي  الهيييسص لاميييي  ال يييسم لجمهوريييية أ ايييييي 

تحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية ز س  لاألمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األ
أ ايييس الوس ى  ت  طفيو الو ية المطومة زسل  ثة لد م سييد ست جمهورييية 

 __________ 

 (199) S/PRST/2018/7فياة التس سة  راة.، ال  
 الماجع نفت .  (200) 
 (201) S/PRST/2018/17 .الفياة الثسلثة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الحس ية  راة.  (202) 
 نفت ، الفياة الهسمتة  راة.  اجعالم (203) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
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. ( 204)التيييالمأ اييييييس الوسييي ى، زميييس  يييت ذليييك مييي   يييالل   مهيييس ل مديييية 
لييى زييسنغت ضكييي  األمييي  ضرحب المجدف زسلبيسرة المرييتاكة التييت نييسم مهييس م

تييدم ضاألميي   ييت ا  حييس  األ اييييت ع الضمفييو ال سم ل مديست حفييظ التييالم 
، ضأكد أرمية التييآزر مييي  المطظمتييي  لييد م  مدييية 2018 ت نيتسل/أماي  

 .( 205)وس ىلاالتالم  ت جمهورية أ ايييس 

ميتيييسض،   يييس المجديييف مليييى  -ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت غيطييييس  
 طفيييو  وصيييست ز ثيية ا سييت ااع ا سييتاا يجت  يمييس  ت دييق ز يياضرة نيييسم 

ميتييسض ز  ييس ة  -المتحييدة المتكسميي  ل طييسء التييالم  ييت غيطيييس مكتييب األمييم 
 الحسلييية  جييسن اليييدرات التيسسييية   مييس لدمتييس ت الحميييدة اكيييب جهييو ن 
 .( 206)ميتسض -غيطيس  مث  الهسص لامي  ال سم  تالتت   ولهس الم

لمجدييف ميي  جد ييد  ق يييدن ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت لي يييس، أكييد ا 
لي يييس، ضكييار   و يي  لمتحييدة ميي  أجيي   يية  ميي  األمييم اض  م  الكسم  له

جميييع الدي يييي  ملييى ال ميي  م ييس ميياضح ميي  التو يييق  ييت ال مدييية التيسسييية 
الهييسص لامييي  ال ييسم لدي يييس، ضشييد  الرييسمدة لدجميييع التييت ييو رييس الممثيي  

 ييت  يتيييا التوصيي   دييى أرمييية الييدضر الييوي   يي دع زيي  األمييم المتحييدة 
. ( 207)ست التيييييت  واجييييي  ال ديييييدمليييييى حييييي  سيسسيييييت يييييييو ن الدي ييييييول لدتحيييييدي 

المجدييف أي ييس زسلييدضر الائيتييت الييوي ي يي دع زيي  الممثيي  الهييسص  ضأنييا
سيييسس الدسيييتوري  يييت التريييسضر ميييع األميييااف الدي يييية مييي  أجييي  ضضيييع األ

 .( 208)الالزمةلالنتهسزست ضا تمس  اليواني  ا نتهسمية 

ض يمس  ت دييق زسلحسليية  ييت الصييومسل، أكييد المجدييف أرمييية الييد م  
المتيييس دة  يييت الصيييومسل مليييى اليييوي  يدمييي  ز ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم 

لييك نيييسم األمييم ال مدية التيسسية الرسمدة التت  يو رييس الحكوميية، زمييس  ييت ذ
مييًس ل مدييية التييالم ضالمصييسلحة المتحييدة م ييول جهييو  المتييس ت الحميييدة   

التيييت   ييي دع مهيييس حكومييية الصيييومسل ا  حس يييية، ض  سييييمس  يميييس  ت ديييق 
ييييبا ست ضحدههييييس، متوميييييد  رييييكي  الو يييييست، ضالوسييييسمة، ضمطييييع نريييي  وب الطي

متييسءلة  ض مديست مااج ة الدستور، ض يسسم المييوار  ضاإل يياا ات، ض حتييي 
 .( 209)اليسنول  الم ستست الصومسلية ض  بيب سيس ة

 
 __________ 

 (204) S/PRST/2018/14 .الفياة التسز ة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الهسمتة.  (205) 
 . 2، الفياة (2018) 2404الياار  (206) 
 (207) S/PRST/2018/11.الفياة األضلى ، 
 الماجع نفت ، الفياة الحس ية  راة.  (208) 
 . 3، الفياة (2018) 2408الياار  (209) 

 ولة لدعم تسوية المنازعات المعلقةالمساعي الحميدة المبذ 

مي  ال سم  ت   م اسييتئطسف المفسضضييست أنا المجدف مدضر األ 
 دييييق زسلحسليييية  ييييت التيسسييييية ميييي  أجيييي  حيييي  المطسز ييييست الم دييييية  يمييييس  ت 

 ن اص، ضمط ية أميت ضالصحااء الغابية.

 فيميييس  ت ديييق زي ييياص، رحيييب المجديييف زسسيييت دا  األميييي  ال يييسم  
لمواصييدة م سحيية متييس ي  الحميييدة لمتييس دة الجييسن ي  الي اصييت اليونييسنت 

لتاكت، مذا نارا م س ا نهاار مجد ا  ت مفسضضست مع ممداء ضالي اصت ا
. ضمدييب ملييى ( 210)ضأ يياب  يي    ميي  التييسم لييولك اإلرا ة التيسسية الالزميية

لدماحدة ا نتيسلية  يمييس  ت دييق زسلتتييوية   سم أل  واص  الته يطاألمي  ال
التييالم ضشييجع الجييسن ي   دييى ال ميي  م ييًس ضمييع نييوة األمييم المتحييدة لحفييظ 
. ( 211) ت ن اص ضب ثة األمم المتحدة لدمتس ت الحميييدة  ييت ذلييك الصييد 

ي   دييى اغتطييسم الفاصيية ضجميع المرسركي  الم طي ضحث المجدف الجسن ي  
سم متتريييسرة مييي  األميييم المتحييييدة التيييت أ سحهيييس   ييييي  األمييييي  ال ييي الهسمييية 

إلجييااء مرييسضرات مت مييية زرييقل ميياق الم ييت نييدمس، ضذلييك ميي   ييالل 
رسركة ال طسءة  ت  دك المرسضرات، ض جد ييد مرا  هييم التيسسييية ضالتييبامهم الم

 .( 212)األمم المتحدة يةزسلتوص  ملى  توية  حت ر س

 اييييق ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت مط يييية أمييييت، شيييجع المجديييف  
ا  حييييس  األ اييييييت الا يييييع المتييييتوى الم طييييت زسلتطفيييييو ضالم  ييييوث الهييييسص 

ضجطوب التو ال  دى مواصدة  طتيييق الجهييو   لامي  ال سم ملى التو ال
م اميية مييي  ال 2011وة ملييى التطفيييو الكسميي    فسنييست  ييسم ميي  أجيي  الييد 
م نتيية . ضشجع المجدف أي س نوة األمم المتحدة األمطية ال( 213)الحكومتي 

ألمييييت  ديييى التطتييييق ميييع الفاييييق ضالم  يييوث الهيييسص زريييقل المصيييسلحة 
 .( 214)التيسسيةالتالم ض و ية المجتمع المحدت ض مديست 

ت دييق زسلحسليية المت دييية زسلصييحااء الغابييية، أكييد المجدييف ض يمس    
ت لاميييييي  ال يييييسم   مييييي  التيييييسم ل يييييبم األميييييي  ال يييييسم ضالم  يييييوث الرهصييييي 

مد طسمية جد دة ضرضح جد دة  لدصحااء الغابية  دى استئطسف المفسضضست
حييي  سيسسيييت مي يييول ليييدى ال يييا ي ، يكفييي  لرييي ب  مهيييدف التوصييي  مليييى

ت سيييسق  ا ي ييست  تمسشييى مييع م ييس أل الصييحااء الغابييية  يايييا مصيييان  يي 
 __________ 

  .6، الفياة (2018) 2430، ض 5، الفياة (2018) 2398الياارال  (210) 
 الماجع نفت .  (211) 
  .1، الفياة (2018) 2430الياار  (212) 
 . 8، الفياة (2018) 2416الياار  (213) 
 . 9، الفياة (2018) 2445الياار  (214) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/11
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2430(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
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. ضشييجع المجدييف المغيياب ضج هيية ( 215)الميثييسق األمييم المتحييدة ضميسصييدن
لى المرييسركة  ييت ، التت استجسمت لدد وة م وليتسريو ضالجبائا ضموريتسنيسال

سئدة متييتد اة أضلييت ي يييد  ييت جطيييف،  دييى ال ميي  زصييورة مطييسءة اجتمسع م
 ييق،  ييالل  تيياة ال مدييية ل ييمسل مييع الم  ييوث الرهصييت، ميياضح ميي  التوا

 .( 216)نسجحة التوص  ملى نتيجة

 المساعي الحميدة المبذولة لدعم االنتقال السياسي وبناء السالم  

 يمييييييس  ت دييييييق زسلحسليييييية مييييييع لي ايييييييس، رحييييييب المجدييييييف زسلتطفيييييييو  
المتواص  له يية مطييسء التييالم  ييت لي ايييس، الم طونيية ”الحفييسظ  دييى التييالم 

ميييال زيييسلياار  ييقمي  التطميييية“، التيييت نيييدمهس األميييي  ال يييسم مليييى المجديييف  ض 
ذ أ يياب المجدييف  يي   يييد ان لدمتييسرمة الهسميية . ضإ( 217)(2016) 2333

التيييت نيييدمتهس ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت لي اييييس، التيييت أنجيييبت ض  تهيييس  يييت 
مدييب ملييى األمييي  ال ييسم مجييااء  راسيية لييدضر ،  يد 2018آذار/مسرس  30
 ايييييس  يييي  مايييييق ثيييية  ييييت  تييييوية الطبا ييييست ض ييييولي  التحييييديست  ييييت لي ال  

التيسسييية ضنظييسم الجييباءات ضغيييا  مسهسمست المتييس ت الحميييدة ضالوسييسمة
ذليييك مييي  ال وامييي  ذات الصيييدة التيييت أ سحيييت منجيييسز ض يييية ال  ثييية مطجيييسح 

 .( 218)الي اي  لمتحدةضانتيسلهس ملى  ايق األمم ا
 

 __________ 

 . 13، الفياة (2018) 2414الياار  (215) 
 . 3، الفياة (2018) 2440الياار  (216) 
 (217) S/PRST/2018/8متة. ، الفياة الهس 
  الماجع نفت ، الفيا سل الثسلثة ضالااز ة. (218) 

المسرراعي الحميرردة المبذولررة مررن أجررل التصرردي للتحررديات  
 العابرة للحدود

 يمس  ت دق زغاب أ ايييس ضمط ية التسح ، أ اب المجدييف  يي   
  ميييي  الكسميييي  لدممثيييي  الهييييسص لامييييي  ال ييييسم لغيييياب أ ايييييييس ضمط ييييية 

مييم  ، ض  دييع ملييى األنريي ة الجسرييية التييت ي يي دع مهييس مكتييب األالتييسح
نرييوب الطبا ييست المتحدة لغاب أ ايييييس ضمط ييية التييسح   ييت ميييس    مطييع 

الحميدة، ضالت سضل  ضل اإلنديمت ضاإلنديمت لم سلجيية ضالوسسمة ضالمتس ت 
األس سب الجورية لدطبا ست ضاأل  سر الرسمدة ضال سماة لدحدض  التييت  تهييد  

 .( 219)الحكم الاشيد تالم ضاألم ، ض  بيبال
 

 اإلقليمية  القرارات ذات الصلة بالتنظيمات أو الوكاالت  - دال 
مييي   52س ة  ييالل الفتييياة نيييد ا سيييت ااع، ض ميييال زقحكييسم المييي  

زييييي  اليييييوي  ييييييوم ضر الحسسيييييم الميثيييييسق، أ ييييياب المجديييييف  ييييي   ق ييييييدن لديييييد
تتييوية المطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية ضغيارييس ميي  التطظيمييست  ييت ال

التييدمية لدمطسز يييست، ضشيييج هس  دييى مواصيييدة  ديييك الجهييو  ض ديييى   بييييب 
الت ييسضل ضالتطتيييق مييع األمييم المتحييدة  ييت ذلييك الصييد . ض ييا   ييت الجييبء 

لتت اض دع سم  نااراُت المجدف زرقل الجهو  المرتاكة أض المتوازية االث 
 ت اإلنديميييية لتتيييويةمهيييس المجديييف ضالمطظميييست أض التطظيميييست أض الوكيييس 

 المطسز ست زسلوسسئ  التدمية  الل الفتاة نيد ا ست ااع.
 __________ 

 (219) S/PRST/2018/3 .الفياة الثسلثة ، 

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
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 مناقشة بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الفصل السادس من الميثاق  -  رابعا 
 حظةمال 
 تطسضل اليتم الاازع المطسنرست الائيتية التييت  ارت  ييت مجدييف  

 يمييييس  ت دييييق متفتيييييا أحكييييسم محييييد ة ضر ت  ييييت  2018األميييي   ييييت  ييييسم 
الفصيي  التييس س ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة زرييقل  ضر المجدييف ضاألمييي  

مطسنرييستِّ لاسم  ت  توية المطسز ست زسلوسسئ  التييدمية. ضيتييت  د اليتييم ال 
 المت دية زسلمطظمست اإلنديمية، التت  ا   ت الجبء الثسم .

ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ضر ت مشيييسرات صيييايحة مليييى  
، ضكييييولك ملييييى الفصيييي  ( 222)99ضالمييييس ة  ( 221)36ضالمييييس ة  ( 220)33المييييس ة 

 __________ 

، الصيييفحة S/PV.8185 يمييس  ت ديييق زصيييول التيييالم ضاألميي  اليييدضليي ، انظيييا  (220) 
ولطيييييييييييييييدا(؛ )ر 32) انتييييييييييييييس( ضالصيييييييييييييييفحة  29)التييييييييييييييويد(، ضالصيييييييييييييييفحة  25
)أضكاانييييييييس(،  77)كسزا تيييييييتسل(، ضالصيييييييفحة  20لصيييييييفحة ، اS/PV.8262 ض

)سيييييياي  95)جي ييييييو ت(، ضالصييييييفحة  93)ألمسنيييييييس(، ضالصييييييفحة  80ضالصيييييفحة 
ليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست(، ) ض  14، الصييييفحة S/PV.8334  نكييييس(؛ ض
)ا  حييييس   28(، ضالصييييفحة )الكويييييت 23)رولطييييدا(، ضالصييييفحة  19ضالصييييفحة 

 59ضالصيييفحة )ألمسنييييس(،  54)أضكاانييييس(، ضالصيييفحة  48الاضسيييت(، ضالصيييفحة 
)جي يييييييييو ت(،  70)سييييييييياي  نكيييييييييس(، ضالصيييييييييفحة  68)ال ا غيييييييييسل(، ضالصيييييييييفحة 

)جطيوب أ اييييس(،  83ضالصيفحة  )جمهورية  طيبضيال ال وليفسريية(، 77 ضالصفحة
)اإلمييسرات  92ضالصيفحة ) يييت نيسم(،  89)ن ياص(، ضالصيفحة  85ضالصيفحة 

  يييسر التيييت  هيييد   )أرميطييييس(؛ ض يميييس  ت ديييق زسأل   94ضالصيييفحة  ال ابيييية المتحيييدة(، 
 )غيطييس ا سييتوائية(؛   21  ، الصيفحة S/PV.8233التيالم ضاألمي  اليدضليي ، انظيا  

 15، الصيييييفحة S/PV.8398ض يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت الصيييييومسل، انظيييييا 
)جي يييو ت(؛ ض يميييس  ت ديييق زسلاسيييسلة  8، الصيييفحة S/PV.8322)جي يييو ت(؛ ض 
الموجهيييية ملييييى رئيتيييية مجدييييف األميييي  ميييي   2014  اا ا /شيييي سر 28الم ر يييية 

انظيييييييا  ،(S/2014/136دى األميييييييم المتحيييييييدة )الممثييييييي  اليييييييدائم ألضكاانييييييييس لييييييي 
S/PV.8410 الكويت(. 9، الصفحة( 

  4، الصيييفحة  S/PV.8262التيييالم ضاألميي  اليييدضليي ، انظيييا   يمييس  ت ديييق زصيييول   (221) 
  24الفهيييياي(، ضالصييييفحة  )ك يييييا الي ييييسة  ييييت محكميييية ال ييييدل الدضلييييية ضرئيتييييهس  

)مصيا(،    49) ضلة موليفيس المت د ة اليوميست(، ضالصفحة    29)مياض(، ضالصفحة 
   )جي و ت(.   93)الطمتس(، ضالصفحة    91لصفحة )مي سليس(، ضا   67ضالصفحة 

(، انظييييييييا  S/2017/507ة رئيييييييييف مجدييييييييف األميييييييي  )  يميييييييس  ت دييييييييق متطفيييييييييو مييييييييوكا  (222) 
S/PV.8175  66 ضالصيييفحة   )ميييطغال يل(   61)التيييويد(، ضالصيييفحة    23، الصيييفحة 
)الكوييييييت(؛ ض يمييييس  ت دييييق زصيييييول  6، الصييييفحة S/PV.8339)أسييييتااليس(؛ ض 

)الكوييييييييييت(،    8، الصييييييييفحة  S/PV.8185ي ، انظييييييييا  التييييييييالم ضاألميييييييي  الييييييييدضلي 
  115، الصيفحة  S/PV.8262)التيويد(؛ ض    25)ميياض( ضالصيفحة   23 ضالصفحة 

)الممدكيييييييييييييييية المتحييييييييييييييييدة(؛  35، الصييييييييييييييييفحة S/PV.8395)سييييييييييييييييدو يطيس(؛ ض 
)مي سلييييييييييييييس(؛  75)أضكاانيييييييييييييس( ضالصييييييييييييفحة  48، الصييييييييييييفحة S/PV.8334 ض

، S/PV.8218ظ التيييالم، انظييييا  ت ديييق ز مدييييست األمييييم المتحيييدة لحفييي  ض يميييس
)أضكاانيس(؛ ض يمس  ت دق زحمسيية الميدنيي   يت الطبا يست المتيدحة،  85الصفحة 
  )جمهورية كوريس(. 74، الصفحة S/PV.8264انظا 

الميييداض ت، لكطهيييس  يييت م ظيييم الحيييس ت سق أثطيييسء مييي  الميثييي  ( 223)التيييس س
 37رية. ضلييم  ييا  أي مشييسرات صييايحة ملييى المييس ة  سييتو  طسنريية ثييا م لييم
 .38المس ة  أض

 __________ 

(، انظيييييا S/2017/507مجديييييف األمييييي  )تطفييييييو ميييييوكاة رئييييييف  يميييييس  ت ديييييق م (223) 
S/PV.8173  مياض(؛ ض 8، الصفحة( S/PV.8175 25، الصفحة  ،)رولطدا(

)ال حييييياي (؛ ض يميييييس  ت ديييييق زصيييييول  75ضالصيييييفحة  )زسكتيييييتسل( 44صيييييفحة ضال
)األميييي  ال يييسم(،  2، الصيييفحة S/PV.8185التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي ، انظيييا 

)مييييييياض(،  23)مثيوبيييييييس(، ضالصييييييفحة  19ت(، ضالصييييييفحة )الكوييييييي  8ضالصييييييفحة 
، الصييفحة S/PV.8262 ) انتييس(؛ ض 29فحة )التييويد(، ضالصيي  25ضالصييفحة 

)مييييييياض(،  24)غيطيييييييس ا سييييييتوائية(، ضالصييييييفحة  16)مولطييييييدا(، ضالصييييييفحة  13
) انتييييس(،  35يييييست(، ضالصييييفحة ) ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوم 29ضالصييييفحة 
ل(، )زسكتيتس 61الصيفحة )اليونيسل(، ض  53)الكوييت(، ضالصيفحة  39ضالصفحة 
 77)أسيييتااليس(، ضالصيييفحة  75)ا  حيييس  األضرضبيييت(، ضالصيييفحة  70 ضالصيييفحة

 88)الطياضي (، ضالصيفحة  84)جسمسيكيس(، ضالصيفحة  82)أضكاانيس(، ضالصفحة 
)جمهورية  طبضيال ال وليفسرية(، 105فحة )ل طسل(، ضالص  97)كيطيس(، ضالصفحة 

 109الصيييييفحة )ال ا غييييسل(، ض  108) يييييييت نييييسم(، ضالصيييييفحة  107ضالصييييفحة 
 115)رضانيييييييدا( ضالصيييييييفحة  113)اإلميييييييسرات ال ابيييييييية المتحيييييييدة(، ضالصيييييييفحة 

، S/PV.8395 )ميييييييييييياض(؛ ض 25، الصيييييييييييفحة S/PV.8293)سيييييييييييدو يطيس(؛ ض 
)مثيوبييس(،  32)التيويد(، ضالصيفحة  12   ال يسم(، ضالصيفحة)األميي 2الصفحة 
  59)زسكتيييييتسل(، ضالصيييييفحة    52)الممدكييييية المتحيييييدة(، ضالصيييييفحة    35ضالصيييييفحة  

،  S/PV.8334  )المغيياب(؛ ض   97) اكيييس(، ضالصييفحة    77)سويتيياا(، ضالصييفحة  
موليفييييييييس المت يييييييد ة    ) ضلييييييية   14ضالصيييييييفحة    )الممدكييييييية المتحيييييييدة(،   10الصيييييييفحة  

  21) انتييييييس(، ضالصييييييفحة    17)مولطييييييدا(، ضالصييييييفحة    15اليوميييييييست(، ضالصييييييفحة  
 34)الصييييي (، ضالصييييفحة  26)الكويييييت(، ضالصييييفحة  23)مييييياض(، ضالصييييفحة 

)ليهتطرييييييييييييتس  (،  41ضالصييييييييييييفحة  )زسكتييييييييييييتسل(، 36)مصييييييييييييا(، ضالصييييييييييييفحة 
 64، ضالصيييييييييفحة )المكتييييييييييك( 50)غوا يميييييييييس (، ضالصيييييييييفحة  47 ضالصيييييييييفحة

 77)المغيييياب(، ضالصييييفحة  72)كوبييييس(، ضالصييييفحة  69)مسييييتونيس(، ضالصييييفحة 
 82)سيييييدو يطيس(، ضالصيييييفحة  81)جمهوريييييية  طيييييبضيال ال وليفسريييييية(، ضالصيييييفحة 

)مندضنيتييييس(؛ ض يميييس  98)جطيييوب أ اييييييس( ضالصيييفحة  83)مديييديف(، ضالصيييفحة 
ى رئيييف مجدييف الموجهيية مليي  2018آذار/مييسرس  13 ت دييق زسلاسييسلة الم ر يية 

ألميي  ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية لد  ثيية الدائميية لدممدكيية المتحييدة ل اي سنيييس ا
(، انظيييييا S/2018/218ال ظميييييى ضأ الطيييييدا الريييييمسلية ليييييدى األميييييم المتحيييييدة )

S/PV.8203،  اض(؛ ض يميييس  ت ديييق زسلمتيييقلة المت ديييية مهيييس تت، )ميييي  8الصييفحة
 7) ضليية موليفييس المت ييد ة اليومييست( ضالصييفحة    4، الصيفحة  S/PV.8226انظيا  

ئية(؛ ض يمييييييس  ت دييييييق م طييييييسء التييييييالم ضالحفييييييسظ  دييييييي ، انظييييييا )غيطيييييييس ا سييييييتوا
S/PV.8243 مولطيييييدا(؛ ض يمييييييس  ت ديييييق زسلحسليييييية  يييييت الريييييياق  24، الصيييييفحة(

 52صيييفحة ، الS/PV.8244األضسيييط، زميييس  يييت ذليييك ن يييية  دتييي ي ، انظيييا 
 اييييس، انظيا )جمهورية  طبضيال ال وليفسرية(؛ ض يمس  ت دق زسلتالم ضاألمي   يت أ

S/PV.8407 جمهورييييية  طييييبضيال ال وليفسرييييية(؛ ض يمييييس  ت دييييق  57، الصييييفحة(
 ديى صييول  زسلت يسضل ميي  األمييم المتحيدة ضالمطظمييست اإلنديميية ض ضل اإلنديمييية

 9)الكويييت( ضالصييفحة    8، الصييفحة  S/PV.8340التييالم ضاألميي  الييدضليي ، انظييا  
 47)زسكتتسل(، ضالصفحة  46، الصفحة S/PV.8414)الممدكة المتحدة(؛ ض 
  )مندضنيتيس(. 72 وليفسرية( ضالصفحة )جمهورية  طبضيال ال
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اإلشييسرة ملييى  -ضيتييقلف رييوا اليتييم ميي  أرب يية أنتييسم رييت: ألييف  
مييي  الميثيييسق؛  33ضسييسئ  التتيييوية التيييدمية لدمطسز ييست  يييت ضيييوء المييس ة 

حكيييسم ميي  الميثيييسق زسلميسرنييية ميييع أ أرميييية أحكيييسم الفصييي  التيييس س - زييسء
ست اليسنونيييية مليييى محكمييية ال يييدل المطسز ييي محسلييية  -الفصييي  التيييسزع؛ جييييم 
اسييتهدام  -ميي  الميثييسق؛  ال  36ميي  المييس ة  3الدضلييية  ييت ضييوء الفييياة 
مييييي  الميثيييييسق لتتيييييوية المطسز يييييست زسلوسييييييسئ   99األميييييي  ال يييييسم لدميييييس ة 

لتييت جييات  يهييس مطسنرييست التييدمية. ضيت ييم  رييوا اليتييم أي ييس الحييس ت ا
  ااع.زس ست  لمرمولة ستورية ذات صدة  الل الفتاة ا

 
اإلشارة إلى وسائل التسوية السرلمية للمنازعرات فري  - ألف

 من الميثاق 33ضوء المادة 
م  الميثييسق  دييى أنيي  يجييب  دييى أمييااف أي  33 ط  المس ة  

نباع م  شقل استماارن أل ي اع حفظ التالم ضاألم  الدضلت لده ا أل 
يارييس ميي   دتمتوا حد  زس أل ذي مدء ز ايييق المفسضضيية أض الوسييسمة أض غ

أميييااف  مجديييف يتيييت يع أل  يييد والوسيييسئ  التيييدمية، ض رييييا مليييى أل ال
ل يتييوضا مييس ميييطهم ميي  الطييباع متدييك ال يياق. ض ييالل الفتيياة نيييد الطباع ملييى أ

 يمييييس  تصيييي  زييييسل طو   33ا سييييت ااع، أجايييييت مطسنرييييست زرييييقل المييييس ة 
(؛ 6ض  5التسليييييييية: )أ( ”صيييييييول التيييييييالم ضاألمييييييي  اليييييييدضليي “ )الحسلتيييييييسل 

 (.7”الماأة ضالتالم ضاألم “ )الحسلة  ()ب ض
 
 5الحالة  
 لدوليينم واألمن اصون السال 

اى المجدييييييف،  ييييييت جدتييييييت  ، أجيييييي 2018أيسر/مييييييس و  17 ييييييت  
لطييييدا، التييييت  ولييييت هييييس مو  ممت  ( 224)مفسريمييييية مطييييسء  دييييى مييييوكاة ،8262

الائسسيية ليييولك الرييها، مطسنرييية مفتوحييية ر ي يية المتيييتوى  ييت مميييسر ال طيييد 
الم طول ”صول التالم ضاألم  الدضليي “ ضال طد الفا ت الم طول ”التمتييك 

يي “. ضذكييييات زسليييييسنول الييييدضلت  ييييت سيييييسق صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضل
سق مييي  ال ييسم، أل الميثيي تكدمة زسلطيسزة    األرئيتة   وال األمي  ال سم، م

ييييييقما زسسيييييتهدام أي ضسيييييسئ  ز يطهيييييس لتتيييييوية المطسز يييييست ميييييي  اليييييدضل   
األ  سء، ضرو    طرئ أي  تدت  رامت  يمس ميطهس. ضالدضل األ  ييسء 

تو ييييييق، حييييياة  يييييت ا  تييييييسر ميييييي  التفيييييسضع، ضالتحيييييييق، ضالوسيييييسمة، ضال
التا ي يييييست  دجيييييوء مليييييى الوكيييييس ت أضضالتحكييييييم، ضالتتيييييوية الي يييييسئية، ضال

ضغيارس م  الوسسئ  التدمية التييت  هتسررييس. ضيمكيي  لدمجدييف أل  اإلنديمية
 __________ 

 (224) S/2018/417/Rev.1 .الما ق ، 

 ييييد و الييييدضل ملييييى  تييييوية مطسز س هييييس ضيتييييتا ت انت سرهييييس ملييييى الوسييييسئ  
ضأل المتسحة لهس، ضأل  وصييت الييدضل زييقل  تييتهدم ضسيييدة م يطيية لدتتييوية، 

األميييي    هتسرريييس، أض أل ُيكديييف يييد م اليييدضل  يييت اسيييتهدام الوسيييسئ  التيييت 
 ى مليييى متيييس د هس  ديييى التوصييي  مليييى  تيييوية مييي  ضحتيييى ال يييسم زيييقل يتييي 

 .( 225)لولك الغاع منرسء ريئة  ا ية

  مولطيييدا الفصييي  المطسنرييية التيييت  ديييت ذليييك، ضصيييف ممثييي ض يييت  
سق زقنيي  أنجييع أ اة ميي  األ ضات  حييت  صيياف المجتمييع التس س م  الميث 

. ضنييسل ممثيي  غيطيييس ( 226)الييدضلت  ييت حسليية الهال ييست ضالطبا ييست الوشيييكة
سئ  ا سييييتوائية منيييي  ميييي  المهييييم الترييييجيع  دييييى  تييييوية المطسز ييييست زسلوسيييي 

يرييك  جييبءًا  تتييم زسل ييدل ضاألمييسل، زس ت ييسر أل ذلييك التييدمية ل دييو   ييسلم 
م ييس أل اليييسنول اليييدضلت المكاسيية  ييت الفصييي  أسسسيييًس ضم ييدأ أسسسيييًس مييي  

. ضأشيييييسر ممثييييي  التيييييويد مليييييى أل اليوا يييييد الدضليييييية ليتيييييت ( 227)التيييييس س
ضاضرية لصول التالم ضاألميي  الييدضليي   حتييب، ميي    كييد أي ييًس ضاجييب 

 . ضأشييسر( 228)لمطسز ييست زسلوسييسئ  التييدميةالدضل  ييت مجييسل  تييوية ا جميع
ي سليييس ملييى أل لدييدضل سييد ة  يد اييية ضاسيي ة  ييت ا تيييسر اآلليييست ممثيي  م

لتتوية المطسز ست، ضأنيي   ط غييت لهييس أل   ييدي حتيي  الطييية ضميييب التييم ة 
لتتيييوية  ال س هيييس، زميييس  يييت ذليييك  ييي  ماييييق الوسيييسئ  غييييا الي يييسئية، 

. ( 229)سلم ييس أل اليسنونييية األسسسيييةل متييتوحسة ميي  التييييد ز شيياي ة أل  كييو 
رجطتييي  مل أي مايييية لدتتييوية التييدمية لدمطسز ييست  صييدح ممثيي  األضنييسل 

أي ييس لحيي  المطسز ييست. ضأشييسر  حد ييدا ملييى التفييسضع،  رييد   دييى أرمييية 
ضييييمسل امتثييييسل أمييييااف المطسز ييييست زحتيييي  نييييية لطييييداءات ريئييييست األمييييم 

سع  يي  أي مجييااء يمكيي  أل جااء مفسضضست ضا متط المتحدة الدا ية ملى م
 غييت لدييدضل   الطباع زسلوسييسئ  التييدمية. ضأضييسف أنيي   ط ييوع التبامهس زح

 غيا األمااف  ت الطباع أل  متطع أي س    أي سييدوك يمكيي  أل يهيياب
 .( 230)التتوية التدمية

اانيييس أل م ييدأ التتييوية التييدمية لدمطسز ييست  طرييئ مث  أضكضأكد م 
التبامييييست  دييييى األجهييييبة الائيتييييية لامييييم المتحييييدة، زمييييس  يهييييس المجدييييف، 

 __________ 

 (225) S/PV.8262 3، الصفحة . 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (226) 
 . 17صفحة الماجع نفت ، ال (227) 
 . 27الماجع نفت ، الصفحة  (228) 
 . 67الماجع نفت ، الصفحة  (229) 
 . 83الماجع نفت ، الصفحة  (230) 

https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
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. ( 231)سيييمس  ييت    يييق أحكييسم الفصييدي  التييس س ضالتييسزع ميي  الميثييسق ض 
المجدييف أل يتييتهدم جميييع األ ضات نيي  يجييب  دييى ضذكا ممث  الكويت أ
لتس س، زمس  ييت ذلييك التفييسضع ضالتحييييق ضالوسييسمة التت  و ارس الفص  ا

 ييييييق ضالتحكييييييم ضالتتيييييوية الي يييييسئية، لدمتيييييس دة  ديييييى مطيييييع نريييييوب ضالتو 
. ضنييييسل ممثييي  جسمسيكييييس منييي   ط غييييت أل يكيييول  دييييى األمييييااف ( 232)الطيييباع

لمتسحة لدتوص  ملى ح  ع اآل سق االم طية  ت مطسز ة مس استكرسف جمي 
ألمييم المتحييدة ا ضيي الع مييدضر  ييت سييدمت، ضيط غييت أل يكييول زميييدضر ا

يمس  ييت مواجهيية الهال ييست ال ويديية األمييد التييت  يتيييا ذلييك الحيي ،   سيي 
. ضأضييسف ( 233) تييتغ  زرييقنهس جميييع الييُطه  الم يوليية اسييتغال  كييسمال لييم

 تييييوية  ءات ضإمييييسرممثيييي  رضانييييدا أل المجدييييف يجييييب أل يتييييتهدم مجيييياا
 .( 234)الميثسقم   38ملى  33المطسز ست سدميس، ضبهسصة الموا  

 ضشد  ممث  مياض  دييى أرمييية   بيييب نييدرات األمييم المتحييدة  ييت 
هييييوا الغيييياع، مجييييسلت الدمدومسسييييية الونسئييييية ضاإلنييييوار الم كييييا الالزمييييي  ل

. ضأكد ممثيي  التييويد أل  دييى ( 235)م  الميثسق 99ض  34امتثس  لدمس  ي  
المجدييف أل ييييوم زييقكثا ميي  ر  الف يي   دييى أ مييسل ال طييف ضأل  دييي  أل 

 ضات اإلنيييوار الم كيييا مليييى أنصيييى حيييد ممكييي . ضإذ أشيييسر مليييى تهدم أيتييي 
سئ  م األمييي  ال ييسم زمطييع نرييوب الطبا ييست ض تييوية المطسز ييست زسلوسيي التييبا

التيييييييدمية، شييييييييج    دييييييييى م مييييييييسج مطظييييييييورات ضأ ضات اليييييييييسنول الييييييييدضلت 
. ( 236)الصيييييدة زريييييك  أضضيييييح  طيييييد  ييييييديم التييييييسريا مليييييى المجديييييف ذات

ت ال ابية المتحدة أل ي دب المجدف م  مسراضبسلمث ، انتاحت ممثدة اإل
ايا    الوسسئ  المهتدفة لتتوية المطسز ست، يحييد  األمي  ال سم م دا   ي

 .( 237)المطسز ستمسرسة رون الوسسئ   ت التهفيف م  حدة استهدام ضم

مثيي  الطمتييس  دييى ضيياضرة   بيييب اله يياات الومطييية  ييت   مضشييده  
. ضأمييييياز ممثييييي  ليتوانييييييس أل ( 238)مجيييييسل الوسيييييسمة ضالدمدومسسيييييية الونسئيييييية

الطهييوع زسلدمدومسسييية الونسئييية ضال ميي  الم كييا ضجهييو  الوسييسمة    ييبال 
ست ضالفظسئع الجمس ية ضضصف ضضع حد ل  ييالت ميي  با حيويًس لمطع الط 

 __________ 

 . 79الماجع نفت ، الصفحة  (231) 
 . 41الماجع نفت ، الصفحة  (232) 
 . 82الماجع نفت ، الصفحة  (233) 
 . 114الماجع نفت ، الصفحة  (234) 
 . 24لصفحة الماجع نفت ، ا (235) 
 . 28الماجع نفت ، الصفحة  (236) 
 . 110الماجع نفت ، الصفحة  (237) 
 . 91الماجع نفت ، الصفحة  (238) 

متييسءلة موصييفهمس  طصيياي  حسسييمي   ييت مجييسل مطييع ال يييسب ضضييمسل ال
. ض  يييس ممثييي  ا  حيييس  األضرضبيييت المجديييف مليييى أل ( 239)نريييوب الطبا يييست

 واصيي   دييى نحييو أكثييا انتظسمييس مجييااء مطسنرييست م كيياة زرييقل الحييس ت 
دييييى أسييييسس أكثييييا انتظسمييييس.   التييييت  ط ييييوي  دييييى   ييييا الطييييباع ال طيييييف

وا ضيييد مرييياضع نييياار ضأضيييسف أنييي   ط غيييت أل  يييسء المجديييف أ  يصيييو  
مصييدانية زرييقل مجييااءات مطسسيي ة التونيييت ضحسسييمة إلنهييسء ار كييسب  ذي

جيييياائم اإلزييييس ة الجمس ييييية أض الجيييياائم ضييييد اإلنتييييسنية أض جيييياائم الحيييياب، 
  يمكييي  نييي ألمطيييع ريييون الجييياائم. ضذكيييا ممثييي  ا  حيييس  األضرضبيييت أي يييس  أض

يثييييسق ميييي  الم 34لدمجدييييف أل يتيييي ى ملييييى زيييييس ة ا سييييتفس ة ميييي  المييييس ة 
. ض  ييس ممثيي  الطيياضي  المجدييف ( 240)الحييس ت لدتحييييق  ييت المطسز ييست أض

ملييى مظهييسر الوحييدة  ييت  يييديم الييد م الكسميي  لجهييو  الوسييسمة ضالمتييس ت 
الحمييييدة، ضرحيييب زم يييس رات األميييي  ال يييسم مييي  أجييي    بييييب مطيييع نريييوب 

 .( 241)الطبا ست ضالوسسمة

ضأنييييا  ييييد  ميييي  المتكدمييييي  زقرمييييية  ضر المطظمييييست اإلنديمييييية  ييييت   
ميييست  . ضذكييا ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليو ( 242) التييدمية لدمطسز ييست   وية لتت ا 

ئصييهس ض راسييتهس  راسيية شييسمدة  ييي   أنيي    غطييى  ييت  حدييي  الطبا يييست ض صس 
الت  يييق الف يييسل أل ضات التفيييسضع ضالوسييسمة ضالمصيييسلحة ضالونسيييية ضالتا ي يييست  

حتكييسم زصييورة  اليسنونييية لتتييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمية،   ييال  يي  ا  
 . ( 243) الميثسق سم الفصدي  التس س ضالثسم  م  أسسسية ملى أحك 

 
 6الحالة  
 الدوليينصون السالم واألمن  

، أجيييياى المجدييييف،  ييييت جدتييييت  2018آب/أغتيييي ف  29 ييييت  
 ممتهييس الممدكيية المتحييدة، التييت  ( 244)كاة مفسريمييية، مطييسء  دييى مييو8334

الريييها، مطسنرييية مفتوحييية  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول   وليييت الائسسييية ليييولك
ل التيييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي “ ضال طيييييد الفا يييييت الم طيييييول ”الوسيييييسمة ”صيييييو 

ض تيييوية المطسز يييست“. ضأشيييسر األميييي  ال يييسم  يييت محسمتييي  مليييى أل محيييداث 
 __________ 

 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (239) 
 . 70الماجع نفت ، الصفحة  (240) 
 . 85الماجع نفت ، الصفحة  (241) 
كسزا تيييييييييتسل(، ) 20)مولطيييييييييدا(، ضالصيييييييييفحة  13الماجيييييييييع نفتييييييييي ، الصيييييييييفحة  (242) 

  (.)غسنس 111)كيطيس( ضالصفحة  88)الطاضي (، ضالصفحة  84 ةضالصفح
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (243) 
 (244) S/2018/586 .الما ق ، 

https://undocs.org/ar/S/2018/586
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حييدى األضلويييست الائيتييية التييالم يرييك  ممفاة  ت الدمدومسسييية ميي  أجيي  
با ست يرم  ا ستثمسر  ت الوسسمة ضبطسء لو  ت  ضأكد أل مطع نروب الط 

ييية المتييتدامة. ضذكييا أل التوسييط إلنهييسء الطبا ييست الم يييدة التييالم ضالتطم
 ت دييب اسييتهدام جميييع متييسرات الوسييسمة المتسحيية م ييس ز ايييية مطتييية. 

اييييق ك يييسر متتريييسري   الهسصيييي ، ض ضأشيييسر مليييى  مييي  ممثديييي  ضم  وثيييي 
ري الا يييييع المتييييتوى الم طييييت الوسييييسمة ا حتيييييسمت، ضالمجدييييف ا سترييييس

ميييييية ض ضل اإلنديميييييية، ضجهيييييست الوسيييييسمة زسلوسيييييسمة، ضالمطظميييييست اإلندي 
الفس ديية  ييت الي ييسع الهييسص، زمييس  ييت ذلييك المطظمييست غيييا الحكومييية. 

سيييتثمسر  يييت ضشيييد   ديييى أرميييية الوسيييسمة الريييسمدة لدجمييييع، ضأضصيييى زس 
م، ضإ ييالء مبيييد مرسركة الهس  ة لدماأة ض ضررس الييس ي  ت  مديست التييالال

ع، ضاليييييسم زسلمبييييد مييي  ال مييي  ميييع مييي  ا رتميييسم لاز يييس  الجطتيييسنية لدطيييبا 
الرييييي سب، ضا سيييييتثمسر  يييييت  ييييياص الوسيييييسمة ضالمصيييييسلحة التيييييت  تيحهيييييس 

مييييدضر   كطولوجيييييس الم دومييييست. ضأكييييد األمييييي  ال ييييسم أل المجدييييف ي يييي دع
ت حييي  الطبا يييست،   سييييمس  طيييدمس  يييوكا زيييقل  ديييى األميييااف رئيتيييت  ييي 

 .( 245)التدميةلمتحسربة  توية مطسز س هس زسلوسسئ  ا

أسييييسنفة كييييسنتاباي، الييييوي   ييييت ف ض ييييت مالحظس يييي ، أكييييد رئييييي  
م نت، ض كدم زصفت    وا  ت م  الطظسم الدا دت ال 39زموجب المس ة 

طييت زسلوسييسمة ضز يمييس   طيييس، أل المجدف ا سترسري الا يع المتييتوى الم 
الوسييسمة   يمكييي  أل  كيييول   سلييية م   طييدمس  وضيييع  يييت سييييسق ريسكييي  

ام زس سيييتماار  يييت تيييب المصيييسلحة. ضحيييث المجديييف  ديييى ا لتيييبام  ديييى ا ل
إلييييى نهيييي  شييييسم   حوييييي  الطبا ييييست ال طيفيييية ملييييى  ال ييييست غيييييا  طيفيييية ض 

مة لدجمييييييييع حييييييييس  يييييييت نهسيييييييية الم يييييييسف  جيييييييسن المريييييييسركة  يييييييت الوسيييييييس
تيييييييية المرييييييييسركة لصييييييييطدضق زسيمييييييييسل ( 246)ضالمصييييييييسلحة . ض طسضلييييييييت الم سهِّ

ا سييتئمسنت لدهييايجي   ييت زسكتييتسل  ضر الميياأة  ييت الوسييسمة، نسئديية منيي  
دمجدف أل ي تاف مت ييد الحاضب كه وة أضلى مهمة جدا يمكيي  ل ط غت 

لييى  صييميم  مديييست ضسييسمة   ييسل  رييوا الت ييييد  يي  مايييق أل  ف ييت م
موار  الهسئدة المتوا اة لدجهييست الفس ديية المحدييية، ض  سيييمس ا ستفس ة م  ال

الطتسء. ضأمازت أي س أل أ ضار الوسسمة التت  يوم مهييس  دييى المتييتويست 
مية كثييياا مييس كسنييت زمثسزيية مه  ييست لدمفسضضييست، ضأضييس ت سيي غيييا الا 

اك الماأة  ت الوسسمة ض مدية التالم ألل مرسركتهس  مث ، أن   ط غت مشا 
 .( 247)ضمتسضاة وى األسسست، متقلة منصسف  دى المتت 

 __________ 

 (245) S/PV.83345ملى  3 ، الصفحست  
 . 8ض  7 ض 5الماجع نفت ، الصفحست  (246) 
 . 9ض  8الصفحتسل الماجع نفت ،  (247) 

ض يييالل الميييداض ت، ذكيييا ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أل التتييييوية  
التييدمية لدطبا ييست مكاسيية  ييت الميثييسق موصييفهس غاضييس  قسيتيييس لدمطظميية 

 33. ضأشييسر ممثيي  أضكاانيييس ملييى أل المييس ة ( 842)ضم ييدأ ميي  م ييس أل  مدهييس
ام متتيييوية المطسز يييست سيييدميس ض يييو ا مجمو ييية مييي  الميثيييسق  تيييو ى ا لتيييب 

. ض ييت رييوا الصييد ، أشييسر ال د ييد ميي  المتكدميييي  ( 249)أ ضات لدييييسم مييولك
ملييييى الوسييييسمة زس ت سررييييس محييييدى األ ضات األسسسييييية لتتييييوية المطسز ييييست 

 .( 250)الطبا ستزسلوسسئ  التدمية ضمطع نروب 

ضأماز ممث  مصا مت ضلية المجدف، ض يييس لو  تيي  المطصييوص  
س  ييت الفصيي  التييس س ميي  الميثييسق،  ييت مييول كيي  الجهييو   سييتهدام  ديهيي 
 يييييم ض ف يييييي  الوسيييييسئ  التيييييدمية مثييييي  التفيييييسضع ضالتحيييييييق ضالوسيييييسمة  ض 

ضالتتوية الي سئية، أض الدجوء ملييى الهيئييست ضالمطظمييست اإلنديمييية ضغيارييس 
. ( 251)ئ  التييدمية ميي  أجيي    بيييب التتييوية التييدمية لدمطسز ييستميي  الوسييس

ف  دى استهدام أ ضات مث  الوسييسمة ن يي  أل رولطدا المجدضشجع ممث  
. ض كدييم ممثيي   اكيييس ( 252)لحييس ت  هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي  صيي ح ا

زسسييم مجمو يية أصييدنسء الوسييسمة،  تييدط ال ييوء  دييى أرمييية أل ي ييبز 
متحدة زقسارس ندرا همس  دى ا ضيي الع زجهييو  الونسييية المجدف ضاألمم ال
 .( 253) دى التالم الحفسظم  ا ستجسزة لدطبا ست ملى ضأل يغياا نهجهمس 

ضذكييا ممثيي  الممدكيية المتحييدة أل األمييم المتحييدة أحييازت  يييدمس  
المسضييت  ييت مضييفسء مييسزع مهطييت  دييى  ضررييس  ييت مجييسل  جيدا  ييت ال يييد

منريييسء ضحيييدة   يييم الوسيييسمة، ض اييييق ك يييسر ل الوسيييسمة ض  بييييبن مييي   يييال
لوسيييسمة ا حتييييسمت، ضالمجديييف ا ستريييسري الا ييييع المتيييتوى متترييسري ا

الم طيييت زسلوسييييسمة. ضأكيييد  دييييى أرميييية أ مييييسل الوسيييسمة التييييت  ييييوم مهييييس 
 __________ 

 . 28الماجع نفت ، الصفحة  (248) 
 . 49الماجع نفت ، الصفحة  (249) 
) ضليية موليفيييس  14متحييدة(، ضالصييفحة )الممدكيية ال 10الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (250) 

)رولطيييييييدا(،  19) انتيييييييس(، ضالصيييييييفحة  17المت يييييييد ة اليومييييييييست(، ضالصيييييييفحة 
)الصييي (،  26(، ضالصيفحة )كسزا تييتسل 22)مييياض(، ضالصيفحة  21ضالصيفحة 
)جمهوريييية  40)ليتوانييييس(، ضالصيييفحة  39)ال اازيييي (، ضالصيييفحة  31ضالصييفحة 

)األر ل(،  44تطرييييييتس  (، ضالصييييييفحة )ليه 41م ييييياال اإلسييييييالمية(، ضالصييييييفحة 
)الهطيييد(،  61)ألمسنييييس(، ضالصيييفحة  54)المكتييييك(، ضالصيييفحة  50ضالصيييفحة 
 73نكيييييييس(، ضالصيييييييفحة )سييييييياي   68)رضمسنييييييييس(، ضالصيييييييفحة  63ضالصيييييييفحة 

 81)جمهورييييييية  طييييييبضيال ال وليفسرييييييية(، ضالصييييييفحة  77)مدجيكييييييس(، ضالصييييييفحة 
  )أرميطيس(. 94)ن اص(، ضالصفحة  85)سدو يطيس(، ضالصفحة 

 . 35الماجع نفت ، الصفحة  (251) 
 . 20الصفحة  الماجع نفت ، (252) 
 . 34الماجع نفت ، الصفحة  (253) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8334
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. ضأ ييياب ممثييي  ( 254)سيييية الهسصييية مدييييست حفيييظ التيييالم ضال  ثيييست التيس
ان لدجهييو  التييت   ييولهس األمييي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست  يي   يييد  

ء األضلوييييية لمطييييع نرييييوب الطبا ييييست، ضج ديييي  م ييييدأ ال ييييسم ميييي  أجيييي  م  ييييس
 وجيهيييس ل ميي  مطظوميية األمييم المتحييدة زقسييارس، ضالتاكيييب  دييى الوسييسمة 

ة متكدمييييييي   ضر از  ييييييد. ضأميييييي ( 255)موصييييييفهس أ اة رئيتييييييية لهييييييوا الغيييييياع
 ييت ذلييك ميي   ييالل  المتس ت الحميدة لامي  ال سم  ت روا التيييسق، زمييس

. ضأشييسر ممثيي  الو يييست المتحييدة ملييى أل ( 256)ممثدييي  ضم  وثييي  الهسصييي 
الوسيييسمة  ط غيييت أ   غفييي  حيييييية ميييس يف دييي  الطيييسس أحيييدرم زيييسآل ا  ديييى 

   دييى المجدييف أل أرع الوانع، ضأن   طدمس    ييطجح الدمدومسسييية،  ت ييي 
ااف أنييي  يتييي ى مليييى  طفييييو اسيييتجسزة مجديييية، مييي   يييالل التوضييييح لامييي 

. ضشيييد  ممثييي  ( 257)ء محس ثيييستسيييتكول رطيييسك  وانيييب مذا ليييم ُ دتيييبم زييي جاا
ال اازييييي   دييييى ضيييياضرة  صييييميم نظييييم الجييييباءات زسلتطتيييييق الوثيييييق مييييع 

 33 . ضبسلمثيي ،  ييت مشييسرة ملييى المييس ة( 258)الوس سء ضال سمدي   ييت الميييدال
 ت  ييي  رأي مفيييس ن أنييي  سيييتتسح  اصييية مييي  الميثيييسق، أ ييياب ممثييي  جي يييو 

انيييب الفرييي  حيييدى  و لطجيييسح الوسيييسمة مذا أ ركيييت األميييااف أل مأ  ييي  
 .( 259)استماار الجمو ستكول التحكيم أض التيسضت، ضليف 

ضذكيييا  ييييدة متكدميييي  أنيييي   ط غييييت ا ضييي الع زسلوسييييسمة ض يييييس  
ألحكيييسم الميثيييسق ضأنهيييس  ط غيييت أل  ق يييو  يييت ا  ت يييسر الم يييس أل األسسسيييية 

الومطيييييية ضاحتييييياام اسيييييتيالل الدضلييييية ضسييييييس  هس ضالمتيييييسضاة  يييييت  لدمتييييي ضلية
الاضسييت أل أكثييا ال يياق . ضأضييسف ممثيي  ا  حييس  ( 260)ضليييةال النييست الد

  سلييية لحيي  المطسز ييست رييت  يي  مايييق الحييوار الم سشييا مييي  األمييااف 
المتطسز يييييية ضاإلرا ة التيسسييييييية الالزميييييية إليجييييييس  حدييييييول مي وليييييية لجميييييييع 

 __________ 

 . 11ة الماجع نفت ، الصفح (254) 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (255) 
) ضليية موليفيييس  14)غيطيييس ا سييتوائية(، ضالصييفحة  12الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (256) 

)كسزا تييييتسل(،  22) انتييييس(، ضالصييييفحة  17المت ييييد ة اليوميييييست(، ضالصييييفحة 
)ا  حييييس   28)التييييويد(، ضالصييييفحة  25)الكويييييت(، ضالصييييفحة  23ضالصييييفحة 

)المكتيييك(، ضالصيييفحة  50)األرجطتيييي (، ضالصييفحة  49 الاضسييت(، ضالصييفحة
  ) ييت نسم(. 89)كوبس(، ضالصفحة  69

 . 31 ض 30الماجع نفت ، الصفحتسل  (257) 
 . 33الماجع نفت ، الصفحة  (258) 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (259) 
)ا  حييييس  الاضسييييت(،  28)الصييييي (، ضالصييييفحة  26الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة  (260) 

)سياي  نكيس(،  68)الهطيد(، ضالصيفحة  62)مسي سنيس(، ضالصيفحة  55صفحة ضال
) ييييت نييسم(،  89)المغيياب(، ضالصييفحة  72)كوبييس(، ضالصييفحة  69ضالصييفحة 
  )ال حاي (. 96ضالصفحة 

ي  نكييس أنيي    يمكيي  مج ييسر أمييااف أي ممثيي  سييا . ضرأى ( 261)األمييااف
مبايييييييس لدمطسز ييييييست ضأنيييييي  يجييييييب منطس هييييييس ز  نييييييباع  دييييييى التتييييييوية التييييييدمية

. ضذكييا ممثييي  األرجطتييي  أل زيييس ة التيييبام الييدضل األ  يييسء ( 262)الوسييسمة
متتيييوية مطسز س هيييس زسلوسيييسئ  التيييدمية   يمكييي  لييي  أميييدا أل يه يييع  ييييط 

 .( 263)األمااف لموا ية

ضشد  ممث  مييياض  دييى أل الوسييسمة يجييب أل  كييول متفييية مييع  
اليييسنول الييدضلت، زمييس  ييت ذلييك اليييسنول الييدضلت اإلنتييسنت ضاليييسنول الييدضلت 

أل  مديييييست الوسييييسمة  . ضذكييييا ممثيييي  ليهتطرييييتس  ( 264)لحيييييوق اإلنتييييسل
   حسيس ميي  أجيي أل  تصدى لدجاائم اله ياة ضأل  تطسضل نداءات ال يجب

. ضأكييييد ممثيييي  مدييييديف أل الوسييييسمة ليييي   كييييول   سليييية ( 265)منسميييية ال داليييية
مذا ا تييم الوسييي سء ض مدييية الوسيييسمة زسلموضييو ية ضالريييمول، ضاألريييم  م 

 .( 266)زسلحيس يةم  ذلك، أل  تتمس 

أ  يييسء المجديييف ضغييييارم مييي  المتكدميييي   موميييس  ديييى فيييق ضا   
ضييياضرة أل  طتيييق األميييم المتحيييدة أ ميييسل الوسيييسمة التيييت  ييييوم مهيييس مييييع 
المطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية ض ييد م مطييسء نييدرات  دييك المطظمييست 

ذكيييا ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية أل األميييم المتحيييدة  يييت مجيييسل الوسيييسمة. ض 
ضج  لت بيب  ضر الوسسمة الييوي ييييوم األ يجب أل  واص    مهس المت د 

. ضأضييييييسف ممثيييييي  التييييييو ال أل المطظمييييييست ( 267)زيييييي  ا  حييييييس  األ اييييييييت
اإلنديمية ض ضل اإلنديمية، ضكولك ال ددال المجييسضرة،  ظيي  الجهييست األكثييا 

 .( 268)الوسسمةزق ضار  قريال ضميدرة  دى الطهوع 

 سب ضركييب جسنييب رييسم ميي  جوانييب المطسنريية  دييى أرمييية اسييتي  
الجمييييع  يييت الوسيييسمة. ضأشيييسر ال د يييد مييي  المتكدميييي  مليييى أرميييية مشيييااك 
الطتييسء ضالريي سب  ييت  مديييست الوسييسمة.   دييى سيي ي  المثييسل، رأى ممثيي  

طتييسنية التويد أن    مد م  أل يكول لدى أ انة   م الوسسمة اله اة الج
نيييد الكس ية لفهم الكيفييية التييت  رييك  مهييس حيييوق الميياأة جييبءا ميي  المتييسئ  

 __________ 

 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (261) 
 . 68الماجع نفت ، الصفحة  (262) 
 . 50الماجع نفت ، الصفحة  (263) 
 . 21جع نفت ، الصفحة الما  (264) 
 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (265) 
 . 82الماجع نفت ، الصفحة  (266) 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (267) 
 . 61الماجع نفت ، الصفحة  (268) 
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. ضأشييسر ممثيي  الممدكيية المتحييدة ملييى أل مرييسركة الميياأة  ييت ( 269)المطسنريية
حفيييظ التيييالم  بييييد مييي  احتميييسل أل يتيييتما التيييالم لفتييياة أميييول زكثييييا. 
ضأضييييسف أنيييي   ت ييييي   دييييى مطظوميييية األمييييم المتحييييدة ضالييييدضل األ  ييييسء 

مرييسركة ضالمجتمع المدنت ضالب مسء الد طيي   م  المبيد ميي  أجيي    بيييب 
ب الطبا ييست ضحدهييس  دييى جميييع المتييتويست، زمييس  ييت ة  ييت مطييع نرييو الميياأ 

. ض  ييس ممثيي  مسيي سنيس ملييى  ييدريب الريي سب ( 270)ذلك   يي  نتسء ضسي ست
طهم ميي  ال ميي    دى الوسسمة ضإ مييسجهم  ييت  مديييست التفييسضع، ممييس يمكييه

لح  المطسز ست زييسل اق التييدمية ضيحييول  ضل ضنييو هم  ييت مييااث   كوكالء
 .( 271)الت اف

 
 7الحالة  
 واألمن المرأة والسالم 

، أجيييياى المجدييييف،  ييييت 2018 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  25 ييييت  
ليفييييس  ممتهيييس  ضلييية مو  ( 272)، مطيييسء  ديييى ميييوكاة مفسريميييية8382الجدتييية 
اليوميست، التت  ولت الائسسة  ييت ذلييك الرييها، مطسنريية مفتوحيية المت د ة 

م “. ضانصييب ر ي ة المتتوى  ت ممسر ال طد الم طول ”الماأة ضالتالم ضاأل
 اكييييب المطسنرييية  ديييى ال طيييد الفا يييت الم طيييول ”  بييييب  طفييييو   ييية المييياأة 

سسييييت ل التمكييييي  التي ضالتييييالم ضاألميييي  ضالحفييييسظ  دييييى التييييالم ميييي   ييييال
لدميياأة“. ض ييت ا تتييسح المطسنريية، أشييسر األمييي  ال ييسم ملييى أنيي  ضا نتصييس ي 

لميياأة  دى الاغم م  التيدم المحيياز  ييت ز ييض المجييس ت،  يي ل مرييسركة ا
 ت  مديست التالم الاسمية    بال محدض ة لدغسية. ضحث المجدف  دى 

أة موصييييفهمس ميييي  ا سييييتثمسر  ييييت المتييييسضاة مييييي  الجطتييييي  ض مكييييي  المييييا 
 .( 273)ضإنهسئهس لمطع نروب الطبا ستلوسسئ  الحسسمة ا

ضأميييازت المييييد اة التطفيوييييية لهيئيييية األمييييم المتحييييدة لدمتييييسضاة مييييي   
سء  ييييت متحييييدة لدميييياأة( أل الطتيييي الميييياأة )ريئيييية األمييييم الالجطتييييي  ض مكييييي  

ضالمطييسمق اآلمطيية  اله ييور األمسمييية  تفسضضيي   دييى ضنييف ممييالق الطييسر،
ل المتييييييس دات اإلنتييييييسنية  دييييييى لدمييييييدنيي ، ض تييييييايح الميييييييس دي ، ضإيصييييييس

الصيييي يد المحدييييت ضي يييي      ييييس لدحمسييييية  دييييى متييييتوى المجتم ييييست 
ال ابيييية ييييس الوسييي ى ضالجمهوريييية المحديييية  يييت أ غسنتيييتسل ضجمهوريييية أ ايي

 __________ 

 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (269) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (270) 
 . 56الماجع نفت ، الصفحة  (271) 
 (272) S/2018/904 .الما ق ، 
 (273) S/PV.8382 3، الصفحة . 

 . ض  ييت المجدييف ملييى التونييف  يي    ييم ا فسنييست التييالم التييورية ضاليييم
. ض يييالل اإلحسمييية اإل الميييية التيييت نيييدمتهس  ييي  ( 274)تيييت  تيييت  د المييياأة ال

ضضيييع الميييياأة الفدتييي يطية،   ييييت الميييد اة ال سميييية لماكيييب الميييياأة ل رشييييس  
 ييت مرييسركة الهس  يية لدميياأة اليييسنونت ضا جتمييس ت المجدييف ملييى ضييمسل ال

ضالتحيييول الييييديمياامت، ضجهييييو  المصييييسلحة، ضأي مطيييع نرييييوب الطبا ييييست، 
مرييسركة ت، ضإلى استهدام جميييع األ ضات المتسحيية ليي  لكفسليية ال م  منتسن 

الهس  ة لدماأة ضضييمسل م مييسج التحدييي  الجطتييسنت  ييت أي مطسنرييست زرييقل 
 .( 275)المحتدة الحسلة  ت األرع الفدت يطية

ض ييييييييالل المييييييييداض ت، أميييييييياز أ  ييييييييسء المجدييييييييف ضالمتكدمييييييييول  
ميي  الطظييسم الييدا دت الم نييت أرمييية مشييااك  37المد وضل زموجييب المييس ة 

با ييست. ضرأت ممثديية الماأة  ت ال مديييست التيسسييية  ييت مهتدييف أشييكسل الط 
ة مريييسركتهس التيسسيييية يرييكالل أحيييد أكثيييا د أل  مكيييي  المييياأة ضزيييس التييوي 

. ضبسلمثيي ، أشييسر ( 276)ة لدطهييوع زسلتييالم ضاألميي  ال ييسلميي األ ضات   سلييي 
ممث  كوت  يفوار، الوي  كدم أي س زسسم مثيوبيييس ضغيطيييس ا سييتوائية، ملييى 

 سييييت س ة التييييالم ضا سييييتياارأل رطييييسك  وا يييييس  سمييييس  ييييت اآلراء  دييييى أل ا
 ييييييد األزميييييية  ت دييييييب المرييييييسركة الطريييييي ة المتييييييتدامي   ييييييت سيييييييسق مييييييس ز 

ثديية مييياض أنيي   طييدمس  رييسرك الميياأة أكثييا  دييى كيي  ات مم. ضذكيي ( 277)لدميياأة 
متتويست الحيسة التيسسية،  كول المجتم ييست أنيي  مييياًل ملييى الطييباع ضأكثييا 

ت ممثديية الممدكيية المتحييدة . ضنسليي ( 278)مييياًل لدحفييسظ  دييى التييالم ض وميييدن
ة مجديييية  يييت  مدييييست التيييالم،  يييب ا     طيييدمس  ريييسرك الطتيييسء مريييسركمنييي 

  يييت المسئييية 35ا  فيييسق الطيييس    ييي  مريييسركته  مطتييي ة  احتميييسل أل  يييدضم
. ضأ يياب ممثيي  الو يييست المتحييدة ( 279) سمييس  دييى األنيي  15ليصيي  ملييى 

م المتييسضاة مييي   يي  رأي مفييس ن أل ال دييدال التييت  ييب ا   يهييس م ييد ت  ييد
 .( 280)ضنبا ست مدماةألرجح ألل  رهد  دم استياار الجطتي  رت ا

ركة  ثيييييف الجهييييو  ميييي  أجيييي  المرييييس ضذكييييا ممثيييي  الكويييييت أل  ك  
التيسسييييية المجديييييية لدمييييياأة   يييييدأ ز يييييمسل الحييييييوق التيسسيييييية ضا جتمس يييييية  

الت ديييييييم ضالهييييييدمست  ضا نتصييييييس ية لدميييييياأة ض مكيطهييييييس ميييييي  الحصييييييول  دييييييى  
 __________ 

 . 7ض  6الماجع نفت ، الصفحتسل  (274) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (275) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (276) 
 . 22ع نفت ، الصفحة الماج (277) 
 . 27الماجع نفت ، الصفحة  (278) 
 . 18فحة الماجع نفت ، الص  (279) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (280) 

https://undocs.org/ar/S/2018/904
https://undocs.org/ar/S/PV.8382
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ركة التيسسييية  أل ال ي ست أمييسم المرييس   . ضذكات ممثدة سدو يطيس ( 281) األسسسية 
ضالجطتييسنت،  تييهم  ييت ممسليية أمييد  ضا نتصس ية لدماأة، مثيي  ال طييف الجطتييت 

. ض  ييس ممثيي   ( 282) حدييول ميي  أجيي  التييالم المتييتدام ان ييدام األميي  ض هييد  ال 
محدييييية كحيييي  متييييتدام ضموييييي   جمهورييييية كوريييييس ملييييى  مكييييي  المجتم ييييست ال 

غسريييس مل حمسييية حيييوق الطتييسء  ممثديية رط . ضنسلييت  ( 283) األج  لد طف الجطتت 
نوييية لمطييع الطييباع ضحمييس ته  أثطييسءن   ضالفتيست ض مكيطه  انتصس يًس رمييس ضسيييدة 
 .( 284)الحيسة   يع جوانب ضشامًس أسسسيًس لمرسركته   ت جم 

ضضا يييق م ظيييم المتكدميييي   يييالل الجدتييية  ديييى أنييي  زيييسلاغم مييي   
التحتييي   ييت مرييسركة الميياأة التيييدم المحيياز، رطييسك حسجيية ملييى مبيييد ميي  

ة التويد مل المرسركة    ت دق ز ييد   ت ال مديست التيسسية. ضنسلت ممثد
ضأشييسرت ممثديية رولطييدا ملييى نجييسح . ( 285)م   قثياالمرسركي ، م  زمس لهم 

، ضأكييدت 2016م مسج الماأة  ت ا فسق التالم الرسم   ييت كولوم يييس ل ييسم 
. ضنيييسل ( 286)ًا  يييت  مديييية التيييالم  ديييكأل المجتميييع الميييدنت أ ى  ضرًا ك ييييا 

ا فسنييست  كييي  الميياأة ميي  المتييسرمة  ييت  طفيييوممثيي  الكويييت منيي   ط غييت  م
. ضشييده  ممثيي  ( 287)د ة ضمدموسييةالتييالم ميي   ييالل مجييااءات ضآليييست محيي 

سدو سكيس  دى أرمييية مرييسركة الميياأة ضانهاامهييس الكسميي   ييت جميييع مااحيي  
 .( 288)األم   مديست مصالح ن سع

 حييدة، أمييازت ممثديية التييويد  ييد اض يمييس  ت دييق مييدضر األمييم المت  
ميي  التحتيييطست، مطهييس أل جميييع ال  ثييست التيسسييية ضب ثييست حفييظ التييالم 

ضاألميي ، ضأل المطسنرييست التييت  جيياي  ييت لد هس ض ية زرييقل الميياأة ضالتييالم 
ضأل الو يييست أكثييا  نيية، ضالييياارات أكثييا  المجدف أص حت أكثا اسييتطسرة،
ميييع الميييدنت از ا  طظميييست المجت لميدمييية مييي  مشيييمو ، ض يييد  اإلحسميييست ا

زيس ة ك ياة، ممس أ ى ملى  حتييي  المييد الت. ض يمييس  ت دييق زيي حااز مبيييد 
الممثديييي  ضالم  يييوثي  الهسصيييي   مييي  التييييدم، أكيييدت  ديييى ضييياضرة  ييييييم
طفيييييورم ضإنجييييسزرم مييييس  ت دييييق زييييسلماأة لامييييي  ال ييييسم اسييييتطس ا ملييييى كيفييييية   
ية  ييت ال  ثييست  يياة الجطتييسن  ييسر ذضي الهضالتالم ضاألم ، ضيط غييت ضضييع ك

 __________ 

 .26ض  25الماجع نفت ، الصفحتسل  (281) 
 . 39الماجع نفت ، الصفحة  (282) 
 . 56الماجع نفت ، الصفحة  (283) 
 . 57الماجع نفت ، الصفحة  (284) 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (285) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (286) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (287) 
 . 47الماجع نفت ، الصفحة  (288) 

التيسسية ضب ثست حفظ التالم  ييت مطسصييب اسييتاا يجية، ضيط غييت  حتييي  
ت ييييييسرات المتييييييسضاة ميييييييي   حدييييييي  الطبا ييييييست، الييييييوي  ط غيييييييت أل يرييييييم  ا 

أحكسمييس زرييقل حيييوق الميياأة . ضإذ أشسر ممثيي   انتييس ملييى أل ( 289)الجطتي 
درج  ييييت أكثييييا ميييي  ضمرييييسر  ت المجدييييف  ييييت المسئيييية ميييي  نيييياارا 70كتهس  ييييُ
 ت المسئة م  ميسنس   الائسسية،  يييد   ييس المجدييف ملييى  90يياب م   ضمس

ذكييا ممثيي  الصييي  . ض ( 290) ت المسئة  ت روا الصييد  100أل مدو  نت ة 
ة مهمييية  يييت أل المييياأة أصييي حت مريييسركة زريييك  متبا يييد ضبسنيييية ضمتيييسرم

طبا ييست،  مديست التالم ضرت  يوم مييدضر   غطييى  طيي   ييت مطييع نرييوب ال
ى التالم ضح  الهال ست ض م  الفئست ا جتمس ييية. ضأضييسف الحفسظ  دض 

 ييييت رييييوا الصييييد  أنيييي   ت ييييي   دييييى المجتمييييع الييييدضلت أل ي ييييبز التطتيييييق 
لت يييسضل لكيييت  يييتمك  المييياأة مييي  أ اء  ضرريييس زسلكسمييي   يييت مجيييسل صيييول ضا

. ضشيييد ت ممثدييية سيييدو سكيس  ديييى أل  مكيييي  ( 291)م ضاألمييي  اليييدضليي التيييال
ضانتصييس يس يجييب أل يكييول  ييت صييميم الجهييو  الم وضليية  ييت الماأة سيسسيس 

ميييسر المييياأة ضالتيييالم ضاألمييي  ل يييمسل  مكيييي  المييياأة سيسسييييس ضمريييسركتهس م
. ضذكييييات ممثديييية مي سليييييس أله ( 292)المتتييييسضية  ييييت جميييييع مجييييس ت الحيييييسة

مطسز يييست م مييي  الطتيييسء سيييسرم   يييت  حتيييي   ييياص حييي  الحفظييية التيييال
حدييية،   ييال  يي  أل احتمييس ت ن ييوله  ضبطييسء الثييية مييع المجتم ييست الم

جسنييييب المييييدنيي  أك ييييا، ضميييي  ثييييمه  يييي نه  ي ييييبزل ا سييييتياار ضسيييييس ة ميييي  
ع ممثيييييي  الو يييييييست المتحييييييدة نيييييييس ة األمييييييم المتحييييييدة . ضشييييييج( 293)اليييييييسنول 

مليييى أ يييو زميييسم الم يييس رة  يييت  مكيييي   ضالممثديييي  الهسصيييي  لاميييي  ال يييسم
. ضأشيييسر ( 294) مدهيييمم الميتييياي  ضمتتريييسري الرييي ضل الجطتيييسنية مييي    ييي 

 د  م  المتكدمي  ملييى الجهييو  الهسميية التييت   ييولهس األمييي  ال ييسم لتحييييق 
 .( 295)المتحدةمطظومة األمم  التكس   مي  الجطتي   ت

 __________ 

 . 15ض  14الماجع نفت ، الصفحتسل  (289) 
 . 32ة الماجع نفت ، الصفح (290) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (291) 
 . 47ض  46الماجع نفت ، الصفحتسل  (292) 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (293) 
 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (294) 
  27)الكوييت(، ضالصييفحة    25)كسزا تييتسل(، ضالصيفحة    20الماجيع نفتي ، الصيفحة   (295) 

)سيييييييييييدو سكيس(،    46الصييييييييييفحة  )الهطييييييييييد(، ض   43)ا  حييييييييييس  الاضسييييييييييت(، ضالصيييييييييييفحة  
)جمهورييية كوريييس(،    55فحة  )أل سنيييس(، ضالصيي   51لصييفحة  )الطيياضي (، ضا   50 ضالصييفحة 
  63)اإلميسرات ال ابييية المتحييدة(، ضالصييفحة    61)رطغسريييس(، ضالصييفحة    57ضالصيفحة  

)كطييدا، متكدميية    82)المكتيييك(، ضالصييفحة    66)الجمهورييية الدضميطيكييية(، ضالصييفحة  
لصيفحة  )مصيا(، ضا   103المياأة ضالتيالم ضاألمي (، ضالصيفحة    زسسم مجمو ة أصدنسء 

 ) ايطيدا  ض وبسغو(.   127)جورجيس( ضالصفحة   108حة )كيطيس(، ضالصف   105
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ض يمييييس  ت دييييق زسلت ييييسضل اإلنديمييييت، أكييييد ممثيييي  كييييوت  يفييييوار،  
زسسيييم مثيوبييييس ضغيطييييس ا سيييتوائية، التيييبام ا  حيييس  األ اييييييت متكدميييس أي يييس 
ماأة  ت  مديييست التييالم ضاألميي ، زمييس  ييت ذلييك  ضر ال ى   بيبزسل م   د

لتريياي ية ميي   ييالل   بيييب المتييسضاة مييي  الجطتييي   ييت الييطظم التطفيوييية ضا
. ( 296)ض  بيييييب  ضر الميييياأة  ييييت مجييييسل الوسييييسمة ضا سييييتاا يجيست الونسئييييية

  ا  حييس  األضرضبييت، متكدمييس زسسييم ا  حييس  األضرضبييت ، أكييد ممثيي ضبسلمثيي 
 يييي ، ضكيييولك ضأل سنييييس، ضأضكاانييييس، ضال وسيييطة ضالهاسيييك،  ضاليييدضل األ  يييسء
 يييييي  األسييييييو ، ضجمهورييييييية ميييييييدضنيس اليوغوسييييييال ية سييييييسزيس، ض اكيييييييس، ضالج

ضجمهوريييية موليييدض س، ضجورجييييس، ضصيييابيس، التيييبام ا  حيييس  األضرضبيييت، مليييى 
ة أ يياى مثيي  مطظميية األميي  ضالت ييسضل  ييت أضرضبييس، ست منديمييي جسنييب مطظميي 

دتييت ضا  حييس  األ اييييت، ز  مييسج ز ييد جطتييسنت ضمطظمة حدف شييمسل األم
 .( 297)ضاألم مت دية زسلتالم أنوى  ت جميع الجهو  ال

 
أهميررة أحكررام الفصررل السررادس مررن الميثرراق مقارنررة  -باء 

 الفصل السابعبأحكام 
 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع،   انييت ز ييض المطسنرييست  ييت  

سم الفصييدي  التييس س ضالتييسزع ميي  الميثييسق. المجدييف ملييى الفيياق مييي  أحكيي 
طييول ”صييول التييالم ضاألميي  ،  ييت ممييسر ال طييد الم 8334 هييالل الجدتيية 

ضالتمييييب (، ضر ت مشسرات مهتدفة ملى التفس يي  6الدضليي “ )انظا الحسلة 
ضالميثييييسق  ييييد وال المجدييييف  ضرأى متكدمييييسل أل المط ييييقمييييي  الفصييييدي . 

. ضذكييا ( 298)جوء ملى الفص  التسزعلدتاكيب  دى الفص  التس س ن   الد
ممثييي  جمهورييييية م يييياال اإلسيييالمية أنيييي  يجييييب ا  تيييدا  زسلفصيييي  التييييسزع 

. ضأكييد ممثيي  زسكتييتسل أنيي   ييت حييي  أل الفصيي  التييسزع ( 299)كمييالذ أ يييا
  سليتيي  الكسمطيية  اارات المجدييف، يمكيي    بيييبرو الصييك الطهييسئت لتطفيييو نيي 

س    ييييس حصيييفس ض يييت ملييى حييد ز يييد ميي   ييالل    ييييق الفصيي  التييس 
. ضأجييييياى المجديييييف ميييييداض ت متتفي ييييية زريييييقل ( 300)التونييييييت المطسسيييييب

التمييييييب مييييي  الفصيييي  التييييس س ضالفصيييي  التييييسزع  يمييييس  ت دييييق زسلمتييييقلة 
 (.8ظا الحسلة المت دية مهس تت )ان 

 
 __________ 

 .23الماجع نفت ، الصفحة  (296) 
 .75الماجع نفت ، الصفحة  (297) 
 (298) S/PV.8334 جطوب أ ايييس(. 83)الكويت( ضالصفحة  24، الصفحة(  
 . 41ماجع نفت ، الصفحة ال (299) 
 . 37الماجع نفت ، الصفحة  (300) 

 8الحالة  
 ة بهايتيالمتعلق المسألة 

، 2018نيتييييسل/أماي   10، الم يييييو ة  ييييت 8226 ييييت الجدتيييية  
متصييا س زموجييب سم  ييي ، ، الييوي نيي (2018) 2410ا هييو المجدييف الييياار 

د م نظييسم الفص  التسزع م  الميثسق، متجد د ض ية ز ثة األمييم المتحييدة ليي 
هييو . ضا ُّ 2019نيتييسل/أماي   15ال دالة  ت رس تت لمدة  سم ضاحد، حتى 

. ضنسلييت ( 301)صييو س ضامتطييسع   ييوي   يي  التصييويت 13الييياار زقغد ييية 
ت مل المجدييف أ يياب  يي  دة الو يست المتحدة  ت ميسنهس ز ييد التصييوي ممث 

، ضأل حفظ التالم زمس رو ضيياضري لحمسييية المييدنيي  ق يدن لتبضيد ز ثست 
ال داليية  ييت رييس تت    هتدييف  يي   حسليية ز ثيية األمييم المتحييدة لييد م نظييسم

. ضأضيييسف ممثييي  الممدكييية المتحيييدة أنييي   ت يييي  أل  تيييو ا ليييدى ( 302)ذليييك
سليييية  يييت ريييس تت ضأل األ ضات التيييت  حتسجهيييس لطجيييسح ال مديييية ا نتيال  ثييية 

زموجيييب الفصييي  التيييسزع، زسسيييتهدام جمييييع ذليييك يريييم  مواصيييدة اإلذل، 
 .( 303)مو  تهس سئ  الالزمة لالض العالوس

ليييك، شيييكك ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت،  يييت ض ديييى الطيييييض مييي  ذ 
صيي  ياار ض دن ا متطييسع  يي  التصييويت،  ييت اسييتهدام الفم اع   ديد  ل

ة لد م نظييسم ال داليية  ييت رييس تت، التييت التسزع  ت حسلة ز ثة األمم المتحد
 اكيييب ض  تهيييس  ديييى متيييس دة حكومييية ريييس تت  ديييى   بييييب نيييدر هس الوا يييية 

  منيي  يصيياه  دييى أنيي   ط غييت ضرصد حيوق اإلنتسل. ضنييسل  ييت رييوا الصييد
ء ملييى الفصيي  التييسزع، حتييى ضإل كييسل ذلييك  ط  ييق  دم التفكيا  ت الدجو 

مييس  ت دييق زمتييسئ  التييالمة الحسليية  ييت رييس تت، م  كمييالذ أ يييا  ي   دييى
. ضأ يياب ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست  يي  ندييي  ميي  ( 304)ال دنييية

رس  ضل الطظا  ييت موانييف أل  ته ى الدضل اليسئمة  دى الصيسغة حدض 
مجديييف األمييي ، نسرييييك  ييي  موانيييف ضآراء  ضآراء األ  يييسء اآل ييياي   يييت

ضيييي ة لدفصيييي  ، الييييوي مدييييب أل  كييييول ض ييييية ال  ثيييية  سال دييييد الم يييييف
 تت    رييييييك   هد ييييييدا لدتييييييالم ضاألميييييي  التييييييس س، ألل الحسليييييية  ييييييت رييييييس

ا سييتوائية، رغييم . ضبسلمث ، أ اب ممث  غيطيييس ( 305)اإلنديميي  أض الدضليي 
 __________ 

ضامتطيع كي  مي  ا  حيس  الاضسيت ضالصييي   ي  التصيويت  ديى مرياضع الييياار.  (301) 
ضلمبيييد ميي  الم دومييست  يي  ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة لييد م نظييسم ال داليية  ييت 

  .“  مديست حفظ التالم” بء ال سشا، اليتم األضل، رس تت، انظا الج
 (302) S/PV.8226 2، الصفحة . 
 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (303) 
 . 4ض  3الماجع نفت ، الصفحتسل  (304) 
 . 5ض  4الماجع نفت ، الصفحتسل  (305) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8226
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ن م  ييسء األضلوييية ليياضح  صييويت  لصييسلح مريياضع الييياار،  يي   ف ييي  مدييد
لفصيي   راج  دييك األحكييسم زموجييب االثييية مييي  ال  ثيية ضحكوميية رييس تت، ضإل

. ضأ ياا، أ اب ممث  رس تت،  ت مالحظس يي  أمييسم المجدييف، ( 306)التس س
 يي  أسييف  ل ييدم أ يييو التوصيييست الميدميية مواسييي ة الييدضل األ  ييسء  يييت 

سئيي  زييقل ال  ثيية المجدف  ت ا  ت سر  دى الاغم م  الاأي اإلجمييس ت الي
مهتصيية متيييديم الييد م ضالمتييس دة التيطييية لدم ستييست الومطييية المتيي ضلة 

 .( 307) ت رس تتة اليسنول الحفسظ  دى سيس    
 

إحالة المنازعات القانونية إلرى محكمرة العردل الدوليرة   - جيم 
 من الميثاق  36من المادة  3ء الفقرة في ضو 

ميييي  الميثييييسق  دييييى أنيييي   دييييى  36ميييي  المييييس ة  3 ييييط  الفييييياة  
أل  اا ييت أي ييس أنيي   36مجدييف األميي  ضرييو ييييدم  وصيييس   ض يييس لدمييس ة 

أل   يييياع المطسز ييييست  - زصييييفة  سميييية - دييييى أمييييااف الطييييباع يجييييب 
حكييسم الطظييسم األسسسييت لهييون ض يييس أل اليسنونية  دييى محكميية ال ييدل الدضلييية

 3المحكمة. ض الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، أجايييت مطسنريية زرييقل الفييياة 
 يمييييس  تصيييي  زسل طييييد الم طييييول، ”صييييول التييييالم ضاألميييي   36ميييي  المييييس ة 

 (.9الحسلة الدضليي “ )انظا 
 
 9الحالة  
 الدوليين واألمن صون السالم 

،  8262، أجيياى المجدييف،  ييت جدتييت   2018أيسر/مييس و  17ت    
دا، التييت  ولييت الائسسيية لييولك  س مولطيي  ممتهيي   ( 308) مطييسء  دييى مييوكاة مفسريمييية 

الرييها، مطسنريية مفتوحيية ر ي يية المتييتوى  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول  
التييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد الفا ييت الم طييول ”التمتييك زسليييسنول الييدضلت  

صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “. ضذكييات رئيتيية   ييوال األمييي    ييت سيييسق  
   طييدمس  وا ييق الييدضل  دييى اسييتهدام  سم، أنيي ي  ال يي ال ييسم، متكدميية زسسييم األميي 

محكمة ال دل الدضلية كوسيدة لتتوية نبا هس،   ل لدمجدف  ضرا  ت ضييمسل  
ماا سة حكم المحكمة  دى الطحو الواجب. كمس   ييت الييدضل األ  ييسء ملييى  

 . ( 309) لدمحكمة  ت ن ول الو ية الي سئية اإلج سرية الطظا 
 __________ 

 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (306) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (307) 
 (308) S/2018/417/Rev.1 .الما ق ، 
 (309) S/PV.8262 3، الصفحة . 

ضأشييسر أحييد ك ييسر الي ييسة  ييت محكميية ال ييدل الدضلييية ضرئيتييهس  
ميي   2ميي  المييس ة  3ي، متكدمييس زسسييم رئيييف المحكميية، ملييى الفييياة الفهييا 
ضل األ  ييسء  ييت األمييم المتحييدة ميييع الييددييى أل جميثييسق، التييت  ييط   ال

 ط غت أل  توي مطسز س هس ”زسلوسسئ  التدمية  دى ضج    يج   التييالم 
ضاألم  ضال دل الدضلت  اضة لده ا“. ضشييد   دييى م راج كدميية ”ال ييدل“ 

ك يريييا موضييوح ملييى ضجييوب الحفييسظ  دييى التييالم ضاألميي  نظيياا ألل ذليي 
لتيي ب، يمكيي  أل   يي دع ضلهييوا ا داليية. الييدضليي  زييسلتوازي مييع  حييييق ال

محكمة ال دل الدضلية مدضر  ت اإلسهسم زف سلية  ت صول التالم ضاألم  
زسلتوازي مع المجدف. ضأشسر ملى أل المجدييف مهييول  ييت أي ماحديية ميي  

وصيييست كجييبء ميي  ضاج يي ، ضأنيي   ط غييت لدمجدييف، مااحيي  الطييباع متيييديم   
ز ييست اليسنونييية ل المطس ت ييسر أ، أل يق ييو  ييت ا 36كمييس ضر   ييت المييس ة 

 ط غت، كيس دة  سمة، أل   اضهس األمااف  دى محكمة ال دل الدضلية. 
ضأشسر ملى أرمية ن ية نطسة كور ييو، التييت أضصييى زموج هييس المجدييف زييقل 

حدة نبا همس ملييى المحكميية، التييت أنرييئت حييد ثس  حي  أل سنيس ضالممدكة المت 
ميي  ا رتمييسم مبيييدا  أل  ييولت ييت ذلييك الونييت، ضرأى أل المجدييف يمكيي  

ض  ييسن ملييى أل يتييتمد  36ميي  المييس ة  3لتييد ت  التيد اييية زموجييب الفييياة 
اإللهييييسم ميييي  ذلييييك الت ييييسضل ال طييييسء الم كييييا مييييي  الم ستييييتي  ضالطظييييا  ييييت 

 .( 310)مضس ية ممكسنيست

لدحكييم ض ييت المطسنريية الالحييية، أ يياب ممثيي  مييياض  يي   ق يييدن  
سق زقل  وصت المجدف األمييااف  ييت نييباع م  الميث  36لمس ة الوار   ت ا

. ضأ يييييياب ممثيييييي  ( 311)نييييييسنونت، زصييييييفة  سميييييية، زييييييسلدجوء ملييييييى المحكميييييية
أضرضغيييواي  ييي  نفيييف الييياأي ضأكيييد أنييي   ط غيييت لدمجديييف أل يريييجع  ديييى 

طسز ييست، ض  سيييمس اليسنونييية مطهييس،  ييت ممييسر المحكميية  طييدمس  تييوية الم
. ضأشيييسر ممثييي  كيطييييس مليييى أل ( 312)رسئ  األ ييياى  يييدم جيييدضا  ث يييت الوسيييس

، 1947المجدييف لييم يحيي  أماا ييس ملييى المحكميية م  ميياة ضاحييدة،  ييت  ييسم 
ضذكيييا أنييي   ط غيييت لدمجديييف أل  طظيييا  يييت سييي    سيييتهدام ذليييك المط يييا 

با ييد التييو اات مييي  الييدضل، ضمييس لهييس ميي  آثييسر زصييورة موضييو ية، نظيياا لت 
 .( 313)ضالدضليي م  اإلنديميي  مقسسضية  دى التالم ضاأل

م  الميثييسق، أميياز المتكدمييول أل ميي   36ضبسإلشسرة ملى المس ة  
جميييييع األ ضات ضاآلليييييست التييييت  و ارييييس  المهييييم أل يتييييتفيد المجدييييف ميييي 

 __________ 

 . 8ض  5ض  4الماجع نفت ، الصفحست  (310) 
 . 24ت ، الصفحة الماجع نف (311) 
 . 87الماجع نفت ، الصفحة  (312) 
 . 89صفحة الماجع نفت ، ال (313) 

https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
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يييية ضنسئييية فتييسضى، ضرييو مييس يرييك  ما المحكميية، زمييس  ييت ذلييك مصييدار ال
طسز ييست ضيتييهم مسييهسمس ك ييياا  ييت الو ييسء زييسلتبام الييدضل متتييوية لتتييوية الم

. ضأشييسر ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية ( 314)مطسز س هييس الدضلييية زسلوسييسئ  التييدمية
دن ضغييسمول كمثييسل  دييى نييباع نييسنونت  جيياي ملييى الطييباع الحييدض ي مييي  مديي 
 ممييييااز أرمييييية. ض ييييت م يييياع ( 315)لدضليييييةال ييييدل ا تييييويت  أمييييسم محكميييية 

التتيييوية الي يييسئية كوسييييدة لمطيييع نريييوب الطبا يييست،   يييت ممثدييية ألمسنييييس 
الييييدضل األ  ييييسء ملييييى احتيييياام ض طفيييييو نيييياارات محكميييية ال ييييدل الدضلييييية، 

ميي  الهيئييست الي ييسئية ضآليييست  ضالمحكميية الدضلييية ليييسنول ال حييسر، ضغيارييس
األ  ييسء الصد ،   س  د  م  المتكدمييي  الييدضل . ض ت روا ( 316)التحكيم

الي ييسئية اإلج سرييية لمحكميية ال ييدل الدضلييية  التييت لييم   تيياف ز ييد زسلو ييية
. ض وسيييع ممثيييي  جي ييييو ت  يييت كالميييي   يييي  م ييييدأ ( 317)مليييى أل  ف يييي  ذلييييك

لدجييييوء مليييى المحكميييية الي يييول، زيييقل المجدييييف لييي  يج ييييا أي  ضلييية  ديييى ا
سيتتهدم نفوذن  ت ج   الدضل المتطسز ة  وا ييق  دييى التحكيم، ضلكط   أض
ك   هد دا لدتييالم لك كوسيدة   سلة لتتوية المطسز ست التت يمك  أل  رذ

ضاألمييي  اليييدضليي   يييت حيييسل  اكهيييس  ضل حييي . ضأضيييسف نيييسئال منييي  يمكييي  
، أل ي ديييب لدمجديييف، ميييد  مييي  ال مييي  م سشييياة ميييع األميييااف المتطسز ييية

متييس ي  الحميييدة لمتييس دة األمييااف  دييى   ييد   األمييي  ال ييسم ضاسييتهدام
، 33 تيييوية نبا هيييس ز حيييدى الوسيييسئ  الميييوكورة  يييت الميييس ة ا  فيييسق  ديييى 

 .( 318)التحكيم ت ذلك التتوية الي سئية أض  زمس
 

مررررن الميثرررراق  99دام األمررررين العررررام للمررررادة اسررررتخ - دال
 ازعات بالوسائل السلميةلتسوية المن

ميي  الميثيييسق  دييى أل لامييي  ال ييسم أل  ط ييي   99 ييط  المييس ة  
األميي  الييدضليي . فييظ التييالم ض المجدف ملى أية متقلة  اى أنهس ند  هد  ح

  ض ت مطسنرست المجدف التت  ييا  أ نييسن، شييج ت الييدضل األ  ييسء األمييي 
ضأل  99ال سم  دى أل يمسرس كسم  التد ة المهولة ملي  زموجب المس ة 

 __________ 

  59) ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(، ضالصيييفحة    30الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة   (314) 
)جمهوريييييييية  طيييييييبضيال    105)جي يييييييو ت( ضالصيييييييفحة    93)المكتييييييييك(، ضالصيييييييفحة  

 ال وليفسرية(.  
 . 18 الماجع نفت ، الصفحة (315) 
 . 81الماجع نفت ، الصفحة  (316) 
)سيييييدو سكيس(،  51حة وت  يفيييييوار(، ضالصيييييف)كييييي  31الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (317) 

)الطمتيييس(،  91)مي سلييييس(، ضالصيييفحة  67)اليسزيييسل(، ضالصيييفحة  55ضالصيييفحة 
  )جي و ت(. 93ضالصفحة 

 . 94الماجع نفت ، الصفحة  (318) 

يييية متيييس ي  الحمييييدة. ض  انيييت المطسنريييست مليييى ميييس جيييسء مييي  ي يييبز   سل
 99لمييس ة  ييسم زموجييب امشييسرات ملييى األ ضات المت ييد ة المتسحيية لامييي  ال

 يميييييس  ت ديييييق زيييييسل طو  التسليييييية: )أ( ” طفييييييو ميييييوكاة رئييييييف مجديييييف األمييييي  
(S/2017/507 صيييييول التيييييالم ضاألمييييي  10(“ )انظيييييا الحسلييييية” )(؛ )ب

(؛ )ج( ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  11الييدضليي “ )انظييا الحسليية 
 (.12لحسلة ي “ )انظا االدضلي 
 
 10الحالة  
 (S/2017/507تنفيذ مذكرة رئيس مجلس األمن ) 

مجديييييف،  يييييت الجدتييييية ، أجييييياى ال2018شييييي سر/  اا ا  6 يييييت  
  ممتهيييس الكوييييت، التيييت  وليييت ( 319)، مطيييسء  ديييى ميييوكاة مفسريميييية8175

رييية مفتوحييية  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ” طفييييو الائسسييية ليييولك الريييها، مطسن
“. ض ييييت المالحظيييست التييييت S/2017/507ميييوكاة رئييييف مجدييييف األمييي  

 ا التطفيوي لهيئة اإلمييال   يي  أ مييسل مجدييف األميي ، ضرييت ى مهس المدأ ل
 ت ضنت  اكب  ي  المجدف ضاألمي  ال سم  مطظمة غيا حكومية، رأى أن 

زمكييسل أل  توصيي  أ  ييسء  دى مطع نروب الطبا ييست،  يي ل ميي  األرمييية 
المجدف ملى ا فسق  يمس ميطهم ضمع األمسنة ال سمة زرقل الكيفية التييت  ييو  

مهيييس  ديييى  ديييم  يييسم ضبسلتيييسلت يكيييول متيييت دا لالنهييياار ديييف أل يظييي  المج
 .( 320)ضاألم ة التت  هد  التالم زتا ة  ت التصدي لا  سر الطسشئ 

سنريية، أشييسر  ييدة أ  ييسء  ييت المجدييف ضمتكدمييول مط الض ييالل  
األميييي  ال ييييسم. آ ييياضل مليييى  ضر المتييييس ت الحمييييدة اليييوي ي يييي دع زييي  

ضذكا ممث  التويد أن   ت ي   ف ي  الدضر الونسئت لدمجدف،  دييى الطحييو 
 ى  ت ناارا   المت دية زسلحفسظ  دى التالم ضالميثسق. ضيرم  ذلييك المتو 

مة ضالمتييس ت الحميييدة ضصييالحيس   الكسمديية سييسدو اسييتهدام األمييي  ال ييسم ل
تييي  اسييتهدام ميي  الميثييسق. ض ييت حييي    ييس ملييى  ح 99زموجييب المييس ة 

اإلحسميييست التيييت  هيييدف مليييى التو يييية زسألضضيييسع التيييسئدة ضج دهيييس أكثيييا 
   أمد   ت أل  ص ح مسهسمست األمي  ال ييسم أكثييا شييمو    وا اا، أ اب

. ض حييظ ( 321)صالح األمسنة ال سمةإلة  يمس  ت دق زسلتالم ضاألم ، كطتيج
نمييسر، ار يييى ممث  مطغال يل أل األمييي  ال ييسم،  ييت سيييسق الحسليية  ييت ميس
لتو ية  99ة ملى متتوى الحدث م   الل ممسرسة سد ت  زموجب المس 

المجديييف زريييقل التهد يييدات المحتمدييية التيييت  ريييكدهس األزمييية  ديييى التيييالم 
 __________ 

 (319) S/2018/66 .الما ق ، 
 (320) S/PV.8175 4، الصفحة . 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (321) 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/PV.8175


 2018ارسات مجلس األمن،  مرجع مم 

 

19-13967 304 

 

رسيية  دييى أسييسس أكثييا ممسال ضاألميي  الييدضليي . ضحييث  دييى  رييجيع رييون
انتظسمس، حت مس  يت ي  أي ضاضرة منتييسنية ُيحتميي  أل  تييقثا زس ت ييسرات 

. ضشييجع ممثيي  أسييتااليس األمييي  ال ييسم  دييى أل ( 322)سيسسييية  ييالف ذلييك
ليتييييتا ت انت ييييسن  99يتييييتفيد زرييييك   ييييسم ميييي  صييييالحيت  زموجييييب المييييس ة 
 .( 323)ي ضلي الدالمجدف ملى أي متقلة ند  هد  صول التالم ضاألم  

 
 11الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

، أجيييياى المجدييييف،  ييييت جدتييييت  2018شيييي سر/  اا ا  21 ييييت  
 ممتهيييس الكوييييت، التيييت  وليييت  ( 324)، مطيييسء  ديييى ميييوكاة مفسريميييية5818

الائسسيية لييولك الرييها، مطسنريية مفتوحيية  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول 
د ميثيييسق األميييم التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “ ضال طيييد الفا يييت الم طيييول ”ميسصييي 

المتحدة ضم س ئ   ت صول التالم ضاألم  الدضليي “. ضأشسر األمييي  ال ييسم 
المتيييسرات الميتاحييية  يييت حظس ييي  مليييى أل الوسييسمة ريييت مييي  مييي   ييت مال

ا زقل متس ي  الحميدة متسحة لدمجدف  الفص  التس س م  الميثسق، ضذكه
م ار هيييييس  ييييت جميييييع األضنييييست لدمتييييس دة  يييييت مطييييع نرييييوب الطبا ييييست أض 

 .( 325)حدهس أض

ضأكييييد ممثيييي  الكويييييت  ييييت مالحظس يييي  الييييدضر الهييييسم ضالمحييييوري  
ميي  ميثييسق األمييم  99لدمييس ة المتييسح لامييي  ال ييسم لتط ييي  المجدييف، ض يييس 

ال ييسم . ضاسترهد ممث  مياض زسلمالحظست التت أمدارس األمييي  ( 326)المتحدة
اييييث  ي كويييييسر،  يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت  يييت ذليييك الونيييت،  يييسمييا مي 
، زميييس  يييت ذليييك أل رطيييسك  كيييسمال ”ميييي  1991الهدييي  الفسرسيييت  يييت  يييسم 

وسيييسئ  التيييت  يت ييييهس األميييي  ال يييسم حيييي  يكيييول ميييبض ا  بضييييدا كيييسمال زسل
( حييي  34م  الميثسق، ضبي  مجدف األم  )ض يس ليياضح المييس ة  99المس ة 
. ( 327)“ طيييو  التيييت  يييدرج رسيييميسظ زجيييدضل لدتيييدم   ييتصيييا  ديييى اليحيييتف

ض  س ممث  التويد األمي  ال ييسم ملييى زيييس ة اسييتهدام صييالحيس  ، زمييس  ييت 
ييية متييقلة  يياى أنهييس ، لتوجي  انت سن المجدييف ملييى أ99ذلك زموجب المس ة 

نييد  هييد  صييول التييالم ضاألمييي  الييدضليي  ضشييجع أ  ييسء المجدييف  ديييى 
 __________ 

 . 61الماجع نفت ، الصفحة  (322) 
 . 66الماجع نفت ، الصفحة  (323) 
 (324) S/2018/85 .الما ق ، 
 (325) S/PV.8185 4، الصفحة . 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (326) 
  .3، الصفحة A/46/1. ضانظا أي س 24الماجع نفت ، الصفحة  (327) 

مييي  ال ييسم ا هييو  دييك اله ييوة وا التوجييي . ضأشييسر ملييى أل األا سييتجسزة لهيي 
، ليتييتا ت انت ييسن المجديييف 2017 يمييس  ت دييق زميسنميييسر  ييت أضا ييا  يييسم 

 .( 328)ذلك ال ددملى الحسلة رطسك ضإلى آثسررس المحتمدة  سرج حدض  

ضسييييدط ممثيييي  كييييوت  يفييييوار ال ييييوء  دييييى المتييييس ت الحميييييدة  
لامييييي  ال ييييسم، التييييت ضصييييفهس زقنهييييس  طصييييا أسسسييييت  ييييت مطييييع نرييييوب 

ست ضحدهييس مواسيي ة الدمدومسسييية الونسئييية. ضأضييسف أل   سلييية ذلييك الطبا يي 
د ة الم طوية لامييم  سم  دى  جتيد التالصك   تمد  دى ندرة األمي  ال

المتحييييدة ض دييييى نييييوة منطس يييي ،   سيييييمس  يمييييس  ت دييييق زييييسلمجدف ضالجم ييييية 
. ضبسلمثييي ، رحيييب ممثييي   انتيييس زجهيييو  األميييي  ال يييسم لت بييييب ( 329)ال سمييية

سمة  يييت  مدييي  مييي   يييالل ا سيييتفس ة الكسمدييية مييي  متيييس ي   طصيييا الوسييي 
مسنيييية المتييييو اة لييييدى األ ك ميييي  آليييييست الوسييييسمة ضاله يييياةالحميييييدة، ضكييييول

ال سميية، التييت   تمييد    ئتهييس  دييى اليييدرة  دييى التط يي  ضال ميي  ن يي  نرييوب 
 .( 330)م كاةاألزمست م   الل اإلنوار الم كا ضال م   ت ماحدة 

 
 12الحالة  
 خطار التي تهدد السالم واألمن الدوليينألا 

 ييت  8231،  يد المجدف جدتييت  2018نيتسل/أماي   13 ت  
ول ”األ  سر التت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي “ ضال طييد ممسر ال طد الم ط 
مييي  ال ييسم  ييت سييط“. ضذكييا األل ”الحسليية  ييت الريياق األض الفا ييت الم طييو 

محسمتييي  أل الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط مدغيييت حيييدا مييي  الفوضيييى زيييست 
. ضذكييا أي ييس أل ا نيتييسمست ( 331)يرييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي 

ط كف  يييت نبا يييست مت يييد ة،  يييا  ط ال د يييد مطهيييس اليسئمييية  يييت المط يييية  ييي 
الطيييباع صييية ميييس ضاضيييحس زه يييا اإلرريييسب ال يييسلمت. ضذكيييا زصيييفة  سار  س

اإلسييياائيدت ضالطبا يييست  ييييت ال يييااق ضل طيييسل ضلي ييييس ضاليييييم .  -الفدتييي يطت 
ضنسل مل الحسلة  ت الجمهورية ال ابية التورية  مث  أ  ا  هد د لدتالم 

ى رسيييسلت  الموجهييية مليييى المجديييف الم ر ييية ضاألمييي  اليييدضليي . ضأشيييسر ملييي 
ألل  يييية، التييت أ يياب  يهييس  يي   ي يية أمديي  ال م2018نيتييسل/أماي   11

المجدف لم  ييتمك  ميي  ا  فييسق  دييى آلييية مكاسيية إلسييطس  المتيي ضلية  يي  
 __________ 

 (328) S/PV.8185 26، الصفحة.  
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (329) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (330) 
 (331) S/PV.8231 2، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/2018/85
https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/A/46/1
https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/PV.8231
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اسييييتهدام األسييييدحة الكيميسئييييية  ييييت الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية، ضكييييار 
 .( 332)الصد  روامطسشد   المجدف أل ييوم مواج س    ت 

ض الل المطسنرة، أشسر ممث  التويد، الوي شسمان الاأي ممث   
ي  ال ييسم  يياع   ييم الجهييو  الم وضليية  ييت غيطيس ا ستوائية، ملى أل األميي 

ئييية ميي  كيميسالمجدييف إليجييس  ضسيييدة لدم ييت نييدمس  ييت متييقلة األسييدحة ال
. ض  س ممثيي  التييويد جميييع أ  ييسء المجدييف ( 333) الل متس ي  الحميدة

. ضأ يياب ( 334)ملييى حرييد اإلرا ة التيسسييية ضا سييتجسزة لطييداء األمييي  ال ييسم
سل  ييي  ا فيييسنهم ميييع اآلراء التيييت أ ييياب ممثديييو مثيوبييييس ضالتيييويد ضكسزا تيييت 

 دييى ب يجيي األمي  ال سم زرقل مهسما المقزق الحسلت ضأضييس وا أنيي    طهس
المجدييييف، زييييقي ثميييي ، أل  تجطييييب  فييييسنم المونييييف ض اضجيييي   يييي  ن ييييسق 

. ضشجع ممث  كوت  يفوار األمي  ال سم  دييى مييول متييس ي  ( 335)التي اة
الهييدضء، ميي  أجيي  مطييع الحميدة مع أصحسب المصدحة  ست س ة التييالم ض 

 .( 336)لدحسلةأي  ص يد آ ا 

،  يييييت 2018نيتيييييسل/أماي   14ت ضب يييييد ذليييييك مييييييوم ضاحيييييد،  ييييي  
لدمجديييف، الم ييييو ة  يييت مميييسر ال طيييد الفا يييت نفتييي ، نيييدم  8233الجدتييية 
  ال يييسم محسمييية مليييى أ  يييسء المجديييف زريييقل  ييييسريا  ييي  الغيييسرات األميييي 

س الو يييييست المتحييييدة ض انتييييس ضالممدكيييية المتحييييدة  ييييت الجوييييية التييييت شييييطته
مل ميي  ضاج يي ،  نيتييسل/أماي . ضنييسل 13 الجمهورييية ال ابييية التييورية  ييت

ا الييدضل األ  ييسء زسلتبامهييس، زصفت  ا ألمي  ال سم لامم المتحدة، أل  ييوكه
التصييدي لمتييسئ   ت دييق زسلتييالم ضاألميي ، زييقل   ميي   دييى  ض سصيية  طييد

 __________ 

 (332) S/PV.8231 ضانظا أي س 4، الصفحة .S/2018/333.  
 (333) S/PV.8231 غيطيس ا ستوائية(. 15)التويد( ضالصفحة  14، الصفحة(  
 . 15الماجع نفت ، الصفحة  (334) 
 وبيس(. )مثي   21)كسزا تتسل( ض    20)التويد(، الصفحة   14الماجع نفت ، الصفحة   (335) 
 . 25الماجع نفت ، الصفحة  (336) 

ضمع اليسنول الدضلت زصييفة  سميية. ضشييد  األمييي   نحو  تتق مع الميثسق،
ضأل الحيي  طييسك حيي   تييكاي لازميية، ال سم  دى أن    يمكيي  أل يكييول ر

سيسسيًس ذا مصدانية ضيد ييت   د ييست الريي ب التييوري ملييى يجب أل يكول 
ضال يييسل الهتييسمت الصييس ر  (2015) 2254 لدييياار الكااميية ضالحاييية، ض يييسً 

 .( 337)   مجمو ة ال م  م  أج  سوريس

ييييد ع األميييي  ال يييسم  ديييى  قكمثدييية الممدكييية المتحيييدة مييي ضا فييييت م 
الحسجة ملى  مدية سيسسية، ضانتاحت أل يغتطم المجدف الم تكف المي يي  

األمييي  ال ييسم، الييوي  تت يييف  التييويد، لدتفكيييا  ييت اله ييوات التسلييية  مييع
. ضأ يياب ممثيي  التييويد  يي   ق يييدن ( 338)ال ييو ة ملييى رييون ال مديييةضمايييق 

تييق   سء زسل م   دييى نحييو مت سم زرقل التبام الدضل األل يسل األمي  ال 
مييع الميثييسق ضاليييسنول الييدضلت ضأ يياب  يي  أسييف  ل ييدم  مكيي  المجدييف ميي  

. ضنسشيييد ممثييي  ( 339)د صيييفو   ضراء   يييوة األميييي  ال يييسم مليييى ال مييي  وحيييي 
مثيوبيييس أ  ييسء المجدييف، ض  سيييمس األ  ييسء الييدائمي ، أل يتييس دضا  ييت 

 مثيي   ييي  أضلوييية ال ميي  ليييد ال ديييس لددمدومسسييية ض  هيئيية ضضييع  كييول  ييي  ا
. ( 340)تيسست الماشد لدهاضج م  لحظيية م يي ابة  ييت  سريهطييس الحييد ثال

مي  ال سم  دى م ييس فة جهييو ن ض يييس لدصييالحيست   مياض األضشجع ممث 
الموكديية ملييي  زموجييب الميثييسق مهييدف المتييس دة  دييى كتييا الجمييو   ييت 

الكيميسئييية  تيي ضلية  يي  اسييتهدام األسييدحةالمجدف ضإنرسء آلية إلسييطس  الم
 .( 341)ريةالتو ال ابية  ت الجمهورية 

 __________ 

 (337) S/PV.8233 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (338) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (339) 
 . 21ض  20الماجع نفت ، الصفحتسل  (340) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (341) 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8231
https://undocs.org/ar/S/2018/333
https://undocs.org/ar/S/PV.8231
https://undocs.org/ar/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8233




 
 

 

 19-13967 

 

 السابع الجزء  

مررن األعمررال فرري حرراالت تهديررد السررلم  يتخررذ  فيمررا  
واإلخالل بره ووقروع العردوان )الفصرل السرابع مرن  

 الميثاق( 



  

 

19-13967 308 

 

 محتويات ل ا 
 الصفحة    

 310  ............................................................................................. مالحظة استهاللية   

 313 الميثسق م     39أ مسل ال دضال ض يس لدمس ة   يايا مس مذا كسل ند ضنع  هد د لدتدم أض م الل ز  أض كسل مس ضنع  ماًل م    -أض    

 313  ....................................................................................................... مالحظة   

 313  ........................................................................... 39الياارات المت دية زسلمس ة  -ألف   

 319  ......................................................................... 39سلمس ة المطسنرست المت دية ز  -زسء   

 327  ..................................... م  الميثسق لدحيدولة  ضل  فسنم الحسلة  40التداميا الم نتة المتهوة ض يًس لدمس ة  -ثسنيس  

 327  ....................................................................................................... مالحظة   

 327  .................................................................................... 40الياارات المت دية زسلمس ة   

 330  .......................... م  الميثسق 41المتهوة ض يًس لدمس ة  التداميا التت    ط وي  دى استهدام اليوة المتدحة، -ثس ثسل 

 330  ....................................................................................................... مالحظة   

 330  ........................................................................... 41الياارات المت دية زسلمس ة  -ألف   

 345  ......................................................................... 41المطسنرست المت دية زسلمس ة  -زسء   

 354  .......... م  الميثسق 42 مال زسلمس ة  ي  أض م س  همس ملى نصسمهمساإلجااءات المتََّهيوة لحفيظ التيالم ضاألم  الدضلي  -راز س  

 354  ....................................................................................................... مالحظة   

 354  ........................................................................... 42ة المت دية زسلمس  الياارات -ألف   

 356  ......................................................................... 42زسلمس ة  المطسنرست المت دية -زسء   

 360  ....................................................................... الميثسقم   45ملى  43الطظا  ت الموا   - سمتس  

 360  ....................................................................................................... مالحظة   

يست حفظ التالم ض يديم الد م ضالمتس دة مليهس، زمس ضل األ  سء زسلمتسرمة  ت  مدالحسجة ملى نيسم الد -ألف   
 361  .......................................................................... وي ال تكاي يرم  ال تس  الج

 363  ................................ ا  تااف زسلحسجة ملى الترسضر مع ال ددال المتسرمة زيوات ضبق اا  شامة  -زسء   

 365  ....................................... م  الميثسق  47ض  46 ضر لجطة األركسل ال تكاية ض ركيدهس ض يس لدمس  ي   -سس سس  

 366  ....................................................................................................... مالحظة   

 366  .......................................... م  الميثسق 48اإلجااءات الم دوبة م  الدضل األ  سء زموجب المس ة  -سسز س  

 366  ....................................................................................................... مالحظة   



 
 

 

309 19-13967 

 

مجااءات  ت دق زسلتداميا المتهوة زموجب ناارات مجدف األم  التت  يت ت م  الدضل األ  سء  طفيو  -ألف   
 367  ................................................................................. م  الميثسق 41المس ة 

 ات مجدف األم  التت  يت ت م  الدضل األ  سء  طفيو مجااءات  ت دق زسلتداميا المتهوة زموجبناار  -زسء   
 369  ................................................................................. م  الميثسق 42المس ة 

 370  ..............................................................  م  الميثسق 49المتس دة المت س لة زموجب المس ة  -ثسمطس  

 370  ....................................................................................................... مالحظة   

 يمس  ت دهق متطفيو التداميا المتهوة زموجب المس ة   الياارات التت مدب  يهس مجدف األم  المتس دة المت س لة -ألف   
 370  ....................................................................................... ثسقم  المي  41

المتس دة المت س لة  يمس  ت دهق متطفيو التداميا المتهوة زموجب المس ة  مدب  يهس مجدف األم   الياارات التت -زسء   
 370  ....................................................................................... م  الميثسق 42

 371  ..................................... م  الميثسق 50لمس ة المرسك  ا نتصس ية الهسصة م  الطوع الموصوف  ت ا - سس س  

 371  ....................................................................................................... مالحظة   

 372  ...................................... م  الميثسق  51ض يس لدمس ة  الحق  ت الد سع الفا ي أض الجمس ت    الطفف - سشاا  

 372  ....................................................................................................... مالحظة   

 372  ..................................................................... 51المطسنرست المت دية زسلمس ة  -ألف   

 376  ............. ة ملى مجدف األم ضالحق  ت الد سع    الطفف  ت الاسسئ  الموجه  51اإلشسرات ملى المس ة  -زسء   

 
  



  

 

19-13967 310 

 

 مالحظة استهاللية  
لتييت  تهييورس مجدييف األميي   ييت حييس ت  هد ييد التييدم   تطييسضل الجييبء التييسزع ميي  رييوا المدحييق اإلجييااءات ا  
ممييسر الفصيي  التييسزع ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة، زمييس  ييت ذلييك المييوا    ييالل زيي  أض ضنييوع ال ييدضال، ضذلييك  ييت  ضاإل 
 اكب ك  مطهس  دى موا  مهتسرة  تدط ال وء  دييى  فتيييا  الجبء ملى  راة أنتسم،  . ضيطيتم روا 51ملى  39 م  

ع  ل ملييى الاازيي التييسزع ضكيفييية    يييي  لهييس  ييت مداض  يي  ضناارا يي . ض رييم  األنتييسم ميي  األض   المجدييف ألحكييسم الفصيي  
دنيية زسلتييالم  ، التييت  ييطظم سييد ة المجدييف  ييت  يايييا التهد ييدات المح 42ملييى    39الطصييوَص المتصييدة زييسلموا  ميي   

اإلذل زسسييتهدام    ئييية أض يا جبا ضاألميي  الييدضليي  ضا هييسذ اإلجييااءات المطسسيي ة لدتصييدي لهييس، زمييس  ييت ذلييك  يياع  ييدام 
المت دييية زييييس ة اليييوات المتييدحة ضنرييارس.    47ملييى    43اليييوة. ضياكييب اليتييمسل الهييسمف ضالتييس س  دييى المييوا  ميي   

ميطمييس يغ ييت  ، 49ض    48امييستِّ الييدضل األ  ييسء زموجييب المييس  ي   ضيتطييسضل اليتييمسل التييسزع ضالثييسم  زسلتا يييب التب 
األنتييسم أنتييسمًس . ض ت ييم  51ض  50سَة المجدف  يمس  ت دق زسلمييس  ي  اليتمسل التسسع ضال سشا زسلتا يب ممسر 

نرست التت جات  ا   المجدف زرقل التفتيا ضالتطفيو التييديمي  لدمييوا  التييت  ييطظم متيي ضلية  ا ية  غ ت المطس
 الدضليي . ضاألم جدف الائيتية    صول التالم الم

 ييت المسئيية  50ف ض الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، ضكمييس كييسل الحييسل  ييت الفتيياات التييسزية، ا هييو المجديي  
 م ظييم رييون اليييااراتالميثييسق. ضيت دييق  نيياارا( صييااحة زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  54م  مي   27م  ناارا   )

طتيست أض مس مسثدهييس ميي  ز ثييست ضنييوات  سز يية مو يست ز ثست األمم المتحدة لحفظ التالم أض نوا هس المت د ة الج
 درس أض   د دهس أض منهسئهس.  لتطظيمست منديمية، ضبفاع  داميا جبائية أض  مد  

جمهوريييية أ اييييييس  أل األضضيييسع  يييت 2018ضكميييس نيييونل  يييت اليتيييم األضل، أكيييد المجديييف  يييت  يييسم  
ضالصييومسل، ضل طييسل، ضلي يييس، ضمييسلت، تييو ال، ضالتييو ال، الوسيي ى، ضجمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضجطييوب ال

ال ابييية التييورية،    ييبال  رييك   هد ييدات لدتييدم ضاليييم ،   ييال  يي    ييورة الحسليية اإلنتييسنية  ييت الجمهورييية 
 ت ال وسطة ضالهاسك،  متييك المجدييف زييياارن زييقل الحسليية لحسلة  دق زسضاألم  اإلنديميي  ض/أض الدضليي . ض يمس  ت 

 ضاألم  الدضليي . هد دا لدتدم  ت المط ية    بال  رك  

 ييياة التييت  ت يياع ض يمييس  ت دييق م دييدال محييد ة، أشييسر المجدييف ملييى التحد ييدات التييسزية لدتهد ييدات الك 
سر المجدييف،  يمييس  ت دييق زجمهورييية ل، أشيي لهييس التييالم ضاألميي  الييدضليسل  ييت  دييك الحييس ت. ض دييى سيي ي  المثييس
لتفرييت  ييياضس م  ييو   ييت أ ايييييس يرييك   هد ييدا الكونغييو الديمياامييية، ملييى  حد ييدن زييقل المييدى غيييا المتيي وق 

دييف ملييى التهد ييد الييوي يرييكد  منتييسج المهييدرات سر المجتسل، أشيي لدتييالم ضاألميي  الييدضليي . ض يمييس  ت دييق زق غسنتيي 
ييييس، أكيييد المجديييف مييي  جد يييد المرييياض ة األ غسنيييية المصيييدر ض  غييييا ا  جيييسر مهيييس ضاسيييتهالكهس. ض يميييس  ت ديييق مدي ي
سران، يريييك  أحيييد أشيييد األ  يييسر التيييت  هيييد  التيييالم ضاألمييي . ، زجمييييع أشيييكسل  ضمظييي نيييارن مييي  أل اإلرريييسب ميييس

ا سلت، أ ال المجدييف زرييدة أنرييي ة المطظمييست اإلررسمييية ضأشيييسر مليهييس زس ت سررييس  هد يييدضبسلمثيي ،  يمييس  ت دييق زمييي 
 الم ضاألم  الدضليي   ت المط ية. لدت

التيي و المتييدح  ييت ال حييا ن سليية سييواح  ض يمس  ت دق زسلصومسل، نار المجدف أل حوا ث الياصطة ض  
 ييية، ضكييولك الرييقل زسلطتيي ة لتييد ق ممييدا ات ك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي   ييت المط الصييومسل    ييبال  ريي 

تهييسكع لحظييا  وريييد األسييدحة. ضبسلمثيي ، ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت ألسييدحة ضالييو ياة ملييى الصييومسل ض  ييان  ييت ان ا
جدف ملى أل الطي  غيا المراضع لاسدحة الصغياة ضاألسييدحة الهفيفيية ضذ سئارييس مط ية ضسط أ ايييس، أشسر الم

 إسسءة است مسلهس    بال  رك   هد دات لدتالم ضاألم  الدضليي .تياار ض بع لالسض كديتهس المب 
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لحييسل  ييت الممسرسيية التييسزية، ضاصيي  المجدييف م ييس ة التقكيييد  دييى أل اإلررييسب ضانترييسر ضكمييس كييسل ا 
ليي . طوضييية ضالكيميسئييية ضال يولوجييية، ضكييولك ضسييسئ  ميصييسلهس، يرييكالل  هد ييد   لدتييالم ضاألميي  الييدض األسييدحة ال

 ض  ديييى ال  ي ييية الوجو يييية لييي   2018ديييى ذليييك، ركيييبت ز يييض المطسنريييست  يييت المجديييف  يييت  يييسم  يييالضة  ض 
ميي  الت ييسضل  األ  ييسر المحييد ة التييت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي  ضكوكييب األرع، ض دييى الحسجيية ملييى مبيييد

 المت د  األمااف.

 داميا لمطييع  فييسنم الحسليية  ييت ، 2018ض دى الطحو الم ي   ت اليتم الثسنت، ا تمد المجدف،  ت  سم  
 م  الميثسق. 40أرمية لتفتيا ض   يق المس ة  ي  كسنتس  كتتيسلجطوب التو ال ضالحسلة  ت اليم ، الدت 

 ل الفتيياة نيييد ا سييت ااع،  ييداميا جد ييدة زموجييبضكمييس  ييا   ييت اليتييم الثسلييث،  يياع المجدييف،  ييال 
ى  ييداميا الجييباءات المفاضضيية  دييى مريتايييس. ضجييد   يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت جطييوب التييو ال ضأنهيي  41المييس ة 
جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى، ضجمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية، ضجطييييوب ف التييييداميا اليسئميييية المت دييييية ز المجديييي 

ضلي يييس، ضاليييم . ضأ  يي  المجدييف أي ييس   ييد الت  دييى نظييم الجييباءات المت دييية  التييو ال، ضالصييومسل، ضمييسلت،
 . ضلم  تم م  سل أي  غيياات  دى التييداميا المت دييية متطظيييم الدضليية اإلسييالميةضلي يس الصومسلميجطوب التو ال ض 

تيي ي  مليهميييس،  ييت ال ييااق ضالريييسم ) طظيييم الدضليية اإلسيييالمية، الم يياضف أي يييس مييدا ل(، ض طظيييم اليس يييدة ضالمطت 
الرييييي  ية كورييييييس  جمهورييييييةضحاكييييية مسل يييييسل ضاأل ييييياا  ضالكيسنيييييست الميييييا   ي  مهيييييس، ضكيييييولك التيييييداميا المت ديييييية ز 

 دق زسلتييداميا الي ييسئية، لييم ُ تهييو أي مجييااء ميتسض، ضل طسل. ض يمس  ت  -الديمياامية، ضالتو ال، ضال ااق، ضغيطيس 
مجديييف  ديييى الطظيييا  يييت المتيييسئ  المت ديييية زسآلليييية الدضليييية . ضمييي  الطسحيييية اإلجاائيييية، ضا يييق ال2018 يييت  يييسم 

ممييسر ال طييد الم طييول ”اآللييية الدضلييية لتصييايف األ مييسل تي   ييت الجطييسئي لتصييايف األ مييسل المت يييية لدمحكمتييي  
 الجطسئيتي “.  المت يية لدمحكمتي  

ل  ثييست  2018ار المجدييف األذضل التييت مطحهييس ن يي   ييسم ض دييى الطحييو الم ييي   ييت اليتييم الاازييع، كيي  
طتيييست التسز يية لامييم المتحييدة زسسييتهدام اليييوة زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  حفييظ التييالم ضاليييوات المت ييد ة الج

ت دييق زصييول التييالم ضاألميي  الييدضليي  أض اسييت س  همس  ييت ال وسييطة ضالهاسييك، ضجمهورييية الميثييسق، ضذلييك  يمييس   
، ة الكونغييو الديمياامييية، ضجطييوب التييو ال، ضالتييو ال )زمييس  ييت ذلييك  ار ييور ضأميييت(ضجمهورييي لوسيي ى، أ ايييييس ا

ليييوة لالضيي الع ضالصومسل، ضل طسل، ضلي يس، ضمسلت، ضرس تت. ض ت روا الصد ، جد  المجدييف اإلذل زسسييتهدام ا
 ييت جمهورييية أ ايييييس  سييتياارحييييق ا مو ييية حمسييية المييدنيي  ل  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لت 

ت جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية، ضب ثييية األميييم الوسييي ى، ضب ثييية مطظمييية األميييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  ييي 
ألمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل طييسل، ضب ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المتحدة لد م نظسم ال داليية  ييت رييس تت، ضنييوة ا

سلت، ضب ثة ا  حس  األ اييت  ت الصومسل، ضال مدية المهتد ة لال حس  ار  ت ما ستيا المت د ة األز س  لتحييق 
متحدة  ت جطوب يت ضاألمم المتحدة  ت  ار ور، ضنوة األمم المتحدة األمطية الم نتة ألميت، ضب ثة األمم الاأل اي 

ايييييس الوسيي ى ورييية أ  ييت جمه التو ال. ض الضة  دى ذلك، كار المجدف  قكيد اإلذل الممطوح لديوات الفانتييية
المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق ا سييتياار  ييت ضمسلت زس هسذ جميع التداميا الالزمة لد م ز ثة األمم المتحدة 

تحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت،  دييى جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضب ثيية األمييم الم
س. ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت الصييومسل، نييسم المجدييف أي ييس متمد ييد اإلذل ة مليهميي الموكديي  التوالت،  ت أ اء المهييسم

ال حا لمطظمست اإلنديمية المت سضنة مع التد ست الصومسلية ليمع أ مسل الياصطة ضالت و المتدح  ت لددضل ضا
جميييع  زس هييسذ األ  ييسءن سلة سواح  الصومسل. ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت لي يس، كار المجدف  قكيد مذن  لدييدضل 

ف   طفييييوا لحظيييا  ورييييد األسيييدحة. التيييداميا الالزمييية  طيييد مواجهييية مهابيييت المهيييسجاي  ضليييدى اليييييسم متفتييييل التييي 
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ل األ  ييسء التييت   ميي   ييت ممييسر  مدييية ألثيييس  ت دييق زسلحسليية  ييت ال وسييطة ضالهاسييك، أذل المجدييف لدييدض  ض يمييس
مسل األمدتييت )الطييس و( زس هييسذ ”جميييع التييداميا يييوة ا  حييس  األضرضبييت ضلرييك  ضجييو  مطظميية حدييف شيي التسز يية ل

م لدتييالم  ييت ال وسييطة ضالهاسييك ضضييمسل ا متثييسل ليي ، ضالييييسم، مطييسء  دييى الالزميية“ لتطفيييو ا  فييسق اإلمييسري ال ييس
 ز ة ليوة ا  حس  األضرضبت أض الطس و، زس هسذ ”جميع التداميا الالزمة“  ت الد سع  طهمس.مدب  مدية ألثيس التس

م ي   ت األنتسم م  الهسمف ملييى الثييسم ،   ييس المجدييف الييدضل األ  ييسء،  ييت سيييسق لطحو الض دى ا 
  حفيييظ التيييالم، مليييى المتيييسرمة زييييوات ضأصيييول أ ييياى، زميييس  يييت ذليييك  طسصيييا  مكيييي  الييييوة الجويييية،  يييت حيييي 

ل ال ددا ضرات معضاصدت الدضل األ  سء  الل الفتاة نيد ا ست ااع الد وة ملى زيس ة التواص  ض  بيب المرس
دضل ضالجهييست الفس ديية ميي  المتييسرمة زيييوات ضأ يياا  شييامة. ض ييالضة  دييى ذلييك، مدييب المجدييف ميياارا امتثييسل اليي 

  الميثسق. ضكمس  ييا   ييت اليتييم ال سشييا، الدضل  دى التواء لياارا   التت ا هورس زموجب الفص  التسزع م غيا
ة ملييى الجمييس ت  يي  الييطفف  ييت الاسييسئ  الموجهيي ضكييولك م ييدأ الييد سع الفييا ي ض/أض  51 أشيييا كثييياا ملييى المييس ة

مييداض ت موضييو ية  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع زرييقل ن ييسق  المجدييف ض ييت مطسنرييس  . ضأ ى ذلييك ملييى مجييااء
 جدضل األ مسل. ت ممسر مجمو ة ضاس ة م  مطو  الحق  ت الد سع    الطفف ض فتيان 
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع   - أوال
 الميثاقمن   39ال العدوان وفقا للمادة عماًل من أعم

 39المس ة 
األم  مييس مذا كييسل نييد ضنييع  هد ييد لدتييدم أض م ييالل  مجدف ييار 

يييدم  ييت ذلييك  وصيييس   ع  مييال ميي  أ مييسل ال ييدضال، ضي زيي  أض كييسل مييس ضنيي 
 42ض  41ييييار مييس يجييب ا هييسذن ميي  التييداميا م يييس ألحكييسم المييس  ي   أض

 لحفظ التدم ضاألم  الدضلت أض م س    ملى نصسز .
 
 مالحظة 
 يايا  سة التت  ت  هس المجدف زرقل ت دق اليتم األضل زسلممسر  

 ميي  م ييالل زيي  أض كييسل مييس ضنييع  مييالً  مس مذا كسل ند ضنييع  هد ييدل لدتييدم أض
ميي  الميثييسق. ضرييو ييييدم م دومييست  39حكسم المييس ة أ مسل ال دضال ض يس أل

 يي   يايييا المجدييف مييس مذا كييسل نييد ضنييع  هد ييد، ضي حييث الحييس ت التييت 
يتكييييول رييييوا اليتييييم ميييي  نتييييمي  جييييات  يهييييس مطسنريييية ضنييييوع أي  هد ييييد. ض 

لييياارات المجدييف  يمييس   ا يي . ضيت م  اليتم الفا ت ألف  اضس  سمس
هد ييد لدتييدم“، ضيت ييم  اليتييم الفا ييت متيايا مس مذا كسل ند ضنييع ”   ت دق 

زييسء سدتييدة ميي   راسييست الحييس ت التييت  ييا   يهييس ضصييف ليي  ض الحجيي  
مييس مذا كييسل نييد  التييت نييدمت  ييالل مييداض ت المجدييف ذات الصييدة متيايييا

ارات المييوكورة ميي  الميثييسق ضا هييسذ ز ييض اليييا  39ضنييع  هد ييد ض يييس لدمييس ة 
  ت ألف. ت اليتم الفا 

 
 39بالمادة القرارات المتعلقة  - ألف
سييييت ااع ضا تييييسنس مييييع الفتيييياات التييييسزية، اة نيييييد ا  ييييالل الفتيييي  
ميي  الميثييسق  ييت أي ميي   39يتترييهد مجدييف األميي  صييااحة زسلمييس ة  لييم

دم ناارا يي . ض ييالضة  دييى ذلييك، لييم ييييار المجدييف حييدضث أي م ييالل زسلتيي 
جد د لدتييدم ضاألميي  ضنوع أي  م  م  أ مسل ال دضال أض ضجو   هد د  أض

ضاصيي  المجدييف رصييد   ييور الطبا ييست  الييدضليي . ض دييى اليياغم ميي  ذلييك،
ة ضالطسشييئة ميي  أجيي   يايييا مييس مذا كسنييت رطييسك  هد ييدات ضالحييس ت اليسئميي 

 متتماة ض كاار  قكيدن  دى ذلك ضإناارن ز .

دييف أل الحييس ت  ييت جمهورييية ، نييار المج2018ضميديية  ييسم  
الكونغييييو الديمياامييييية، ضجطييييوب التييييو ال،  أ ايييييييس الوسيييي ى، ضجمهورييييية

ك الحسلييية ضالصيييومسل، ضل طيييسل، ضلي ييييس، ضميييسلت، ضالييييم ، ضكيييول ضالتيييو ال،
اإلنتسنية الماض ة  ت الجمهورية ال ابييية التييورية    ييبال  رييك  أ  ييسرا 

 هييييد  التييييالم ضاألميييي   ييييت   هييييد  التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي  ض/أض أ  ييييسرا
 .( 1)المطسمق ذات الصدة

ييييييس، ت أ اييييييس، ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت مط يييية ضسيييط أ ا ض ييي  
ألسدحة الهفيفة ضذ يا هييس أشسر المجدف ملى أل ني  األسدحة الصغياة ضا

ز ايييييييية غيييييييا مريييييياض ة ض ااكمهييييييس مدرجيييييية  ب ييييييبع ا سييييييتياار ضإسييييييسءة 
. ضنيييييار ( 2)م ضاألمييييي  اليييييدضليي اسيييييت مسلهس    يييييبال  ريييييك   هد يييييدا لدتيييييال

ا التهد يييد  يميييس  تصييي  زسل طيييد الم طيييول ” ومييييد المجديييف أي يييس ضجيييو  ريييو
. ض يميييس يهييي  الحسلييية المت ديييية زجمهوريييية ( 3)“ يييت غييياب أ اييييييس التيييالم

الكونغييو الديمياامييية، أنييا المجدييف متكييار  هد ييد  ييياضس م  ييو ، ضأشييسر 
 ييي  أل  فرييت  ييياضس م  ييو   دييى ، الوي نييار (2014) 2177ملى ناارن 

ايييييس يرييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي . ن ييسق غيييا متيي وق  ييت أ 
 ة مليييى ذليييك، ضإذ أشيييسر المجديييف مليييى أل الحسلييية  يييت جمهوريييية ضبسإلضيييس

دضليي  الكونغييو الديمياامييية    ييبال  رييك    يياًا  دييى التييالم ضاألميي  اليي 
 __________ 

 2399انظيييا،  يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، اليييياارات  (1) 
، الفييياات ن يي  األ ييياة ميي  (2018) 2448، ض (2018) 2446، ض (2018)

المت ديييييية زجمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية، الد  سجييييية؛ ض يميييييس يهييييي  الحسلييييية 
فيا ييييسل ن يييي  األ يييييا ي  ميييي  ، ال(2018) 2424ض  (2018) 2409اليييييااري  

، الفييياة الثسلثيية ميي  الد  سجيية؛ ض يمييس  ت دييق (2018) 2439الد  سجيية، ضالييياار 
ييييياة ميييي  الد  سجيييية، ، الفييييياة األ (2018) 2434زسلحسليييية  ييييت لي يييييس، اليييييااري  

، الفياة ن   األ ياة م  الد  سجية؛ ض يميس  ت ديق زسلحسلية  يت (2018) 2441 ض
، الفيا ييسل ن يي  األ يييا ي  (2018) 2432ض  (2018) 2423مييسلت، اليييااري  

 2433مييييي  الد  سجييييية؛ ض يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت الرييييياق األضسيييييط، اليييييياار 
 (2018) 2401ري  الفييييياة األ ييييياة ميييي  الد  سجيييية )ل طييييسل(، ضالييييياا، (2018)
، الفيا سل ن ي  األ ييا ي  مي  الد  سجية )الجمهوريية ال ابيية (2018) 2449 ض

لفيييييياة ن ييييي  األ يييييياة مييييي  الد  سجيييييية، ، ا(2018) 2402 التيييييورية(، ضالييييييااري 
، الفياة األ ياة م  الد  سجة )الييم (؛ ض يميس  ت ديق زسلحسلية (2018) 2451 ض

 2444ض  (2018) 2431ض  (2018) 2415 ييييييييييت الصيييييييييييومسل، اليييييييييييياارات 
وب ، الفياات ن ي  األ يياة مي  الد  سجية؛ ض يميس  ت ديق زسلحسلية  يت جطي (2018)

، الفيييياة الثسنيييية مييي  الد  سجييية، (2018) 2400التيييو ال ضالتيييو ال، اليييياارات 
، الفيا ييييييسل األ يا ييييييسل ميييييي  الد  سجيييييية (2018) 2429ض  (2018) 2425 ض
، الفيا ييييييسل ن ييييييي  (2018) 2418ض  (2018) 2406لتييييييو ال(، ضاليييييييااري  )ا

 األ يا ي  م  الد  سجة )جطوب التو ال(.
 (2) S/PRST/2018/17ياة التسز ة  راة.، الف 
 (3) S/PRST/2018/3الفييييييياة الثسنييييييية ضال ريييييياضل؛ ض ، S/PRST/2018/16 ،

  الفياة التس سة  راة.
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ألمطيييية سيييت ثا سيييد س  يييت  ييت المط يييية، أ ييياب  ييي  نديييي  مييي  أل الحسلييية ا
 .( 4)م  و  ضاحتوائ س اليدرة  دى التصدي لتفرت  ياض 

نييارن ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت لي ييس، أكييد المجدييف ميي  جد ييد مييس  
 ييا التهد ييدات زقل اإلررسب زجميع أشكسل  ضمظسران يرك  ضاحييدا ميي  أ 

. ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت ميييسلت، أ ال المجديييف زييييوة ( 5)لدتيييالم ضاألمييي 
ميييية  يييت ال ديييد ضمط يييية التيييسح ، زميييس  يييت ذليييك أنرييي ة التطظيميييست اإلررس

التوحيييييد ضالجهييييس   ييييت غيييياب أ ايييييييس، ض طظيييييم اليس ييييدة  ييييت مييييال   حاكيييية
اب اإلسييالمت، ضحاكييية المييااز ي ، ضحاكيية أنصيييسر الييد  ، ضاأل ييياا  المغيي 
لجمس ييست المطتتيي ة، مثيي  جمس يية نصيياة اإلسييالم ضالمتييدمي ، ض طظييييم ضا

، ضجمس يية أنصييسر اإلسييالم، ضنييسل الدضلة اإلسالمية  ييت الصييحااء الك يياى 
 .( 6)ض سرجهس ركه   هد دا لدتالم ضاألم   ت المط يةمنهس    بال   

، نييار المجدييف أل حييوا ث ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت الصييومسل 
الت و المتدح  ت ال حا ن سلة سواح  الصومسل ضكولك نرسر الياصطة ض 

جمس ست اليااصطة  ت الصومسل يمييثالل  ييسمدي  مهمييي  يفسنمييسل الحسليية 
الم ضاألميي  الييدضليي  ت الصييومسل، التييت    ييبال  رييك    يياا  هييد  التيي  يي 

ديييييي  مزاء . ض يييييالضة  ديييييى ذليييييك، أ ييييياب المجديييييف  ييييي  ن( 7) يييييت المط يييييية
 رييكد  حاكيية الريي سب ميي   هد ييد متييتما لدتييالم ضا سييتياار  ييت ال دييد  مييس

. ضأ ال المجدييييف أي ييييس أي  ييييد يست ميييي  ممييييدا ات األسييييدحة ( 8)ضالمط ييييية
، زمييس  ييت صومسل ض  ان  ت انتهسك لحظييا  وريييد األسييدحةضالو ياة ملى ال

ذليييك  طيييدمس  ييي  ي مليييى  ورييييد مميييدا ات مليييى حاكييية الرييي سب ضالجمس يييست 
لمطتتيييي ة مليهييييس الما   يييية متطظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم ا

م الدضليية اإلسييالمية، الم يياضف أي ييس زسسييم  ا ييل(، موصييف ذلييك ) طظييي 
سييتياار  ييت المط ييية. ض ييت رييوا الصييد ، أ يياب  هد ييدا   ييياا لدتييالم ضا 

لمجدييف  يي  اليدييق مزاء التيييسريا التييت  فيييد مبيييس ة التييد ق غيييا المريياضع ا
. ض يمييس  ت ديييق ( 9)ا ات األسييدحة ضاليييو ياة ميي  الييييم  ملييى الصيييومسلإلمييد

زسلحسلييية  يييت جطيييوب التيييو ال ضالتيييو ال، ا تييياف المجديييف زيييقل الوضيييع 
 __________ 

  ، الفيا سل الثسنية ضالثسلثة م  الد  سجة.(2018) 2439الياار  (4) 
  ، الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة.(2018) 2420الياار  (5) 
  ، الفياة التس سة  راة م  الد  سجة.(2018) 2423الياار  (6) 
  ، الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة.(2018) 2442الياار  (7) 
  د  سجة.، الفياة الااز ة م  ال(2018) 2444الياار  (8) 
  الماجع نفت ، الفياة التسز ة م  الد  سجة. (9) 

ميييي  التيييو ال ضجطيييوب التييييو ال الييياار   يييت أمييييت ض ديييى ميييول الحيييدض  
 .( 10)ضاألم  الدضليي  يركهِّ   هد دا   ياا لدتالم بال   

ت دييق زسلحسليية  ييت أ غسنتييتسل، ضاصيي  المجدييف  ، ض يمييس   ض ت آسيس  
ا  تييااف مييي ”اله ييا الييوي  ت يياع ليي  المجتمييع الييدضلت“ ميي  جييااء منتييسج  

. ( 11)ة المصدر ضا  جسر مهييس ضاسييتهالكهس المهدرات غيا المراض ة األ غسني 
ضا هيييو المجديييف نييياارا مميييسثال  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”صيييول التييييالم 

ضأحسر  دمس كولك زسلبيس ة الك ياة  ت زرا ة المهدرات  ضاألم  الدضليي “،
جيييسر مهيييس ض هاي هيييس  يييت أ غسنتيييتسل، التيييت غييييا المرييياض ة ضإنتسجهيييس ضا   

 .( 12)المط ية ض سرجهسضا ستياار  ت  زالت  رك   هد دا لدتالم مس

ض ييييت أضرضبييييس، ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت ال وسييييطة ضالهاسييييك،  
    ييياا  هيييد  التيييالم المجديييف أل الحسلييية  يييت المط يييية  ظييي   ريييك نيييار

 .( 13)الدضليي ضاألم  

، أشييسر المجدييف أي ييس ملييى األ  ييسر التييت 2018ض ييالل  ييسم  
 يمييس  ت دييق م طييو  ي   ييت  ييدة نيياارات ا تمييدت  هد  التالم ضاألميي  الييدضلي 

مواضييي ية.  فيييت ريييوا الصيييد ، نيييار المجدييف،  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول 
ية كورييييييييس الرييييييي  ية الديميااميييييييية“، أل انتريييييييسر ” يييييييدم ا نتريييييييسر/جمهور 

يصسلهس،    ييبال األسدحة الطوضية ضالكيميسئية ضال يولوجية، ضكولك ضسسئ  م
ال طييييد الم طييييول  . ض ييييت ممييييسر( 14)الييييدضليي  يرييييك   هد ييييدًا لدتييييالم ضاألميييي 

”األ  سر التت  هد  التالم ضاألم  الدضليي “، أكد المجدف م  جد د أل 
د ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي  ضأل مكس حيية رييوا التهد ييد اإلررييسب يرييك   ه

  .( 15)ضاإلنديمت ضالدضلت ت دب مول جهو  جمس ية  دى الص د الومطت 

،  دى التوالت، األحكييسم ذات الصييدة 2ض  1ي  ض ا   ت الجدضل 
ميييي  الييييياارات، المت دييييية زمتييييسئ   تصيييي  م دييييد محييييد  أض مط ييييية ز يطهييييس 

متيييسئ  مواضيييي ية، ضالتيييت أشيييسر  يهيييس المجديييف مليييى ضجيييو   هد يييدات  أض
 متتماة لدتالم ضاألم   الل الفتاة نيد ا ست ااع.

 __________ 

 2438ض  (2018) 2416ض  (2018) 2412ض  (2018) 2411الييييييييييياارات  (10) 
  .، الفياات األ ياة م  الد  سجة(2018) 2445ض  (2018)

 . 34، الفياة (2018) 2405الياار  (11) 
 (12) S/PRST/2018/2.الفيا سل الااز ة  راة ضالهسمتة  راة ،  
  ، الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة.(2018) 2443الياار  (13) 
  ، الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة.(2018) 2407الياار  (14) 
 (15) S/PRST/2018/9اة الهسمتة. ، الفي 
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 1الجدضل 
 2018عام لى وجود تهديدات مستمرة للسالم، مصنفًة حسب المنطقة والبلد، في ار فيها المجلس إالقرارات التي أش

 اليُحكم الياار ض سريه 

  أفريقيا  

  منطقة وسط أفريقيا

S/PRST/2018/17 

 2018آب/أغت ف  10
ريييس ز اييييية غييييا مرييياض ة اة ضاألسيييدحة الهفيفييية ضذ سئا يرييييا مجديييف األمييي  مليييى أل متيييقلة نيييي  األسيييدحة الصيييغي 

مهس مدرجة  ب بع ا سييتياار ضإسييسءة اسييت مسلهس    ييبال  رييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي  ض تيي ب  تييسئا ض ااك
ياة  ييت األرضاح ض تييهم  ييت ز ب يية ا سييتياار ضاألميي   ييت ضسييط أ ايييييس، ضيرييجع،  ييت رييوا الصييد ، مكتييب األمييم ك  

األمييم المتحييدة ا سترييسرية الدائميية الم طييية ل  واصيي ، موصييف  أمسنيية لجطيية إلنديمييت لوسييط أ ايييييس  دييى أدة االمتحيي 
، ضيهيييب زسلمييسنحي  الييدضليي  ضالثطييسئيي  ملييى زمتييسئ  األميي   ييت ضسييط أ ايييييس، المتييسرمة  ييت مواجهيية رييوا التهد ييد
لمكس حيية  يمييت لد ميي  الجهييو  اإلنديميييةإلند يييديم المتييس دات زرييك  متييتدام. ضيثطييت مجدييف األميي   دييى المكتييب ا

ميييع مكتيييب األميييم المتحيييدة لغييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح  ضاليييدضل األ  يييسء  يييت الجمس ييية  الياصيييطة، زسلت يييسضل 
ييييس ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس ضلجطيية  دييي  غيطيييس، ميي  أجيي  التصييدي ا نتصييس ية لييدضل ضسييط أ اي 
ع مكتييب األمييم إلنديمييت  دييى مواصييدة ال ميي  ميي طيييس. ضيرييجع المجدييف المكتييب ا  غي  ن دام األم  ال حاي  ييت  دييي 

س  دييى   ييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح  ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل ضسييط أ ايييييس ضلجطيية  دييي  غيطييي 
نييسليمت األ التف ييي  التييسم لهيكيي  التييالمة ضاألميي   ييت  دييي  غيطيييس التييسزع ل مدييية يسضنييدي، ضبهسصيية ماكييب التطتيييق

 التسز ة  راة( ايي   ت  دي  غيطيس )الفياةلدتالمة ضاألم  ال ح

 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 (2018) 2399الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018الثسنت/ طس ا  كسنول  30

مذ  يياى أل الحسليية  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى    ييبال  رييك    يياا  تهييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي   ييت المط ييية 
 الد  سجة( )الفياة ن   األ ياة م 

 )الفيا سل ن   األ يا ي  م  الد  سجة( (2018) 2448ض  (2018) 2446انظا أي س اليااري   

 يما يتعلررق بجمهوريررة الكونغو الديمقراطيةالحالررة ف

 (2018) 2409الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018آذار/مسرس  27

 يييت جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية    يييبال  ريييك    ييياًا  ديييى التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي   يييت يييييار أل الحسلييية مذ 
   ياة م  الد  سجة(المط ية )الفياة ن   األ

 م  الد  سجة(  )الفياة الثسلثة  ( 2018)  2439  الد  سجة( ض  )الفياة ن   األ ياة م   ( 2018)  2424انظا أي س اليااري   

 (2018) 2439الييييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018 راي  األضل/أكتوبا   30

ضإذ يريييا ملييى نيياارن  1976ضس م  ييو   ييت المط ييية مطييو أل اكترييف ألضل ميياة  ييت  ييسم مذ يتييدم متكييار  هد ييد  يييا 
  ت غاب أ ايييس )الفياة الثسنية م  الد  سجة( 2014 سم  زرقل  فرت  ياضس م  و   ت (2014) 2177

  الحالة في ليبيا

 (2018) 2420الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018حبياال/ وني   11

لدتييالم اإلررييسب زجميييع أشييكسل  ضمظييسران يرييك  ضاحييدا ميي  أ  ييا التهد ييدات مذ   كد م  جد د  صميم   دييى أل 
 ضاألم  )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(
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https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2439(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
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 (2018) 2434الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار   
 2018أ دول/س تم ا  13

 ييييس    يييبال  ريييك   هد يييدا لدتيييالم ضاألمييي  ، أل الحسلييية  يييت لي (2015) 2213مذ يرييييا مليييى أنييي  نيييار،  يييت نييياارن 
 الدضليي  )الفياة األ ياة م  الد  سجة(

 (2018) 2441الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018 راي  الثسنت/نو م ا  5

 ن   األ ياة م  الد  سجة( مذ ييار أل الحسلة  ت لي يس    بال  ركه   هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي  )الفياة

  الحالة في مالي

 (2018) 2423الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018حبياال/ وني   28

 د   زيوة أنر ة التطظيمست اإلررسمية  ت مسلت ضمط ية التسح ، زمس  ت ذلك حاكة التوحيد ضالجهس   ييت غيياب مذ 
ال  المغاب اإلسالمت، ضحاكة المااز ي ، ضحاكة أنصسر الييد  ، ضاأل يياا  ضالجمس ييست أ ايييس، ض طظيم اليس دة  ت م 

ضلة اإلسالمية  ت الصحااء الك يياى، ضجمس يية أنصييسر تت ة، مث  جمس ة نصاة اإلسالم ضالمتدمي ، ض طظيم الدالمط 
ة ض سرجهييس، ضإذ  ييد   زيييوة اإلسالم، التت    بال  يوم ز مديست  ت مسلت ض ركه   هد دا لدتييالم ضاألميي   ييت المط ييي 

ضزات ضانتهسكييست لحيييوق اإلنتييسل ضميي   طييف ضييد مييس  يتا يي  الجمس ييست اإلررسمييية  ييت مييسلت ض ييت المط ييية ميي   جييس
   ض  سيمس الطتسء ضاألمفسل )الفياة التس سة  راة م  الد  سجة(المدنيي ، 

 الدضليي  )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(مسلت    بال  رك    اًا  هد  التدم ضاألم  مذ ييار أل الحسلة  ت  

   األ ياة م  الد  سجة( )الفياة ن   (2018) 2432انظا أي س الياار  

  الحالة في الصومال

 (2018) 2415الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018أيسر/مس و  15

   مذ ييار أل الحسلة  ت الصومسل    بال  رك   هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي  )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(

 )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة( (2018) 2431انظا أي س الياار 

 (2018) 2442الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018 راي  الثسنت/نو م ا  6

مذ ييييار أل حييوا ث الياصييطة ضالتيي و المتييدح  ييت ال حييا ن سليية سييواح  الصييومسل ضنرييسر جمس ييست اليااصييطة  ييت 
الييدضليي  الصومسل يمثالل  سمال مهمس يفسنم الحسليية  ييت الصييومسل التييت    ييبال  رييك    يياا  هييد  التييالم ضاألميي  

  ت المط ية )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(

 (2018) 2444الييييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018 راي  الثسنت/نو م ا   14

مذ  ييد   الهجمييست التييت شييطتهس حاكيية الريي سب  ييت الصييومسل ض سرجيي ، ضإذ ي يياب  يي  ندييي  مزاء مييس  رييكد  حاكيية 
ضإذ ي يياب كييولك  يي  اليدييق مزاء     هد ييد   يييا ضمتييتما لدتييالم ضا سييتياار  ييت الصييومسل ضالمط ييية،الريي سب ميي 

ضجييو  جمس ييست مطتتيي ة لهييس ار  ييسر متطظيييم الدضليية اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم )الم يياضف أي ييس زسسييم  ا ييل(، 
 م  الد  سجة(ضإزاء التدا يست األمطية لدحسلة  ت اليم  زسلطت ة لدصومسل )الفياة الااز ة 

ة مليييى الصيييومسل ض  يييان  يييت انتهيييسك لحظيييا  ورييييد األسيييدحة ا مذ  يييد   أي  يييد يست مييي  مميييدا ات األسيييدحة ضاليييو ي  
المفاضع  دى الصومسل، زمس  ت ذلك  طدمس    ي ملييى  وريييد ممييدا ات ملييى حاكيية الريي سب ضالجمس ييست المطتتيي ة 

زسسييم  ا ييل( ض طييدمس  يييوع سيييس ة ضسييالمة أراضييت  مليهييس الما   يية متطظيييم الدضليية اإلسييالمية )الم يياضف أي ييس
ك  هد دا   ياا لدتالم ضا ستياار  ت المط ية، ضإذ ي اب    اليدق مزاء التيسريا التييت  فيييد لالصومسل، موصف ذ

 مبيس ة التد ق غيا المراضع إلمدا ات األسدحة ضالو ياة م  اليم  ملى الصومسل )الفياة التسز ة م  الد  سجة(

دضليي   ييت المط ييية )الفييياة ن يي  األ ييياة ليي ر أل الحسليية  ييت الصييومسل    ييبال  رييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  امذ ييييا  
 الد  سجة( م 

https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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 تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان  

 (2018) 2400ييييييييييييييييييييييييييييييييييياار ال
 2018ش سر/  اا ا  8

)الفييييياة الثسنييييية المط ييييية رييييك   هد ييييدا لدتييييالم ضاألميييي  الييييدضليي   ييييت مذ ييييييار أل الحسليييية  ييييت التييييو ال    ييييبال   
 (الد  سجة م 

 (2018) 2425الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018حبياال/ وني   29

 ( لدتالم ضاألم  الدضليي  )الفياة األ ياة م  الد  سجة   هد داً حسلة  ت التو ال    بال  ركمذ ييار أل ال

 )الفياة األ ياة م  الد  سجة( (2018) 2429انظا أي س الياار 

 (2018) 2406الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018 آذار/مسرس 15

ة )الفييياة ن يي  مذ ييار أل الحسلة  ت جطوب التو ال مس زالت  رك    اًا  هد  التالم ضاألم  الدضليي   ييت المط ييي 
 األ ياة م  الد  سجة(

 )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة( (2018) 2418ر انظا أي س الياا 

 (2018) 2411الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018نيتسل/أماي   13

  ييبال يرييكهِّ   هد ييدا ذ ي تيياف زييقل الوضييع اليياار   ييت أميييت ض دييى مييول الحييدض  مييي  التييو ال ضجطييوب التييو ال  م
   ياا لدتالم ضاألم  الدضليي  )الفياة األ ياة م  الد  سجة(

)الفييييييييياات  (2018) 2445ض  (2018) 2438ض  (2018) 2416ض  (2018) 2412 انظييييييييا أي ييييييييس الييييييييياارات 
 األ ياة م  الد  سجة(

 غرب أفريقياتوطيد السالم في 

S/PRST/2018/3 

 2018كسنول الثسنت/ طس ا  30
ض ااكمهييس مدرجيية ملى أل متقلة ني  األسدحة الصغياة ضاألسدحة الهفيفة ز ايية غيا مريياض ة  مجدف األم  يريا

 ب بع ا ستياار ضإسسءة است مسلهس    بال  رك   هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي  ض تيي ب  تييسئا ك ييياة  ييت األرضاح 
 ايييييس ضمط ييية التييسح ، ضيرييجع، لييك  ييت غيياب أض تهم  ت ز ب ة ا ستياار ضاألميي   ييت مطييسمق كثييياة، زمييس  ييت ذ

 ايييس ضمط ييية التييسح   دييى الطظييا  ييت ال ميي  الييوي يمكيي  الييييسم زيي   ت روا الصد ، مكتَب األمم المتحدة لغاب أ
لدمتييسرمة  يييت مواجهييية ريييوا التهد ييد، ضييييد و الميييسنحي  اليييدضليي  ضالثطيييسئيي  ملييى  ييييديم المتيييس دات زريييك  متيييتدام 

 ال راضل()الفياة الثسنية ض 

S/PRST/2018/16 

 2018آب/أغت ف  10

يريا مجدف األم  ملى أل متقلة ني  األسدحة الصغياة ضاألسدحة الهفيفة ز ايية غيا مريياض ة ض ااكمهييس مدرجيية 
ي  ض تيي ب  تييسئا ك ييياة  ييت األرضاح ألم  الدضلي  ب بع ا ستياار ضإسسءة است مسلهس    بال  رك   هد دا لدتالم ضا

سمق كثييييياة، زمييييس  ييييت ذلييييك  ييييت غيييياب أ ايييييييس ضمط ييييية التييييسح  ض تييييهم  ييييت ز ب يييية ا سييييتياار ضاألميييي   ييييت مطيييي 
 التس سة  راة( )الفياة

  آسيا

  الحالة في أفغانستان

 (2018) 2405الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018آذار/مسرس  8

 هيب زسلدضل أل   بز جهو رس ضكييولك الت ييسضل الييدضلت ضاإلنديمييت لمواجهيية اله ييا الييوي  ت يياع ليي  المجتمييع الييدضلت  
ر مهييس ضاسييتهالكهس، ضرييت أنريي ة  تييهم مسييهسمس  منتييسج المهييدرات غيييا المريياض ة األ غسنييية المصييدر ضا  جييس   جييااء ميي   

ك ييياا  ييت  ييو يا المييوار  المسلييية لحاكيية مسل ييسل ضميي   ييا  ط مهييس، ضيمكيي  أل يتييتفيد مطهييس أي ييس  طظيييم اليس ييدة ضأ  ييسع  
 ل( ضالجمس ست اإلررسمية األ يياى، ضأل  تصيياف ض يييس  مدا    طظيم الدضلة اإلسالمية  ت ال ااق ضالرسم )الم اضف أي س 

المتيي ضلية ال سميية ضالمرييتاكة  يي  التصييدي لمرييكدة المهييدرات  ييت أ غسنتييتسل، زمييس  ييت ذلييك  يي  مايييق الت ييسضل  لم ييدأ  

https://undocs.org/ar/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2425(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
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 ت مجسمهة ا  جسر  ييت المهييدرات ضالتييالئف الكيميسئييية غيييا المريياض ة، ضيرييد  أي ييس  دييى أرمييية الت ييسضل  ييت م ارة    
لومطييية لمكس حيية المهييدرات  ييت أ غسنتييتسل، ضياحييب  ضالحسجة ملى   بيب الد م اإلنديمت ضالدضلت له ة ال ميي  ا دض  الح 

زيييسلجهو  المتواصيييدة التيييت   يييولهس مكتيييب األميييم المتحيييدة الم طيييت زسلمهيييدرات ضالجايمييية مييي  أجييي   بضييييد ضزارة مكس حييية  
التيييد ا لا مييسل الم يي دع مهييس  ييت ممييسر م ييس رة   يي     المهييدرات  ييت أ غسنتييتسل زسليييدرات الالزميية لتطفيييورس، ضي يياب 

موسييكو“ ضشيياكسئهس، زمييس  ييت ذلييك ا  حييس  األضرضبييت ضمطظميية حدييف شييمسل األمدتييت    -ف ض مدييية ”زييسريف  ميثسق زسري 
ضمطظمة األم  ضالت سضل  ت أضرضبس ضمطظمة م سرييدة األميي  الجمييس ت ضمطظميية شييطغهسي لدت ييسضل، ضكييولك ال ميي  الييوي  

سر غييييا المريييياضع زسلمهييييدرات  اإلنديمييييت لدم دومييييست ضالتطتييييق  ييييت ضسييييط آسييييس لمكس حيييية ا  جيييي اكيييب  ي ييي دع زيييي  الم 
ضالدجطيية ال سمديية زموجييب الييياارات    ( 2011)   1988ضالم ثاات ال يدية ضسالئفهمس، ضيرجع الدجطة المطرييقة  مييال زييسلياار  

زرييقل  طظيييم الدضليية اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم ) ا ييل(    ( 2015)   2253ض    ( 2011)   1989ض    ( 1999)   1267
اصييدة م ييالء ا رتمييسم لديياضازط مييي   مييس  ييا  ط مهمييس ميي  أ يياا  ضجمس ييست ضم ستييست ضكيسنييست  دييى مو دة ض ض طظيييم اليس يي 

ال سئييدات المتق ييية ميي  الجايميية المطظميية،  ييت جمديية أمييور أ يياى، ضإنتييسج المهييدرات ضسييالئفهس الكيميسئييية ضا  جييسر مهييس  
، ض طظيم الدضليية اإلسييالمية ) ا ييل(،  يسنت  دى نحو غيا مراضع ض موي  ك  م  حاكة مسل سل، زمس  ت ذلك ش كة ح 

 ( 34 ا  ط مهمس م  أ اا  ضجمس ست ضم ستست ضكيسنست؛ )الفياة ض طظيم اليس دة ضمس 

  أوروبا

  الحالة في البوسنة والهرسك

 (2018) 2443الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018 راي  الثسنت/نو م ا  6

    األ ياة م  الد  سجة( ة ن مذ ييار أل الحسلة  ت المط ية مس زالت  رك    اا  هد  التالم ضاألم  الدضليي  )الفيا 

  األوسطالشرق 

  الحالة في الشرق األوسط 

 (2018) 2401الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
  2018ش سر/  اا ا  24

د  التييالم ضاألميي  مذ ييار أل األضضسع اإلنتييسنية األليميية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية    ييبال  رييك    يياا  هيي 
  سجة(اة م  الد   ت المط ية )الفياة ن   األ ي 

 )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة( (2018) 2449انظا أي س الياار  

 (2018) 2402الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018ش سر/  اا ا  26

 رك    اا  هد  التالم ضاألم  الدضليي  )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(   بال    مذ ييار أل الحسلة  ت اليم 

 (2018) 2433الييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018آب/أغت ف  30

     الدضليي  )الفياة األ ياة م  الد  سجة(مذ ييار أل الحسلة  ت ل طسل    بال  رك    اا  هد  التالم ضاألم  

 (2018) 2451الييييييييييييييييييييييييييييييييييييياار 
 2018نول األضل/ يتم ا كس  21

ديمييت ضالييدضلت )الفييياة مذ ييار أل الحسليية  ييت اليييم     ييبال  رييك    يياا  هييد  التييالم ضاألميي   دييى الصيي يد   اإلن
 األ ياة م  الد  سجة(

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2451(2018)
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 2الجدضل 
 2018ود تهديدات مستمرة للسالم، مصنفًة حسب المسألة المواضيعية، في عام التي أشار فيها المجلس إلى وج القرارات

 اليُحكم الياار ض سريه 
 صون السالم واألمن الدوليين   

S/PRST/2018/2 

 2018كسنول الثسنت/ طس ا  19
مكس حيية البيييس ة الك ييياة  ييت زرا يية    ق مييي  أ غسنتييتسل ض ضل ضسييط آسيييس  ييت   كييد مجدييف األميي  أرمييية التطتيييق الوثييي 

،  دييييى الطحييييو الم يييييي   ييييت الدراسييييية  المهييييدرات غيييييا المرييييياض ة ضإنتسجهييييس ضا  جييييسر مهيييييس ض هاي هييييس  ييييت أ غسنتيييييتسل 
ا ستيصييييسئية  يييي  األ يييييول  ييييت أ غسنتييييتسل التييييت نرييييارس مكتييييب األمييييم المتحييييدة الم طييييت زسلمهييييدرات ضالجايميييية  ييييت  

مس زالت  رك   هد دا لدتالم ضا سييتياار  ييت المط ييية ض سرجهييس، ضيرييد   دييى   ، التت 2017 راي  الثسنت/نو م ا  15
 لدضلت له ة  م  أ غسنتتسل الومطية لمكس حة المهدرات )الفياة الااز ة  راة( ضاضرة   بيب الد م اإلنديمت ضا 

زسلييدضل أل لم طييت زسلمهييدرات ضالجايميية، ضيهيييب ي يياب مجدييف األميي   ييت رييوا الصييد   يي   يييد ان ل ميي  المكتييب ا 
زرا يية    ييبز الت ييسضل الييدضلت ضاإلنديمييت ميي  أجيي  التصييدي لدتهد ييد الييوي  ت يياع ليي  المجتمييع الييدضلت ميي  جييااء

ضإنتييسج ض هايييب ضاسييتهالك المهييدرات غيييا المريياض ة التييت  ييق ت ميي  أ غسنتييتسل ض تييهم مسييهسمس ك ييياا  ييت المييوار  
ف ض ييييس لم يييدأ المتيييي ضلية ال سمييية ضالمريييتاكة  ييييت ضالجمس ييييست الما   ييية مهيييس، ضأل  تصييييا المسليييية لحاكييية مسل يييسل 

سئ  ميي  ميطهييس الت ييسضل  ييت مكس حيية ا  جييسر التصييدي لمرييكدة المهييدرات  ييت أ غسنتييتسل، متييتهدمًة  ييت ذلييك ضسيي 
ضالمطظمييست زسلمهييدرات ضالتييالئف الكيميسئييية غيييا المريياض ة، ضياحييب زسلت ييسضل مييي  أ غسنتييتسل ض ضل ضسييط آسيييس 

 الدضلية ذات الصدة )الفياة الهسمتة  راة(ضالم س رات اإلنديمية ض 

 عدم االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 (2018) 2407الياار 
  2018آذار/مسرس  21

األسدحة الطوضية ضالكيميسئية ضال يولوجية، ضكولك ضسسئ  ميصسلهس،    بال يرييك   هد ييدًا لدتييالم أل انترسر مذ ييار 
 ضاألم  الدضليي  )الفياة ن   األ ياة م  الد  سجة(

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين

S/PRST/2018/9 

 2018أيسر/مس و  8
، ضأل مكس حيية رييوا التهد ييد  ت دييب مييول الدضليي اإلررسب يرك   هد دا لدتالم ضاألم   ي يد مجدف األم   قكيد أل

جهو  جمس ية  دى الص د الومطت ضاإلنديمت ضالدضلت  دى نحو متتطد ملييى احتيياام اليييسنول الييدضلت ضميثييسق األمييم 
سييت لجميييع الييدضل ض يييس لميثييسق المتحييدة، ضي يييد كييولك  قكيييد التباميي  زسلتيييس ة ضالتييالمة اإلنديمييية ضا سييتيالل التيس

يرد   دى أل الدضل األ  سء  تحم  المتيي ضلية الائيتييية  ييت مجييسل مكس حيية األ مييسل اإلررسمييية متحدة، ض األمم ال
 ضالت اف ال طيف المف ت ملى اإلررسب )الفياة الهسمتة(

  
 39بالمادة المتعلقة  المناقشات - باء
 ت الفتاة نيد ا ست ااع، أثيات  ييالل مطسنرييست المجدييف  ييدة   

ض يايا مييس مذا كسنييت رطييسك  هد ييدات لدتييالم    39متسئ  زرقل  فتيا المس ة 
 ييت  39المييس ة  ضاألميي  الييدضليي .  يييد أشييسر ممثيي  ليهتطرييتس   صييااحة ملييى  

، حيييث أكييد 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  9 ييت  الم يو ة 8395الجدتة 
المجدييييف ريييييو ”أحييييد الجوانيييييب ال سلغيييية األرميييييية“  ييييت المطسنرييييية  أل  ضر

المت دية زراضر ممسرسة المحكمة الجطسئية الدضلية لدو ية الي ييسئية  دييى 

 يييت أل  39جايميية ال يييدضال زتييي ب ا تصيييسص المجديييف زموجيييب الميييس ة 
 .( 16)ال دضال  أ مسل يار مس مذا كسل ند  م ار كسب  م  مي 

 __________ 

 (16) S/PV.8395 ضلالمييييالع  ديييييى مبيييييد مييييي  الم دومييييست  ييييي  39، الصييييفحة .
  أ نسن. 1الجدتة، انظا الحسلة 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
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، أجيييياى المجدييييف مطسنريييية زرييييقل التهد ييييد 2018ض ييييالل  ييييسم  
تيييي ة الييييوي يرييييكد  اسييييتماار انتهييييسك اليييييسنول الييييدضلت ض ييييدم احتااميييي  زسلط 

”صييول التييالم ضاألميي   لدتالم ضاألم  الييدضليي ،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول 
(. ض يييت ممييييسر ال طييييد نفتييي ،  طييييسضل المجدييييف 1اليييدضليي “ )انظييييا الحسليييية 
فصييدتي ، ال  ي يية المت ييورة لدتهد ييدات الم سصيياة أي س،  ت مطسنرييتي  مط 

ي، لدتالم ضاألميي  الييدضليي ، زمييس  ييت ذلييك التهد ييدات ذات ال ييسزع الوجييو 
 (. 3ض  2تي  مث  التهد د الوي يركد   غيا المطس  )انظا الحسل

، اجتمييع المجدييف  ييت ممييسر 2018كسنول الثسنت/ طييس ا  5ض ت  
سييط“ لمطسنريية التهد ييد الييوي  رييكد  ال طد الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق األض 

انتهسكيييييست حييييييوق اإلنتيييييسل المب ومييييية  يييييالل ا حتجسجيييييست المطسر ييييية 
م يياال اإلسييالمية  ييت أضا ييا كييسنول األضل/ يتييم ا لدحكومة  ت جمهورية 

 (. 4)انظا الحسلة  2018ضأضائ  كسنول الثسنت/ طس ا  2017

ضب يييييد الهجيييييوم المب يييييوم زسألسيييييدحة الكيميسئيييييية  يييييت  ضميييييس  يييييت  
، نييييسنل المجدييييف،  ييييت ثييييالث مطسسيييي ست  ييييالل 2018نيتييييسل/أماي   7

ل ابييية التييورية الرها نفت ، التهد د الوي  ركد  الحسليية  ييت الجمهورييية ا
ممسر ال طييد الم طييول ”التهد ييدات التييت زسلطت ة لدتالم ضاألم  الدضليي   ت 

  ت اع لهس التالم ضاألميي  الييدضليسل“ ضال طييد الفا ييت الم طييول ”الحسليية  ييت
 (.5الراق األضسط“ )انظا الحسلة 

،  يييد 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  15 أيسر/مييس و ض 23ض ييت  
ال طييد الم طييول ”التييالم ضاألميي   ييت أ ايييييس“  المجدييف جدتييتي   ييت ممييسر

زريييقل ميييس مذا كسنيييت الحسلييية  يييت مط يييية التيييسح   ريييك   هد يييدا ض يييداضل 
وجيييب الفصييي  لدتييالم ضاألمييي  اليييدضليي ، ضحيييول احتميييسل  ييياع ض يييية، زم

 .( 17) التسزع، لديوة المرتاكة التسز ة لدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح 

ا المجديييف  يييت الحسلييية  يييت ، نظييي 2018أ دول/سييي تم ا  5ض ييت  
 طول ”الت سضل مي  األمم المتحدة ضالمطظمييست نيكسراغوا  ت ممسر ال طد الم

. ض ييالل ( 18)“الييدضليي اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  ت صول التييالم ضاألميي  
الجدتييية، أكيييد   يييو سيييسمق  يييت حكومييية نيكيييسراغوا ضأحيييد نيييس ة المجتميييع 

 __________ 

 (17) S/PV.8266  ضS/PV.8402  ضلالميييالع  ديييى مبييييد مييي  الم دوميييست  ييي .
الم التيييييت  يو ريييييس التا ي يييييست اإلنديميييييية، زميييييس  يهيييييس الييييييوة  مدييييييست حفيييييظ التييييي 

  المرتاكة، انظا الجبء الثسم ، اليتم الثسلث.
 (18) S/PV.8340 دومست  ي  الجدتية التيت  ييدت . ضلالمالع  دى مبيد م  الم

ر المطظميست اإلنديميية  ت سيسق مطسنريست المجديف زريقل جيدضل األ ميسل ض ض 
جييييم، - يييت م سلجييية الحسلييية  يييت نيكيييسراغوا، انظيييا الجيييبء الثيييسنت، اليتيييم الثيييسنت

  ،  دى التوالت.3زسء، الحسلة -تم األضل، ضالجبء الثسم ، الي3الحسلة 

ميي  الطظييسم اليييدا دت  39المييدنت  مييت   و يي  لدح ييور زموجييب المييس ة 
التييت ذكييا أنهييس  هييد  التييالم ضاألميي   الم نييت  دييى ال ييسزع المدييح لدحسليية،

ف ضممثدييت ،  ت حي  أل  د ا م  أ  سء المجد( 19)“ ت ”مط ية زقسارس
نيكيييسراغوا ضجمهوريييية  طيييبضيال ال وليفسريييية ليييم يريييسماضن الييياأي زريييقل ذليييك 

 .( 02)ضنارضا أل الحسلة    رك   هد دا م  روا الي ي 

مطسنريية  ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ضاصيي  المجدييف أي ييس 
مسئفيية ضاسييي ة مييي  التهد يييدات األ ييياى التييت   ييياع لهيييس التيييالم ضاألمييي  

ا  يهيييس المجديييف  يييت المسضيييت، مثييي  انتريييسر أسيييدحة اليييدضليسل ضالتيييت نظييي 
، ضاإلررييسب، ض  سيييمس التهد ييدات التييت يرييكدهس كيي  ميي  ( 21)الدمسر الرسم 
هيية سمييية، زمييس  يهييس  طظيييم الدضلييية اإلسييالمية ) ا ييل( ضج  المطظمست اإلرر

، ضاحتمييييسل ( 22)الطصيييياة ض طظيييييم اليس ييييدة، ضالميييييس دي  اإلررييييسميي  األجسنييييب
و اات منديمية  هد  التالم ضاألم  اإلنديميي  ضالييدضليي ، نروب نبا ست ض  

 .( 23)ض سصة  ت الراق األضسط ضشمسل أ ايييس

دييف  ييت التهد ييد الييوي  رييكد  ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، نظييا المج 
كورييييس الرييي  ية الديميااميييية زسلطتييي ة لدتيييالم  األنرييي ة الطوضيييية لجمهوريييية

 يييييوا اا ميسرنييييية زسلتيييييطوات ضاألمييييي  اليييييدضليي ، ضإل كيييييسل نظيييييان  يييييي  أنييييي  
 2018آذار/مييييييسرس  13. ضبطييييييسء  دييييييى الاسييييييسلة الم ر يييييية ( 24)التييييييسزية

 __________ 

 (19) S/PV.8340 5، الصفحة . 
  21)مثيوبيييس(، ضالصييفحة    19)كسزا تييتسل(، ضالصييفحة    18  الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (20) 

 25)الصيييي (، ضالصيييفحة  23) ضلييية موليفييييس المت يييد ة اليومييييست(، ضالصيييفحة 
  )جمهورية  طبضيال ال وليفسرية(. 28يكسراغوا(، ضالصفحة )ن

صيييول التيييالم ضاألمييي  ” سييي ي  المثيييسل،  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  انظيييا،  ديييى (21) 
، “ الحسلييييية  يييييت الرييييياق األضسيييييط” ؛ ضال طيييييد الم طيييييول S/PV.8362 ،“ اليييييدضليي 

S/PV.8344 ة اليييييييدمسر الريييييييسم  يييييييدم انتريييييييسر أسيييييييدح” ؛ ضال طيييييييد الم طيييييييول “ 
S/PV.8160  ضS/PV.8230.  

 يييدمهس م الميية محسميست” انظا،  دى سي ي  المثيسل،  يت مميسر ال طيد الم طيول  (22) 
؛ ض ييت ممييسر S/PV.8364 ،“ لمجدييف األميي  التسز يية الفا ييية الهيئييست رؤسييسء
 S/PV.8293 ،“ صييييييييييييول التييييييييييييالم ضاألميييييييييييي  الييييييييييييدضليي ” طييييييييييييد الم طييييييييييييول ال 
  يسر التيت  هيد  التيالم ضاألمي   ؛ ض ت مميسر ال طيد الم طيول ”األ S/PV.8362 ض 

 . S/PV.8330ض    S/PV.8178 الدضليي  م  جااء األ مسل اإلررسمية“، 
صيييول التيييالم ضاألمييي  ” انظيييا،  ديييى سييي ي  المثيييسل،  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول  (23) 

الحسلييييية  يييييت الرييييياق ” ض يييييت مميييييسر ال طيييييد الم طيييييول  ؛S/PV.8293 ،“ اليييييدضليي 
 .S/PV.8244ض  S/PV.8167 ،“ األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي 

ريييييي  ية  ل انظييييييا،  ييييييت ممييييييسر ال طييييييد الم طييييييول ” ييييييدم ا نترييييييسر/جمهورية كوريييييييس ا  (24) 
. ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  الم دومييست  يي  مطسنريية  S/PV.8363  الديمياامييية“، 

المجدييييييف لدتهد ييييييد الييييييوي شييييييكدت  األنريييييي ة الطوضييييييية لجمهورييييييية كوريييييييس الريييييي  ية  
انظيا  ،  2017  ض   2016لديمياامية زسلطت ة لدتالم ضاألم  الدضليي  موال  سمت  ا 

 .  3زسء، الحسلة  -، الجبء التسزع، اليتم األضل 2017-2016الماجع، مدحق  
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يسزيية لد  ثيية الدائميية الموجهيية ملييى رئيييف المجدييف ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلط 
فييو (  ت أ يسب الهجوم الييوي ز ييم أنيي  ن S/2018/218لدممدكة المتحدة )

 آذار/ 4زسستهدام  سم  م ثا  دى األ صسب  ت الممدكيية المتحييدة  ييت 
، نييسنل المجدييف التهد ييد الييوي  ت يياع ليي  التييالم ضاألميي  2018مييسرس 
 .( 25)يسل م  جااء استهدام األسدحة الكيميسئيةالدضل
 
 1الة الح 
 ينواألمن الدوليصون السالم  

 ييييت  2018أيسر/مييييس و  17الم يييييو ة  ييييت  8262 ييييت الجدتيييية  
ممييييسر ال طييييد المييييوكور أ ييييالن، ضبم ييييس رة ميييي  مولطييييدا، التييييت  ولييييت رئسسيييية 

ذليييك الرييها، نظيييا المجديييف  ييت ال طيييد الفا يييت الم طيييول  المجدييف  يييالل
. ( 26)“”  بيييب الييييسنول اليييدضلت  ييت سييييسق صيييول التييالم ضاألمييي  اليييدضليي 

ال د ييد ميي  المتكدمييي   دييى أرمييية احتيياام اليييسنول  ض ييالل المطسنريية، أكييد
ت  ت مكس حيية التهد ييدات التييت  ت يياع لهييس التييدم ضاألميي  الييدضليسل. الدضل

اضل  دييييى التهد ييييد الييييوي  رييييكد  انتهسكييييست اليييييسنول ضركييييب متكدمييييول آ يييي 
الييدضلت زسلطتيي ة لدتييالم ضاألميي  الييدضليي . ضميي  ميييطهم، أ يياب ممييثال  ضليية 

ومييييست ضكوبيييس  ييي  رأي مفيييس ن أل انتهسكيييست الييييسنول موليفييييس المت يييد ة الي
 رييك   ييت حييد ذا هييس  هد ييدا لدتييدم ضاألميي  الييدضليي ، ضأكييد ممثيي   الييدضلت

 ضلييية  دتييي ي  أل اإل يييالت مييي  ال ييييسب ضالم يييس يا  الماانيييب اليييدائم  ييي 
المب ضجييييية ييوضيييييسل الييييييسنول اليييييدضلت، ضبسلتيييييسلت  هيييييد ال التيييييدم ضاألمييييي  

كيطييييس مليييى أل    ييييق الييييسنول اليييدضلت زريييك  . ضأشيييسر ممثييي  ( 27)اليييدضليي 
سيييي  ي مليييى  آكيييي  أسيييف الطظيييسم اليييدضلت الييييسئم  دييييى  مطحييياف سيسسييييس

جدييف، ضحييور ميي  أنيي  ث ييت أل ال ييد   اليوا د ضسيرييكك  ييت مصييدانية الم
لت  يق اليسنول الدضلت لحيييوق اإلنتييسل ضاليييسنول الييدضلت اإلنتييسنت يرييك  

ميسرنييية زسل وامييي  التيديديييية المتييي  ة  هد يييدا أك يييا لدتيييدم ضاألمييي  اليييدضليي  
 __________ 

موجهية  2018آذار/ميسرس  13رسسلة م ر ة ” انظا،  ت ممسر ال طد الم طول  (25) 
د  ثيية الدائميية لدممدكيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية ل

ألميييييييييم المتحيييييييييدة مسلية ليييييييييدى االمتحيييييييييدة ل اي سنييييييييييس ال ظميييييييييى ضأ الطيييييييييدا الرييييييييي 
(S/2018/218) “ ،S/PV.8203 ض ،S/PV.8224 ض ،S/PV.8237 ،

  .S/PV.8343 ض
 أيييسر/ 3كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (26) 

موجهييييييييييييية مليييييييييييييى األميييييييييييييي  ال يييييييييييييسم مييييييييييييي  ممثدييييييييييييية مولطيييييييييييييدا  2018ميييييييييييييس و 
(S/2018/417/Rev.1).  

 (27) S/PV.8262 98) ضلة موليفيس المت د ة اليوميست(، ضالصيفحة  29، الصفحة 
  )الماانب الدائم لدضلة  دت ي (. 122)كوبس(، ضالصفحة 

ممث  ليتوانيس ملى  دة أمثدة  دى  دم ا متثسل لديييسنول  . ضأشسر( 28)لدطباع
تيس ة  ت أضرضبس، ضأكد أل رون ا نتهسكييست الصييسر ة الدضلت ضانتهسكست ال

. ( 29)لدميثسق  رك   هد دا لدتدم ضاألميي  ضا سييتياار  دييى الصيي يد الييدضلت
زسلطبا ييست اإلنديمييية، ا  ييى ممثيي  التييويد أل اسييتماار ض يمس  ت دق أي ييس 

 ييدضال ميي  جسنييب ا  حييس  الاضسييت ضضييم  لريي   جبييياة اليييام يرييكالل ال
متييتماا لديييسنول الييدضلت، ضأل م ييس ة رسييم الحييدض  المد وميية زييسليوة انتهسكييس 

ال تيييكاية  مثييي   هد يييدا  ت يييدى حيييدض  أضكاانييييس ض حيييديس لدطظيييسم الييييسنونت 
 .( 30)ألمييم المتحييدة، ضبسلتييسلت يرييك   هد ييدا لجميييع الييدضلالييدضلت ضميثييسق ا

ضأكييد ممثيي  أضكاانيييس أي ييس  دييى أل انتهييسك أحييد األ  ييسء الييدائمي   ييت 
المجدييف لدم يييس أل األسسسيييية لدييييسنول اليييدضلت ريييو أحيييد أ  يييا التهد يييدات 

 .( 31)الدضليي الاارطة لدتالم ضاألم  

ضحييد   ييدة متكدميييي   هد ييدات م سصيياة أ ييياى لدتييالم ضاألمييي   
د ثيية التييت الييدضليي  ضنسنرييورس. ضأشييسر ممثيي  مسييتونيس ملييى أل الطبا ييست الح

زسلتوسيييييع المتبا يييييد  يييييت اسيييييتهدام   هيييييد  التيييييالم ضاألمييييي  اليييييدضليي   تتيييييم
التكطولوجييييييست الجد ييييييدة، ضأل اليييييييسنول الييييييدضلت ضاجييييييب الت  يييييييق  طييييييدمس 

. ضذكييا ( 32) تييتهدم الوسييسئ  اإللكتاضنييية لتهد ييد التييالم ضاألميي  الييدضليي 
 ممثيي  ال ا غييسل أنيي  نييد يكييول ميي  ال يياضري الم ييت  ييت   ييويا اإلمييسر

التهد ييدات ال سلمييية الجد ييدة اليسنونت اليسئم م  أجيي   حتييي  الت سميي  مييع 
متااز يييييية مثيييييي   غيييييييا المطييييييس ، أض األنييييييواع الجد ييييييدة ميييييي  الطبا ييييييست، ضال
. ضنييييييسل ممثيييييي  ( 33)الجايميييييية المطظميييييية   ييييييا الومطييييييية، أض اإلررييييييسب أض

كسزا تتسل من     وجد  هد د لدتالم ضاألميي  الييدضليي  أكثييا ميي  اسييتماار 
أل ” اسيييم الحييدض  ال حاييية  . ضرأت ممثدة ل طسل( 34)  األسدحة الطوضيةضجو 
زع  ديهييييس ضالمطييييسمق ا نتصييييس ية الهسلصيييية مييييي  ل طييييسل ضإسيييياائي “ المتطييييس
. ( 35) يييبال مصيييدرا لدطيييباع يمكييي  أل  هيييد  التيييالم ضاألمييي   يييت المط يييية  

، ضلئ  رأت ممثدة الو يييست المتحييدة أل أنظميية جمهورييية م يياال اإلسييالمية
كوريييييس الريييي  ية الديمياامييييية،  ضالجمهورييييية ال ابييييية التييييورية، ضجمهورييييية

 __________ 

 . 89ع نفت ، الصفحة الماج (28) 
 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (29) 
 . 27الصفحة الماجع نفت ،  (30) 
 . 78الماجع نفت ، الصفحة  (31) 
 . 44الماجع نفت ، الصفحة  (32) 
 . 108الماجع نفت ، الصفحة  (33) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة   (34) 
 . 98الماجع نفت ، الصفحة  (35) 
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ال وليفسرييييية(  مثيييي   هد ييييدا لدتييييالم ضاألميييي   دييييى  –يال )جمهورييييية ض طييييبض 
الصيي يد الييدضلت،  يييد نييسل ممثيي  جمهورييية  طييبضيال ال وليفسرييية مل ”نظييسم 
 الو يييييست المتحييييدة“ رييييو الييييوي يمثيييي   هد ييييدا حييييييييس لدتييييالم ضا سييييتياار

ة جسمسيكيييس مل التهد يييدات الجد يييدة . ضنسليييت ممثدييي ( 36)اإلنديمييييي  ضاليييدضليي 
طسشييئة التييت  ت يياع لهييس التييالم ضاألميي  الييدضليسل   ججهييس مسئفيية ميي  ضال

ال وامييي  ا جتمس يييية ضا نتصيييس ية ضالتيسسيييية التيييت  يييو ا أرضيييس  صييي ة 
 .( 37)ضا ض اابلدتهط ضالطباع 

 
 2الحالة  
 الدوليينصون السالم واألمن  

 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  9، الم يييييو ة  ييييت 8395 ييييت الجدتيييية  
 ييييت ممييييسر ال طييييد المييييوكور أ ييييالن، نظييييا المجدييييف، زم ييييس رة ميييي   2018

الرها،  ت ال طد الفا ييت الم طييول تت  ولت رئسست   الل ذلك الصي ، ال
. ض ييييت سيييييسق رييييوا ( 38)“متحييييدة”  بيييييب   د ييييية األمييييااف ض ضر األمييييم ال

الموضييييوع، أشييييسر المتكدمييييول ملييييى ال ييييسزع الم يييييد، ميييي  ضالوجييييو ي،  ييييت 
ز ض الحس ت، لا  سر الم سصاة التت  هد  التييالم ضاألميي  الييدضليي . 

الت ييسضل الييدضلت ضال ميي   ييدة متكدمييي   دييى أرمييية  ض ت روا الصييد ، أكييد
 .( 39)الجمس ت  ت التصدي لهس

تييييي   يييي  اليدييييق ميييي  أل صييييول التييييالم ضأ يييياب ممثيييي  األرجط  
ضاألم  الدضليي  مهد  زرك  متبا د متحديست   ياة جد ييدة مثيي  الجايميية 
المطظميييييية ضجيييييياائم الف ييييييسء اإللكتاضنييييييت ضاإلررييييييسب، ضرييييييو مييييييس  ت دييييييب 

أسييييسس الحيييوار ض وا ييييق اآلراء سلف سليييية ضالكفييييسءة  ديييى اسيييتجسزست  تتييييم ز 
 يييت المجتميييع اليييدضلت  ضالت يييسضل ض  د يييية األميييااف    تيييت يع أي  ضلييية

 .( 40)زمفا رس و يارس 
 __________ 

)جمهوريييية  107)الو ييييست المتحيييدة(، ضالصيييفحة  21، الصيييفحة الماجييع نفتييي  (36) 
  ية(. طبضيال ال وليفسر 

 . 82الماجع نفت ، الصفحة  (37) 
 ريياي   1كيسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريميية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (38) 

موجهيييييييية ملييييييييى األمييييييييي  ال ييييييييسم ميييييييي  ممثيييييييي  الصييييييييي   2018الثييييييييسنت/نو م ا 
(S/2018/982.)  

 (39) S/PV.8395 مييييييييييياض(،  34-33)التييييييييييويد(، ضالصيييييييييفحتسل  12، الصيييييييييفحة(
  )كوبس(. 74-73ضالصفحتسل 

  .64الماجع نفت ، الصفحة  (40) 

ليييى أل اإلرريييسب يمثييي  ” هد يييدا  سلمييييس ضأشيييسر ممثييي  الطييياضي  م 
. ضنييسل ممثيي  الفد ييي  ( 41)ليي  حييييًس“ ضشد   دى ضاضرة التصدي ال ييسلمت

مل اإلررسب رو التهد د األكثا ملحسحس لدتالم ضاألم   ييت ال ييسلم ضأكييد أل 
. ضأشييسر ممثيي  مسييتونيس ( 42)مكس حة اإلررسب  ت دب   سضنًس كييسماًل ضصييس نسً 

  الوسييييسئ  التكطولوجييييية  دييييى التييييالم ضاألميييي  ملييييى اله ييييا الييييوي  رييييكد
لجد ييدة ُ تييتهدم زصييورة متبا ييدة  ييت الييدضليي ، م يييفًس أل التكطولوجيييست ا

. ضذكيييا ممثييي  ( 43)الطبا يييست الحد ثييية التيييت  هيييد  التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي 
الكويييت أي ييًس أل التهد ييدات التييت  واجيي  ال ييسلم، نتيجيية لدتيييدم  ييت مجييسل 

د يييدات   يييا ضمطيييية ضأكثيييا   يييييدا ض ريييسزكس مييي  أي التكطولوجييييس، ريييت  ه
ميي  الجمييس ت  ييت مواجهيية رييون ضنت م ى، ضأكد كولك  دى ضاضرة ال 

. ضأكيييدت ممثديية سيييدو يطيس أل التهد يييدات الجد ييدة ريييت أكثيييا ( 44)التحييديست
  ييييدا ضمت ييد ة الجوانييب ض ت ييس ف زتييا ة، ضأنيي ، زتيي ب رييوا التيياازط، 

. ( 45)لتيييدم م  ميي   ييالل الت ييسضل الييدضلت  الحدول ض حييق ايمك  ميجس  
ت جد ييييدة ضمهتدفيييية  مسمييييس ضأكييييدت ممثديييية أ الطييييدا  دييييى أل رطييييسك  هد ييييدا

لدتييييييالم ضاألميييييي  الييييييدضليي ، ضل يييييييسء كوكييييييب األرع ضلدتطمييييييية المتييييييتياة 
. ضحييور ممثيي  مسليبيييس ميي  أل ال ييسزع المت ييور لدتهد ييدات ( 46)لدمجتم ييست

ست األمطية غيا التيديدية ند ييوع الكثيا م  المكسسييب التيديدية ضالتحدي 
 .( 47)زسلف    حييتالتت 

ضأشسر ممث  ا  حس  الاضست ملى المحييسض ت الاامييية ملييى ”جييا  
 حسلفست  تكاية“ مث  مطظمة حدف شمسل األمدتييت،ز ض الدضل ملى   

”ضمع أنهس ُض ييدت ز ييدم جييواز التييد    ييت شيي ضنهس الدا دييية، انتانييت  دييك 
 و   ت ضانع األما متد   سس ا  ييت شيي ضنهس الدا دييية“. ضأشييسر كييولك الو 
أل  يدية الحدف رون ل   تفا سوى    مبيد م  التهد دات لاميي   ملى

. ضنسلييييت ممثديييية مولطييييدا مل ( 48) ييييية األميييياافالييييدضلت ض ييييدميا م ييييس أل   د
رطسك  هد دات ض حييديست ك ييياة ضجد ييدة لدتييالم ضاألميي  الييدضليي ، زمييس  ييت 

ميييييس دول األجسنييييب، ضالت يييياف ال طيييييف، ضالهجمييييست اإللكتاضنييييية، ذلييييك ال
 __________ 

 . 89الماجع نفت ، الصفحة  (41) 
 . 103الصفحة الماجع نفت ،  (42) 
 . 63الماجع نفت ، الصفحة  (43) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (44) 
 . 46-45الماجع نفت ، الصفحتسل  (45) 
 . 86الماجع نفت ، الصفحة  (46) 
 . 105-104الماجع نفت ، الصفحتسل  (47) 
 . 18الماجع نفت ، الصفحة  (48) 
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الالجئي ، ضالهجاة غيا المطظمة، ضحاب الم دومست، ضإل مددرس ض د يست 
ال ييسلمت، م كييدة أنيي  مييس ميي  سيي ي  لم سلجيية ي تيييد أنهييس  يييوع ا سييتياار 

جمييييييع ريييييون المتيييييسئ  زصيييييورة   سلييييية زريييييك  انفييييياا ي ض حيييييييق نتيجييييية 
ت ممثديييية  ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست ر  ييييس . ضر  يييي ( 49)متييييتدامة

حس ييية الجسنييب، حيييث منهييس  مثيي  انتهسكييس صييسر س نسم ييس  يياع  ييداميا أ
. ضميي  جهيية أ يياى، ( 50)تلت د ييية األمييااف ض هد ييدا   ييياا لدطظييسم الييدضل

أكيييييدت ممثدييييية الممدكييييية المتحيييييدة أل ال مييييي  الجميييييس ت الف يييييسل  ت ديييييب 
  الجمييس ت  دييى التييسحة ال سلمييية، التصدي لدتهد دات التت  تحدى األم
ف سء اإللكتاضنييت، أض ال  و ييية الحد ثيية، زمس  ت ذلك الهجاة، أض جاائم ال

ضأل ال ميييي   دييييى  أض التهد يييدات اإلررسمييييية أض المييياع أض  غيييييا المطيييس ،
  م التالم ضاألم  الييدضليي  نييد   ي طييت  يييط ال ميي  متوا ييق اآلراء، ألنيي  

 هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي   دييى  حييد   ط ييوي األ  ييسر التييت غسل ييس مييس
 .( 51)ليةالدض لديسنول الدضلت ضاأل ااف 

 يييست ضظهيييور ضأ ييياب ممثييي  ميييياض  ييي  اليديييق مزاء انتريييسر الطبا  
 هد دات جد دة لدتالم ضاألم  الدضليي  ضكولك أسيي سمهس الجورييية، زمييس  ييت 

 دم المتييسضاة المتبا ييدة ضآثييسر  غيييا المطييس  ضاألسييدحة ضالجايميية ذلك أضج  
 . ض ييييت التيييييسق ذا يييي ، أشييييسر ممييييثال التييييويد( 52)المطظميييية   ييييا الومطييييية

التييييالم ضاألميييي  ضألمسنييييس ملييييى أرمييييية مطييييع التهد ييييدات التييييت  ت يييياع لهييييس 
. ضأضييس ت ممثديية التييويد أنيي  لكييت يكييول المجدييف نييس را  دييى ( 53)الدضليسل

 ت ي   دي  ال م  زرقل مجمو ة كسمدة ميي  األ  ييسر التييت  أ اء مهمت ،
 هد  التالم ضاألم  الدضليي ، ضأل يكول أكثا ندرة  دى  حد ييد المهييسما 

. ( 54)سييتجسمت  شييسمدةضاألس سب الجورية لدطبا ست، ض دييي  كفسليية أل  كييول ا
ضأكد ممث  ألمسنيس كولك أل ض د مددن، موصف    ييوًا جد ييدًا  ييت المجدييف 

، سييياكب  دييى ال واميي  المحفييبة ضالييدضا ع ضراء الطبا ييست، 2019  ييت  ييسم
ل  ضنييس . ( 55)ضحيييوق اإلنتييسل، ض غيييا المطييس ، ضال طييف الجطتييت ضييد الميياأة 

ف، مل ا نتهسكيييست  ممثييي  مسييي سنيس،  يييت م ييياع   دييييي   ديييى ض يييية المجدييي 
الجمس ييييية ضالصييييسر ة لحيييييوق اإلنتييييسل ضاليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت  رييييك   
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 . 24-23الماجع نفت ، الصفحتسل  (49) 
 . 32اجع نفت ، الصفحة الم (50) 
 . 36الماجع نفت ، الصفحة  (51) 
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 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (54) 
 . 72الماجع نفت ، الصفحة  (55) 

م ضاألميي  الييدضليي  يجييب أل    ييو ز ييي  ا  ت ييسر ميي  ن يي    هد ييدات لدتييال 
 .( 56)األم  األجهبة التت أنسر مهس الميثسق  دك المت ضلية، ض سصة مجدف  
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،  يييد 2018 موز/ ولي   11، الم يو ة  ت 8307 ت الجدتة  
توى  يييت ممييسر ال طييد المييوكور أ ييالن ضال طيييد المجدييف مطسنريية ر ي يية المتيي 

الفا ت الم طول ” هم المهسما األمطية الما   ة زسلمطس  ضالتصدي لهس“. 
هد ييدا لدتييالم ة زرييقل  غيييا المطييس  موصييف    ض الل الجدتة،  ارت مطسنر

ضاألميي  اليييدضليي . ضنسليييت ضزيييياة  سرجيييية التيييويد منييي    يمكييي  ا سيييتهسنة 
ييييا المطيييس  زسلطتييي ة لدمجتم يييست ضكيييولك لدتيييالم زسلتهد يييد اليييوي يريييكد   غ

. ضأضييسف ممثيي   انتييس أل التهد ييد الييوي يرييكد   غيييا ( 57)ضاألم  الييدضليي 
ية   يمكييييي  ألمييييي  اليييييدضليي  حيييييييية موضيييييو المطيييييس  زسلطتييييي ة لدتيييييالم ضا

. ضأكيييد رئييييف ضزراء كوراسيييسض، رولطيييدا، أنييي   ييييع  ديييى  يييس ق ( 58)منكسرريييس
حييس ت التييت  هييد   يهييس  غيييا المطييس  المجدييف متيي ضلية التصيياف  ييت ال

. ض كدييم ممثيي  مدييديف زسسييم  حييسلف الييدضل ( 59)ا سييتياار ضاألميي  الييدضليي 
زفهييم كسميي  أل  تمتييع األمييم المتحييدة الجبرية الصغياة،  رد   دى أرمييية 

لدكيفية التت  هد  مهس  غيا المطس  التالم ضاألم  الدضليي ، ضأكدت ممثدة 
سدمت زقل التهد د الوي يركد   غيا المطس  لتييدم  ايطيدا  ض وبسغو، التت 

ضأميي  ال ريياية جم ييسء أميييا حيييييت،  دييى أل ريييوا التهد ييد أك ييا زسلطتييي ة 
 .  ( 60)الصغياة الطسميةلددضل الجبرية 

تهد ييدات  غيا المطس  ضالضنسنل متكدمول آ اضل الصالت مي   
التيييت  ت ييياع لهيييس التيييالم ضاألمييي  اليييدضليسل، زميييس  يييت ذليييك ال ييياق التيييت 

التهد ييدات.  يييد أمييازت نسئ يية يمك  مهييس أل  يي  ي  غيييا المطييس  ملييى  فييسنم 
األمي  ال سم، التييت نييدمت محسميية ملييى المجدييف  ييت متييته  الجدتيية  يي  

طييباع“.  غيييا المطييس  ضالالمهسما المتصييدة زسلمطييس ، ”ال النيية الم يييدة مييي  
ضشد ت كولك  دى ضاضرة  هم  غيا المطس   دييى أنيي  متييقلة ضاحييدة  ييت 

باع ض فسنميي ، م يييفة أل ش كة ميي  ال واميي  التييت يمكيي  أل  يي  ي ملييى الطيي 
 غيا المطس  يرك   سمال م س فس لدمهسما،  هو ي ع ضغ س مضييس يس 
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. ضذكييا ( 61)ئدة دييى ميي ر التييو ا التيسسييية ضا جتمس ييية ضا نتصييس ية التييس
زيا الموار  المسئية  ت ال ييااق أل ار فييسع م ييد ت حيياارة سيي ح األرع ض 

أنيي  الحييسل اليييسئم، مل لييم يكيي  زحييد ذا يي   هد ييدا محتوسييس، ضرييو مييس  يياى 
  نيي  ضبييدضل شييك ي ييس ف ميي  حجييم التهد ييدات التييت  رييكدهس المهييسما 

 ييسلم. األ يياى ضيبيييد ميي    ييييدرس ضشييدة  قثيارييس  ييت مطييسمق  د ييدة ميي  ال
ق زسلحسلة  ت الريياق األضسييط، أضييسف أل اإلجحييسف زييسلحيوق ض يمس  ت د

. ضنيييسل ( 26)المسئيييية يمثييي   هد يييدا حيييييييس لدتيييالم ضا سيييتياار  يييت المط يييية
ممثيي  كسزا تييتسل مل  غيييا المطييس  يرييك   ييسمال م ييس فس لده ييا حيييث 
منيييي  يمكيييي  أل  يييي  ي ملييييى الفيييييا ضان ييييدام األميييي  الغييييوائت ضالهجيييياة غيييييا 

 دت ض ييييدم ا سييييتياار ا جتمييييس ت ضإلييييى نرييييوب ا ية ضالترييييا  الييييداالريييي 
نبا يييست مايييياة نظييياا ألل المطيييسمق شيييد دة اله يييورة ريييت مطيييسمق زرا يييية 

ضأشييسر ملييى أل الطييباع  دييى المييوار  ال  ي ييية الرييحيحة، مثيي  زسألسييسس، 
األراضييييت ضالميييييسن، يتييييفا أي ييييس  يييي  أ مييييسل  دائييييية ضحرييييية ضمويديييية 

ى أنيي    يمكيي   جسريي  اآلثييسر أكييد ممثيي  مولطييدا  ديي . ضبسلمثيي ، ( 63)األمييد
التييييد ية لتغيييييا المطييييس   دييييى التييييالم ضاألميييي  ال ييييسلميي ، ألنهييييس  واميييي  

ل  فيييييسنم الفييييييا ضالتيييييدرور ال يئيييييت ضالتيييييو اات م يييييس فة لده يييييا يمكييييي  أ
ا جتمس ييييييييية، ضيمكييييييييي  أل  ييييييييي  ي مليييييييييى  صييييييييي يد الطبا يييييييييست المحديييييييييية 

ثييسر ال ييسرة نييسضرض أنيي  مطييو اإلنيياار زييقل اآل. ض حييظ رئيييف ( 64)ضاإلنديمييية
لتغيييييا المطييييس  نييييد  يييي  ي ملييييى  فييييسنم التهد ييييدات اليسئميييية لدتييييالم ضاألميييي  

المتييييييقلة ض يييييييس لدتيييييييسنست  الييييييدضليي ، مييييييدأ مجدييييييف األميييييي  الطظييييييا  ييييييت
. ضبسلمث ، أكد ممث  التييو ال، متحييدثًس ( 65)التيسسية المحد ة - الجغاا ية

ر ال يئييت  دييى أل التغيييا المطييس ت ضالتييدرو زسسييم مجمو يية الييدضل ال ابييية، 
 .( 66)التهد داتيفسنمسل رون 

ك أل اآلثييسر ضشييد  ممثيي  مييياض  دييى أنيي  ميي  المهييم لدغسييية م را 
ا نتصس ية ضال يئية المتبا دة لتغيا المطس     ي ملى ضنوع  - ا جتمس ية

ة ضنبا ييييست، يمكطهييييس مييييدضررس، ضبتيييي ب ن سنهييييس، أل  رييييك  أزمييييست منتييييسني 
 . ضأشييسر ممثيي  مثيوبيييس ملييى ميييسل رئسسييت( 67) هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي 
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نديييي  مييي   ، أ ييياب  يييي  المجديييف  ييي 2011 موز/ وليييي   20صيييدر  يييت 
احتمييييسل أل  بييييييد اآلثيييييسر ال يييييسرة الممكطييييية لتغييييييا المطيييييس ،  يييييت األجييييي  

د يييدات اليسئمييية المحدنييية زسلتيييالم ضاألمييي  ال ويييي ، مييي   فيييسنم ز يييض الته
اليييدضليي . ضأضيييسف نيييسئال منييي   طيييدمس  صييي ح اآلثيييسر المتا  ييية  ديييى  غييييا 

ول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي ،  يييي ل لدمجدييييف  ضرا المطييييس   هد ييييدات لصيييي 
دع ز   ت  حدي  الطبا ست ضاآلثسر األمطية ضإيجس  س ي  نحييو  حييييق ي  
 .  ( 68)ضاألم التالم 

ميييييد أل ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت أ يييياب  يييي   ي يييية أمديييي  مزاء  
اى لييابط متييقلة الحفييسظ  دييى الجدتيية، ضصييطف  يييدرس زقنيي  ”محسضليية أ يي 

التييالم ضاألميي  الييدضليي “. ضا  ييى كييولك أل ال يئيية زسأل  ييسر التييت  هييد  
ك   هد ييدا لاميي  أضلئييك الييو    طريياضل الفكيياة اليسئديية مل  غيييا المطييس  يريي 

  ييييدمول  فسصييي  محييد ة ضسييديمة  دميييس أض  فتييياات ضاضييحة لمفييسريم 
اار مييي  حييييث  النتهيييس زمتيييقلة األمييي  أض الطيييباع أض التهد يييدات أض ا سيييتي

  ذلييك، أكييد ممثيي  الو يييست المتحييدة  دييى أنيي   ض دى الطييض م . ( 69)المطس 
زس ت ييسرن التهد ييد   ييت حييي  أل المجدييف كثييياا مييس  اكييب  دييى الطييباع المتييدح  

الم تييس  لدتييالم ضاألميي  الييدضليي ، ميي  الصييواب الطظييا أي ييس  ييت الظييوارا  
رضاح، ض ميييات المطيييسزل، ضأثيييات  ديييى  ضالكيييوارث ال  ي يييية ألنهيييس أزرييييت األ 

ضح ضاسييع الط ييسق  ا يي  الحييدض  الومطييية ض سرجهييس  المييوار ، ض تيي  ت  ييت نييب 
يييا المطييس    ييس ف  ضأشييسر ممثيي   انتييس ملييى أل آثييسر  غ . ( 70) دييى التييواء 

المهييسما التييت  هييد  ا سييتياار الييدضلت، ض ديي  ملييى أنيي   ط غييت لكيي  ميي   
 .  ( 71)روا التهد د رمس زرقل المجدف ضالجم ية ال سمة اإل  ء مدلو 
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،  يييييييد المجدييييييف جدتييييييت  2018الثسنت/ طييييييس ا ل كييييييسنو  5 ييييييت  
لمطسنريية انتهسكييست حيييوق اإلنتييسل التييت ز ييم أنهييس ضن ييت  ييالل  8152

ا حتجسجييييست المطسر يييية لدحكوميييية  ييييت جمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية  ييييت 
. 2018ضأضائيي  كييسنول الثسنت/ طييس ا  2017يتييم ا أضا ييا كييسنول األضل/ 

مهمييييس كسنييييت  رجيييية ، ض ييييالل الجدتيييية، ذكييييا ممثيييي   انتييييس أل األحييييداث
مثسر هييس لديدييق،    رييك   ييت حييد ذا هييس  هد ييدًا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي ، 
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ضنسل ممث  غيطيس ا ستوائية مل حسلة حيييوق اإلنتييسل  ييت جمهورييية م يياال 
. ضبسلمثيي ، ( 72)الم ييدأ، مثيي  رييوا التهد ييد اإلسييالمية    رييك ، ميي  حيييث

د لدتييالم ضاألميي   يي شييد  ممثيي  الصييي   دييى أل الحسليية    رييك  أي  هد
الييييدضليي ، ضذكييييا ممثيييي  كسزا تييييتسل أل الت ييييورات  ييييت جمهورييييية م يييياال 
اإلسييييالمية رييييت متييييقلة  ا دييييية    طييييدرج ضييييم  ض ييييية المجدييييف، ألنهييييس 

. ضأ يياب ممثيي   ضليية موليفيييس ( 37) مثيي   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي   
أ ييياى  المت ييد ة اليوميييست  يي  ر ييض ض يييد مدييدن اليييسمع لمحييسض ت ض ييو 

ال يييغط مييي  أجييي   ييييد جدتيييست زريييقل متيييسئ     ريييك   هد يييدا لدتيييالم 
ضاألمييي  الييييدضليي ، ض  يييياع المجدييييف ”ألل ُيتييييتغ  ألغييييااع سيسسييييية“، 

ميييي   ضذكييييا أنيييي  لييييولك،  سلحسليييية  ييييت جمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية ليتييييت
ضأ ييياب  . ( 74)المتيييسئ  التيييت  ت يييي  م راجهيييس  ديييى جيييدضل أ ميييسل المجديييف

”مسييييسءة اسييييتهدام مطتييييدى مجدييييف    ت  يييي  أسييييف  مزاء سيييي ممثيييي  ا  حييييس  الاض 
األمييي “. ضحيييور مييي  م يييالل ضجيييو   هد يييد لدتيييالم ضاألمييي  اليييدضليي  ض حد يييد  
أسييف ”ل يياضرة التييد الت الهسرجييية“  ييت الريي ضل الدا دييية لد دييد، ضأجيياى  

 .  ( 75)2011  سم مع األحداث  ت الجمهورية ال ابية التورية  ت   ميسرنست 

 يييت أ   ت يييور الوضيييع  يييت ضأ ييياب ممثييي  الكوييييت  ييي  أمدييي   
مية ملى المبيد م  أ مسل ال طف، ضأكد  دى أرمية جمهورية م اال اإلسال

جدييف األميي   ييت الت سميي  مييع الحييس ت التييت الدمدومسسييية الونسئييية ض ضر م
 كييييول  يهييييس مييييوا ر لمهييييسما متييييتي دية  دييييى األميييي  ضالتييييالم اإلنديميييييي  

كيية المتحييدة أنيي   ييت كثيييا . ضذكا ممث  الممد( 76)ضالدضليي   ت ضنت م كا
 ت ملييى  حييييق المصييسلح األمطييية لجمهورييية م يياال ميي  األحيييسل،  ييتم التيي 

آ يياي  ض هييد رم زرييك  م سشييا ض ييد م  اإلسييالمية ز ايييية  ب ييبع اسييتياار
اإلررييسب ض رييون انتصييس  ال دييد، ضأكييد  دييى أل رييون األنريي ة اإلنديمييية نييد 

 .  ( 77)الدضليي م ضاألم     ي ملى  با د الطبا ست الدضلية ض هد  التال
 

 __________ 

 (72) S/PV.8152 غيطيس ا ستوائية(. 13) انتس( ضالصفحة  6، الصفحة(  
  )كسزا تتسل(. 17)الصي ( ضالصفحة  15الماجع نفت ، الصفحة  (73) 
 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (74) 
 . 17-15الصفحست  الماجع نفت ، (75) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (76) 
 . 9حة الماجع نفت ، الصف (77) 

 5الحالة  
 الدولييناألخطار التي تهدد السالم واألمن  

 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع،  يييد المجدييف ثييالث جدتييست  ييت   
غ ييييول سييييتة أيييييسم لمطسنريييية التهد ييييد الييييوي  رييييكد  الحسليييية  ييييت الجمهورييييية  

تييورية، ضذلييك ز ييد الهجييوم المب ييوم زسألسييدحة الكيميسئييية  ييت  ضمييس  ال ابية ال 
،  ييييد المجدييييف  2018نيتيييسل/أماي     9.  فيييت  2018نيتيييسل/أماي     7   يييت 

 ت ممييسر ال طييد الم طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي    جدتة مسرئة 
الدضليي “ ضلدماة األضلى  ت ممسر ال طد الفا ييت الم طييول ”الحسليية  ييت الريياق  

. ض ييييالل الجدتيييية، رأى  يييدة متكدمييييي  أل اسييييتهدام األسييييدحة  ( 78) “ ضسيييط األ 
. ضنيييييييسل ممثييييييي   ( 79) كيميسئيييييييية يريييييييك   هد يييييييدا لدتيييييييالم ضاألمييييييي  اليييييييدضليي  ال 

وار مل استهدام األسدحة الكيميسئية  طتهك أزتط اليوا ييد األسسسييية   يف  كوت 
يييس  . ض حييظ ممثيي  مثيوب ( 80) لديسنول الييدضلت ضيرييك   هد ييدات لاميي  الجمييس ت 

دا  ومييس  أل التهد ييدات التييت  ت يياع لهييس التييالم ضاألميي  الييدضليسل  ييب ا    يييي 
ييييس، ضأل  ز د  وم. ضأشييسر ملييى أل انترييسر األسييدحة الطوضييية يرييك    يياا حيي 

الم يييس يا الدضليييية المت ديييية زسسيييتهدام األسيييدحة الكيميسئيييية يجييياي  يوي يييهس.  
ل التييالم ضاألميي   ضأنا كولك زسلمت ضلية الائيتية لدمجدف      بيييب ضصييو 

لتصييدي زف سلييية   ييتمك  ميي  ا  الييدضليي ، ضأ يياب  يي  أسييف  ألل المجدييف لييم 
. ض ديييى غيييياار  ( 18) لدتهد يييدات ضالتحيييديست الجد يييدة ضالطسشيييئة لدتيييالم ضاألمييي  

ذلييييك، شييييد  ممثيييي  كسزا تييييتسل  دييييى أل المجدييييف يمثيييي  الهيئيييية الائيتييييية  
الوحيييدة المهوليية مكس حيية التهد ييدات التييت   ييسل التييالم ضاألميي  الييدضليي ،  

 .  ( 82) ا  ا  و م يفس أن ، لاسف،  ب ا  الوضع  ا   المجدف  

ضأ يياب ممثدييو ا  حييس  الاضسييت ضغيطيييس ا سييتوائية ضالجمهورييية  
ال ابييييية التييييورية  يييي   ق يييييدرم ل يييييد الجدتيييية  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول 

يييس . ضأضضييح ممثيي  غيط ( 83)“”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي  الييدضليي 
 __________ 

 (78) S/PV.8225 ضلالمييالع  دييى مبيييد ميي  التفسصييي  زرييقل الميتاحييست الاامييية .
يميسئيية  يت ة لدتحييق  يت ا سيتهدام المب يوم لاسيدحة الكملى منرسء آلية جد د

بء التسسييع، ، ضالجيي 23الجمهورييية ال ابييية التييورية، انظييا الجييبء األضل، اليتييم 
اليتيييم الثيييسم . ضلمبييييد مييي  الم دوميييست زريييقل الجدتيييست ال سرئييية التيييت  ييييدت 

نت، ، انظيا الجيبء الثيس2018ضال طو  الفا ية الجد دة التت  يم م راجهيس  يت  يسم 
  الت.ألف  دى التو -ألف ضالثسنت-اليتمسل األضل

 (79) S/PV.8225،  ضليية موليفيييس المت ييد ة  27)التييويد(، ضالصييفحة  20الصييفحة (
  )مياض(. 28اليوميست(، ضالصفحة 

 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (80) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (81) 
 . 25الماجع نفت ، الصفحة  (82) 
)غيطييييييييس  23)ا  حيييييييس  الاضسيييييييت(، ضالصيييييييفحة  6لماجيييييييع نفتييييييي ، الصيييييييفحة ا (83) 

  )الجمهورية ال ابية التورية(. 32ضالصفحة ا ستوائية(، 
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رييياق ا سيييتوائية أل ذليييك موضيييوع مطسسيييب ألل األحيييداث األ يييياة  يييت ال
س لدتييييالم ضاألميييي ، ليييييف  ييييت  دييييك المط ييييية  األضسييييط  مثيييي   هد ييييًدا حييييييييً

 .  ( 84)أيً سضحتب م   دى المتتوى الدضلت 

،  يييد المجدييف جدتيية أ يياى  ييت 2018نيتسل/أماي   13ض ت  
ضركييب األمييي  . ( 85)ممييسر ال طييد نفتيي  لمطسنريية الحسليية  ييت الريياق األضسييط

متيي  الميدميية ملييى المجدييف  دييى الحسليية التييسئدة  ييت جميييع ال ييسم  ييت محس
حيييسء المط يييية، ضنيييسل مل الحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط مدغيييت حيييدًا مييي  أن 

الفوضييييى زييييست يرييييك   هد ييييدًا لدتييييالم ضاألميييي  الييييدضليي  ضإل الحسليييية  ييييت 
الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية زصيييفة  سصييية  مثييي  أ  يييا  هد يييد لدتيييالم 

ممثيي   انتييس  يي  آراء ممسثديية، حيييث ا  ييى . ضأ يياب ( 86)ميي  الييدضليي ضاأل
ات، شييكدت الحسليية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية، أنيي  لمييدة سيي ع سييطو 

مييدضل شييك،  هد ييدا   ييياا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي ،  دييى الطحييو المحييد  
 ت ميثسق األمم المتحدة. ضشد   دى أل رييوا التهد ييد  ت دييق ”زس سييتهدام 

دحة الكيميسئييية ميي  جسنييب نظييسم زرييسر كييار ضالمييطظم ضالمطهجييت لاسيي المت 
مجديييف محييق  يييت ا هييسذ  يييداميا زموجييب الفصييي  األسييد“. ضأضييسف أل ال

التييسزع ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة، ضلكيي   مديي  نييد شييُ  زتيي ب اسييتهدام 
. ضأشييسر ممثيي  مييياض ملييى الجيياائم الفظي يية ( 87)حييق الييطيض ل ييدة سييطوات
 ييدرور ليرييك   هد ييدا  ميي  ال يييسب، ضنييسل مل الطييباع الما ك ة مييع اإل ييالت

. ضأكييد ممثيي  التييويد أل اسييتهدام ( 88)ت  ياا لالسييتياار اإلنديمييت ضال ييسلم
األسييدحة الكيميسئييية يرييك   هد ييدا   ييياا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي ، ضنييسل 
ممث  الكويت من  يرسما األمي  ال سم اليدييق ممييس  مييا زيي  مط ييية الريياق 

ما  دييى التييالم ضاألميي  مييست ض حييديست  مثيي  زسلف يي  مهييساألضسط م  أز 
 لى ز  ممث  الجمهورييية ال ابييية التييورية . ض ت ال يسل الوي أ( 89)الدضليي 

 ييت نهسييية الجدتيية، شييكا األمييي  ال ييسم  دييى محسمتيي  الرييسمدة ضالدنيييية. 
ضأضسف أل األمي  ال سم  حدث ز ايية  طسسب التهد دات المسثدة لدتييالم 

مييست الموجهيية ملييى الجمهورييية ضاألميي  الييدضليي  زحكييم ا   ييسءات ضا  هس
 .  ( 90)ضحدفسئهسالتورية  ال ابية

 __________ 

 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (84) 
 (85) S/PV.8231 . 
 . 3 ض 2الماجع نفت ، الصفحتسل  (86) 
 . 11-9نفت ، الصفحست  الماجع (87) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (88) 
  )الكويت(. 18)التويد( ضالصفحة 15، الصفحة الماجع نفت  (89) 
 . 27 ض 26الماجع نفت ، الصفحتسل  (90) 

، ض يييب ال ييابست الجوييية التييت 2018نيتييسل/أماي   14ض ييت  
شطتهس الو يست المتحدة ضالممدكة المتحدة ض انتس  دى الجمهورييية ال ابييية 

. ( 19)ى  ييت مميييسر ال طييد نفتييي المجدييف جدتييية مسرئيية أ يييا  التييورية،  ييييد
ض الل الجدتة، صوت المجدف  دى مراضع ناار ندميي  ا  حييس  الاضسييت،  
. ( 92)ضليييم ي تميييدن المجديييف زتييي ب  يييدم كفسيييية  يييد  األصيييوات الم ييييدة لييي  

ض ييالل المطسنريية، كييار األمييي  ال ييسم التقكيييد  دييى أل الجمهورييية ال ابييية 
شييسر . ضأ( 93)دضليي   ييت ال ييسلمد د لدتالم ضاألم  الالتورية  مث  أ  ا  ه

ممث  التويد ملى المت ضلية الائيتية لدمجدف    ا هسذ مجييااء لدتصييدي 
لا  سر التت  هد  التالم ضاألم  الدضليي ، ضكار أل استهدام األسييدحة 

. ضشييد  ممثيي  مييياض ( 94)الكيميسئييية يرييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي 
  لجمهوريييية ال ابيييية التيييورية  ييي ع  ييياضج الحسلييية  يييت ا ديييى ضييياضرة مطييي 

ن ييسق التييي اة، ض تيي  هس  ييت زيييس ة اله ييا  دييى ا سييتياار  ييت المط ييية 
 .  ( 95)الدضليي ض هد د التالم ضاألم  

رييوا ض ييال ممثيي  ا  حييس  الاضسييت ميسنييس لييائيف مدييدن ضصييف  ييي   
زقنهييس ” ميي   ييدضانت ضييد  ضليية  األ يا ضابة الو يست المتحدة ضحديفيهييس

. ض  ييس ممثيي  الجمهورييية ال ابييية التييورية المجدييف ملييى ( 96)“ذات سيييس ة
م انيية رييوا ال ييدضال م انيية حسزميية، ألنيي  سييي  ي ملييى  ييقجي  التييو اات  ييت 

 .( 97)المط ية، ضيرك   هد دا لدتالم ضاألم  الدضليي  مامتيهمس
 __________ 

 (91) S/PV.8233 . 
 (92) S/2018/355 حييس  . ضحصيي  مريياضع الييياار  دييى ثالثيية أصييوات م يييدة )ا 

المت ييد ة اليوميييست(، ضالصيييي (، ضثمسنييية أصيييوات  -الاضسييت، ضبوليفيييس ) ضلييية 
، ضالتيييييويد، ض انتيييييس، ضكيييييوت  يفيييييوار، ضالكوييييييت، ضالممدكييييية م سرضييييية )مولطيييييدا

أرب ة أ  سء    التصويت ضرولطدا، ضالو يست المتحدة(، مع امتطسع   ،المتحدة
. لالمييالع  دييى المبيييد ميي  )مثيوبيييس، ضبييياض، ضغيطيييس ا سييتوائية، ضكسزا تييتسل(

  .23التفسصي ، انظا الجبء األضل، اليتم 
 (93) S/PV.8233 3، الصفحة . 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (94) 
 . 24 ، الصفحة الماجع نفت (95) 
مطسنرية التيت أجااريس . لالمالع  دى  غ ية شسمدة لد3الماجع نفت ، الصفحة  (96) 

المجديييييف  يييييالل ريييييون الجدتييييية  يييييت سييييييسق حظيييييا التهد يييييد زسسيييييت مسل الييييييوة 
( ميي  الميثييسق، انظييا الجييبء الثسلييث، اليتييم 4) 2س زموجييب المييس ة اسييت مسله أض

  .5زسء، الحسلة -الثسنت
 . 29، الصفحة الماجع نفت  (97) 
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 تفاقم الحالةمن الميثاق للحيلولة دون    40مادة  التدابير المؤقتة المتخذة وفقًا لل  -  ثانيا 
 40المس ة  
مط يييسً لتفيييسنم المونيييف، لمجديييف األمييي ، ن ييي  أل يييييدم  وصييييس    
، أل  ييد و المتطييسز ي  39 تهو التداميا المطصوص  ديهس  ييت المييس ة  أض

ضييياضريس أض متتحتييطس ميي   يييداميا م نتيية. ض   هيي  ريييون لا ييو زمييس  يياان 
 لمتطسز ي  ضم ييسل هم أض زماكييبرم. ض دييى مجدييفالتداميا الم نتة زحيوق ا

 األم  أل يحتب ل دم أ و المتطسز ي  مهون التداميا الم نتة حتسز .
 
 مالحظة 
 40 تطسضل اليتم الثسنت ممسرسست المجدف  يمييس  ت دييق زسلمييس ة  

الميثسق المتصدة زسلتداميا الم نتة التت م  شييقنهس مطييع  فييسنم الحسليية. م  
 40مييس ة ا ست ااع، لييم  ييا  أي مشييسرة صييايحة ملييى ال ض الل الفتاة نيد

أثطييسء مييداض ت المجدييف، ضلييم  ييتم مجييااء أي مطسنريية ذات أرمييية  سييتورية 
 ييت  40زرييقل  فتيييارس. ضبسلمثيي ، لييم  ييا  أي مشييسرة صييايحة ملييى المييس ة 

أي رسسلة م  رسسئ  المجدف. ض ا  أ نييسن مطسنريية لييياارات المجدييف ذات 
 .40المس ة  الصدة متفتيا ض   يق

 
 40القرارات المتعلقة بالمادة  
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم يتتريييهد المجديييف صيييااحة  

 ييت أي ميي  الييياارات التييت ا هييورس. ضمييع ذلييك، كسنييت ز ييض  40زسلمييس ة 
يهييس المجدييف متطفيييو التييداميا المت دييية زسلحسليية  ييت الييياارات التييت مسلييب  

ط )اليم ( ضالتت حث  يهس  دى جطوب التو ال ضالحسلة  ت الراق األضس
 3ذات أرمية لتفتيييا ض   يييق رييوا الحكييم. ض ييا   ييت الجييدضل الييسم مولك 

 الياارات.األحكسم ذات الصدة المطصوص  ديهس  ت  دك 

قل التييداميا الم نتيية التييت  يياا  مهييس ز  40ض ت حي   وحت المس ة  
ولييية  ضل  فيييسنم نيييباع ميييس ُ تهيييو ن ييي   ييياع  يييداميا زموجيييب الفصييي  الحيد

(،   كف ممسرسة المجدف ا  س   لطه  أكثا 42ض  41التسزع )المس  سل 
لييك الحكييم. ضبييسلطظا ملييى م ي يية الطبا ييست الم وليية ماضنيية  ييت  فتيييا ذ

المجدييف، ُ اضييت  ييداميا م نتيية ضالم يييدة ضالمتغييياة زتييا ة التييت  طسضلهييس 
 م  الميثسق.  42ض  41ا تمس   داميا زموجب المس  ي  زسلتوازي مع 

، ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت الرييياق األضسيييط 2018ض يييت  يييسم  
ال يييا ي  مليييى  طفييييو  (2018) 2451)الييييم (،   يييس المجديييف  يييت نييياارن 

ق الطسر المتفييق  دييي  زرييقل فسق ستوكهولم ضا حتاام الكسم  لونف ممالا  
كييسنول األضل/ يتييم ا  18محس ظيية الحد ييدة، الييوي   يي  حيييب الطفييسذ  ييت 

،  دييى أسييسس . ض  ييس المجدييف أي ييس ملييى م ييس ة نرييا اليييوات( 98)2018
مت ييييس ل، ميييي  مد طيييية الحد ييييدة ضمييييوانئ الحد ييييدة ضالصييييديف ضرأس  يتييييى 

نفيييسذ   وميييس ا ت يييسرا مييي  ميييدء 21فيييق  ديهيييس  يييت غ يييول زس جيييسن موانيييع مت 
. ضأ يياب المجدييف  يي  ا تباميي  الطظييا  ييت ا هييسذ ( 99)ضنييف ممييالق الطييسر

 مبيد م  التداميا لد م  طفيو الييياار ضسييسئا الييياارات األ يياى ذات الصييدة
 .  ( 100)اإلنتسنية  ت ال دد ضالتهفيف م  ضمقة الحسلة

ت ليية  ييت جطييوب التييو ال، مسلييب المجدييف  يي ض يمييس  ت دييق زسلحس 
جميييع األمييااف زييسلونف الفييوري لديتييسل  ييت جميييع  (2018) 2406نيياارن 

دد، ضمسلب كولك نس ة جطوب التو ال متطفيو ضنف ممييالق الطييسر أنحسء ال  
الطييباع  ييت جمهورييية جطييوب الدائم الم د   طيي   ييت ا  فييسق المت دييق زحيي  

مدييييييست ضنيييييف مميييييالق الطيييييسر التيييييت   يييييوا مليهيييييس   س يييييس  يييييت التيييييو ال ض 
، ضكييييولك ا فييييسق ضنييييف 2017أيسر/مييييس و  22ض  2016 موز/ ولييييي   11

المييدنيي  ض يتيييا ضصييول المتييس دات اإلنتييسنية  األ مسل اليتسلييية ضحمسييية
 . ضمسليييييب المجديييييف( 101)2017كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا  21المونييييع  يييييت 

سلييية زسلتييييد زس لتبامييست المطصييوص أي ييس حكوميية الوحييدة الومطييية ا نتي
 ديهييييس  ييييت ا فييييسق ماكييييب اليييييوات مييييي  األمييييم المتحييييدة ضحكوميييية جطييييوب 

 ييت جطييوب التييو ال، ضالكييف  ييورا  التييو ال المت دييق م  ثيية األمييم المتحييدة
 ييي   اندييية ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت جطيييوب التيييو ال  يييت أ اء ض  تهيييس 

 يييييت متييييي سرس لمتيييييس دة  لفس دييييية اإلنتيييييسنية الدضليييييية ضالومطييييييةضالجهييييست ا
ضأ اب المجدف    ا تبام ، كمس   ييار   دييى ذلييك ا تمييس ن  . ( 102)المدنيي 
الطظيييا  ، ( 2017)   2353ض    ( 2016)   2290ض    ( 2015)   2206اليييياارات  

 ت ا هسذ جميع التداميا المطسس ة ضد األشهسص الو   ييومييول زق مييسل 
 2428. ض يييت نييياارن ( 103) ييييوهع سيييالم جطيييوب التيييو ال ضاسيييتياارن ضأمطييي 

وب التييو ال زييقل  تييييدضا زرييك  كسميي  ، مسلب المجدف نس ة جطيي (2018)
كسم ا  فسق المت دق زح  الطباع  ييت جمهورييية جطييوب التييو ال ض وري زقح

ضا فييييييسق ضنييييييف األ مييييييسل اليتسلييييييية ضحمسييييييية المييييييدنيي  ض يتيييييييا ضصييييييول 
المتييس دات اإلنتييسنية، ضإ ييالل الهامييوم لال فييسق مييي  أمييااف الطييباع  ييت 

 __________ 

 . 3، الفياة (2018) 2451الياار  (98) 
 الماجع نفت .  (99) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (100) 
 . 1، الفياة (2018) 2406الياار  (101) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (102) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (103) 
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ضأل يتييمحوا موصييول  2018حبياال/ ونييي   27لتييو ال الميي ر  جطييوب ا
كسم  ضآم  ض ضل  وائق لدمتس دة  دى ضمسل الم ونة اإلنتسنية زرك  

. ضأ اب المجدف ( 104)ميصسلهس  ت الونت المطسسب ملى جميع المحتسجي 
أي س    ا تبام  مواصييدة  يياع كيي  مييس نييد  دييبم ميي  جييباءات لمواجهيية 

حد ييييييد ك ييييييسر المتيييييي ضلي   يييييي  اإلجييييييااءات الوضييييييع، زمييييييس نييييييد يرييييييم    
 __________ 

 . 2، الفياة (2018) 2428الياار  (104) 

ا سييييتياار  ييييت جطييييوب التيسسييييست التييييت  هييييد  التييييالم أض األميييي  أض  أض
التو ال؛ ضأكد أن   دى است دا  لتكييييف التييداميا الييوار ة  ييت الييياار، زمييس 
 ييت ذلييك ميي   ييالل   بيبرييس متييداميا مضييس ية،  ييت ضييوء  طفيييو التبامييست 

ر، ضا متثيييسل ألحكيييسم اليييياار األميييااف، زميييس  يييت ذليييك ضنيييف مميييالق الطيييس
 .( 105)الواج ة الت  يق م  اليااراتضغيان 

 __________ 

 . 26ض  25الماجع نفت ، الفيا سل  (105) 
  

 3الجدضل 
 عدم االمتثال التي دعا فيها المجلس إلى االمتثال للتدابير المؤقتة وأعرب عن اعتزامه اتخاذ إجراءات في حالة القرارات 

 اليُحكم نوع التدميا
 (2018كانون األول/ديسمبر  21المؤرخ  (2018) 2451الحالة في الشرق األوسط )القرار   

ل البمطييية المحييد ة  ييي ، ضيصيياه  دييى ضيياضرة ا حتيياام الكسميي   جييداض  ييد و ال ييا ي  ملييى  طفيييو ا فييسق سييتوكهولم ض يييس لد  األ مسل ال دائيةضنف 
ميي  جسنييب جميييع األمييااف لونييف ممييالق الطييسر المتفييق  دييي  زرييقل محس ظيية الحد ييدة، الييوي   يي  حيييب الطفييسذ  ييت  

ييييوات،  ديييى أسييسس مت يييس ل، مييي  مد طيية الحد يييدة ضميييوانئ الحد يييدة  ، ضإ يييس ة نرييا ال 2018كييسنول األضل/ يتيييم ا   18
 ومييس ا ت ييسرا ميي  مييدء نفييسذ    21س  يتى زس جسن موانع متفييق  ديهييس  ييسرج المد طيية ضالمييوانئ  ييت غ ييول  ضرأ  ضالصديف 

ضنيييف مميييالق الطيييسر؛ ضا لتيييبام ز يييدم اسيييتيدام أي   بييييبات  تيييكاية مليييى المد طييية، ضميييوانئ الحد يييدة ضالصيييديف ضرأس  
زس ت سر رون األمور جمي هييس شييامس أسسسيييس  طة،  تى، ضالمحس ظة؛ ضا لتبام ز زالة جميع المظسرا ال تكاية م  المد   ي 

لطجييسح  طفيييو ا فييسق سييتوكهولم، ضيييد و كييولك ال ييا ي  ملييى مواصييدة الت ييسضل زصييورة مطييسءة، زحتيي  نييية ض ضل شيياضر  
صييدة ال ميي  ميي  أجيي   حييييق اسييتياار ا نتصييس   متيي ية، مييع الم  ييوث الهييسص ملييى اليييم ، زمييس  ييت ذلييك زرييقل موا 

 ( 3)الفياة   2019المرسركة  ت جولة مي دة م  المحس ثست  ت كسنول الثسنت/ طس ا ء، ض اليمطت ضبرقل م سر صط س 

التييييييييييييت  تهييييييييييييورس ات اإلجييييييييييييااء
 المجدف  ت حسل  دم ا متثسل

ي دييب ملييى األمييي  ال ييسم أل ييييدم  ياييياا  يي  التيييدم المحيياز زرييقل  طفيييو رييوا الييياار، زمييس  ييت ذلييك أي انتهسكييست 
، ض يييس لمييس   ييس ملييي  ال ا ييسل، حتييى مشيي سر آ ييا، لاللتبامييست التييت ن  هييس ال ا ييسل، ضذلييك  دييى أسييسس أسيي و ت

 ييت ا هييسذ مبيييد ميي  التييداميا، حتييب ا نت ييسء، لييد م  طفيييو رييوا الييياار ضسييسئا نيياارات  طظاضي اب    ا تبام  ال
مجدف األم  األ اى ذات الصييدة ضالتهفيييف ميي  ضمييقة الحسليية اإلنتييسنية ض  ييم التوصيي  ملييى حيي  سيسسييت إلنهييسء 

 (7الطباع )الفياة 

 (2018آذار/مارس  15المؤرخ  (2018) 2406تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان )القرار 

 ت جميع أنحييسء جطييوب التييو ال، ضي سلييب كييولك نييس ة جطييوب التييو ال    لديتسل   ي سلب جميع األمااف زسلونف الفوري  ضنف األ مسل ال دائية 
متطفيو ضنف ممالق الطسر الدائم الم د   طيي   ييت ا  فييسق المت دييق زحيي  الطييباع  ييت جمهورييية جطييوب التييو ال ض مديييست  

نييف  ا فييسق ض ، ضكييولك  2017أيسر/مييس و    22ض    2016 موز/ ولييي     11التييت   ييوا مليهييس   س ييس  ييت  ضنييف ممييالق الطييسر  
كيييييييسنول األضل/    21األ مييييييسل اليتسليييييييية ضحمسيييييييية الميييييييدنيي  ض يتييييييييا ضصيييييييول المتيييييييس دات اإلنتيييييييسنية المونيييييييع  يييييييت  

لتيييي اة  ديييى نيييوا هم  ، ضكفسلييية التطفييييو الكسمييي  لدمااسييييم ضاألضاميييا الالحيييية التيييت  يييو ب مليييى نيييس  هم زس 2017  يتيييم ا 
 ( 1ضحمسية المدنيي  ضممتدكس هم )الفياة 
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 اليُحكم نوع التدميا
    يييت  دم التيييد حايييية التطيييي  ض ييي   

األميييييم المتحيييييدة    ميييييوظفت مييييي   
ضال ييييييييسمدي   ييييييييت مجييييييييسل  يييييييييديم  

 المتس دة اإلنتسنية  

ماكييب  ي سلب حكومة الوحييدة الومطييية ا نتيسلييية  ييت جطييوب التييو ال زسلتييييد زس لتبامييست المطصييوص  ديهييس  ييت ا فييسق  
ة  ييت جطييوب التييو ال،  المتحييد   اليييوات مييي  األمييم المتحييدة ضحكوميية جمهورييية جطييوب التييو ال المت دييق م  ثييست األمييم 

ضالكييف  ييورا  يي   اندييية ز ثيية األمييم المتحيييدة  ييت جطييوب التيييو ال  ييت أ اء ض  تهييس، ضي سليييب كييولك حكوميية الوحيييدة  
إلنتييسنية الدضلييية ضالومطييية  ييت متيي سرس لمتييس دة المييدنيي ،  الومطية ا نتيسلية زسلكف  ورا     اندة الجهييست الفس ديية ا 

نييف ممييالق الطييسر ضالتا ي ييست األمطييية ا نتيسلييية، ضيييد و حكوميية الوحييدة الومطييية  ة رصييد ض ضبتيتيييا حاييية الحاكيية آللييي 
وق  ا نتيسلييية ملييى ا هييسذ اإلجييااءات الالزميية لييا ع ضمحسسيي ة المتيي ضلي   يي  أي أ مييسل  دضانييية أض أ مييسل أ يياى   يي 

 ( 2ال  ثة أض الجهست الفس دة اإلنتسنية الدضلية ضالومطية )الفياة 

ورس المجدف  لتت  ته اإلجااءات ا 
  ت حسل  دم ا متثسل 

  ، ( 2017)   2353ض    ( 2016)   2290  ض   ( 2015)   2206ي يياب  يي  ا تباميي ، كمييس   ييار   دييى ذلييك ا تمييس ن الييياارات  
   ييومييول زق مييسل  يييوهع سييالم جطييوب التييو ال الطظييا  ييت ا هييسذ جميييع التييداميا المطسسيي ة ضييد األشييهسص الييو

ضاسييتياارن ضأمطيي ، ضي كييد  دييى حاميية موانييع الحمسييية التسز يية لامييم المتحييدة، ضيرييد  زييسأل    دييى أله المتيي ضلي ، 
الهجمييست  دييى أ يياا  ال  ثيية ضم سنيهييس ض دييى أي ميي  ال ييسمدي   ييت مجييسل  يييديم  يي  شيي ه ميي  األ يياا  ضالكيسنييست، 

ة أض ال سل ي  أض المرسركي   ييت رييون الهجمييست، زصييورة م سشيياة أض غيييا م سشيياة، نييد يتييتو ول المتس دة اإلنتسني 
لصس ر  ييت ال سم االم س يا التت  حد    و هم لدجباءات، ضيحيط  دمس  ت روا الصد  زسلتيايا الهسص لامي  

( الييوي يفيييد S/2018/143زرييقل  جد ييد ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال ) 2018شيي سر/  اا ا  20
زقل م س ة ممدا  جطوب التو ال زسألسدحة ضالييو ياة  دييى نحييو م ييا   مييف زصييورة م سشيياة زتييالمة مييوظفت األمييم 

ميي  ض  ييا زيييدرة ال  ثيية  دييى ا ضيي الع مو  تهييس، ضيحيييط  دمييس زييسل ال  الصييس ر  يي  مجدييف التييدم ضاأل المتحييدة
الوي  ط   دى ضاضرة حامسل الجهست المون ة   فسق ضنف  2018ش سر/  اا ا  8التسزع لال حس  األ اييت  ت 

وسييسئ  الالزميية لمواصييدة اليتييسل، ة ميي  الاأل مييسل اليتسلييية ضحمسييية المييدنيي  ض يتيييا ضصييول المتييس دات اإلنتييسني 
ك  يياع حظييا  دييى  وريييد األسييدحة، حتييب ضي يياب كييولك  يي  ا تباميي  الطظييا  ييت جميييع التييداميا، زمييس  ييت ذليي 

ا نت ييسء، لحامييسل األمييااف ميي  الوسييسئ  الالزميية لمواصييدة اليتييسل ضمطييع انتهسكييست ا فييسق ضنييف األ مييسل اليتسلييية 
 (3اإلنتسنية )الفياة تس دات ضحمسية المدنيي  ض يتيا ضصول الم

 (2018تموز/يوليه  13المؤرخ  (2018) 2428تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان )القرار 

ميصسل المتس دات اإلنتسنية  
  ضل  وائق

ي سلب نس ة جطوب التو ال زقل  تييدضا زرك  كسم  ض وري زقحكسم ا فسق ح  الطباع  ت جمهورية جطوب التو ال 
لهامييوم الميي ر  ضا فييسق ضنييف األ مييسل اليتسلييية ضحمسييية المييدنيي  ض يتيييا ضصييول المتييس دات اإلنتييسنية ضإ ييالل ا

ذات الصييدة ضم ييس أل األمييم المتحييدة التوجيهييية  ضأل يتمحوا، ض يس ألحكسم اليسنول الدضلت 2018اال/ وني  حبي  27
لدمتس دة اإلنتسنية، موصول الم ونة اإلنتييسنية ض تييديمهس كسمديية ملييى جميييع المحتييسجي ، زرييك  آميي  ض ضل  وائييق 

 ( 2ض ت الونت المطسسب )الفياة 

لتييييييييييييت  تهييييييييييييورس اإلجييييييييييييااءات ا
 حسل  دم ا متثسل المجدف  ت

 ومييس مييدءا ميي   ييسري  ا هييسذ رييوا الييياار أض زصييورة  90 دييى  تيياات ي يياب  يي  ا تباميي  رصييد ضاسييت ااع الوضييع 
أكثا  وا اا، حتب الحسجة، ضيد و الدجطة المرتاكة لداصد ضالتيييم ملى ممالع المجدف، حتييب ا نت ييسء،  دييى 

لال فييسق المت دييق زحيي  الطييباع  ييت جمهورييية جطييوب التييو ال،  ييمهس لتطفيو األماافالم دومست ذات الصدة زرقل  ي
ض ييدرس مهوا ا  فسق ضا فسق ضنف األ مسل اليتسلية ضحمسية المدنيي  ض يتيا ضصول المتييس دات اإلنتييسنية ضإ ييالل 

  ضبصيييورة آمطييية، ، ض يتييييارس لوصيييول الم ونييية اإلنتيييسنية  ضل  اانيييي 2018حبياال/ ونيييي   27الهاميييوم المييي ر  
مواجهة الوضع، زمس ند يرم   حد ييد ك ييسر أي س    ا تبام  مواصدة  اع ك  مس ند  دبم م  جباءات ل ضي اب

 (25المت ضلي     اإلجااءات أض التيسسست التت  هد  التالم أض األم  أض ا ستياار  ت جطوب التو ال )الفياة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/143
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 اليُحكم نوع التدميا
ر، زمييس  ييت ذلييك ميي   ييالل   بيبرييس متييداميا الييوار ة  ييت رييوا الييياا  كييد أي ييس أنيي   دييى اسييت دا  لتكييييف التييداميا    

 د   رون التداميا أض   دييهس أض ر  هس، حت مس  د و ملي  الحسجة  ت أي ضنت  ت ضييوء التيييدم مضس ية، ضكولك   
المحاز  دى ص يد  مدية التالم ضالمتسءلة ضالمصسلحة، ض ت ضوء  طفيو التبامست األمااف، زمس  ت ذلك ضنييف 

 (26ق )الفياة سل ألحكسم روا الياار ضغيان م  الياارات الواج ة الت  ي ممالق الطسر، ضا متث 
  

 التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة،  -  ثالثا 
 من الميثاق  41المتخذة وفقًا للمادة  

 41المس ة  
مجديييف األمييي  أل يييييار ميييس يجيييب ا هيييسذن مييي  التيييداميا التيييت ل 
أل ي دييب مليييى   ت دييب اسييتهدام اليييوات المتييدحة لتطفيييو ناارا يي ، ضليي   

ألمييم المتحييدة    يييق رييون التييداميا. ضيجييوز أل يكييول ميي  ميطهييس أ  ييسء ا
ضنييييف الصييييالت ا نتصييييس ية ضالمواصييييالت الحد دييييية ضال حاييييية ضالجوييييية 

الالسييدكية ضغيارييس ميي  ضسييسئ  المواصييالت ضنفييس جبئيييسً ضال ايدييية ضال انييية ض 
 أض كديس ضن ع ال النست الدمدومسسية.

 
 مالحظة 
جدييييف التييييت  فيييياع  ييييداميا تييييم الثسلييييث نيييياارات الميغ ييييت الي 
مييي  الميثيييسق. ض ييييت  41 ط يييوي  ديييى اسيييتهدام الييييوة،  مييييال زسلميييس ة   
ال يوبست المفاضضة ، ر ع المجدف، زموجب الفص  التسزع، 2018  سم

  دى مريتايس ض اع حظًاا  دى  وريد األسدحة ملى جطوب التو ال.

شييسر المجدييف صييااحة ض ييالل الفتيياة المرييمولة زس سييت ااع، أ 
 يمييييييس  ت دييييييق  (2018) 2407 ييييييت    ييييييسجتت الييييييياار  41المييييييس ة  ملييييييى

 يمس  ت دق  (2018) 2418زجمهورية كوريس الر  ية الديمياامية ضالياار 
 ضضة  دى جطوب التو ال.داميا الجباءات المفا متمد د   

. ض دى الاغم 41ضلم ُ فاع أي  داميا ن سئية زموجب المس ة  
 ت الجييبء التسسييع، ضا ييق المجدييف  دييى الطظييا  ييت  م  ذلك، ضكمس نونل

المتييسئ  المت دييية زسآللييية الدضلييية لتصييايف األ مييسل المت يييية لدمحكمتييي  
صيييايف األ ميييسل ل ”اآلليييية الدضليييية لت الجطيييسئيتي   يييت مميييسر ال طيييد الم طيييو 
 .( 106)“المت يية لدمحكمتي  الجطسئيتي 

 __________ 

 . S/2018/90انظا  (106) 

يتييم الفا ييت ضيطيتييم رييوا اليتييم ملييى نتييمي   ييا يي . ضيحييد  ال 
أليييف الييييياارات التييييت زموج هيييس نييييسم المجدييييف زفييياع أض   ييييد   أض منهييييسء 

. ضيييطظم  ييت ممييسر  طييواني  رئيتيييي   تطييسض ل 41التييداميا زموجييب المييس ة 
مواضيييي ت ضمتيييسئ  ذات ميييسزع  ت ديييق  زريييقل متيييسئ  ذات ميييسزع نيياارات

 م دييدال م يطيية. ضيغ ييت اليتييم الفا ييت زييسء مييداض ت المجدييف  ييالل الفتيياة
المرمولة زس ست ااع، ضرو ُ طظَّم أي ًس  حت  طواني  يتييدط كيي  مطهمييس 
ال يييوء  ديييى الي يييسيس ال يييسرزة التيييت أثييييات  يييت الميييداض ت  يميييس  تصييي  

و  المواضيييييي ية أض ال طيييييو  ميثيييييسق،  يميييييس يهييييي  ال طييييي مييييي  ال 41زسلميييييس ة 
 الهسصة م ددال م يطة.

 
 41القرارات المتعلقة بالمادة  - ألف

الترري اتخررذت بشررأن مسررائل  41تعلقررة بالمررادة القرررارات الم 
 مواضيعية

ا هو مجدف األم   د ا م  الياارات زرقل متييسئ  ذات مييسزع  
 ض طفيورس. مواضي ت  يمس  ت دق متداميا الجباءات 

، اليييييوي ا هيييييو  يييييت مميييييسر ال طيييييد (2018) 2427 فيييييت اليييييياار  
لييى التبامييست جميييع متييدح“، أشييسر المجدييف مالم طييول ”األمفييسل ضالطييباع ال

أمييييااف الطبا ييييست المتييييدحة زموجييييب اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت ضنييييسنول 
ضكييار  قكيييد  . ( 107)ييية األمفييسل  ييت الطبا ييست المتييدحةحيوق اإلنتسل زحمس

است دا ن   هسذ  داميا محد ة الهدف ضمتدرجة ضد ميي   تمييس ى  ييت ار كييسب  
اج أحكييسم،  طييد ضضييع  مفسل، ضالطظا  ييت م ر ا نتهسكست ضا  تداءات ضد األ 

ض يييست نظييم الجييباءات ذات الصييدة أض   ييد دهس أض  جد ييدرس،  ت دييق زييقمااف  
 __________ 

  ، الفيا سل التس سة ضالثسلثة  راة م  الد  سجة.(2018) 2427الياار  (107) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/90
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
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المتييييدحة التييييت  مييييسرس أنريييي ة  طتهييييك اليييييسنول الييييدضلت المط  ييييق  الطبا ييييست  
 .( 108)المتدحة  يه  حيوق األمفسل ضحمس تهم  ت الطبا ست   يمس 

وي ا هيييييو  يييييت مميييييسر ال طيييييد ، الييييي (2018) 2417ض يييييت اليييييياار  
ييييبا ست المتييييدحة“،  حييييظ المجدييييف  الم طييييول ”حمسييييية المييييدنيي   ييييت الطي

 ستماار الطباع المتدح ضمس  تص  ز  م   طف م  آثسر مدماة  دييى  مس
الميييدنيي ، ضشييييد  مييييع زييييسلغ اليديييق  دييييى أل اسييييتماار الطبا ييييست المتييييدحة 

با ييييد  ييييد  ندييييي  مزاء    سنية مييييدماة. ضأ يييياب  يييي ضال طييييف ليييي   وانييييب منتيييي 
الطيبا ست المتدحة  ت جميع أنحييسء ال ييسلم، ضأكييد ميي  جد ييد  دييى ضيياضرة 
احتاام جميع أمااف الطبا ست المتدحة م س أل اإلنتييسنية ضالحيييس  ضالطباريية 
ضا سييييتيالل  يييييت  يييييديم المتيييييس دة اإلنتييييسنية، زميييييس  ييييت ذليييييك المتيييييس دة 

يمكيي  أل أنيي  ا هييو ض  يسق، أشييسر المجدييف ملييى. ض ييت رييوا التيي ( 109)ال  ييية
 طظييييا  ييييت ا هييييسذ  ييييداميا جبائييييية حتييييب ا نت ييييسء ضض يييييس لدممسرسييييست 
المت  يية، يمكيي     ييهييس  دييى األ يياا  أض الكيسنييست مميي  ي اندييول ميصييسل 

 .( 110) وزي هس المتس دات اإلنتسنية أض الحصول  ديهس أض

ت ممييسر ال طييد نفتيي ، أكييد المجدييف مجييد ا  ييت ميييسل رئسسييت ض يي  
ق زحمسييية الميييدنيي   2018أ دول/سيي تم ا  21صييس ر  ييت  التبامييي  المت دييه

ييييبا ست المتييييدحة، زس ت ييييس ر رييييون الي ييييية ميييي  ن ييييسيسن الائيتييييية،  ييييت الطي
تطييسضل ضبسلتهطفيو المتتما ضالتهسم لجميع ناارات المجدييف ذات الصييدة التييت   

ييييباع مواضيييييع حمسييييية ا لمييييدنيي ، ضالميييياأة ضالتييييالم ضاألميييي ، ضاألمفييييسل ضالطي
المتييدح، ضحفييظ التييالم. ضأ يياب أي ييس  يي  ا تباميي  مواصييدة الطظييا  ييت 

ل طييو  الهسصيية م دييدال م يطيية ضال طييو  حمسييية المييدنيي ، ضذلييك  ييت ممييسر ا
 . ض ت رييوا الصييد ، اسييتكم ( 111)المواضي ية المدرجة  دى جدضل أ مسل 

لدطظييا  - 2002تييت ا تمييدت  ييت ال داييية  ييت  ييسم ال -المجدييف المييوكاة 
. ( 112) ييييت المتييييسئ  المتصييييدة زحمسييييية المييييدنيي   ييييت الطبا ييييست المتييييدحة

لغيياع مطهييس رييو  يتيييا نظييا  رييو موضييح  ييت ميدميية المييوكاة، كييسل ا  ضكمييس 
المجدف  ت المتسئ  ذات الصدة زحمسييية المييدنيي   ييت الطبا ييست المتييدحة،  

مسرسييست المجديييف  ييت ريييوا المجييسل، مييي   مثسزيية أ اة ماج يييية لم ضأل  كييول ز 
 ييالل سييا  مييس  طرييق  يي  رييون الممسرسيية ميي  موضييو ست رئيتييية ضن ييسيس  

 __________ 

 . 32الماجع نفت ، الفياة  (108) 
  سلثة ضالااز ة ضالتسس ة  راة م  الد  سجة.، الفياات الث(2018) 2417الياار  (109) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (110) 
 (111) S/PRST/2018/18.الفيا سل األضلى ضالتس سة ،  
 الماجع نفت ، الفياة التسز ة.  (112) 

مثدييية ميت تييية  مهصوصييية ُ  ييياح لدطظيييا ضإ ييياا ،  يييت مضيييس ة ما يييية مهيييس، أ 
 .( 113)ضالي سيس  لدصيغ المتفق  ديهس  ت المجدف زرقل المواضيع 

ض يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول ”التهد يييدات التيييت  ت ييياع لهيييس التيييالم   
ضاألميي  الييدضليسل نتيجيية لا مييسل اإلررسمييية“، أصييدر المجدييف ميسنييس رئسسيييس  ييت  

أكييد  ييي  أنيي ، ز ييد اسييت ااع  طفيييو التييداميا    2018كييسنول األضل/ يتييم ا    21
، لييييف ثمييية ضييياضرة إل  يييسل  ( 2017)   2368المطصيييوص  ديهيييس  يييت اليييياار  

  د الت أ اى  دى التداميا المت دية زجميييع األ يياا  ضالجمس ييست ضالم ستييست  
سئميييية الجييييباءات المفاضضيييية  دييييى  طظيييييم  المدرجيييية أسييييمسؤرم  ييييت ن ضالكيسنييييست  

الدضلة اإلسالمية  ت ال ييااق ضالرييسم) طظيم الدضليية اإلسييالمية، الم يياضف أي ييس  
 ل( ض طظيم اليس دة. ضنييسل المجدييف كييولك منيي  سيواصيي   يييييم حسليية  طفيييو  مدا 

 . ( 114) ا نت سء رون التداميا ضإجااء الت د الت الالزمة، حتب  
 
الترري اتخررذت بشررأن مسررائل  41القرررارات المتعلقررة بالمررادة  

 ببلدان محددةتتصل 

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، ض دى الطحو الم ي  أ نييسن،  يياع  
المجديييييف حظييييياا  ديييييى  ورييييييد األسيييييدحة مليييييى جطيييييوب التيييييو ال )انظيييييا 

صييايح ، ضنييار أل ي كييف ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت كم يييسر (8 الحسليية
الجيييباءات المفاضضيييية  ديييى جطييييوب التيييو ال )انظييييا لييي  راج  يييت نظييييم 

(، 9(، ضلي يييييس )انظييييا الحسليييية 11(، ضالصييييومسل )انظييييا الحسليييية 8الحسليييية 
 (.11)انظا الحسلة  ضأنهى  داميا الجباءات المفاضضة  دى مريتايس 

يييييية أ اييييييييس ضجييييد  المجديييييف التيييييداميا اليسئميييية المت ديييييية زجمهور  
صييومسل، ية، ضجطوب التو ال، ضالالوس ى، ضجمهورية الكونغو الديمياام

ضلي يييييس، ضمييييسلت، ضاليييييم . ضأ  يييي  المجدييييف أي ييييس   ييييد الت  دييييى نظييييسم 
ييجطوب التييو ال. ضلييم  ييتم م  ييسل أي  غيييياات  دييى  الجييباءات المت دييية مي

 ييييدة التييييداميا المت دييييية متطظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية ) ا ييييل(، ض طظيييييم اليس
س، ضالكيسنيييست الميييا   ي  مهييي ضالمطتتييي ي  مليهميييس، ضحاكييية مسل يييسل ضاأل ييياا  

ضكييييييولك جمهورييييييية كوريييييييس الريييييي  ية الديمياامييييييية، ضالتييييييو ال، ضال ييييييااق، 
 ضل طسل.   ميتسض، - ضغيطيس

الحسصدة  ت ض   ت م  روا اليتم الفا ت المت دق زسلت ورات   
م الجباءات مشسرًة ملى ريئست المجدف الفا ية المت ضلة ك  نظسم م  نظ

 __________ 

 الماجع نفت ، الما ق.  (113) 
 (114) S/PRST/2018/21 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2417(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/21
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زييسء ضصييف  فصيييدت -    طفيييورس. ضيييا   ييت الجييبء التسسييع، اليتييم األضل
 لياارات المجدف المت دية زسلهيئست الفا ية. 

ءات المتتهدمة  ت روا اليتم الفا ت، م  ض ئست  داميا الجبا 
يد األصول أض حظييا  دى  وريد األسدحة أض  جمن ي  الحظا المفاضع 

التييفا، رييت ألغييااع التوضيييح  يييط، ض  ُييصييد مهييس أل  كييول   ييسريف 
نسنونية لهون التداميا. ضبسإلضس ة ملى ذلك، ُ صطَّف الت ييورات  ييت  ييداميا 

ل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع ض ييييق الجييييباءات التييييت  اضييييهس المجدييييف  ييييال
 تهيييييييوة مييييييي  ن ييييييي  المجديييييييف، ضريييييييت:اإلجيييييييااءات األسسسيييييييية التسليييييييية الم

، أض ”التمد ييييد لفتيييياة ( 117)“، أض ”التمد ييييد( 116)“، أض ”الت ييييد  ( 115)“”اإلنرييييسء
 .( 119)“”اإلنهسء ، أض( 118)“محدض ة

 __________ 

 طييدمس يفيياع المجدييف  ييدمياًا  “ منرييسء” دميا  تهييون المجدييف زقنيي  ُيصييطَّف أي  يي  (115) 
  جبائيًس  ت زس أل األما.

. ضيكيول التيدميا م يد  “   يد  ”  طدمس  د    غييا  دى التدميا، يصيطف زقني   (116) 
سصييييييا التييييييدميا مطتهييييييية أض متييييييتحدثة، أض )ب(   يييييييدَّل  طييييييدمس )أ(  كييييييول  ط

سنيييييييست المدرجييييييية  يييييييت اليسئمييييييية، رجي  أض الكيالم دوميييييييست  ييييييي  األ ييييييياا  الميييييييد
 تييتحَدث اإل فييسءات ميي  التييدميا المييوكور أض  ييتم   ييد دهس أض منهسؤرييس،  )ج( أض
    دَّل  طسصا التدميا  دى نحو آ ا. ) ( أض

الجييباءات أ نييسن ض ييق  ا يييب منرييسئهس. ضيتييقلف كيي  ض طسَنل نظم  
ت ييورات ة ميي  نتييم سييا ي يصييف أرييم النتييم ميي  األنتييسم الفا ييية التسلييي 

ضجدضل يرم  جميع أحكييسم نيياارات المجدييف  2018التت حدثت  ت  سم 
ذات الصييييدة المت دييييية زييييسلتغيياات المد ديييية  دييييى نظييييسم لدجييييباءات ض ييييق 

ل يسل الفييياة الميسمديية ميي  نيياار مجدييف  الفئست الم يطة أ الن )ضُيتتهدم رنم
م لديييياارات ذات الصيييدة  ييياع  يييس 5ض  4األمييي (. ضييييا   يييت الجيييدضلي  

التيييت أنريييق المجديييف أض  يييدل زموج هيييس  يييداميا  2018تهيييوة  يييت  يييسم الم
 الجباءات التت  اضهس م  ن  .

 __________ 

 طيدمس   ي يدَّل التيدميا الجبائيت  “  مد د” زقن  يصطَّف أي مجااء  تهون المجدف  (117) 
المجدييف رييوا التييدميا أض   كييدن ميي   ض طييدمس يمييد  الم طييت ض   طتهييت ال ميي  زيي 

  جد د  ضل  حد د مو د نهسئت ل .
 طييدمس يمييدَّ   “  مد ييدًا لفتيياة محييدض ة” يصييطَّف أي مجييااء  تهييون المجدييف موصييف   (118) 

اة محييد ة ميي  الييبم   رييم  التييسري  الييوي ال ميي  زسلتييدميا الجبائييت الم طييت لفتيي 
  ف  مد دن. واص  المجد  طتهت  ي  ال م  مهوا التدميا مس لم

 طيييدمس  طهيييت المجديييف  يييدميا  “ منهيييسء” ُيصيييطَّف أي مجيييااء  تهيييون المجديييف زقنييي   (119) 
الجييباءات المحييد . غيييا أنيي   طييدمس ُ طهيييى أحييد  طسصييا التييدميا  يييط، ض ظييي  

ا نسئميية، يصييطَّف  طدئييوع رييوا اإلجييااء زس ت ييسرن  طسصييا أ يياى ميي  ذلييك التييدمي
    د اًل لدتدميا الموكور.

 
  4الجدضل 

 2018عام ، السارية أو المفروضة، في 41عرض عام للقرارات الخاصة ببلدان معينة والمتعلقة بالتدابير المتخذة عماًل بالمادة 

 نظسم الجباءات
زموج هس  اع  داميا أض   د دهس  ت  الياارات التت جاى 

 ضنت  حق
الياارات المتهوة  ييت 

 2018 سم 
 (1992) 733 الصومسل ضإريتايس    

1356 (2001) 
1425 (2002) 
1725 (2006) 
1744 (2007) 
1772 (2007) 
1816 (2008) 
1844 (2008) 
1846 (2008) 
1851 (2008) 
1872 (2009) 
1897 (2009) 
1907 (2009) 
1916 (2010) 
1950 (2010) 
1964 (2010) 
1972 (2011) 

2002 (2011) 
2023 (2011) 
2036 (2012) 
2060 (2012) 
2093 (2013) 
2111 (2013) 
2125 (2013) 
2142 (2014) 
2182 (2014) 
2184 (2014) 
2244 (2015) 
2246 (2015) 
2316 (2016) 
2317 (2016) 
2383 (2017) 
2385 (2017) 

2444 (2018) 

https://undocs.org/ar/S/RES/733(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1356(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1725(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1744(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1772(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1816(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1851(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1897(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1916(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1950(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1964(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1972(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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 نظسم الجباءات
زموج هس  اع  داميا أض   د دهس  ت  الياارات التت جاى 

 ضنت  حق
الياارات المتهوة  ييت 

 2018 سم 
 (2011) 1988 أ اا  ضكيسنستحاكة مسل سل ضمس  ا  ط مهس م      

2082 (2012) 
2160 (2014) 
2255 (2015) 

    وجد

 طظيييم الدضليية اإلسييالمية ) ا ييل( ض طظيييم اليس ييدة ضمييس  ييا  ط مهمييس 
 ضكيسنستم  أ اا  

1267 (1999) 
1333 (2000) 
1388 (2002) 
1390 (2002) 
1452 (2002) 
1735 (2006) 
1904 (2009) 
1989 (2011) 
2083 (2012) 

2161 (2014) 
2170 (2014) 
2178 (2014) 
2199 (2015) 
2253 (2015) 
2347 (2017) 
2349 (2017) 
2368 (2017) 

    وجد

 (1990) 661 ال ااق
687 (1991) 
707 (1991) 

1483 (2003) 
1546 (2004) 
1637 (2005) 

1723 (2006) 
1790 (2007) 
1859 (2008) 
1905 (2009) 
1956 (2010) 
1957 (2010) 

    وجد

 (2003) 1493  جمهورية الكونغو الديمياامية
1552 (2004) 
1596 (2005) 
1616 (2005) 
1649 (2005) 
1671 (2006) 
1698 (2006) 
1768 (2007) 
1771 (2007) 
1799 (2008) 

1807 (2008) 
1857 (2008) 
1896 (2009) 
1952 (2010) 
2136 (2014) 
2147 (2014) 
2198 (2015) 
2211 (2015) 
2293 (2016) 
2360 (2017) 

2424 (2018) 

 (2004) 1556 التو ال
1591 (2005) 
1672 (2006) 
1945 (2010) 
2035 (2012) 

2138 (2014) 
2200 (2015) 
2265 (2016) 
2340 (2017) 

2400 (2018) 

    وجد  (2005) 1636 ل طسل

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1388(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/661(1990)
https://undocs.org/ar/S/RES/687(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/707(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1637(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1723(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1790(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1859(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1905(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1552(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1616(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1649(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1671(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1698(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1768(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1771(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1799(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1896(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1672(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636(2005)
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 نظسم الجباءات
زموج هس  اع  داميا أض   د دهس  ت  الياارات التت جاى 

 ضنت  حق
الياارات المتهوة  ييت 

 2018 سم 
 (2006) 1718  جمهورية كوريس الر  ية الديمياامية    

1874 (2009) 
2087 (2013) 
2094 (2013) 
2141 (2014) 
2207 (2015) 

2270 (2016) 
2321 (2016) 
2356 (2017) 
2371 (2017) 
2375 (2017) 
2397 (2017) 

    وجد

 (2011) 1970 لي يس
1973 (2011) 
2009 (2011) 
2016 (2011) 
2095 (2013) 
2146 (2014) 
2174 (2014) 
2208 (2015) 

2213 (2015) 
2238 (2015) 
2259 (2015) 
2278 (2016) 
2292 (2016) 
2357 (2017) 
2362 (2017) 

2420 (2018) 
2441 (2018) 

 (2012) 2048 ميتسض -غيطيس 
2157 (2014) 

2186 (2014) 
2203 (2015) 

    وجد

 (2013) 2127 ية أ ايييس الوس ىجمهور 
2134 (2014) 
2196 (2015) 

2217 (2015) 
2262 (2016) 
2339 (2017) 

2399 (2018) 

 (2014) 2140 اليم 
2204 (2015) 
2216 (2015) 

2266 (2016) 
2342 (2017) 

2402 (2018) 

 (2015) 2206 جطوب التو ال
2241 (2015) 
2252 (2015) 
2271 (2016) 

2280 (2016) 
2290 (2016) 
2353 (2017) 

2418 (2018) 
2428 (2018) 

 (2018) 2432  (2017) 2374 مسلت
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
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/2016(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
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            مريتايس   الصومسل مريتايس   X X X )أ(الصومسل ضإريتايس                      
               X X X    X )ب(الصومسل

                   X X X حاكة مسل سل
 X X X                  X  طظيم الدضلة اإلسالمية ) ا ل( ض طظيم اليس دة 

                    X X ال ااق

  X X X                 X  جمهورية الكونغو الديمياامية

                   X X X التو ال

                   X X   )ج(ل طسل

  X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X  جمهورية كوريس الر  ية الديمياامية 

       X X X X  X    X    X X لي يس

                   X   ميتسض -غيطيس 

                   X X X أ ايييس الوس ى جمهورية

                   X X X اليم 

                   X X X جطوب التو ال

                   X X  مسلت 

 .(2018) 2444،  مال زسلياار 2018 راي  الثسنت/نو م ا  14ُر  ت  داميا الجباءات المفاضضة  دى مريتايس  ت  )أ( 

 .(2018) 2444،  مال زسلياار 2018ا  راي  الثسنت/نو م  14سرية مطو  داميا الجباءات س )ب( 

ر سيسريس م ييع األسيدحة ضميس  تصي  مهيس مي   تيس  مليى أي كييسل أض  يا   يت ل طيسل مي  غييا مي   يقذل لي  ل ميس  ديبم مي   يداميا لمطيع نييسم المجدف،  ت جمدة أمور، أل  تهو الدض ، نار (2006) 1701م  الياار  15 مال زسلفياة  )ج( 
مي   15 ، مليى الفيياة(2018) 2433 ، أشيسر المجديف، زموجيب اليياار2018دمهس أض مسئاا هس  يت ذليك. ض يت  يسم حكومة ل طسل أض نوة األمم المتحدة الم نتة  ت ل طسل أض  بضيدن مهس، أض استهدام أراضيهس أض التف  التت  ا ع  

 ، زمس  ت ذلك ما ق زرقل  طفيو الحظا  دى  وريد األسدحة.(2006) 1701ار يم  يسريا ملى المجدف     طفيو اليا ضمدب ملى األمي  ال سم مواصدة  يد (2006) 1701الياار 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
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 الصومال وإريتريا 

 (2018) 2442، ا هيييييو المجديييييف اليييييييااري  2018 يييييت  يييييسم  
المت دييييي  متيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف  (2018) 2444 ض

زرييقل الصييومسل ضإريتايييس، ضالدييو   مييد  زموج همييس التييداميا اليسئميية المحييد  
لهس أض أنهسريييس.  فيييت األريييداف أ ، 2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  14ض  يييده
، الحظييا المفيياضع  دييى (2018) 2444ف، زموجييب الييياار ر ع المجديي 

األسدحة ضحظا التفا ض جميد األصول ضالجييباءات المحييد ة المتييتهَد ي  
سء  ديييييييييى التيييييييييداميا المت ديييييييييية المفاضضييييييييية  ديييييييييى مريتاييييييييييس ميييييييييع اإلزيييييييييي 

سم لدتغيييياات التييت ُأ  دييت  يياع  يي  6. ضيا   ت الجييدضل ( 120)زسلصومسل
 . 2018يا التت أذل مهس المجدف  ت  سم  دى التدام 

، ا هييييو المجدييييف الييييياار 2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  6ض ييييت  
ظييييا األسييييدحة   يتيييياي  دييييى ، الييييوي نييييار  ييييي  أل ح(2018) 2442

ر اإلمييدا ات ميي  األسييدحة ضالم ييدات ال تييكاية أض  يييديم المتييس دة الميييا 
المطظمييست الدضلييية ضالمطظمييست نصييا اسييتهدامهس  دييى الييدضل األ  ييسء ض 

اإلنديمية ض ضل اإلنديمية المقذضل لهييس زمكس حيية الياصييطة ضالتيي و المتييدح 
المجديييييف أي يييييس نييييييد  ضأزييييييى  . ( 121) يييييت ال حيييييا ن سلييييية سيييييواح  الصيييييومسل

ا ست ااع ممكسنية    يق جباءات موجهة ضد الكيسنست أض األ يياا  الييو    
يتيياضنهس أض يمولونهييس زصييورة  ول ل مديست الياصطة أض  طظمونهييس أض   يه   

غيييييا مريييياض ة أض  تابحييييول مطهييييس مذا اسييييتو وا م ييييس يا اإل راج  ييييت نسئميييية  
 . ( 2013)   2093ار  مييي  الييييا   43الجيييباءات  ديييى الطحيييو اليييوار   يييت الفيييياة  

ال ميييع  اييييق   يييس زجمييييع اليييدضل أل  ت يييسضل   سضنيييس كيييسم ضأريييسب المجديييف أي 
الاصييد الم طييت زسلصييومسل ضإريتايييس، زمييس  ييت ذلييك زرييقل   ييس ل الم دومييست  

 .( 122)   ا نتهسكست المحتمدة لحظا  وريد األسدحة أض حظا الفحم 

 ريييييياي  الثييييييسنت/نو م ا  14ضب ييييييد ذلييييييك مونييييييت نصيييييييا،  ييييييت  
، نيييار المجديييف، ا ت يييسرا مييي  (2018) 2444، ضبموجيييب اليييياار 2018

 سري  ا هسذ الييياار، ر ييع حظييا األسييدحة ضحظييا التييفا ض جميييد األصييول 
ضالجيييباءات المحيييد ة المتيييتهد ي  التيييت  اضيييهس  ديييى مريتاييييس  يييت ناارا ييي  

 2111ض  (2012) 2060ض  (2011) 2023ض  (2009) 1907
 طييت زسلصييومسل . ضأنا المجدف أي س زييقل  ايييق الاصييد الم( 123)(2013)

 __________ 

  .45-41 ، ض16-13 ، ض4، الفياات (2018) 2444الياار  (120) 
  .16ض  14، الفيا سل (2018) 2442الياار  (121) 
 . 11الماجع نفت ، الفياة  (122) 
 . 4، الفياة (2018) 2444ار اليا  (123) 

ييية ضض يس يي  األربييع التييسزية  دييى أي ض  تيي  الحسلضإريتايييس لييم ي ثييا  ييالل 
أ لة نسم ة  دى   م مريتايييس لحاكيية الريي سب ضشييد   دييى أرمييية مواصييدة 
الجهييييو  الاامييييية ملييييى    يييييع ال النييييست مييييي  مريتايييييس ضجي ييييو ت لمصييييدحة 

 دييييى ذلييييك، . ض ييييالضة ( 124)التييييالم ضا سييييتياار ضالمصييييسلحة  ييييت المط ييييية
ألل األموال المتييتمدة ميي  ن ييسع الت ييد   أ اب المجدف    ار يسح   مذ

 1862أض  (2008) 1844 ييييت مريتايييييس    تييييهم  ييييت انتهييييسك الييييياارات 
، نييييييييييييييار أل الييييييييييييييدضل (2011) 2023أض  (2009) 1907أض  (2009)
 2023ميي  الييياار  13  ييد م سل يية زس هييسذ التييداميا الم يطيية  ييت الفييياة  لييم
اسييتهدام األمييوال المتييتمدة ميي  ن ييسع  ، التييت  هييدف ملييى مطييع(2011)

 .( 125)الت د    ت مريتايس لدمتسرمة  ت انتهسكست الياارات الموكورة أ الن

ض يمييس  ت دييق زسلصييومسل، أكييد المجدييف ميي  جد ييد حظييا  وريييد  
األسدحة ضاإل فسءات ذات الصدة التت ُ اضييت زموجييب الييياارات التييسزية 

سل شيييييحطست األسيييييدحة ضكيييييار التقكييييييد  ديييييى أل ميصييييي  قل الصيييييومسل.زرييييي 
الييو ياة أض الم ييدات ال تييكاية أض مسييداء المرييورة أض  يييديم المتييس دة  أض
التييدريب، حيطمييس يكييول الغيياع ميي  ذلييك حصيياًا   ييويا نييوات األميي   أض

الومطيييية الصيييومسلية مييي  أجييي   يييو يا األمييي  لرييي ب الصيييومسل، ض  يييول 
هصصييتي  لاغييااع الد س ييية متصييدة مهييس مسييف   حميي  أسييدحة ضأ تييدة 

ال انتهسكييس لحظييا  وريييد  ملى الموانئ الصومسلية  ت زيييسرات م نتيية   ي ييده
ضرحييب أي ييس زسلتحتيييطست التييت أ  دتهييس حكوميية الصييومسل  . ( 126)األسييدحة

ا  حس يييية  ديييى مجيييااءات  تيييجي  األسيييدحة ضنييييدرس ضضسيييمهس ضكيييار  قكييييد  
يمهييس زغيياع م ييس ة الطظييا  ييت  مجااة ض يي التبام المجدف ماصد التحتيطست ال 

الحظا المفاضع  دى  وريد األسدحة  طييد اسييتيفسء جميييع الريياضر الم يطيية  
ض ييت رييوا الصييد ، مدييب المجدييف ملييى األمييي   . ( 127) ييت نيياارات المجدييف 
 يييمس  يطيس زرقل حظييا  وريييد    2019أيسر/مس و    15ال سم أل يجاي زحدول  

 .  ( 128)التطفيو  رقل  حتي  األسدحة،  ت م   يسرات ض وصيست ز 
 __________ 

 ت اليياار، رحيب المجديف زس جتمس يست التيت  ييدت ميي  رئييف جي يو ت ضرئييف   (124) 
س ضرئيييييف الدجطيييية ال سمديييية زموجييييب اليييييااري   مريتايييييس، ضبييييي  ممثيييي  حكوميييية مريتاييييي 

زرقل الصومسل ضإريتايس، ضبيي  ممثي  حكومية    ( 2009)   1907 ض  ( 1992)  751
لالميييالع  ديييى م دوميييست    (. 3  ض   2  ض   1مريتاييييس ضمطتيييق  اييييق الاصيييد )الفيييياات  

 زسء. -ألضل ا    الدجطة ض ايق الاصد، انظا الجبء التسسع، اليتم  
 . 5، الفياة (2018) 2444الياار  (125) 
 . 15–13الماجع نفت ، الفياات  (126) 
 . 17الماجع نفت ، الفياة  (127) 
 . 32فت ، الفياة الماجع ن (128) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1862(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1862(2009)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2023(2011)
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لمجدييييف مجييييد ا نيييياارن زرييييقل حظييييا اسييييتياا  الفحييييم كمييييس أكييييد ا 
 2036م  الييياار  22الصومسلت ض صد ان،  دى الطحو الم ي   ت الفياة 

ست ضأكد ميي  جد ييد ممكسنييية م راج المتييورمي  ميي  األ يياا  ضالكيسنيي  (2012)
م الهسضيييي ي  لتييييداميا محييييد ة مييييسل  طتهييييك حظييييا الفحييييم  ييييت نييييوائ  ييييت أ 

ميي  الييياار  21ملييى  11المتتهد ي . ضكار المجدف أي ًس  قكيد الفييياات 
 ريييييياي  الثييييييسنت/نو م ا  15، ضنييييييار أل يجييييييد ، حتييييييى (2014) 2182
ضل األ  ييييسء متفتيييييل التييييف  ضمصييييس رة أي ، اإلذل الممطييييوح لدييييد2019

أصييطسف محظييورة متجهيية ملييى الصييومسل أض نس ميية مطيي  ضالتصيياف  يهييس، 
 طييدمس  كييول رطييسك أسيي سب  ييد و ملييى ا  تيييس  زييقل التييف   طتهييك حظييا 

ميي  الييياار  15م ي   ييت الفييياة الفحم ضحظا  وريد األسدحة  دى الطحو ال
ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك، نييييار المجدييييف أل  جميييييد . ( 129)(2014) 2182

 __________ 

 . 44ض  41الماجع نفت ، الفيا سل  (129) 

األصييييول ليييي   ط  ييييق  دييييى   ييييع األمييييوال أض األصييييول المسلييييية األ يييياى 
ية  ييت المييوار  ا نتصييس ية الالزميية ل ييمسل ميصييسل المتييس دة اإلنتييسن  أض

 .( 130)الونت المطسسب

ض الضة  دى ذلك، نار المجدف أل األ مسل التت  هد  التييالم  
 ضل  -أض األميييي  أض ا سييييتياار  ييييت الصييييومسل يمكيييي  أل  رييييم  أي ييييس 

 ييييط أل ميييسل  ط يييوي  ديييى ال طيييف الجطتيييت ضالجطتيييسنت الته -حصيييا 
ت دا ن  كييار،  دييى أسييسس رييون الم ييس يا،  قكيييد اسيي  وجيههس أض ار كسمهييس ض  أض

 .( 131)  تمس   داميا محد ة المتتهد ي  ضد األ اا  ضالكيسنست الم طيي  
 __________ 

  .48نفت ، الفياة  الماجع (130) 
 . 51 ض 50الماجع نفت ، الفيا سل  (131) 

  
  6الجدضل 

  2018فيما يتعلق بالصومال وإريتريا، في عام  41التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالمادة 

 المرمولة زس ست ااع )الفياة( الياارات المتههوة  الل الفتاة   
ئة لدتداميا م المتصدة متداميا الجباءاتاألحكس  (2018) 2444 (2018) 2442 الياارات المطرِّ
 (13 مد د ) (16م فسء ) 5، الفياة (1992) 733 (حظا  وريد األسدحة )الصومسل    

 (15 ض 14م فسء )
 (4منهسء )  6ض  5، الفيا سل (2009) 1907 حظا  وريد األسدحة )مريتايس(

 ( 50 مد د )   3، الفياة (2008) 1844 ومسل()الص  جميد األصول 
 (48م فسء )

 (4منهسء )   13، الفياة (2009) 1907  جميد األصول )مريتايس(
 (5منهسء )  13، الفياة (2011) 2023 رية )مريتايس(األنر ة التجسالييو  المفاضضة  دى 
 (41 مد د )  22، الفياة (2012) 2036 حظا الفحم )الصومسل(

 (44 مد د لفتاة محدض ة )
 (50 مد د )  1، الفياة (2008) 1844 ل(حظا التفا )الصومس
 (4منهسء )  10، الفياة (2009) 1907 حظا التفا )مريتايس(
  

 حركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات  

ف أي نييياارات الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم  تهيييو المجدييي   يييالل 
جد دة زرقل  داميا الجباءات المفاضضة  دييى حاكيية مسل ييسل ضسييسئا ميي  
يرييتاك مييع حاكيية مسل ييسل ميي  أ يياا  ضجمس ييست ضم ستييست ضكيسنييست  ييت 

 غسنتييتسل، ض ييق مييس  حييد ن  رييكي   هد ييد لدتييالم ضا سييتياار ضاألميي   ييت أ
. ضضاصدت الدجطة اإلشييااف (2011) 1988ار الدجطة المطرقة  ماًل زسليا 

 دييى  طفيييو  مدييية  جميييد األصييول ضحظييا  وريييد األسييدحة ضحظييا التييفا 
 1333ض  (1999) 1267أض الييو  التت س ق  اضهس زموجب الييياارات 

 .  ( 132)(2002) 1390 ض (2000)
 __________ 

لالمالع  دى م دومست  ي  الدجطية ض اييق اليد م التحديديت ضرصيد الجيباءات،  (132) 
  زسء.-انظا الجبء التسسع، اليتم األضل
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يرتبط  نظيم القاعدة وماتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وت 
 كياناتبهما من أفراد و 

 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم  تهيييو المجديييف أي نييياارات  
جد ييدة زرييقل  ييداميا الجييباءات المفاضضيية  دييى  طظيييم الدضليية اإلسييالمية 

اليس دة ضالجهست الما   ة مهمس. ض ت   ت ال ااق ضالرسم ) ا ل( ض طظيم
، ذكييا المجدييف أنيي  2018ل/ يتييم ا كييسنول األض  21ميييسل رئسسييت ميي ر  

 2368م  الياار  1طفيو التداميا المطصوص  ديهس  ت الفياة است اع   
إل  ييسل   ييد الت ضأنيي  لييم  كيي  رطييسك ضيياضرة  ييت ذلييك الونييت  (2017)

يم  طفيييو  دييك أ اى  دى التداميا. ضذكا المجدييف كييولك أنيي  سيواصيي   يييي 
ديهس، حتب ا نت سء،   مًس لتطفيورس الكسم  التداميا ضإ  سل   د الت  

 يميييس  ت ديييق زجمييييع األ ييياا  ضالجمس يييست ضالم ستيييست ضالكيسنيييست المدرجييية 
ضليية اإلسييالمية أسييمسؤرم  ييت نسئميية الجييباءات المفاضضيية  دييى  طظيييم الد

 .  ( 133)اليس دة ) ا ل( ض طظيم
 
 العراق 

، لييم  تهييو المجدييف أي نيياارات جد ييدة زرييقل 2018 الل  ييسم  
 يييداميا الجيييباءات المت ييييية المفاضضييية  ديييى ال يييااق، التيييت  ريييم  حظييياا 

يييدا ألصييول ك ييسر المتيي ضلي   ييت لاسييدحة، مييع ز ييض اإل فييسءات، ض جم
اانت التسمق ضالهيئست ضالم ستست ضالوكس ت الحكومية التسز يية الطظسم ال 

 __________ 

 (133) S/PRST/2018/21 دوميست  يي  الدجطية ال سمدية زموجييب م. لالميالع  ديى 
زرقل  طظيم  (2015) 2253ض  (2011) 1989ض  (1999) 1267الياارات  

الدضلية اإلسييالمية  ييت ال يااق ضالرييسم ) ا ييل( ض طظيييم اليس يدة ضمييس  ييا  ط مهمييس 
ميييي  أ يييياا  ضجمس ييييست ضم ستييييست ضكيسنييييست، ض ايييييق الييييد م التحديدييييت ضرصييييد 

  زسء.-الجباءات، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل

، ضاصيييييدت الدجطييييية المطريييييقة  ميييييال (2003) 1483 لييييي . ض ميييييال زيييييسلياار
ى  طفيييييو  مدييييية  جميييييد األصييييول اإلشييييااَف  ديييي  (2003) 1518زييييسلياار 

 .( 134)ض  هد نوائم األ اا  ضالكيسنست
 
 لكونغو الديمقراطيةجمهورية ا 

 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، جييد  المجدييف، زموجييب الييياار  
،  يييداميا الجيييباءات المفاضضييية  ديييى جمهوريييية الكونغيييو (2018) 2424

 ورييييد األسيييدحة، ضحظييياا لدتيييفا، الديميااميييية، التيييت  ريييم  حظييياا  ديييى 
  ميييوز/ 1صيييول، ض يياع نييييو   دييى الطيييي  ضال ييياال، حتيييى ض جميييدا لا

فييسءات ميي  حظييا  وريييد األسييدحة ض جميييد . ضجد  أي س اإل 2019 ولي  
لمحيييية  سميييية  يييي   7. ض ييييا   ييييت الجييييدضل ( 135)األصييييول ضحظييييا التييييفا

 . ااعالتغيياات التت ُأ  دت  دى التداميا  الل الفتاة نيد ا ست 

، أكيييد المجديييف مجيييد ًا كيييولك أل (2018) 2424ض يييت اليييياار  
ضحظا التفا الوار ة  ت الياارات التسزية ستتاي يد األصول  داميا  جم

 دييى الجهيييست مييي  األ ييياا  ضالكيسنيييست التييت   يطهيييس الدجطييية المطريييقة  ميييال 
يمياامييية زس ت سررييس زرييقل جمهورييية الكونغييو الد (2004) 1533زييسلياار 

 سييييتياار أض األميييي   ييييت جمهورييييية لتييييالم أض ا ا كييييب أ مييييس   يييييوع ا
ميي   7الكونغييو الديمياامييية أض  يييديم الييد م لهييس كمييس رييو م ييي   ييت الفييياة 

 .( 136)(2017) 0236م  الياار  3ضالفياة  (2016) 2293الياار 
 __________ 

  زسء.-المالع  دى م دومست    الدجطة، انظا الجبء التسسع، اليتم األضلل (134) 
 . 1، الفياة (2018) 2424الياار  (135) 
. لالميالع  ديى م دوميست  ي  الدجطية ض اييق اله يااء، 2الماجع نفتي ، الفيياة  (136) 

  زسء.-يتم األضلسع، الانظا الجبء التس
 

 7الجدضل 
 2018فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في عام  41التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالمادة 

ئة لدتداميا األحكسم المتصدة متداميا الجباءات  (2018) 2424لفتاة المرمولة زس ست ااع )الفياة( الياار المتههو  الل ا الياارات المطرِّ
 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 20، الفياة (2003)  1493 حظا  وريد األسدحة   

 (1م فسء )
 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 15، الفياة (2005)  1596  جميد األصول

 (1م فسء )
 (1لفتاة محدض ة ) مد د  13، الفياة (2005)  1596 حظا التفا أض  اع نيو   دي 

 (1م فسء )
اءات المفاضضة  دى الطي    داميا الجب 
 ضال ياال

 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 8 ض 6، الفيا سل (2008)  1807
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 السرودان 

 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم  تهيييو المجديييف أي نييياارات  
ل  يييييداميا الجيييييباءات المفاضضييييية  ديييييى التيييييو ال. غ ييييييا أل جد يييييدة   يييييدهِّ

الوي مد  زموج   ض ية  ايييق   (2018) 2400المجدف أشسر،  ت ناارن 
اله يييااء الم طيييت زسلتيييو ال، مليييى  يييداميا الجيييباءات ضم يييس يا اإل راج  يييت 

   قكيييد اإل فيييسءات ءات التيييت أنرييق هس الييياارات التيييسزية ضأ ييسنسئميية الجييبا
. ضأ يييياب المجدييييف أي ييييس  يييي  ا تباميييي  أل يتييييت اع ( 137)ذات الصييييدة

مييدار ور،  دييى ضييوء   ييور الوضييع  ييت أرع زسنتظييسم التييداميا المت دييية 
. ضإضييس ة ملييى ذلييك،  ييت ( 138)الوانييع، ضالتيييسريا التييت ييييدمهس  ايييق اله ييااء

، ض يييييت سييييييسق  جد يييييد ض يييييية ال مديييييية المهتد ييييية (2018) 2429اليييييياار 
ور، أ اب المجدف    ا تبام  لال حس  األ اييت ضاألمم المتحدة  ت  ار 

الطظا  ت  اع  داميا مضس ية ضد أي ميياف ي يييق  مدييية التييالم  ييت 
كيييسنول  11رئسسيييت صيييدر  يييت  ، ضكيييار  قكييييد ذليييك  يييت مييييسل( 139) ار يييور

 .  ( 140)2018 األضل/ يتم ا
 
 لبنان  

 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم  ييد   المجدييف أي   ييد الت  
ضالتييت  (2005) 1636 دى  داميا الجباءات التييت أنرييئت  مييال زييسلياار 

لاصييول ضحظييا لدتييفا. ضكييسل نييد  يييار  يياع رييون  تييقلف ميي   جميييد 
هم لجطيييية التحييييييق الدضلييييية المتييييتيدة التييييداميا  دييييى األ يييياا  الييييو   حييييد   

حكوميية ل طييسل كمرييت    ييت ضييدو هم  ييت التفجيييا اإلررييسمت الييوي ضنييع  أض
ضزراء ل طييسل  ضأض ى زحيييسة رئيييف 2005شيي سر/  اا ا  14 ت مياضت  ت 

 . ( 141)شهصًس آ ا 22التسمق، التيد ر يق الحاياي، ض 
 

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2400الياار  (137) 
. لمبيد م  الم دومست    الدجطة المطرقة  ماًل زسلياار 3الماجع نفت ، الفياة  (138) 

زرييقل التييو ال ض ايييق اله ييااء، انظييا الجييبء التسسييع، اليتييم  (2005) 1591
  زسء.-األضل

 . 31، الفياة (2018) 2429الياار  (139) 
 (140) S/PRST/2018/19.الفياة الهسمتة ،  
. لمبييييد ميييي  3، الفيييياة الااز ييية مييي  الد  سجييية، ضالفيييياة (2005) 1636اليييياار  (141) 

، انظييا الجييبء (2005) 1636الم دومييست  يي  الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار 
  زسء.-ليتم األضلالتسسع، ا

 الديمقراطية جمهورية كوريا الشعبية 

الفتيياة نيييد ا سييت ااع، لييم  ييد   المجدييف أي   ييد الت   ييالل 
 ديييى  يييداميا الجيييباءات المت ديييية زجمهوريييية كورييييس الرييي  ية الديميااميييية. 

اإلشييااف  دييى  (2006) 1718ضضاصييدت الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار 
د األسييييدحة، ضحظييييا التييييفا ضالييييييو   ورييييي  طفيييييو  جميييييد األصييييول ضحظييييا 

 1874ض  (2006) 1718األ يياى التييت سيي ق  اضييهس زموجييب الييياارات 
 (2016) 2270ض  (2013) 2094ض  (2013) 2087ض  (2009)
 2375ض  (2017) 2371ض  (2017) 2356ض  (2016) 2321 ض
،  ييم (2018) 2407الييياار . ضبموجب ( 142)(2017) 2397ض  (2017)

 .  ( 143)2019نيتسل/أماي    24 مد د ض ية  ايق اله ااء الدا م لدجطة حتى 
 
  ليبيا 

 ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، ا هييييو مجدييييف األميييي  نييييااري   
متصدي  متداميا الجباءات المت دية مدي يس،   م  أحدرمس   ييد ال لتييداميا 

اات لمحيية  سميية  يي  التغيييي  8. ض ييا   ييت الجييدضل ( 144)الجييباءات اليسئميية
 .  ( 145)2018التت ُأ  دت  دى التداميا  ت  سم 

ييي  حبياال/ ون  11المتههو  ييت  (2018) 2420ضبموجب الياار  
د ف األذضل المت دييييية زسلتطفيييييو الصييييسرم لحظييييا  ورييييي ، مييييد  المجديييي 2018

. ( 146)شييهاا أ يياى  12األسدحة  ت أ سلت ال حسر ن سلة سواح  لي يييس لمييدة 
، ضسيي ق (2016) 2292ضند أنرييئت رييون األذضل  ييت األصيي   ييت الييياار 

. ضمديييييب المجديييييف مليييييى ( 147)(2017) 2357اليييييياار   مد يييييدرس زموجيييييب
الياار   شهاا  ياياا     طفيو 11األمي  ال سم كولك أل ييدم  ت غ ول 

2420 (2018)(148 ). 
 __________ 

ظييا الجييبء التسسييع، اليتييم لمبيييد ميي  الم دومييست  يي  الدجطيية ض ايييق اله ييااء، ان (142) 
  زسء.-األضل

 . 1، الفياة (2018) 2407الياار  (143) 
. لمبيييييييد ميييييي  الم دومييييييست  يييييي  (2018) 2441ض  (2018) 2420الييييييياارال  (144) 

زرقل لي يس ض ايق اله ااء، انظا  (2011) 1970طة المطرقة  ماًل زسلياار الدج
  زسء.-، اليتم األضلالجبء التسسع

دَرج اليييياار  (145)  ألنييي     ت يييم  أحكسميييس  ميييد   يييت الجيييدضل  (2018) 2420ليييم  يييُ
   دهل  داميا الجباءات. أض

 .1لفياة ، ا(2018) 2420الياار  (146) 
  .1، الفياة (2017) 2357؛ ضالياار 5-3، الفياات (2016) 2292الياار  (147) 
 . 2، الفياة (2018) 2420الياار  (148) 
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 2441، ضبموجييب الييياار 2018ريياي  الثييسنت/نو م ا    5ض ييت  
مييس أذل  2020شيي سر/  اا ا  15، نييار المجدييف أل يمييد  حتييى (2018)

داميا لمطييييع ميييي  أ مييييسل ضمييييس  اضيييي  ميييي   يييي  (2014) 2146زيييي  الييييياار 
التصيييد ا غييييا المرييياضع لديييطفط، زميييس  يييت ذليييك اليييطفط الهيييسم ضالمطتجيييست 

مجدييف كييولك أل مييس أذل زيي  الييياار الطف ييية المكييارة، ميي  لي يييس. ضنييار ال
س  اضيي  ميي   ييداميا  ط  ييق  يمييس  ت دييق ميي  أ مييسل ضميي  (2014) 2146

تييت  حميييه  أض  طييي  أض  فييياه  الييطفط، زميييس  ييت ذليييك الييطفط الهيييسم زسلتييف  ال
ر أض ُ جيياى  محييسض ت لتصييد ان ضالمطتجييست الطف ييية المكييارة، الييوي ُيصييدَّ

. ض ييت رييوا الصييد ، مدييب المجدييف ( 149)زصييورة غيييا مريياض ة ميي  لي يييس
يطهييس، ممييال  الدجطيية المطرييقة  مييال ملييى حكوميية لي يييس الييييسم زييقمور، ميي  م 

زرييقل لي يييس  يي  أي سييف   طييي  الييطفط، زمييس  ييت  (2011) 1970زييسلياار 
ر زصيييورة غييييا  ذليييك اليييطفط الهيييسم ضالمطتجيييست الطف يييية المكيييارة، المصيييده

 .( 150)مراض ة م  لي يس

دييف ميي  جد ييد أل التييداميا المت دييية ض ت الياار نفت ، أكييد المج 
ض جميد األصول  ط  ق أي س  دى األ اا  ضالكيسنست الو   زحظا التفا 

 سيييييتياار  ييييييار الدجطييييية أنهيييييم يريييييسركول  يييييت أ ميييييسل  هيييييد  التيييييالم أض ا
األميي   ييت لي يييس أض   انيي  أض  يييوهع نجييسح  مدييية انتيسلهييس التيسسييت  أض
مجدييف ميي  جد ييد أي ييس أل  دييك ييدمول الييد م لتدييك األ مييسل. ضأكييد ال أض

 __________ 

 .2، الفياة (2018) 2441الياار  (149) 
 .3الماجع نفت ، الفياة  (150) 

م  أي س،  دى س ي  المثسل   الحصا، الته يَط األ مسل يمك  أل  ر
ااء لر  رجمست  دى أ اا  األمم المتحييدة، زميي   يييهم أ  ييسء  ايييق اله يي 

الم طيييييت مدي ييييييس، أض م  يييييسء األضاميييييا لديييييييسم متديييييك الهجميييييست أض ر س تهيييييس 
أل  رييم  أي ييس،  دييى المرييسركة  يهييس، ضنييار أل  دييك األ مييسل يمكيي   أض

ه يييَط أل مييسل  ط ييوي  دييى  طييف جطتييت سيي ي  المثييسل   الحصييا، الت 
 .  ( 151)ضجطتسنت أض م  سَء األضاما لتطفيورس أض ار كسَمهس

،   ييس المجدييف (2018) 2441،  ييت الييياار ضإضييس ة ملييى ذلييك 
ال  الدجطيية زييسإلجااءات التييت ا هييو هس ميي  أجيي  الييدضل األ  ييسء ملييى مميي 

لتطفيييو الف ييسل لتييداميا حظييا التييفا ض جميييد األصييول  يمييس  ت دييق زجميييع ا
ات، زميي   يييهم أضلئييك الييو   األ يياا  المدرجيية أسييمسؤرم  ييت نسئميية الجييباء

 أ ديييول/ 11ض  2018حبياال/ ونيييي   7أ رجيييتهم الدجطييية  يييت اليسئمييية  يييت 
 .  ( 152)2018س تم ا 

المجديييف  ييي  اسيييت دا ن لدطظيييا  يييت اسيييت ااع أحكيييسم  ضأ ييياب 
حظا  وريد األسدحة، ضلدطظا، مطسء  دى مدييب حكوميية الو ييسق الييومطت، 

 .( 153)،  طد ا نت سء ت م  سل  غيياات  دى  داميا  جميد األصول
 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الفياة  (151) 
، لالميالع  ديى 25الفيياة ، S/2018/1176. انظيا 12الماجع نفت ، الفيياة  (152) 

 .2018دجطة ل  راج  ت اليسئمة  ت  سم األسمسء التت حد  هس ال
 .13ض  7، الفيا سل (2018) 2441الياار  (153) 

  
 8الجدضل 

 2018عام فيما يتعلق بليبيا، في  41التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالمادة 

ئة لدتدامياا األحكسم المتصدة متداميا الجباءات   لياارات المطرِّ
اليييييييييياار المتههيييييييييو  يييييييييالل الفتييييييييياة المريييييييييمولة 

 (2018) 2441زس ست ااع )الفياة( 
 (7م فسء ) 9، الفياة (2011) 1970 حظا األسدحة   
 (11م فسء ) 17، الفياة (2011) 1970 ميد األصول ج

الحظييييا المفيييياضع  دييييى صييييس رات األسييييدحة ميييي  الدضليييية المتييييتهد ة 
  10، الفياة (2011) 1970 زسلجباءات
  21، الفياة (2011) 1973 ضضة  دى األنر ة التجسرية الييو  المفا 
 (2محدض ة )  مد د لفتاة ) ( 10، الفياة (2014) 2146 الييو  المسلية

 (2  )(   د 2 مد د لفتاة محدض ة ) )أ( ض )ج( ض ) ( 10، الفياة (2014) 2146 الحظا/الييو   دى الطفط/ال تاضل
 (2 مد د لفتاة محدض ة ) )ج( 10، الفياة (2014) 2146 حظا  دمست  موي  التف  زسلونو /الد ول ملى الموانئ

 (11م فسء ) 15، الفياة (2011) 1970 حظا التفا أض  اع نيو   دي 
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 بيساو -غينيا  

ميتييسض،    -ظ  نظسم الجباءات المت دق زغيطيييس    ،  2018 الل  سم   
اليييييييوي يريييييييم  حظييييييياا لدتيييييييفا، سيييييييسري المف يييييييول ضلكطييييييي  ليييييييم يه يييييييع ألي  

اع  ييداميا  نييار المجدييف اسييت ا ،  ( 2018)   2404. ض ت الييياار  ( 154)   د الت 
الجييباءات  ييت غ ييول سيي  ة أشييها ميي  ا هييسذ الييياار، ضأ يياب  يي  اسييت دا ن  

ميتييسض، ضمدييب    -  هسذ  داميا مضييس ية  ييت مواجهيية  فييسنم الوضييع  ييت غيطيييس  
مواصييدة  ملييى األمييي  ال ييسم أل ييييدم  ياييياا ض وصيييست زرييقل أمييور ميي  ميطهييس  

  2048دييييييف زموجييييييب الييييييياار  ال ميييييي  مطظييييييسم الجييييييباءات التييييييت  اضييييييهس المج 
دم  ياييييييييا األميييييييي  ال يييييييسم مليييييييى المجديييييييف  يييييييت  ( 155) ( 2012)    آب/  28. ضنيييييييُ

 . ( 156) 2018 أغت ف 
 
 جمهورية أفريقيا الوسطى 

ف األميييي  نييييااري   ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، ا هييييو مجديييي  
. ( 157)زجمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى دييييية متصييييدي  متييييداميا الجييييباءات المت 

لمحة  سمة    التغيياات التت ُأ  دت  دى التداميا  9 ت الجدضل  ض ا 
 .  ( 158) الل الفتاة المرمولة زس ست ااع

 2399، ضبموجييب الييياار 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  30ض ييت  
لمجدييييييف جميييييييع  ييييييداميا الجييييييباءات الثالثيييييية المت دييييييية   ا، مييييييد(2018)

، ضرييت 2019كييسنول الثسنت/ طييس ا  31زجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى حتييى 
حظا األسدحة، ضحظا التفا، ض جميد األصول،   ال  يي  اإل فييسءات 

مجدييييف لدييييدضل . ض يمييييس  ت دييييق زحظييييا األسييييدحة، أذل ال( 159)ذات الصييييدة
ميييييس  تصييييي  مهيييييس مييييي   تيييييس  ض  األ  يييييسء زمصيييييس رة األسيييييدحة المحظيييييورة

 .  ( 160)ض  هس  ض تجيدهس ضالتهد  مطهس  طد
 __________ 

زريقل  (2012) 2048زيسلياار لمبيد م  الم دومست    الدجطة المطرقة  مياًل  (154) 
  زسء.-ميتسض، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل -غيطيس 

  .28-26الفياات  ،(2018) 2404الياار  (155) 
 (156) S/2018/791 . 
ت  يييييي  . لمبيييييييد ميييييي  الم دومييييييس(2018) 2448ض  (2018) 2399الييييييياارال  (157) 

أ اييييس الوسي ى  زريقل جمهوريية (2013) 2127الدجطة المطرقة  ماًل زسلياار 
  زسء.-ض ايق اله ااء، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل

درج اليييياار  (158)  ميييس  ميييد   يييت الجيييدضل ألنييي     ت يييم  أحكس (2018) 2448ليييم  يييُ
    دهل  داميا الجباءات. أض

  .19-16ض  14ض  9ض  1، الفياات (2018) 2399الياار  (159) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (160) 

، أشييييييسر المجدييييييف ملييييييى أل (2018) 2399ضبموجييييييب الييييييياار  
حصاا لييد م  حظا  وريد األسدحة ل  يتاي  دى اإلمدا ات المهصصة

متكسمديييية المت ييييد ة األز ييييس  لتحييييييق المتحييييدة الأض اسييييتهدام ز ثيييية األمييييم 
ا سييييتياار  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى ضب ثييييست ا  حييييس  األضرضبييييت 
لدتيييدريب المطريييورة  يييت ال ديييد ضالييييوات الفانتيييية ضنيييوات اليييدضل األ  يييسء 

، زمييس  ييت األ اى التت  يدم التدريب ضالمتس دة ملى نوات األم   ت ال دد
ل التسز يية لددضليية، الميياا  مهييس حصيياا فييسذ اليييسنو ذلييك الم ستييست المدنييية إلن 

  ييييم ال مدييييية التييييت   يييي دع مهييييس جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى إلصييييالح 
 .  ( 161)الي سع األمطت أض است مسلهس  يهس، زسلتطتيق مع ال  ثة المتكسمدة

ضبموجيييب ريييوا اليييياار، نيييار المجديييف أي يييس أل الجهيييست، مييي   
ى ال طييف، ضبهسصيية التحييايض  ديي   اا  ضالكيسنست، التييت  ا كييب أ مييسلاأل

اليسئميية  دييى أسييسس  انييت أض   طييت، التييت  يييوع التييالم أض ا سييتياار 
األمييي   يييت جمهورييييية أ اييييييس الوسيييي ى، ض ريييسرك  ييييت أ  يييسل  يييييوع  أض

التيييالم أض ا سيييتياار أض األمييي   يييت ال ديييد أض  ييييدم اليييد م لتديييك األ  يييسل، 
 هس ات التييييت حييييد ت م ييييس يا اإل راج  ييييت نسئميييية الجييييباءيمكيييي  أل  تييييتو 

زريييقل جمهوريييية أ ايييييييس  (2013) 2127الدجطييية المطريييقة  ميييال زييييسلياار 
 .  ( 162)الوس ى

 2399ميي  الييياار  43ض د ييية ل دييب المجدييف الييوار   ييت الفييياة  
 2018 موز/ ولييي   31ح األمي  ال سم،  ت رسسلة م ر يية ، انتا (2018)

موجهيية ملييى رئيتيية المجدييف، نيسمييس ماج ييية لتيييييم  ييداميا حظييا  وريييد 
 .  ( 163)األسدحة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى

ا هييو المجدييف الييياار  ، 2018كييسنول األضل/ يتييم ا  13ض ييت  
، الييوي أنييا  ييي  زقرمييية متييسرمة نظييسم الجييباءات الييوي (2018) 2448

اار ضاألمييي   يييت جمهورييييية ييييق التيييالم ضا سيييتيضضييي   المجديييف  يييت  حي
ييييس الوسيي ى. ضأشييسر المجدييف ملييى أنيي  يمكيي  أل ُ تهييو  ييداميا محييد ة أ اي 

 األرداف ضد األشييهسص أض الكيسنييست مميي  ييوضييول التييالم ضا سييتياار
 .( 164) ت ال دد

 __________ 

)ب(. ضجييياى  حد يييد اإل فيييسءات األ ييياى مييي  حظيييا  )أ( ض    1الماجيييع نفتييي ، الفيييياة   (161) 
)ح( )حظيا  ورييد  -)ج(   1د األسدحة ض جمييد األصيول ضحظيا التيفا  يت الفيياة   وري 
 ) جميد األصول(.   19-17)حظا التفا(، ضالفياات    14دحة(، ضالفياة األس 

 . 22الماجع نفت ، الفياة  (162) 
 (163) S/2018/752 . 
  .9طة  راة م  الد  سجة ضالفياة ، الفياة الثسم(2018) 2448الياار  (164) 
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 9الجدضل 
 2018بجمهورية أفريقيا الوسطى، في عام  فيما يتعلق 41دة التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالما

ئة لدتداميا سم المتصدة متداميا الجباءات األحك  (2018) 2399الياار المتههو  الل الفتاة المرمولة زس ست ااع )الفياة(  الياارات المطرِّ
 (1( م فسء )1 مد د لفتاة محدض ة ) 54، الفياة (2013) 2127  حظا األسدحة   

 (19-17( م فسء )16 مد د لفتاة محدض ة ) 34ض  32، الفيا سل (2014) 2134  جميد األصول
 (14م فسء )( 9 مد د لفتاة محدض ة ) 30، الفياة (2014) 2134 ي حظا التفا أض  اع نيو   د

  
 اليمن 

الوي  ، (2018) 2402الياار  ، ا هو المجدف2018 ت  سم  
سءات المتصدة متدك ضحظا التفا، ضكولك اإل ف مد   ي   جميد األصول

 لمحة 10. ض ا   ت الجدضل ( 165) 2019ش سر/  اا ا  26التداميا، حتى 
 المرييمولة  سميية  يي  التغيييياات التييت ُأ  دييت  دييى التييداميا  ييالل الفتيياة

 زس ست ااع.

م ييس يا ، أكييد المجدييف ميي  جد ييد (2018) 2402ض ييت الييياار  
 حد ييد الجهييست الهسضيي ة لدجييباءات التييت ُضضيي ت  ييت الييياارات التييسزية 

 __________ 

 . 2، الفياة (2018) 2402الياار  (165) 

ض بميي   دييى مزيييسء الحسليية  ييت اليييم  نيييد ا سييت ااع المتييتما، ضكييولك 
است داَ ن  ست ااع مييدى مالءميية التييداميا الييوار ة  ييت الييياار  ييت ضييوء 

رييسب المجدييف زسلييدضل األ  ييسء . كمييس أ ( 166)ال دييد مس ييع م    ورات  ت
 (2014) 2140التييييييت لييييييم   دييييييغ ز ييييييد الدجطيييييية المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلياار 

زيييسله وات التيييت ا هيييو هس كيييت  طفيييو التيييداميا المفاضضييية، ضأشيييسر مليييى أل 
 15اة لدرييحطست  مييال زييسلفيالدضل األ  سء التييت ُ جيياي  مديييست  فتيييل 

 .( 167)م سل ةل متيديم  يسريا   ية ملى الدجطة (2015) 2216م  الياار 
 __________ 

 . 12ض  4ض  3 ، الفياات الماجع نفت (166) 
 . 10الفياة الماجع نفت ،  (167) 

  
 10الجدضل 

 2018عام  فيما يتعلق باليمن، في 41التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالمادة 

ئة لدتداميا األحكسم المتصدة متداميا الجباءات   (2018) 2402الياار المتههو  الل الفتاة المرمولة زس ست ااع )الفياة(  الياارات المطرِّ
 (2 مد د ) 16-14، الفياات (2015) 2216 حظا األسدحة   

 (2( م فسء )2 مد د لفتاة محدض ة ) 13ض  11، الفيا سل (2014) 2140  جميد األصول
 (2)( م فسء 2 مد د لفتاة محدض ة ) 15، الفياة (2014) 2140 حظا التفا أض  اع نيو   دي 

  
  جنوب السودان 

نيييييد ا سييييت ااع، ا هييييو المجدييييف ثالثيييية نيييياارات  ييييالل الفتيييياة  
. ضبموجييب ( 168)زرييقل  ييداميا الجييباءات المفاضضيية  دييى جطييوب التييو ال

زسإلضيييس ة مليييى  مد يييد  جمييييد األصيييول ضحظيييا  ،(2018) 2428اليييياار 
التفا، ضكولك اإل فسءات المتصدة متدك التييداميا،  يياع المجدييف حظيياا 

 __________ 

. لمبيييد ميي  (2018) 2428ض  (2018) 2418ض  (2018) 2406الييياارات  (168) 
زرييقل جطيييوب  (2015) 2206الدجطييية المطرييقة  ميياًل زيييسلياار الم دومييست  يي  

  زسء.-التو ال ض ايق اله ااء، انظا الجبء التسسع، اليتم األضل

تصيي  سييدحة ملييى ال دييد، يرييم  جميييع أنييواع األسييدحة ضمييس    دييى  وريييد األ
أ تدة، ضلمطع  يديم المتييس دة التيطييية ضالتييدريب ضالمتييس دة المسلييية مهس م  

ضغيارس م  أشكسل المتس دة،  يمس  تص  زسألنريي ة ال تييكاية أض متييو يا 
. ( 169)أي أسييدحة أض مييس  تصيي  مهييس ميي   تييس  أض صيييسنتهس أض اسييتهدامهس

 __________ 

  .12ض  4 ، الفيا سل(2018) 2428الياار  (169) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 لمحييية  سمييية  ييي  التغييييياات التيييت ُأ  ديييت  ديييى 11دضل ض يييا   يييت الجييي 
 .( 170) الل الفتاة المرمولة التداميا 

،  ت سيسق  جد ييد ض ييية ز ثيية األمييم  2018آذار/مسرس  15ض ت  
    ( 2018)   2406المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال، أ يياب المجدييف  ييت نييياارن  

 ييي  ا تبامييي  الطظيييا  يييت ا هيييسذ جمييييع التيييداميا المطسسييي ة ضيييد األشيييهسص  
الييو   نييسموا زق مييسل  يييوهع سييالم جطييوب التييو ال ضاسييتياارن ضأمطيي . ضأحييسر  

ضاألمييي  التيييسزع  تيييالم  لمجديييف  دميييس أي يييس زيييسل ال  الصيييس ر  ييي  مجديييف ال ا 
الييييوي نيييي   دييييى ضيييياضرة    2018شيييي سر/  اا ا    8لال حييييس  األ اييييييت  ييييت  

حامييسل الجهييست المون يية   فييسق ضنيييف األ مييسل اليتسلييية ضحمسييية الميييدنيي   
ض يتيييييا ضصييييول المتييييس دات اإلنتييييسنية ميييي  الوسييييسئ  الالزميييية لمواصييييدة  

اع  ذلييك  يي   ا تبام  الطظييا  ييت جميييع التييداميا، زمييس  ييت  اليتسل، ضأ اب   
حظييييا  دييييى  وريييييد األسييييدحة، حتييييب ا نت ييييسء، لحامييييسل األمييييااف ميييي   

 .( 171)ا  فسق  الوسسئ  الالزمة لمواصدة اليتسل ضمطع انتهسكست 

، جيييييد  المجديييييف، زموجيييييب اليييييياار  2018أيسر/ميييييس و    31ض يييييت   
 جميييد األصييول ضحظييا التييفا،   ييال  يي  اإل فييسءات  ،  ( 2018)   2418

مديييب  . ض يييت ذليييك اليييياار،  ( 172) 2018 موز/ وليييي     15ذات الصيييدة، حتيييى  
  2018حبياال/ ونييي     30ييييوم زحدييول  المجدف أي س ملييى األمييي  ال ييسم أل  

زييسإلمال   مييس مذا ضن ييت، مطييو ا هييسذ الييياار، أي أ مييسل نتييسل شييسركت  يهييس  
األمااف  ت ا فسق ضنف األ مسل اليتسلية ضحمسية المدنيي  ض يتيييا ضصييول  

ا فييييسق  المتييييس دات اإلنتييييسنية، ضاإلمييييال   مييييس مذا  وصييييدت األمييييااف ملييييى  
حسليية ممييال  األمييي   ل  طظييا،  ييت  سيسسييت  مدييت. ضنييار المجدييف أي ييس أ 

ال يييسم  ييي  ضنيييوع أ ميييسل نتيييسل أض  ييي   يييدم التوصييي  مليييى ا فيييسق سيسسيييت  
 مدت،  ت    يق  داميا الجباءات  دى األشهسص المدرجة أسييمسؤرم  ييت  

 . ( 173) األسدحة  م  الياار ض/أض  اع حظا لتوريد   1الما ق 

، نيييار المجديييف، زموجيييب اليييياار 2018   موز/ وليييي  13ض يييت  
أيسر/ميييييس و  31،  ييييياع حظيييييا  ورييييييد لاسيييييدحة حتيييييى (2018) 2428
،  تهييو زموج يي  جميييع الييدضل األ  ييسء  دييى الفييور مييس  دييبم ميي  2019

،  يييداميا لمطييييع  ورييييد جميييييع أنيييواع األسييييدحة ضميييس  تصيييي  مهيييس ميييي  أ تييييدة
م سشييييا أض غيييييا التييييو ال زرييييك  مي هييييس أض نيدهييييس ملييييى منديييييم جطييييوب  أض

 __________ 

درج اليييياار  (170)   يييت الجيييدضل ألنييي     ت يييم  أحكسميييس  ميييد   (2018) 2406ليييم  يييُ
    دهل  داميا الجباءات. أض

 . 3، الفياة (2018) 2406الياار  (171) 
 . 1، الفياة (2018) 2418الياار  (172) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (173) 

م سشا، ضلمطع  يديم المتس دة التيطية ضالتدريب ضالمتس دة المسلية ضغيارييس 
مييييي  أشيييييكسل المتيييييس دة،  يميييييس  تصييييي  زسألنرييييي ة ال تيييييكاية أض متيييييو يا 

أسدحة أض مس  تص  مهس م   تييس  أض صيييسنتهس أض اسييتهدامهس. ضا هييو  أي
قمور ميي  ات المت دييية زيي ف نيياارا أي ييس زرييقل مجمو يية ميي  اإل فييسءالمجديي 

ميطهييييييس األسييييييدحة ضاأل تييييييدة المتصييييييدة مهييييييس الميصييييييو  اسييييييتهدامهس لييييييد م 
 سييت مسل مييوظفت األمييم المتحييدة، زمييس  ييت ذلييك ز ثيية األمييم المتحييدة  أض

 ت جطوب التو ال ضنوة األمم المتحدة األمطية الم نتيية ألميييت، ضالم ييدات 
اع اإلنتييييسنية الفتسكيييية الميصييييو  اسييييتهدامهس  ييييت األغييييا  ال تييييكاية غيييييا

 2428. ضإضس ة ملى ذلك، جد  المجدف، زموجب الياار ( 174)الونسئية أض
،  جميد األصول ضحظا التييفا ضجميييع اإل فييسءات ذات الصييدة (2018)

د المجدييف ميي  جد ييد أي ييس أل  دييك  ضأكيي . ( 175)2019أيسر/مييس و  31حتييى 
األ يييييياا  ضالكيسنييييييست المتيييييي ضلي   يييييي  مجييييييااءات    اميا سييييييتط  ق  دييييييى التييييييد 
سيسسييييست  هييييد  التييييالم أض األميييي  أض ا سييييتياار  ييييت جطييييوب التييييو ال،   أض 
زس ت يييسررم مريييسركي   يييت ريييون اإلجيييااءات أض التيسسيييست، أض زس ت يييسررم   أض 

م سشيياة، ضنييار أل  ط  ييق    نييسموا زييق ضار  يهييس، سييواء زصييورة م سشيياة أض غيييا 
. ( 176)لدييياار   1المدرجيية أسييمسؤرم  ييت الما ييق  يا  دى األشييهسص   دك التدام 

ضأكييييد المجدييييف أي ييييس أل اإلجييييااءات أض التيسسييييست التييييت  هييييد  التييييالم 
األمييي  أض ا سيييتياار  يييت جطيييوب التيييو ال نيييد  ريييم  أميييورا مييي  ميطهيييس  أض

 وجييي   دييك  أض الته يط أل مسل  ط وي  دى ال طف الجطتت ضالجطتييسنت
ل، ضضييدوع الجمس ييست المتييدحة ار كسمهييس  ييت جطييوب التييو ااأل مييسل أض 

أض الريييي كست اإلجاامييييية  ييييت أنريييي ة  ب ييييبع اسييييتياار ال دييييد ميييي   ييييالل 
. ( 177)اسييتغالل الميييوار  ال  ي ييية أض ا  جيييسر مهيييس زصييورة غييييا مرييياض ة

ض ييييالضة  دييييى ذلييييك، أ يييياب المجدييييف  يييي  ندييييي  مزاء ضرض   يييييسريا  يييي  
اء ضرض  ضأ يييياب  يييي  ندييييي  ال ييييسلغ مز  س ض تييييايب المييييوار  ال سميييية،ا ييييتال

 يييسريا  فيييد ز ييدوع حكوميية الوحييدة الومطييية ا نتيسلييية  ييت  تييس  مييسلت، 
ألل كديهميييييس يريييييكالل  هد يييييدا لدتيييييالم ضاألمييييي  ضا سيييييتياار  يييييت جطيييييوب 
التيييييو ال. ض يييييت ريييييوا التييييييسق، شيييييد  المجديييييف  ديييييى أل األ ييييياا  اليييييو   

غاع مطهس أض أثارييس أض التيسسست التت يكول ال طهامول  ت اإلجااءات 
 وسيع ن سق الطباع  ت ال دد أض ممسلة أمدن ند  درجول ضم  م   الف دت

 .( 178)ُ تهو ضدرم  داميا مسلية ض داميا مطع التفا
 

 __________ 

  .5ض  4، الفيا سل (2018) 2428الياار  (174) 
 . 12الماجع نفت ، الفياة  (175) 
 . 17ض  13الماجع نفت ، الفيا سل  (176) 
 ي( ض )ي(. )ر 14الماجع نفت ، الفياة  (177) 
 . 15الماجع نفت ، الفياة  (178) 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 11الجدضل 
   2018م ان، في عافيما يتعلق بجنوب السود 41التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل بالمادة 

ئة لدتداميا  األحكسم المتصدة متداميا الجباءات   الياارات المطرِّ

 الياار المتههو  الل الفتاة المرمولة زس ست ااع )الفياة( 

2418 (2018) 2428 (2018) 
 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 14ض  12، الفيا سل (2015) 2206  جميد األصول    

 (1م فسء )
 (12م فسء )

 ( 12 مد د لفتاة محدض ة )
 (16  د   )

 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 9، الفياة (2015) 2206  اع نيو   دي حظا التفا أض 
 (1م فسء )

 (12 مد د لفتاة محدض ة )
 (16  د   )
 (12م فسء )

 (4منرسء )  4ة ، الفيا (2018) 2428 حظا األسدحة
 (5م فسء )

  
 مالي 
متصييدي  متييداميا  ، ا هييو مجدييف األميي  نييااري 2018 ييت  ييسم  

لمحيية  سميية  يي   12الجييدضل . ض ييا   ييت ( 179)الجييباءات المت دييية زمييسلت
التغيييييييييياات التييييييييت ُأ  دييييييييت  دييييييييى التييييييييداميا  ييييييييالل الفتيييييييياة المرييييييييمولة 

 .( 180)زس ست ااع

أ ييياب المجديييف  ييي  ا تبامييي   ، (2018) 2423ض يييت اليييياار  
 آذار/ 22مجييااء متسز يية  يي  كثييب لتطفيييو  اي يية ال ايييق الم تمييدة  ييت 

 ييت الونييت المطسسييب، ضا سييتجسزة ميي   ييالل ا هييسذ  ييداميا  2018مسرس 
 __________ 

. لمبيييييييد ميييييي  الم دومييييييست  يييييي  (2018) 2432ض  (2018) 2423الييييييياارال  (179) 
زريييقل ميييسلت ض اييييق اله يييااء،  (2017) 2374الدجطييية المطريييقة  مييياًل زيييسلياار 
  زسء.-انظا الجبء التسسع، اليتم األضل

درج اليييياار ليييم  (180)   يييت الجيييدضل ألنييي     ت يييم  أحكسميييس  ميييد   (2018) 2423 يييُ
  داميا الجباءات.  دهل   أض

مذا ليييم  طفييو األميييااف ا لتباميييست المتفيييق  (2017) 2374 مييال زيييسلياار 
 .( 181) ديهس ضم  اإلمسر البمطت الم د 

ميييييييد  المجديييييييف  جمييييييييد  ، (2018) 2432ضبموجيييييييب اليييييييياار  
األصول ضحظا التفا، ضكولك اإل فسءات المتصدة متدك التييداميا، حتييى 

. ضأكييد المجدييف ميي  جد ييد م ييس يا اإل راج ( 182)2019آب/أغتيي ف  31
ض بميي  مزيييسء الحسليية  ييت  (2017) 2374 ت اليسئمة التييت أنرييقرس الييياار 

مييييسلت نيييييد ا سييييت ااع المتييييتما، ضكييييولك اسييييت دا ن  سييييت ااع مييييدى 
 .( 183)  ورات  ت ال دد مالءمة  داميا الجباءات  ت ضوء مس ييع م 

 
 __________ 

  .3ياة ، الفياة التس سة م  الد  سجة ضالف(2018) 2423الياار  (181) 
 . 1، الفياة (2018) 2432الياار  (182) 
 . 5ض  2 سل الماجع نفت ، الفيا  (183) 

 12الجدضل 
  2018فيما يتعلق بمالي، في عام  41لمادة التغييرات المدخلة على التدابير المفروضة عماًل با

ئة لدتداميا األحكسم المتصدة متداميا الجباءات   (2018) 2432ار المتههو  الل الفتاة المرمولة زس ست ااع )الفياة( اليا  الياارات المطرِّ
 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 4، الفياة (2017)  2374  جميد األصول   

 (1م فسء )
 (1 مد د لفتاة محدض ة ) 1، الفياة (2017)  2374 ا أض  اع نيو   دي حظا التف

 (1م فسء )
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   41المناقشات المتعلقة بالمادة  - باء
 يغ ييت رييوا اليتييم الفا ييت المطسنرييست التييت  ارت  ييت المجدييف 

ميييي   41زريييقل اسيييتهدام الجيييباءات ضغياريييس مييي  التيييداميا  ميييال زسلميييس ة 
الميثيييييسق اليييييوار ة  حيييييت  طيييييواني  رئيتييييييي  رميييييس: المتيييييسئ  المواضيييييي ية 

 ضالمتسئ  المت دية م ددال ضمطسمق ز يطهس.

اإلشيييسرة صيييااحة ملييييى ض يييالل الفتييياة نييييد ا سييييت ااع، جيييات  
حبياال/ ونييي   25ت  ييت مطسسيي تي  أثطييسء جدتييست المجدييف.  فيي  41المس ة 
الم يييو ة  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول  8293، أثطييسء الجدتيية 2018

التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “، ذكيييات ممثدييية الممدكييية المتحيييدة أل الجيييباءات 
س  ييط  مو يية األ ضات المتسحيية لدمجدييف، ضكميي  رييك  جييبءا رسمييس ميي  مج

ييييس جييدا موضييوح،  مييطح الجييباءات نييااراتِّ المجدييف  ييقثياا حيي  41المييس ة 
ل الكدميييست الصييس رة  يييت اليس ييية ملييى  وانيييب مدموسيية ضيييد أضلئيييك  ض حييوه

آب/أغتيييي ف  29. ض ييييت ( 184)الييييو    هييييد ضل التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي 
س  يييت مميييسر ال طيييد الم طيييول الم ييييو ة أي ييي  8334، أثطيييسء الجدتييية 2018

م ضاألمييي  اليييدضليي “، أ ابيييت ممثدييية كوبيييس  ييي  أسيييفهس ألل ”صيييول التيييال
ميي  الميثييسق  42ض  41جييدا زييسلدجوء ملييى أحكييسم المييس  ي   المجدييف يتيياع

 ضل أل يتيييييتطفد جمييييييع الهييييييسرات األ ييييياى  مسميييييس، زميييييس  يييييت ذليييييك  ديييييك 
ك، المطصييوص  ديهييس  ييت الفصيي  التييس س، ض ضل الطظييا  ييت  وانييب ذليي 

ت األجدييييي  اليصيييييا ضال وييييي ، زمييييس  ييييت ذلييييك آثييييسر  يييياع الجييييباءات  يييي 
لاامييية ملييى  حييييق التتييوية التييدمية سيمس زسلطت ة لد مديست التيسسييية ا ض 

 .( 185)لدطبا ست

ضنيييد نسنريييت اليييدضل األ  ييييسء ضغييييا األ  يييسء  يييت المجدييييف  
اسيييتهدام الجييييباءات زرييييك  متييييتفيض أثطيييسء المييييداض ت المت دييييية زييييسل طو  

ض مطسمق ز يطهييس  دييى حييد التييواء مواضي ية ضال طو  التت  ه  مددانس أال
واضييي ت الم طييول ”صييول التييالم . ض ت ممسر ال طد الم2018 الل  سم 

ضاألميي  الييدضليي “، نظييا المجدييف  ييت ال يياق التييت  تيييح لييطظم الجييباءات 
أل  تييس د  دييى مطييع نرييوب الطبا ييست المتصييدة زييسلموار  ال  ي ييية ض دييى 

لة م راج ال طييييف (. ضنييييسنل المجدييييف أي ييييس متييييق6ا الحسليييية حدهييييس )انظيييي 
 ييت مهتدييف نظييم  الجطتييت ضالجطتييسنت زس ت سررييس م يييسرا ضاضييحس ليي  راج

الجييباءات  ييت ممييسر ال طييد المواضييي ت الم طييول ”الميياأة ضالتييالم ضاألميي “ 
 __________ 

 (184) S/PV.8293 17، الصفحة . 
 (185) S/PV.8334 70، الصفحة . 

(. ضأجييياى المجديييف مطسنرييييست ممسثدييية  يييت سييييسق  ييييداميا  7)انظيييا الحسلييية  
 (. 11ا الحسلة  ( ضالصومسل )انظ 9ي يس )انظا الحسلة  الجباءات المت دية ميد 

أ اة مييي  األ ضات المتسحييية  ضأثييييات أرميييية الجيييباءات زس ت سرريييس  
لدمجديييف كيييولك  يييالل المطسنريييست التيييت  ارت زريييقل  ييياع حظيييا  ديييى 

يييب (، ضمكس حيية  ها 8 وريد األسييدحة ملييى جطييوب التييو ال )انظييا الحسليية 
(، ضإنهيييييسء 10 ييييييس )انظيييييا الحسلييييية المهيييييسجاي  ضا  جيييييسر زسل ريييييا  يييييت لي 

جسنييييب  جد ييييد ز ييييض  ييييداميا  الجييييباءات المفاضضيييية  دييييى مريتايييييس ملييييى
 (.11الجباءات المفاضضة  دى الصومسل )انظا الحسلة 

 
 الترري دارت بشررأن مسررائل 41المناقشررات المتعلقررة بالمررادة  

  مواضيعية

 6الة الح 
  صون السالم واألمن الدوليين 

، ضبم س رة م   ضلة موليفيس 2018توبا  راي  األضل/أك 16 ت  
المت ييد ة اليومييييست، التيييت  وليييت رئسسييية المجدييف  يييت ذليييك الريييها،  ييييد 

ت  يييت مميييسر ال طيييد الميييوكور أ يييالن ضال طيييد الفا ييي  8372المجديييف جدتيييت  
. ( 186)“ر المييييوار  ال  ي ييييية ض  -الم طييييول ”األسيييي سب الجورييييية لدطبا ييييست 

ميية ميي  األمييي  ال ييسمضاسييتمع المجدييف  ييت  دييك الجدتيية ملييى محسميي    ة ميدَّ
دا ديييييية ضالميييييوار    ييييياق  يهيييييس مليييييى الييييياضازط ميييييي  الطبا يييييست المتيييييدحة ال
التصييدي لدتهد ييد  ال  ي ييية، مرييد ا  دييى أرمييية  ميي  األمييم المتحييدة  ييت

المتبا ييييد لدمهيييييسما األمطييييية الما   ييييية زسلمطييييس . ضأكيييييد األمييييي  ال يييييسم أل 
التوزييييع غييييا ال يييس ل لدميييوار  ال  ي يييية ضالفتيييس  ضسيييوء اإل ارة يمكييي  أل 

ال، ضأل  دييك ي زسلف يي  ملييى نرييوب الطبا ييست ضرييت  يي  ي ملييى ذلييك   يي  يي  
ض ال سئفييييية ال ييييغور يمكيييي  أل  يييي  ي ملييييى  فييييسنم ا نيتييييسمست ال انييييية أ

 .( 187)اليسئمة  ا   المجتم ست ض  ا الحدض 

ضا فق أ  ييسء المجدييف جمي ييس  دييى أل المطس تيية  دييى المييوار   
ثييي   ضلييية موليفييييس المت يييد ة ال  ي يييية كثيييياا ميييس  ييي ج  الطبا يييست. ض كديييم مم

لمت ييييد ة ن يييي  جميييييع أ  ييييسء المجدييييف،  قكييييد أل الريييياكست ا اليوميييييست 
المييييوار  الجطتيييييست ضالمصييييسلح األجط ييييية كثييييياا مييييس  كييييول ضراء اسييييتغالل 

ال  ي يييية  يييت حيييس ت الطيييباع. ضشيييد   ديييى أل نظيييم الجيييباءات  ط غيييت أل 
 __________ 

 ريياي   9 دييى المجدييف مييوكاة مفسريميية ما ييية ماسييسلة م ر يية كيسل م اضضييس  (186) 
موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث   ضلة موليفييس المت يد ة  2018األضل/أكتوبا 
  (.S/2018/901اليوميست )

 (187) S/PV.8372 3ض  2، الصفحتسل. 
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 كول ”أكثا   طسمية ض  سلية“، ض  س ملى    يق الجباءات  دى الريي كست 
تيييدة الكسمدييية لدجهيييست المتورمييية  يييت الطبا يييست، ضكيييولك التيييت  ريييك  التد

”الميتيييييياي  المييييييسليي “، لمطييييييع   دييييييى ”الجهييييييست التجسرييييييية التمكيطييييييية“ ض
راكست المت د ة الجطتيست م  ا ستفس ة م  الموار  ال  ي ية التت  تم ال

. ضشييده  ( 188)الحصييول  ديهييس ز ايييية غيييا مريياض ة  ييت التييوق ال سلمييية
 دييى اليياضازط اليسئميية مييي  ال ييسمدي   دييى اسييتهااج المييوار   ممثيي  مييياض 

مييييية، ض  ييييس لجييييسل ال  ي ييييية زصييييورة غيييييا مريييياض ة ضالتطظيمييييست اإلجاا
لت ارتمسمييس  سصييس لريي كست ا  جييسر الجباءات التسز ة لدمجدف ملى أل  و 
ل  ي ية المتييتهاجة ميي  مدييدال مت ييارة غيا المراضع المت دية زسلموار  ا

ميي  الطبا ييست ضمييس ييسمدهييس ميي   ييد يست غيييا مريياض ة، زمييس  تمسشييى مييع 
. ضأكدت ممثدة ( 189)2007حبياال/ وني   25ال يسل الائسست الصس ر  ت 

 دييى الحسجيية ملييى ا  ييسع ”نهيي  شييسم  ضم تكييا“، حيييث أل متييقلة  مولطييدا 
كومييست ل  ي ييية ضالمهييسضف المت دييية زييسلطباع    يتصييا  دييى الحالمييوار  ا

 حتيييييب، مييييي  أي يييييس  ديييييى  صيييييا ست الرييييياكست الهسصييييية ضالجمس يييييست 
ة. ض ييت رييوا الصييد ، أشييسرت أي ييس ملييى ال يييسل الائسسييت الصييس ر المتييدح
،  يسلييييييت مل أ انيييييية اله ييييييااء ضنظييييييم ( 190)2007حبياال/ ونييييييي   25 ييييييت 

اآلليييست ضيمكطهييس أل  يي  ي  ضرا  ييت  الجباءات  و ا مجمو ة متطو ة م 
م طيييييية  يييييت الحيدولييييية  ضل أل  ييييي  ي ا سيييييتغالل متيييييس دة الحكوميييييست ال

 .( 191)الصااع ى زيس ة  قجي المراضع لدموار  مل غيا

متحييدثس أي ييس زسسييم مثيوبيييس ضغيطيييس  ضأشييسر ممثيي  كييوت  يفييوار،  
جدييف نييد اسييتهدم ال د ييد ميي  األ ضات لم سلجيية ملييى أل الم  ا سييتوائية، 
ميية مييي  المييوار  ال  ي ييية ضالطبا ييست، زمييس  ييت ذلييك  يياع الصييالت اليسئ 
لمييييوار  ال  ي ييييية، ضحيييث المجدييييف  دييييى  يييييييم الييييدرضس جيييباءات  دييييى ا

المتييتفس ة ميي   طفيييو  دييك التييداميا ميي  أجيي    بيييب  ضر المجدييف  ييت مطييع 
. ضشييد ت ممثديية رولطييدا ( 192)ة ضحدهييسالطبا ييست الما   يية زييسلموار  ال  ي ييي 

المريياضع زييسلموار  ال  ي ييية  ط غييت أل يكييول سيي  ًس  دييى أل ا  جييسر غيييا 
طيييييدمس ُ تيييييتهَدم اإل ييييياا ات المتق يييييية مييييي   مدييييييست لفييييياع الجيييييباءات،  

 .( 193)ال ددال  ا ستغالل ضالتجسرة غيا المراض ة لب ب ة استياار
 __________ 

 .5ض  4الماجع نفت ، الصفحتسل  (188) 
 .S/PRST/2007/22. ضانظا أي س 9جع نفت ، الصفحة الما  (189) 
 (190) S/PRST/2007/22ز ة.، الفياة التس 
 (191) S/PV.8372،  20الصفحة. 
 .8ملى  6الماجع نفت ، الصفحست  (192) 
 .12الماجع نفت ، الصفحة  (193) 

ض  ييييس ممثيييي  الكويييييت ملييييى أل  ت ييييم  نظييييم الجييييباءات التييييت  
ي تمييدرس المجديييف ض ييييست ضاضيييحة ضا تصسصييست محيييد ة لمطيييع ا  جيييسر 

تغالل غيييييا المريييياضع زييييسلموار  ال  ي ييييية. م  أنيييي  أشييييسر ملييييى أل ضا سيييي 
ومسسييية الونسئييية اليسئميية  دييى الحييوار ضالوسييسمة   يييى أ  يي  التيي   الدمد
طع الطبا ست، زمس  يهس  دك التت يكول س  هس الهالف حول الحيوق  ت لم

 .( 194)ال  ي يةالموار  

لمجدف ملى  يييم ضم سلجة متييقلة المييوار  ا ض  س ممث  التويد  
يمس ضاست سنس، ضذلك زقل  رم  التيييسريا الدضرييية ال  ي ية ز ايية أكثا  طظ

ميييية ميييي  األمسنيييية ال سميييية  حديييييال أكثييييا  كييييسمال، مثيييي  مجييييااء  حدييييي   الميده
ف  س يي  مهييم  ييت م سلجيية ال واميي  المحاهِّكيية جطتييسنت، مذ أل الميياأة مييا 
ة. غيييا أنيي  أشييسر ملييى أنيي  يجييب  دييى المجدييف لدطبا ست ضأس سمهس الجوري 
ست زس هسذ مجييااءات، ميي   ييالل ض يييست ز ثييست أي س متسز ة رون الم دوم

حفظ التالم، ضبسلت سضل مع األ انة الي اية التسز ة لامم المتحدة ضسسئا 
، ضكولك م   الل ا هسذ  داميا محد ة األرييداف الجهست الفس دة الم طية
ست أض التييدع ال ييسل ي   ييت  ييقجي  الطبا ييست  يي  ضييد األ يياا  أض الكيسنيي 

 دييييى  . ضأكييييد ممثيييي   انتييييس كييييولك ( 195)ريييياض ةمايييييق التجييييسرة غيييييا الم
ديييى ضييياضرة م سلجييية متيييقلة  يييدم التكيييس    يييت ممكسنيييية حصيييول المييياأة  

المييوار   طييد ضضييع م ييس يا لتحد ييد الجهييست الهسضيي ة لدجييباءات ما   يية 
 .( 196)زسستغالل الموار  ال  ي ية

زقل الجباءات التت يفاضهس مجدف األميي   ضأ س  ممث  الصي   
 هس ضيط غت أل  وجَّ  ز طسية إلحداث  قثيا محد   دى ليتت غسية زحد ذا

 ييسل ة  ييت ا سييتهااج غيييا المريياضع لدمييوار ، مييع التيدييي  التطظيمييست ال
زيييي  ال دييييدال  ملييييى أ نييييى حييييد ميييي  آثييييسر ا سييييتغالل ال ييييس ي الييييوي  يييييوم

ل نظييم الجييباءات ظدييت أ اة م . ضنسل ممث  الو يست المتحييدة ( 197)الم طية
ال جييييييسر زييييييسلموار  غييييييييا رسميييييية لم سلجيييييية األثييييييا المب يييييييبع لالسييييييتياار ل

المرييياض ة، ضإنييي  يجيييب  ديييى اليييدضل أل  ف ييي  المبييييد لت بييييب  طفييييو نظيييم 
متحييدة التييت  تيي ى ملييى الي ييسء  دييى ا  جييسر زييسلموار  جييباءات األمييم ال

ثديية الممدكيية . ضشييد ت مم( 198)ال  ي ييية الييوي يتييهم  ييت نرييوب الطبا ييست
ة  ييت م سلجيية المتحييدة  دييى أل نظييم الجييباءات يمكيي  أل  ييو ا أ اة مفيييد

 __________ 

 .13ض  12الصفحتسل  الماجع نفت ، (194) 
 . 16ض  15الماجع نفت ، الصفحتسل  (195) 
 . 22ض  21الماجع نفت ، الصفحتسل  (196) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (197) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (198) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2007/22
https://undocs.org/ar/S/PRST/2007/22
https://undocs.org/ar/S/PV.8372
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 ضر الموار  ال  ي ية  ت م اميية الطبا ييست، م  أل نجسحهييس   ي تمييد  دييى 
جميييع أ  ييسء المجدييف  حتييب، ميي  أي ييس ميي  ن يي  التطفيييو ميي  جسنييب 

 .( 199)جميع الدضل األ اى األ  سء  ت األمم المتحدة
 
 7الحالة  
  المرأة والسالم واألمن 

  ميييياض التيييت  وليييت ، ضبم يييس رة مييي 2018نيتيييسل/أماي   16 يييت  
 ييت ممييسر  8234رئسسة المجدف  ييت ذلييك الرييها،  يييد المجدييف جدتييت  

 يييت الم طيييول ”مطيييع ال طيييف الجطتيييت  يييت ال طيييد الميييوكور أ يييالن ضال طيييد الفا 
المتييييسضاة مييييي  الجطتييييي ، ضضييييمسل حيييس ت الطييييباع ميييي   ييييالل التمكيييي ، ض 

 .( 200)“ممكسنية الدجوء ملى الي سء

 ييت أحييدث  يايييا لامييي  ال ييسم ض الل الجدتيية، نظييا المجدييف  
ض ييالل المطسنريية، أ يياب  .( 201) يي  ال طييف الجطتييت المتصيي  زسلطبا ييست

درم إل راج ال طييييف الجطتييييت كم يييييسر مطفصيييي   ييييدة متكدمييييي   يييي   ق ييييي 
. ضضا يييق ممثديييو  ضلييية موليفييييس المت يييد ة ( 220)لييي  راج  يييت نظيييم الجيييباءات

صيييااحة  ديييى التوصيييية اليييوار ة  يييت  ضليتوانييييس  ضكسزا تيييتسل  اليومييييست 
ال طيييييف  التياييييييا، ض  يييييوا لجيييييسل الجيييييباءات التسز ييييية لدمجديييييف مليييييى م راج
. ( 203)الجطتيييت كجيييبء مييي  م يييس يا  حد يييد الجهيييست الهسضييي ة لدجيييباءات

المجدييف ملييى م راج ض   يييق م يييسر  حد ييد ال طييف  ض  ت ممثدة رولطدا ة
جييباءات، ض  سيييمس  ييت الييطظم الجطتت زرك  مطهجت ضصييايح  ييت نظييم ال

. ضشييد ت  دييى ( 204)التت  تييتهدف الجهييست الفس ديية المييوكورة  ييت التيايييا
الجيييباءات مد دييية  ييي  المالحيييية الي يييسئية  ديييى أنييي    يمكييي  أل  كيييول 
س زموجييب اليييسنول الييدضلت. ضبسلطتيي ة لدمطييسمق الجيياائم التييت ي سنييب  ديهيي 

ظسم محييد  لجييباءات األمييم المت ارة م  الطبا ست التت    وجد زرقنهس ن 
 __________ 

 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (199) 
 (200) S/PV.8234 ضكييسل م اضضييًس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة .

لييييى األمييييي  ال ييييسم ميييي  ممثيييي  مييييياض موجهيييية م 2018نيتييييسل/أماي   2م ر يييية 
(S/2018/311.)  

 (201) S/2018/250 . 
 (202) S/PV.8234 43)كطيييدا(، ضالصيييفحة  34) انتيييس(، ضالصيييفحة  15، الصيييفحة 

 96سريكس(، ضالصيفحة )كوسيت 93)ألمسنييس(، ضالصيفحة  70)مس سنيس(، ضالصفحة 
  )الج   األسو (.

 26) ضليية موليفييس المت يد ة اليومييست(، ضالصييفحة  15ماجيع نفتي ، الصيفحة ال (203) 
  )ليتوانيس(. 63ض  62)كسزا تتسل(، ضالصفحتسل 

 . 31الماجع نفت ، الصفحة  (204) 

ت المجدييف كييولك  دييى الطظييا  ييت ا تمييس  نظييم الجييباءات  المتحييدة، حثييه
س أل  تيييح م راج م يييسر التحد ييد زرييقل المحييد ة األرييداف التييت ميي  شييقنه

ممسثيي ، نييسل ممثيي  ألمسنيييس منيي  مضييس ة . ض ييت سيييسق ( 205)ال طييف الجطتييت
ظيييم الجيييباءات مليييى م راج ال طيييف الجطتيييت موصيييف  م ييييسرا لدتحد يييد  يييت ن 

 دييى نحييو أكثييا انتظسمييس،  ط غييت لدمجدييف أي ييس أل يحييي  ن ييسيس ال طييف 
 .( 206)ليةالدض  الجطتت ملى المحكمة الجطسئت

ض طيييييدمس  كيييييول رطيييييسك أنظمييييية جيييييباءات نسئمييييية زسلف ييييي ، ضلكطهيييييس   
 ت ييم  م ييس يا مطفصييدة ليي  راج  ييت نييوائم الجييباءات ألسيي سب متصييدة     

أ انيية اله ييااء  دييى اإلمييال   يي     زييسل طف الجطتييت، شييج ت ممثديية التييويد  
رييييييون الجيييييياائم زموجييييييب اليييييييسنول اإلنتييييييسنت الييييييدضلت ض/أض م ييييييس يا حيييييييوق  

ة ملييى أل مجدييف األميي  أنرييق أضل م ييس يا  . ض ييت سيييسق اإلشييسر ( 207) اإلنتييسل 
الجطتت المتصيي  زسلطبا ييست  ييت نظييسم    مطفصدة  دى اإلمالق زرقل ال طف 

،  2017  اييييييس الوسييي ى  يييت  يييسم الجيييباءات المفاضضييية  ديييى جمهوريييية أ 
أضييييس ت نسئديييية مل ضجييييو   دييييك الم ييييس يا غيييييا كييييسف ضإل لجييييسل الجييييباءات  

ض دييى حييد    يارييس، ليييد ل ييهى  زحسجة أي س ملى   اة  ت الر ضل الجطتسنية.  
 جد ييد الطظييسم  ييت  ييسم    المجدف رون الحسجيية ز ضييس ة نصييوص جد ييدة  طييد 

المجدف ملييى م راج ال طييف الجطتييت    . ضبسلمث ،   س ممث  كطدا  ( 208) 2018
ت ممييسر نظييم جييباءات األمييم  زرييك  صييايح موصييف  أحييد م ييس يا اإل راج  يي 
، ضنييسل منيي   ط غييت   ييم لجييسل  المتحييدة حيثمييس ُ ا كييب  دييك الجيياائم زسسييتماار 
ت مجييسل ال طييف الجطتييسنت  الجييباءات ذات الصييدة زييسله اات المهصصيية  يي 

ضالجطتت، ضا ستفس ة ميي  الم دومييست الميدميية ميي  الممثديية الهسصيية لامييي   
 . ( 209) باع ال سم الم طية زسل طف الجطتت  ت حس ت الط 

أل الجييياائم التيييت  ط يييوي  ديييى  ديييى   ضشيييده  ممثييي  األرجطتيييي   
ضيجييب مط هييس ضالم سن يية ال طييف الجطتييت  رييك  أ  ييا الجيياائم الدضلييية، 

األ ضات المتسحييية، زميييس  يييت ذليييك نظيييم  ديهيييس  ييي  ماييييق ا سيييتفس ة مييي  
نييي  يجيييب  ديييى المجتميييع  ديييى أ  . ضشيييد  ممثييي  المكتييييك ( 210)الجيييباءات

سييسئ    سلييية  ييت الييدضلت أل ي تيياف زييقل الجييباءات  مثيي  محييدى أكثييا الو 
 __________ 

 الماجع نفت .  (205) 
 . 71الماجع نفت ، الصفحة  (206) 
 . 11ت ، الصفحة الماجع نف (207) 
. ضلالمييالع  دييى الماجييع، انظييا الييياار 12ض  11الماجييع نفتيي ، الصييفحتسل  (208) 

  .35، الفياة (2018) 2399)ج(؛ ضالياار  17، الفياة (2017) 2339
 (209) S/PV.8234 35، الصفحة . 
 . 104الماجع نفت ، الصفحة  (210) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/2018/311
https://undocs.org/ar/S/2018/250
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
https://undocs.org/ar/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8234
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. غيييا أنيي  أشييسر ملييى أل الجييباءات م سن ة ما ك ت أ  سل ال طف الجطتت
ل  يكول لهس سوى ”أثييا محييدض “ ميي  حيييث مكس حيية ال طييف الجطتييت  ييت 

م المتحييدة حييس ت الطييباع مذا لييم  يتييال زسلت ييسضل  ييت ممييسر مطظوميية األميي 
ب ض سرجهيييس  ييييت مجييييسل التحييييييق ض وثيييييق رييييون األنييييواع ميييي  جيييياائم الحييييا 

المجدييف  دييى أل  تييو ى     ضحثت ممثديية أ الطييدا . ( 211)ز ايية نبيهة ض  سلة
ا ك ييت جيياائم ال طييف  ا  تسق ضحت  التونيت  ت استهدام الجباءات ضييد م 

. ضبيطمييييس أشييييسر ممثيييي  مي سليييييس ملييييى نييييدرة  ( 212) الجطتييييت المتصيييي  زسلطبا ييييست 
المجدييييف  دييييى ر ع ال طييييف الجطتييييت ضالجطتييييسنت زس هييييسذ جييييباءات محييييد ة  

ت مييي  أجييي   األريييداف، شيييد   ديييى ضييياضرة ضيييمسل التطفييييو الف يييسل لدجيييباءا 
 . ( 213) استهدام    زيس ة  كدفة التمسح زسل طف الجطتت  ت حس ت الطباع أض 

ضبيطمييس رحييب ممثيي  كاضا يييس زسلترييد د  دييى الحسجيية المدحيية ملييى  
جهييو   ضييمسل  جتيييد ا ت ييسرات ال طييف الجطتييت زرييك  صييايح ض ائييم  ييت

ات ممثدييية الو ييييس( 214)الونسيييية ض مدييييست التيييالم ضنظيييم الجيييباءات ت ،   يييه
الجيييييباءات المتسحييييية لدمجديييييف لم سن ييييية المتحيييييدة  ييييي  أسيييييفهس ألل أ ضات 

 .( 215)“يدز  ما ك ت ال طف الجطتت ظدت ”غيا متتغدهة ملى حد

ضأ يياب ممثيي  ا  حييس  الاضسييت  يي  ندييي  مزاء المحييسض ت الاامييية   
جديييف األمييي  المت ديييية زمكس حييية ال طيييف  مليييى  وسييييع  فتييييا ن يييسق ض يييية م 

”ال طييف الجطتييت    -الجطتت  ت حس ت الطييباع زسسييتهدام مصيي دح مهتدييف  
ضأشيييسر مليييى أل ميييس نيييد   يييدض لدوردييية األضليييى مجيييا     -الميييا  ط زسلطبا يييست“  

ال ييست  يطييية  ييت المصيي دحست  ط ييوي  دييى   ييا  جييسضز ا تصييسص  ا ت 
 .( 216)األ اى متحدة دي  دى ض يست ريئست األمم ال مجدف األم  ضالت  

 
 __________ 

 . 52ض  51الماجع نفت ، الصفحتسل  (211) 
 . 87الماجع نفت ، الصفحة  (212) 
 . 55الماجع نفت ، الصفحة  (213) 
 . 93الماجع نفت ، الصفحة  (214) 
 . 13الصفحة  لماجع نفت ،ا (215) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (216) 

مسررائل الترري دارت بشررأن  41 المناقشررات المتعلقررة بالمررادة 
  تتصل ببلدان معينة

 8الحالة  
 وجنوب السوداناألمين العام عن السودان  تقارير 

، ا هييو 2018أيسر/مييس و  31الم يييو ة  ييت  8273 ييت الجدتيية  
. ( 217)، ضإل ليييييم يكييييي  ذليييييك زسإلجميييييسع(2018) 2418المجديييييف اليييييياار 

ملى أل المجدييف لييم يفيياع حظيياا  دييى  ضأشسرت ممثدة الو يست المتحدة 
م م  أل الحسجة ضاضحة ملى ذلك، ضلم يفاع دى الاغ وريد األسدحة،  

. ضأشيييسرت مليييى أل األميييااف 2015 يوبيييست  ديييى  يييا  ضاحيييد مطيييو  يييسم 
انتهكيييت ا فيييسق ضنيييف األ ميييسل ال دائيييية  يييت جطيييوب التيييو ال، ضإليييى أل 

ال الهيئييية الحكوميييية الدضليييية ال م طيييية زسلتطميييية ضا  حيييس  األ ايييييت ليييم ُيحميييهِّ
ممثدو الممدكة المتحييدة ضالتييويد ض انتييس ضرأى  .( 218)المطتهكي  أي  وانب

مثه    وة رسمة لبيس ة ال ييغط الييدضلت  دييى  (2018) 2418أل الياار 
لصييسلح التييالم، ممييس ميي  شييقن  أل  األمييااف لدتوصيي  ملييى حيي   ييو ييت

 نييدمس زسل مدييية ضالييد عيتس د  دى ضضييع حييد لد طييف  ييت جطييوب التييو ال 
 .( 219)التيسسية

ضأ ييياب الممتط يييول  ييي  التصيييويت  ييي  نديهيييم مييي  أل التهد يييد  
زفييياع المبييييد مييي   يييداميا الجيييباءات ضاإل راج  يييت نسئمييية الجيييباءات نيييد 

 طتيييق  يكييول ليي  أثييا سييد ت  دييى  مدييية التييالم، ضشييد ضا  دييى ضيياضرة
م ممثييي  الجهيييو  التيييت   يييولهس المطظميييست اإلنديميييية ضاألميييم المتحيييدة. ض ك ديييه

 قضضيييح أل الهيئييية الحكومييييية الدضليييية الم طييييية  ييييس ن ييي  التصييييويت، مثيوب 
الا يييع  زسلتطمية كسنت  ما زماحدة  نيية  تمث   ت ا تتسم مطتدى التطريط

ليييياار سي يييا المتيييتوى ض ييييديم ميتاحهيييس التيييو ييت، ضأل ا تميييس  مرييياضع ا
. ضنييييسل مل ا هييييسذ المجدييييف إلجييييااء  ضل  حييييييق  ييييبام  مونفيييي  زسل مدييييية

 كييفيي  مييع ا  حييس  األ اييييت سييييوع  مدييية التييالم زصييورة   ييياة.  أض
ذ ضأشييسر كييولك ملييى أل الهيئيية الحكومييية الدضلييية نييد جييد ت التبامهييس زس هييس

هابييول،  داميا محد ة الهييدف ضييد األمييااف ضاأل يياا  الييو    ت ييي  أنهييم م
 __________ 

حصييي  مرييياضع اليييياار  ديييى  تييي ة أصيييوات م ييييدة )مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد،  (217) 
و يييييست ض انتييييس، ضكييييوت  يفييييوار، ضالكويييييت، ضالممدكيييية المتحييييدة، ضرولطييييدا، ضال

بييس، المتحدة(، مع امتطيسع سيتة أ  يسء  ي  التصيويت )ا  حيس  الاضسيت، ضإثيو 
موليفيييس المت ييد ة اليوميييست، ضالصييي ، ضغيطيييس ا سييتوائية، ضكسزا تييتسل(. ض ضليية 
  .5، الصفحة S/PV.8273ضانظا 

 (218) S/PV.8273 3ض  2، الصفحتسل . 
)التييييييويد(،  7الممدكيييييية المتحييييييدة(، ضالصييييييفحة ) 6الصييييييفحة  الماجييييييع نفتيييييي ، (219) 

  ) انتس(. 9ضالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8273
https://undocs.org/ar/S/PV.8273
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األ اييييت نييد  ييبز ذلييك أي ييس. ضنييسل ممثيي  مثيوبيييس مل مدييدن ضأل ا  حييس  
سيمتطع    التصويت ألل الط  ي اه موضوح ز مدييية التييالم ضييييوع 
 الجهييو  التييت   ييولهس المط ييية  ضل اإلنديمييية ضاإلنديمييية ضالهيئيية الحكومييية

ة، الييوي  كدييم . ضنييسل ممثيي  غيطيييس ا سييتوائي ( 220)الدضلييية ضا  حييس  األ اييييت
  التصيييويت، مل م راج نسئميييية زيييسأل اا  الييييو   سيييُتفَاع  ديييييهم أي يييس ن يييي 

 .( 221)الوانعجباءات سي ان  المفسضضست الجسرية  دى أرع 

ضب يييد التصيييويت، نيييسل ممثييي  ا  حييييس  الاضسيييت منييي  مييي  اله ييييق   
األ ييياا  الا ي يييت المتيييتوى اليييو   شيييسركوا  يييت  مديييية   ييياع جيييباءات  ديييى  

ئيييية الحكومييييية الدضلييييية الم طييييية  الم التييييت  مييييت ما سييييية الهي مفسضضييييست التيييي 
زسلتطمييية. ضأ يياب  يي  شييك   ييت أل ا تمييس  الجييباءات ضييد أ  ييسء حكوميية  
جطييوب التييو ال ض يياع الحظييا  دييى  وريييد األسييدحة يمكيي  أل    يييس  ضرا  

ة سيسسييية. ضأشييسر ملييى أل ا  حييس  الاضسييت،  ميجسميييس  ييت التوصيي  ملييى  تييوي 
،  2018موز/ وليييييي   دا  مرييييياضع نيييياار جد ييييد  ييييت   أثطييييسء ال ميييي   دييييى م يييي 

سيييط دق أي ييس ميي  المونييف المتمثيي   ييت أنيي  ميي  غيييا المي ييول  يياع أي  
مونيييف متييي ق زريييقل  وسييييع ن يييسق الجيييباءات. ضأ ييياب أي يييس  ييي  ر يييض  

سغة زفيياع ممييسر  المونييف ال ييسر ضالمهييي  ميي  جسنييب اليييسئمي   دييى الصييي 
م تييسمة  طييد ا هييسذ    زمطت صسرم جدا  دى المجدف، ضرو أمييا غيييا مي ييول 

 . ( 222) التسزع ات ال  يدة األثا زرقل الجباءات زموجب الفص   الياار 

األسييدحة زييقل التهد ييد زفيياع حظييا  دييى  ضأ ييس  ممثيي  الصييي  
اءات   يف ييت ملييى   بيييب  مدييية التييالم ضب  راج أسييمسء  ييت نسئميية الجييب 

التيسسية.  ديد حس ظت الصي   دى مونف ثسمت زرقل متقلة الجباءات 
 دى أسسس ا  تيس  زقل الجباءات ضسيدة لتحييق غسية ضليتت غسية  ت 

ت سف نسئال مل المجدف  ط غت أل  تو ى الحور الرد د  حد ذا هس. ضأض
اءا يي   دييى   بيييب  مدييية التتييوية  طفيييو الجييباءات، ضيجييب أل  تييس د مجا 

. ضنيييسل ممثييي   ضلييية موليفييييس المت يييد ة ( 223)التيسسيييية  يييت جطيييوب التيييو ال
منييي  يجيييب ا  فيييسق مييي  حييييث الم يييدأ  ديييى اليييياارات المت ديييية  اليومييييست 

زفيييياع  ييييداميا الجييييباءات ضييييد ميييي   طتهكييييول ا فسنييييست ضنييييف األ مييييسل 
ت اإلنديمييييية ال دائييييية ضي اندييييول  مديييييست التييييالم زسلت ييييسضل مييييع المطظمييييس

 ييي   يطميييس أ ييياب ممثييي  كسزا تيييتسل. ضب ( 224)ض ضل اإلنديميييية ذات الصيييدة
 __________ 

 . 4ض  3الماجع نفت ، الصفحتسل  (220) 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (221) 
 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (222) 
 . 8ع نفت ، الصفحة الماج (223) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (224) 

زييييييسلغ اليدييييييق ميييييي  التيييييييسريا التييييييت  فيييييييد زسسييييييتماار األ مييييييسل ال تييييييكاية 
اإلنتييسنت ضاليييسنول الييدضلت لحيييوق ضا نتهسكييست الصييسر ة لديييسنول الييدضلت 

ا   ية المالئمييية  ييي  اسيييت دا  مديييدن لمطسنرييية التيييداميا اإلضيييساإلنتيييسل،   يييه
التيييت يمكييي  أل يفاضيييهس المجديييف  ديييى مطتهكيييت ا فيييسق ضنيييف األ ميييسل 
ال دائييية. ضمييع ذلييك، نييد امتط ييت كسزا تييتسل  يي  التصييويت  دييى الييياار 

كيييسف شييواغ   ضل المط يييية ألنيي    ي كييف  ديييى نحييو  (2018) 2418
 .( 225)رون اإلجااءات ت يمس  ت دق متوني 

 2428، ا هيييييو المجديييييف اليييييياار 2018ليييييي   موز/ و  13ض يييييت  
. ضن يي  التصييويت، ( 226)مع امتطييسع سييتة أ  ييسء  يي  التصييويت (2018)

نسلييييييييت ممثديييييييية الو يييييييييست المتحييييييييدة مل الهييييييييدف ميييييييي  مريييييييياضع الييييييييياار 
(S/2018/691 ريييييو متيييييس دة شييييي ب جطيييييوب التيييييو ال مونيييييف  يييييد ق )

ز  ييهس اليي  ض  األسييدحة التييت  تييتهدمهس الجمس ييست المتييدحة لمحسربيية
ض اضيييع التييكسل. ض ييت سيييسق م ييس ة  قكيييد   ييم الو يييست المتحييدة ل مدييية 

أل حظييا األسييدحة رييو  ييدميا التالم  ت جطوب التو ال، ذكات الممثدة 
ى ضنيييف ال طيييف، ضإنهيييسء ” ضرة الو يييو  لحمسيييية الميييدنيي ، ضالمتيييس دة  دييي 

 .( 227)التفسضعالمطتهكة زسلتمتك مونف ممالق الطسر“، لكت  طجح 

مل الدجوء ملى  اع جييباءات  ورييية ليي  يق ييو   ث  مثيوبيس ضنسل مم  
التيييالم حتيييى اآلل، ضإل ا تميييس    يييت ا  ت يييسر التييييدم المحييياز  يييت  مديييية  

مراضع الياار ند    ي ملييى الت ييسس األمييور  دييى ال ييا ي  ممييس نييد يصيي ب  
. ميطمييس أ ييس   ( 228) تو يق مي  مجااءات المجدف ضضانييع  مدييية التييالم  ديهمس ال 
غيطيس ا ستوائية زقل  اع الجباءات م  جسنب المجدييف ليي   ط ييوي   ممث  

تييييية  ييييت التيييييدم اإليجييييسمت   حتييييب  دييييى مجييييا   ييييد   مفييييض لطتييييسئ   ك 
المحيياز الييوي   يمكيي  منكييسرن  ييت الميييدال، ميي  سيجتييد نيصييس ضاضييحس  ييت  

 .( 229)الم طية لددضل ضالمطظمست اإلنديمية  م الء ا  ت سر 
 __________ 

 . 9الصفحة الماجع نفت ،  (225) 
حصييي  مرييياضع اليييياار  ديييى  تييي ة أصيييوات م ييييدة )مولطيييدا، ضبيييياض، ضالتيييويد،  (226) 

ض انتييييس، ضكييييوت  يفييييوار، ضالكويييييت، ضالممدكيييية المتحييييدة، ضرولطييييدا، ضالو يييييست 
يت )ا  حيس  الاضسيت، ضإثيوبييس، المتحدة(، مع امتطيسع سيتة أ  يسء  ي  التصيو 

ضغيطيييس ا سييتوائية، ضكسزا تييتسل(.  ميييست، ضالصييي ،ض ضليية موليفيييس المت ييد ة اليو 
  .6، الصفحة S/PV.8310ضانظا 

 (227) S/PV.8310 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (228) 
 . 5الصفحة الماجع نفت ،  (229) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/691
https://undocs.org/ar/S/PV.8310
https://undocs.org/ar/S/PV.8310
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 قضضييييييح أل الييييييياار  التصييييييويت، ض كدييييييم ممثيييييي   انتييييييس ز ييييييد  
تييت  جايهييس ميغييس ، ميي  مل رد يي  رييو  هدف ملى  يييويض المفسضضييست ال  

لتييت حمسية التييكسل المييدنيي ، ضأل حظييا األسييدحة رييو أحييد أرييم التييداميا ا
يمكيييي  لدمجدييييف ا تمس رييييس زغييييية حمسييييية المييييدنيي   ييييت جطييييوب التييييو ال. 

ال مل المجدف زس تمس ن جباءات  ا ييية  دييى اثطييي  ميي  ك ييسر ضأضسف نسئ 
سلة ضاضييحة مفس رييس أنيي  لييم اليس ة ال تكايي  م  كييال الجييسن ي ،  اسيي  رسيي 

ي ييد ميي  الممكيي  التتييسمح مييع اإل ييالت ميي  ال يييسب  دييى أ مييسل ال طييف 
يي  ضا نتهسكيييييست ألزتيييييط حييييييوق اإلنتيييييسل ضالييييييسنول اليييييدضلت ضيييييد الميييييدن 
ممثيي  رولطييدا زرييك   ييسص زييسلجباءات المفاضضيية . ضرحب ( 230)اإلنتسنت

لجتييييمة  ديييى الفيييا    الديييو    يييم  وثييييق متييي ضليتهمس  ييي  ا نتهسكيييست ا
لحيوق اإلنتسل  وثييس جيييدا. ضنييسل أي ييس مل  يياع حظييا  دييى األسييدحة 

ملى  تييوية الطييباع  ييت جطييوب التييو ال زسلوسييسئ    كد حييية أن    س ي  
ي م يييس يا محييييد ة ليييي  راج  ييييت نسئميييية ”م راج  ال تيييكاية. ضرحييييب كييييولك ميييي

 .( 231)(2018) 2428 الجباءات متصدة زسل طف الجطتت“  ت الياار

ملى أل ا  حس  األ اييت ضالهيئة الحكومية  ضأشسر ممث  الصي  
  اا ملييى أنيي  ليييف ميي  المتتصييوب الدضلية ند أشسرا  ت  دة مطسس ست ميي 

ض  المفيد  اع جباءات مضس ية  دييى جطييوب التييو ال، ضنييسل منيي  يجييب 
دييف أل يتييتمع ملييى الت د ييست المريياض ة لدمطظمييست اإلنديمييية  دييى المج

 تهيييو مونفيييس حيييورا  طيييدمس  ت ديييق األميييا زفييياع ضال ديييدال  يييت أ اييييييس ضأل 
الييدضل األ  ييسء  ييت  . ضأضضييح ممثيي  ا  حييس  الاضسييت أل( 232)الجييباءات

الهيئيية الحكومييية الدضلييية أ دطييت أل زيييس ة ضييغط الجييباءات  دييى جطييوب 
سسب لدغسية. ضأ اب    ا تيس ن الااس  زييقل  يياع التو ال أما غيا مط 

مدييية التيسسييية أض  دييى أ  ييسء جييباءات  دييى مرييسركي    ديييي   ييت ال 
أثييا  الحكوميية  يي  ي ملييى نتييسئ   كتييية، ضبقنيي  ليي  يكييول لحظييا األسييدحة

 .( 233)التيسسية ميجسمت  دى  مدية التتوية 

ضر ا  دييييييى ال يسنييييييست التييييييت أ لييييييى مهييييييس أ  ييييييسء آ يييييياضل  ييييييت  
 امييت  (2018) 2428دة الممدكة المتحييدة مل الييياار المجدف، نسلت ممث 

 ملى حمسية سكسل جطوب التو ال م   الل  يياع حظييا  دييى األسييدحة
مسلت الحسجيية ملييي  ضجييباءات  تييتهدف  ييا    أ ت أ مسلهمييس ملييى  وسيييع 

 __________ 

 . 6الماجع نفت ، الصفحة  (230) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (231) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (232) 
 . 10ض  9الماجع نفت ، الصفحتسل  (233) 

ة الجدتيية، شييكا ممثيي  جطييوب . ض ييت نهسييي ( 234)ن ييسق الطييباع ضإمسليية أمييدن
ل أ  يييسء المجدييييف اليييو   امتط ييييوا  ييي  التصييييويت. ض يييت سيييييسق التيييو ا

اإلشييسرة ملييى ال يييسني  الدييو   أ لييى مهمييس ممييثال مثيوبيييس ضغيطيييس ا سييتوائية، 
أل الياار ليف  ت حد ذا   م  ييوع التييالم، ضإنمييس ا هييسذ نيياار أضضح 

ألن  سيج   كفة الميبال  ت ضنت  تيدم  ي   مدية التالم زرك  ميجسمت 
 .( 235) تفسضع لطت ة لامااف التت  مي  زس

 
 9الحالة  
  الحالة في ليبيا 

 رييييياي  الثيييييسنت/نو م ا  5الم ييييييو ة  يييييت  8389 يييييت الجدتييييية  
، مع امتطسع   وي   يي  (2018) 2441، ا هو المجدف الياار 2018

، جييد  المجدييف  ييداميا (2018) 2441. ضبموجييب الييياار ( 236)التصييويت
س، ضأ ييس  الجباءات ضاإل فسءات المتصدة زسلطفط ضال تيياضل  يمييس  ت دييق مدي ييي 

تيييداميا اليسئمييية األ ييياى، زميييس  يييت ذليييك ألل  يييداميا حظيييا التيييفا  قكييييد ال
ض جميييييد األصييييول  ط  ييييق  دييييى األ يييياا  ضالكيسنييييست الييييو    يييييار الدجطيييية 

زريييقل لي ييييس أنهيييم يريييسركول  يييت  (2011) 1970 المطريييقة  ميييال زيييسلياار
ض ا سيييتياار أض األمييي   يييت لي ييييس أض   انييي  ى  هيييدهِّ  التيييالم أأ ميييسل أ يييا 

 يييييييوهع نجييييييسح  مدييييييية  حولهييييييس التيسسييييييت أض ييييييييدمول الييييييد م لتدييييييك  أض
ديييك األ ميييسل يمكييي  أل األ ميييسل. ض يييت ذليييك اليييياار، نيييار المجديييف أل   

 ريييم  أي يييس الته ييييَط أل ميييسل  ط يييوي  ديييى  طيييف جطتيييت ضجطتيييسنت 
 .( 237)مهسار كسم  سَء األضاما لتطفيورس أض  أض

ضب ييد التصييويت، نيييسل ممثيي  التييويد مل مديييدن سيي يد زرييك   يييسص   
ار كسزيي     ز  راج     ال طف الجطتت ضالجطتسنت أض الته يييط ليي  أض  وجيهيي  أض 

  راج  ييت نسئميية الجييباءات. ضأ يياب  يي  أمديي   ييت  كم يييسر مطفصيي  ضمميييب ليي 
أل  ييي  ي  تيييديط ال يييوء  ديييى مريييكدة ال طيييف الجطتيييت مليييى محيييداث  غيييييا  

متثييسل، ض حفيييب المتييسءلة  ييت الميييدال  ييت لي يييس، ض ييت أل  سييم، ض يياع ا  حس 
 . ( 238) األ اى  واص  المجدف  وسيع م س يا اإل راج  ت نظم الجباءات  

 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (234) 
 . 13ض  12تسل الماجع نفت ، الصفح (235) 
طيدا، ض ضلية موليفييس المت يد ة  مثيوبييس، ضبول صو س م يدا )   13حص  مراضع الياار  دى   (236) 

اليوميست، ضبيياض، ضالتيويد، ضغيطييس ا سيتوائية، ض انتيس، ضكسزا تيتسل، ضكيوت  يفيوار،  
ضالكوييت، ضالممدكية المتحيدة، ضرولطييدا، ضالو ييست المتحيدة(، مييع امتطيسع   يوي   يي   

 .  2، الصفحة  S/PV.8389يت )ا  حس  الاضست ضالصي (. ضانظا  التصو 
 . 11، الفياة (2018) 2441الياار  (237) 
 (238) S/PV.8389 3، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8389
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8389
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ب ممييييثال رولطييييدا ض انتييييس أي ييييس زيييي  راج ال طييييف الجطتييييت ضرحيييي  
ثيي  الممدكيية . ضأ س  مم( 239)ضالجطتسنت كم يسر ل  راج  ت نوائم الجباءات

المتحييدة زييقل المجدييف نييد ا هييو   ييوة رسميية  دييى مايييق  وسيييع ن ييسق 
م يييس يا  حد يييد الجهيييست الهسضييي ة لدجيييباءات لتريييم  ال طيييف الجطتيييسنت، 

مفس رييس أل المجتمييع الييدضلت ليي   تتييسمح مييع ضبييقل ذلييك  وجيي  مشييسرة نوييية 
 .( 240)الجاائم رون 

ضذكا ممث  ا  حس  الاضست، الوي امتطييع  يي  التصييويت  دييى  
وي المدرجييية  يييت الحكيييم الجد يييد الييي ، أل األ ميييسل (2018) 2441اليييياار 

يحد  ال طف الجطتت ضالجطتسنت كم يييسر مطفصيي  مرييمولة   ديييس زسلكسميي  
 يييييت م يييييس يا اإل راج اليسئمييييية، ضأل ضجيييييو  سيييييوامق  يييييت نظيييييم الجيييييباءات 

ت ديي  زجمهورية أ ايييس الوس ى ضجطييوب األ اى، ض  سيمس الطظسمي  الم
لممسرسة  ديسئيس  دييى جميييع التو ال،   ي طت أن   ت ي  أل  ط  ق رون ا

لحييييس ت الي اييييية. ضذكييييا كييييولك أل أي ”ظهييييور غيييييا م ييييار“ ل طصييييا ا
جطتسنت  ت  م   ايق اله ااء التسزع لدجطة سيصاف انت سن اله ااء  يي  

أحييد مييس مذا كسنييت الجييباءات التييت مهسمهم الائيتية.  دم يه ا  دى زييسل 
 ييييت لي يييييس  اضييييهس المجدييييف  دييييى أ يييياا  ز يييييطهم زتيييي ب ال طييييف الجطتييييت 

ع ضنييييوع  دييييك الجيييياائم. ضأضييييسف نييييسئال مل الييييياار ستتييييس د   ييييال  ييييت مطيييي 
 نييييد ا ُّهييييو زموجييييب الفصيييي  التييييسزع ميييي  ميثييييسق األمييييم (2018) 2441

المتحييدة، اليييوي يحييد  المجديييف  دييى أسسسييي  ضجييو   هد يييد لدتييدم ضاألمييي  
ت ي  ا هسذرييس. ضأشييسر كييولك اارات زرقل التداميا التت   الدضليي ، ضيتهو ن

ملى أل ريئست متهصصة  طظا  ييت متييقلة ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت، 
 .( 241)ضضع الماأة  مث  مجدف حيوق اإلنتسل ضلجطة 

 
 10الحالة  
 الحالة في ليبيا 

أيسر/ميييس و  21التيييت  ييييدرس المجديييف  يييت  8263 يييت الجدتييية  
يب اإلحسمة التييت نييدمهس الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم لدي يييس ، ض 2018

 ضرئيف ز ثة األمم المتحدة لدد م  ت لي يس، أ اب ممث  الممدكيية المتحييدة 
س مييدا أنيي  مييبا ات لد  يييد  ييد ارس  يي  زييسلغ اليدييق مزاء ال تيييسريا الييوار ة  مييه

متجاضل زسلمهسجاي . ضأ اب الممثيي   يي   ق يييد ا هييسذ المجدييف مجييااءات 
أنيي    يمكيي  لدمتجيياي  ميي   ييالل نظييم الجييباءات إلرسييسل مشييسرة مفس رييس 

 __________ 

 . 5ض  4 ، الصفحتسل الماجع نفت (239) 
 . 2نفت ، الصفحة الماجع  (240) 
 . 4ض  3الماجع نفت ، الصفحتسل  (241) 

. ضأشييسرت ممثديية الو يييست المتحييدة ( 242)بالتصاف مع اإل الت م  ال يييس
طظا  ت  اع جباءات  دى سييتة أ يياا  متييورمي  ملى أل المجدف كسل   

 ت  هايب المهسجاي  ضا  جسر زسل را  ت لي يس. ضشد ت  دييى أل م راج 
ءلة ما ك يييت أسيييمسء أضلئيييك األ ييياا  سيريييك    يييوة رسمييية  يييت ا جيييسن متيييس

ميييييس نويييييس ليييي  راج  دييييى نسئميييية ا نتهسكييييست، ضنسلييييت مل رطييييسك   مييييس مندي 
مجدف لم  توص  ز ُد ملى  وا ق  ييت الجباءات ضأ ابت    أسفهس ألل ال

 .( 243)اإل راج اآلراء زرقل روا 

مليييى  مييي  مديييدن ميييع شييياكسئ  األضرضبييييي   ضأشيييسر ممثييي   انتيييس  
ا تمييس  المجدييف جييباءات  ضاألمايكيي ، مييد م ميي  الحكوميية الدي ييية، زرييقل

لمهييييسجاي ، ضأ يييياب  يييي  أمديييي   ييييت أل   تمييييد لجطيييية  تييييتهدف مهابييييت ا
لك الصد  ناي س. ضكار  قكيييد مونييف  انتييس الجباءات الم طية نسئمة  ت ذ

التت   تيد أل المت ضلي   يي  ا  جييسر زسل رييا ض هايييب المهييسجاي  يجييب 
مييم المتحييدة. أل يه يي وا لدجييباءات  ييت ممييسر الطظييسم اليييسئم لجييباءات األ

لتوص  ناي س ملى  وا ق  ت اآلراء زرقل رون ضأ اب كولك    أمد   ت ا
اض أي ييس  يي   ق يييد مدييدن لفيياع جييباءات . ضأ يياب ممثيي  مييي ( 244)المتييقلة

 .( 245)زسألشهسص دى ش كست ا  جسر 

ضشد  ممث  التويد  دى ضاضرة مول جهو  جدية لدحمسييية ميي   
المتييييييسءلة، ض  بيييييييب حيييييييوق اإلنتييييييسل، ض حييييييييق انتهسكييييييست ض جييييييسضزات 

التغيييياات  ييت التييدوك ميي  أجيي  ضضييع حييد ل  ييالت ميي  ال يييسب، ض دييى 
حييييد صيييفوف أ  يييسء المجديييف ضإرسيييسل مشيييسرة نويييية  يييت ريييوا ضييياضرة  و 

الصييد . ض  ييس المجدييف ملييى  يياع جييباءات  سييتهداف المتيي ضلي   يي  
 يفوار ضرولطدا . ضأ اب ممثال كوت ( 246) هايب األشهسص ضا  جسر مهم

 ييييييييد م راج األشيييييييهسص أض الكيسنيييييييست المتورمييييييية  يييييييت ا  جيييييييسر  ييييييي   ق
 ءات الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياارزسلمهييسجاي  أض  هيياي هم  ييت نسئميية جييبا

 .( 247)لي يسزرقل  (2011) 1970

التييت  يييدرس المجدييف  ييت ممييسر ال طييد نفتيي     8341ض ييت الجدتيية   
، أكييد ممثيي   انتييس ندييي  مزاء الحسليية اإلنتييسنية  2018أ دول/سيي تم ا    5 ييت  

 __________ 

 (242) S/PV.8263 8، الصفحة . 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (243) 
 . 11حة الماجع نفت ، الصف (244) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (245) 
  .15الماجع نفت ، الصفحة  (246) 
  )رولطدا(. 22)كوت  يفوار(، ضالصفحة  16الماجع نفت ، الصفحة  (247) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8263
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 ييييت لي يييييس، ض  سيييييمس محطيييية المهييييسجاي  ضالالجئييييي ، الييييو   يي ييييول ضييييحسيس  
 هد  التالم ضاألميي        دى أل أي شه   نتهسكست حيوق اإلنتسل. ضشد 

ضا سيييييتياار  يييييت لي ييييييس سييييييت اهع لدجيييييباءات الدضليييييية،  مرييييييس ميييييع نييييياارات  
. ض حييييظ ممثيييي  كييييوت  يفييييوار م ييييسلغ اليدييييق اسييييتماار  هايييييب  ( 248) المجدييييف 

ب زفيياع المجدييف جييباءات  دييى سييتة أ يياا  ضييسل ي   ييت   المهييسجاي  ضرحييه
ريييوا ال ييييسل،    تحيييدة الو ييييست الم   . ضر   ممثييي  ( 249) ا  جيييسر زسل ريييا  يييت لي ييييس 

إل ااب  يي   ق يييدن  سييتهدام المجدييف الجييباءات لدتصييدي لال جييسر  ضكار ا 
. ض ييت ريييوا التيييسق، أكييدت ممثدييية رولطييدا أل  طفيييو  يييداميا  ( 250) زسلمهييسجاي  

 . ( 251) لدمجدف  ضلوية زسلطت ة أ   الجباءات ز طسية  ط غت أل يظ  

اي  ضأ اب ممث  ا  حس  الاضسييت  يي  اليدييق مزاء حسليية المهييسج 
ضالالجئي   ت لي يييس ضانتهييسك حيييونهم، ضلكطيي  أضييسف نييسئال منيي   دييى ييييي  
ميي  أل الحيي  ال وييي  األجيي  لتدييك المرييكدة ليي   تحيييق ميي   ييالل  يياع 

م ييييالء ا رتمييييسم لانريييي ة اإلجاامييييية  ييييت  ط غييييت الجييييباءات. ضنييييسل منيييي  
التيييييت   يييييده ميصيييييدا لدمهيييييسجاي  كميييييس  ط غيييييت م سلجييييية األسييييي سب  ال ديييييدال
دهجييييياة الجمس يييييية لاشيييييهسص، مثييييي  األضضيييييسع ا نتصيييييس ية ل الجوريييييية

 .( 252) ضالطبا ست ضا جتمس ية

المجدف ملييى ا هييسذ مجييااءات حسزميية ض يياع  ض  س ممث  لي يس  
. ضسيييدهط ( 253)كيييست حييييوق اإلنتيييسلصيييسرمة  ديييى ما ك يييت انتهس يوبيييست 

ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية ال يييوء  ديييى أل ا  جيييسر زسل ريييا مصيييدر   ييي  
جيييسر زسل ريييا. ضحيييث المجديييف  ديييى ا هيييسذ اله يييوات ميييابح لرييي كست ا   

المطسسيييي ة، نييييسئال مل غيطيييييس ا سييييتوائية سييييتد م كيييي  الميتاحييييست الوجيهيييية 
جميييع األ ميييسل  يمكيي  أل  تيييس د  دييى منهيييسءضالمحس ييدة ضالمطسسيي ة التيييت 

 .( 254)اإلنتسنت التت  رك  انتهسكست لحيوق اإلنتسل ضاليسنول الدضلت 
 

 __________ 

 (248) S/PV.8341 8، الصفحة . 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (249) 
 . 24ماجع نفت ، الصفحة ال (250) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (251) 
 . 14فت ، الصفحة الماجع ن (252) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (253) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (254) 

 11الحالة  
  الحالة في الصومال 

 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  14الم يييييو ة  ييييت  8398لجدتيييية  ييييت ا 
  ر ييع الييوي نييار زموج يي  (2018) 2444، ا هييو المجدييف الييياار 2018

الحظيييا المفييياضع  دييييى األسيييدحة، ضحظيييا التييييفا، ض جمييييد األرصييييدة، 
مجدييييف  دييييى مريتايييييس ضالجييييباءات المحييييد ة المتييييتهَد ي  التييييت  اضييييهس ال

 (2012) 2060ض  (2011) 2023ض  (2009) 1907ناارا ييييييييييي    يييييييييييت
، ض جد يييييد الا يييييع الجبئيييييت لحظيييييا األسيييييدحة ض يييييداميا (2013) 2111 ض

 .( 255)اإل فسء المت دية زسلصومسل

ممثديييييت مريتاييييييس    جمييييييع أ  يييييسء المجديييييف،   يييييال  ييييي    ضرحيييييب  
ميييي  الطظيييسم الييييدا دت    37ضجي يييو ت ضالصيييومسل المييييد وي  زموجيييب الميييس ة  

ضضييية  ديييى مريتاييييس. ضإضيييس ة مليييى ذليييك،  الم نيييت، ز نهيييسء الجيييباءات المفا 
 حييظ أ  ييسء المجدييف أل التهفيييف ميي  حييدة التييو اات  ييت مط ييية اليييال  

اإليجسمييية مييي     ريتايييس ضإثيوبيييس، ضالد طسمييية األ اييييت، ض  سيييمس التيييسرب مييي  م 
.  ( 256) جي ييو ت ضإريتايييس، كييسل  ييسمال رئيتيييس ييييف ضراء نييااررم ر ييع الجييباءات 

ست المتحيييدة مليييى أل  يييدم ضجيييو  أ لييية حسلييييس  يييابط  كميييس أشيييسر ممثييي  الو يييي 
ميي  الييياار    1 مريتايس زحاكة الر سب، ضرو مس ا تاف زيي  المجدييف  ييت الفييياة 

  ، شيييييكه  التيييييطد اليييييوي ا تميييييدت  ديييييي  الو ييييييست المتحيييييدة (2018) 2444
. ضنييسل ممثيي  ا  حييس  الاضسييت منيي  مييوال أ ييوام  ( 257) لدتصويت الم يد لدييياار 

م أي أ لييية ميط ييية  ديييى   يييم أسيييماة لدييييوى ال ليييم ُ يييي  هدامييية  يييت المط يييية.  دَّ
ضأضييسف نييسئال منيي   ييت أ يييسب التغيييياات التييت حييدثت  ييت اليييال األ اييييت،  

جي ييييو ت ضإريتايييييس زقنيييي  يرييييك   هد ييييدا لدتييييالم  أصيييي ح  صييييطيف الطييييباع مييييي   
 . ( 258) أي س  ضاألم  الدضليي  م  المتسئ  التت  فس  ديهس البم  

 __________ 

  .48ض  44ض  41 ض 14ض  13ض  4، الفياات (2018) 2444الياار  (255) 
 (256) S/PV.8398 مثيوبييس(،  4)الممدكة المتحيدة(، ضالصيفحة  4ض  3، الصفحتسل(

 7)كسزا تيتسل(، ضالصيفحة  7 ض 6)التيويد(، ضالصيفحتسل  6ض  5ضالصفحتسل 
 9ض  8ل تس)الو ييييييست المتحيييييدة(، ضالصيييييفح 8)ا  حيييييس  الاضسيييييت(، ضالصيييييفحة 

 10ة )رولطيدا(، ضالصيفح 10ض  9)مولطدا(، ضالصيفحتسل  9) انتس(، ضالصفحة 
) ضلييييييية موليفييييييييس المت يييييييد ة اليومييييييييست(،  11)غيطييييييييس ا سيييييييتوائية(، ضالصيييييييفحة 

 12)الكويييييييت(، ضالصييييييفحة  12ض  11)مييييييياض(، ضالصييييييفحتسل  11 ضالصييييييفحة
 16ض  15)الصيييييييييييومسل(، ضالصيييييييييييفحتسل  14-12)الصيييييييييييي (، ضالصيييييييييييفحست 

  )مريتايس(. 17ض  16 ت(، ضالصفحتسل  و )جي
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (257) 
 . 7الماجع نفت ، الصفحة  (258) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8341
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8398
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ملييى أنيي   ط غييت   ثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييستضأشييسر مم 
سق  دييى أرع الوانييع،  يييييم الجييباءات  ييت ضييوء   ييورات الحسليية ضالتييي 
. ( 259)س كيييييسل أمييييياا حتميييييييسضأل ر يييييع الجيييييباءات المفاضضييييية  ديييييى مريتايييييي 

ضبسلمثييي ، نيييسل ممثييي  الكوييييت مل ر يييع الجيييباءات ريييو زمثسزييية رسيييسلة مليييى 
س أل المجدييييف  تفس ييي  مييييع الت ييييورات اإليجسمييييية المجتميييع الييييدضلت مفس ريييي 

 .( 260)أجدهس ضيا ع الجباءات  طدمس  بضل األس سب التت ُ اضت م 

ملييى أل ر ييع الجييباءات المفاضضيية  دييى  ضأشييسر ممثيي  مثيوبيييس  
ضأكييد أنيي     ييبال رطييسك  مريتايس   ي طت أل المط ية  سلية م  التحديست.

حسجيية ملييى الت ييسضل مييي  مدييدال مط ييية اليييال األ اييييت ضلدييد م الجييس  ميي  
تمييع الييدضلت، ميطمييس  واصيي  المط ييية الم ييت نييدمس نحييو  حييييق نييدر المج
. ضرحيييب ممثييي  ( 261)مييي  التيييالم ضا سيييتياار ضالتكسمييي  ا نتصيييس ي أك يييا

ما ييع الجييباءات المفاضضيية  دييى مريتايييس، ضأشييسر ملييى أل  ق يييد  جي ييو ت 
كييد أرمييية     (2018) 2444  هييسذ الييياار أ  ييسء المجدييف زسإلجمييسع 

. ( 262) تييوية المطسز ييست زسلوسييسئ  التييدمية، زمييس  تفييق مييع اليييسنول الييدضلت
ضأ اب ممث  مريتايس    شكان إلثيوبيييس ضالصييومسل  دييى الييد وة ملييى ر ييع 

ن لدحييوار ال طييسء الييوي أجا يي  مييع الجييباءات  ييورا، ضأ يياب  يي   يييد ا مدييد
، ض ييييييدن كيييييي  ميييييي  الممدكيييييية المتحييييييدة، زصييييييفتهس نسئميييييية  دييييييى الصيييييييسغة
ضكسزا تيييييييييتسل، زصيييييييييفتهس رئيتييييييييية الدجطييييييييية المطريييييييييقة  ميييييييييال زيييييييييسليااري  

 .( 263)ريتايسضإ زرقل الصومسل (2009) 1907ض  (1992) 751

ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت الصييييومسل، رح ييييت ممثديييية الممدكيييية  
مطييت ضنسلييت منهييس زسلتيدم المحيياز حتييى اآلل زرييقل اإلصييالح األ المتحدة 

 ت دييع ملييى مبيييد ميي  الت ييسضل مييي  التييد ست الصييومسلية ض ايييق اله ييااء 
ضأ يياب ممثدييو التييويد ض انتييس ضبولطييدا . ( 426)الم طت متطفيو حظييا األسييدحة

 يي  آراء ممسثدييية زريييقل اليييدضر الحسسيييم اليييوي    يييي  نظيييسم الجيييباءات  يييت 
س زسلحيييد مييي  الجهيييو  الدضليييية الااميييية مليييى  حيييا حاكييية الرييي سب، ض  سييييم

مصيييس ر  مويدهيييس مييي   يييالل مكس حييية ا  جيييسر غييييا المرييياضع زسألسيييدحة 
 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (259) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (260) 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (261) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (262) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (263) 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (264) 

ملى أل نظسم الجباءات  تيييح يد . ضأشسر ممث  التو ( 265)ضالفحم الصومسلت
المجييسل لد طييسء الهييسم لديييوات الومطييية الصييومسلية، ميطمييس نييسل ممثيي   انتييس 
ات مل اإل فيييسءات مييي  حظيييا األسيييدحة التيييت  يييط   ديهيييس نظيييسم الجيييباء

 مكييييه  الصييييومسل ميييي  الحصييييول  دييييى ال تييييس  الييييوي يحتسجيييي  لمكس حيييية 
ضبيطمييس أنييا ممثيي  . ( 266)الجمس ييست اإلررسمييية، مييد م ميي  شيياكسئ  الييدضليي 

الو يييست المتحييدة زسلتيييدم الك يييا الييوي أحييازن الصييومسل  دييى مييدى ال يييد 
المسضت، أشسر ملى أل اليدرات الصومسلية، زمس  ت ذلك مس  ت دق متطفيو 

لييييييو  المت يييييية  دييييى األسييييدحة ضالحظييييا المفيييياضع  دييييى  جييييسرة الفحييييم ا
 دييد، ضالفتييس ، الالصومسلت،    بال محييدض ة زتيي ب الظيياضف األمطييية  ييت 

 .( 267)الحوكمة ض فسضت التيدم المحاز  ت مجسل 

ضرحيييب ممثييي  رولطيييدا ”ز ضيييس ة م يييس يا نسئمييية ميييوا هس لييي  راج  
 ئحيية الجييباءات لما ك ييت أ مييسل ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت“  ييت   دييى
ل ي دييم أضلئييك الييو    ا ك ييول . ضأ ييس  زقنيي   ط غييت أ(2018) 2444الياار 

المجدييييييف أظهييييييا التباميييييي  زسلتصييييييدي لهييييييون رييييييون األ  ييييييسل الرييييييطي ة أل 
مثييي  ا  حيييس  الاضسيييت  ييي  أسيييف  ألل م يييدي . ضأ ييياب م( 268)الممسرسيييست

الياار أ رجييوا أحكسمييس   كييد  دييى أل ال طييف الجطتييت ضال طييف اليييسئم  دييى 
ذليييك  نيييوع الجيييطف م ييييسر مطفصييي  لفييياع الجيييباءات، زيييسلاغم مييي  كيييول 

ا المجدييف مرييمو   ييت ممييسر الم ييس يا الاارطيية ليي  راج  ييت ا ليسئميية. ضذكييه
ة موضوح زموجب الفص  التييسزع زقل المتسئ  المتصدة زسلجباءات مطظَّم

ميييي  ميثييييسق األمييييم المتحييييدة، الييييوي  ت دييييق موجييييو  أ  ييييسر  هييييد  التييييالم 
ضاألميي  الييدضليي . ضذكييا أل أي  فتيييا أضسييع لييولك المونييف  ط ييوي  دييى 

قلة ال طيييف  ييييدال   سليييية أ ضات الجيييباءات ضأرميتهيييس. ضأكيييد أل متييي    يييا
 سشييا، ضنييسل الجطتت ضالجطتسنت ليتت جبءا م  ا تصييسص المجدييف الم

منيي  مذا أرا ت اليييدضل أل  طيييسنل ريييون المتييسئ ،  يط غيييت لهيييس أل   اضيييهس 
 .( 269)الماأة   دى مجدف حيوق اإلنتسل ضلجطة ضضع

ات ر ممث  الصومسل  ت مدا دت   دة نيسر  ت دييق زييسلجباءضأثس 
ديييى المفاضضيية  ديييى الصيييومسل. أض ،  حيييظ أل الجيييباءات المفاضضييية  

الصييومسل، التييت  فييس  ديهييس الييبم ، شييكدت محييدى أنييدم نظييم الجيييباءات 
 __________ 

) انتييييس(،  9ض  8ويد(، ضالصييييفحتسل )التيييي  6ض  5الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحتسل  (265) 
  )مولطدا(. 9ضالصفحة 

  ) انتس(. 9ض  8)التويد(، ضالصفحتسل  6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (266) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (267) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (268) 
 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (269) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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التت  اضتهس األمم المتحدة  دى اإلمالق ضبقضسع الو يييست كييولك. ضأكييد 
حييد ة موضييوح لاصييد الا ييع الكسميي  لدجييباءات  دى أرمية ضجو  م ييس يا م

دييى الصييومسل، مرييياا ملييى أنيي  مذا لييم ُ تهييو   ييوات محييد ة المفاضضيية  
ضيمكييييي  التحييييييق مطهيييييس،  تيييييتتيوع الحيييييوا ب  ديييييى ا متثيييييسل ضضاضيييييحة 

لم سلب المجدف ضسييتتيد    سلييية منهييسء نظييسم الجييباءات زصييورة ك ييياة. 
ف  ط غييييت أل  تييييتهدف ثسنيييييس، ذكييييا أل الجييييباءات التييييت يفاضييييهس المجديييي 

رييي سب ض طظيييم الدضلييية اإلسييالمية  يييت الجمس ييست اإلررسمييية مثييي  حاكيية ال
س زسسم  ا ل(، التت    بال  رييك   هد ييدا ال ااق ضالرسم )الم اضف أي 

  ياا لدتييالم ضا سييتياار  ييت الصييومسل. ضز ييم أنيي    يمكيي  ضنييف  ييد ق 
تهداف ض ييدميا األسييدحة غيييا المريياض ة ضالمييوار  ملييى الصييومسل م  زسسيي 

مهس  دييييك الجمس يييست اإلررسمييييية. الرييي كست التجسرييييية اليسئمييية التييييت  تيييتهد
درة الصييومسل  دييى ماان يية ضحمسييية ضمدب أي س المتس دة  دى  حتي  نيي 

حدض ن ال اية ضالمطس و ال حاية ضالجوييية األ يياى. ثسلثييس،  ييت سيييسق اإلشييسرة 

أكييد أل  ، ( 270)ايسملى أحدث  يايَاي  لفايق الاصد الم طت زسلصومسل ضإريت 
ز نريييسء نس يييدة  تيييكاية  يييت مابييياة يريييك   نييييسم اإلميييسرات ال ابيييية المتحيييدة  
جديييييف ضيييييييوع ضحيييييدة الصيييييومسل ضسييييييس     انتهسكيييييس صيييييسر س ليييييياارات الم 

ضسييالمت  اإلنديميييية. ض يييت الهتيييسم، أ يياب  ييي  رأي مفيييس ن أل جيييو ة  ييييسريا  
ق  ييت   ايييق الاصييد كسنييت متفسض يية زتيي ب ضيييق الونييت الييوي يي ييي  الفاييي 

ضأضصييى مطييي  ميييا  ايييق   الميدال  ت الصومسل ضإلييى متييتوى   يياة الفايييق. 
لتحتييي     ( 2018)   2444لياار  اله ييااء الم طييت زسلصييومسل المطرييق  مييال زييس 

اض ال   زسلمهسم الموكدة ملي . ض الضة  دى ذلك، أضصى زس تيسر   اائيي   
 . ( 712) سدفهم  جمو ة أ اا  زمتتوى   اة  يطية ضإنديمية أ دى م  م  م 
 

 __________ 

 (270) S/2017/924  ضS/2018/1002 . 
 (271) S/PV.8398 14-12، الصفحست . 

  
 اإلجراءات المتََّخرذة لحفرظ السرالم واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما  -  رابعا 

   من الميثاق   42عمال بالمادة  
 42المس ة  
مذا رأى مجديييييف األمييييي  أل التيييييداميا المطصيييييوص  ديهيييييس  يييييت  

هييس لييم  ييف زيي ، جييسز ليي  أل  تهييو ن    فييت زييسلغاع أض ث ييت أ 41 المييس ة
ز ايق اليوات الجوية ضال حاية ضال اية م  األ مييسل مييس  دييبم لحفييظ التييدم 

ون األ مييسل ضاألم  الييدضلت أض إل س  يي  ملييى نصييسز . ضيجييوز أل  تطييسضل ريي 
المظيييييييسراات ضالحصيييييييا ضال مدييييييييست األ ييييييياى ز اييييييييق الييييييييوات الجويييييييية 

 لمتحدة.اال حاية أض ال اية التسز ة أل  سء األمم  أض
 
 مالحظة 
  42  تطسضل اليتم الاازع ممسرسست مجدف األم  المتصدة زسلمييس ة  

ق،  يمييس  ت دييق زييسإلذل ل مديييست حفييظ التييالم ضاليييوات المت ييد ة  ميي  الميثييس 
 . ( 272) سلتد   اإلنديمية ز الجطتيست زسستهدام اليوة ضاإلذل لدمطظمست 

ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، أذل المجديييف زسسيييتهدام الييييوة  
زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، ألغيييااع صيييول التيييالم ضاألمييي  

 __________ 

ي ييياع الجيييبء الثيييسم  الحيييس ت التيييت أذل  يهيييس المجديييُف لدمطظميييست اإلنديميييية  (272) 
زسسيييتهدام الييييوة. أميييس الحيييس ت التيييت ميييطح  يهيييس اإلذل ل مدييييست حفيييظ التيييالم 

سشييا  ييت سيييسق  يياع ض يييست زسسييتهدام اليييوة،  تييا   فسصيييدهس  ييت الجييبء ال 
   مديست حفظ التالم.

ل ييد  ميي  ز ثييست حفييظ التييالم ضاليييوات المت ييد ة الدضليي  أض اسييت س  همس، 
الوس ى، ضجمهورييية الجطتيست،  ت ال وسطة ضالهاسك، ضجمهورية أ ايييس 

كونغيييو الديميااميييية، ضجطيييوب التيييو ال )زميييس  يييت ذليييك  ار يييور ضمط يييية ال
 أميت(، ضالتو ال، ضالصومسل، ضل طسل، ضلي يس، ضمسلت، ضرس تت.

يي . ضي يياع اليتييم الفا ييت ضيطيتم روا اليتم ملى نتييمي   ييا  
أليييف اليييياارات التيييت أذل  يهيييس المجديييف زسسيييتهدام الييييوة زموجيييب الفصييي  

يغ ييت اليتييم الفا ييت زييسء مطسنرييست المجدييف  زع ميي  الميثييسق،  يمييسالتييس
 .42ذات الصدة زسلمس ة 

 
 42بالمادة  القرارات المتعلقة - ألف
ا المجدييف م   شييسرة صييايحة ملييى   ت الفتاة نيد ا سييت ااع، لييم يرييِّ
مييي  الميثيييسق  يييت ناارا ييي . غييييا أنييي  ا هيييو  يييدة نييياارات زموجيييب    42 ة  الميييس 

الفص  التسزع م  الميثسق أذل  يهس ل  ثست حفييظ التييالم ضاليييوات المت ييد ة  
ال  ثييست ضاليييوات التييت نرييا هس مطظمييست منديمييية،    الجطتيييست، زمييس  ييت  يهييس 

جميييع  وسييسئ  الالزميية“ أض ” زسسييتهدام ”جميييع التييداميا الالزميية“ أض ”جميييع ال 
 الوسسئ “ لصول التالم ضاألم  الدضليي  أض م س  همس ملى نصسمهمس.  

لمبيييد ميي  الم دومييست  يي  اإلذل لد  ثييست زسسييتهدام اليييوة  ييت  
  ثييست المييوكورة أ نييسن، انظييا المالحييق المسضييت، زمييس  ييت ذلييك ز ييض ال

 مدييية ميي   التييسزية. ضلمبيييد ميي  الم دومييست  يي  الو يييست المحييد ة لكيي هع 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/924
https://undocs.org/ar/S/2018/1002
https://undocs.org/ar/S/PV.8398
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مييييييم المتحييييييدة لحفييييييظ التييييييالم، انظييييييا الجييييييبء ال سشييييييا ميييييي   مديييييييست األ
 المدحق. روا

، كار المجدف  قكيد مذن  زسستهدام اليوة  يمس 2018ض ت  سم  
الطبا يييست. ض ييييت أ اييييييس،  يمييييس  ت ديييق زمجمو ييية متطو يييية مييي  الحييييس ت ض 

ل  ثيية جد  المجدف اإلذل   تص  زسلحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى، 
األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية 

، ( 273)سييسئ  الالزميية“ لتطفيييو ض  تهييسزسسييتهدام ”جميييع الو  أ ايييييس الوسيي ى
ضلديوات الفانتية زسسييتهدام ”جميييع الوسييسئ “ لتيييديم الييد م الترييغيدت ملييى 

 .( 274)ال  ثة لدى   اضهس له ا جتيم

ر ض يمييس  ت دييه   ق زسلحسليية  ييت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، كيياه
ياار المجدف  قكيد مطح اإلذل ل  ثة مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق ا سييت 

 ييييت جمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية زس هييييسذ ”جميييييع التييييداميا الالزمييييية“ 
 .( 275)مو  تهس لالض الع 

ض يمييس  ت دييق متييد يست األسييدحة ضاأل تييدة المتصييدة مهييس المطيوليية  
  المجدييف األذضل،  ت انتهسك لحظا  وريد األسدحة، مييد م  لي يس ضإليهس 

، (2016) 2292ميي  الييياار  8ض  4التييت ضر ت ألضل ميياة  ييت الفيييا ي  
رت  تصاف زصفتهس الومطية أض    مايق مطظمست ل األ  سء، ض لددض 

منديمية، زسستهدام ”جميع التداميا التت  يت يييهس الظيياضف المحييد ة“  طييد 
مجييااء  مديييست  فتيييل التييف  ضحجييب األصييطسف أثطييسء  مديييست التفتيييل 
 دييك، ضشييد   دييى أل  مديييست التفتيييل  ط غييت أل  جيياي  ييت امتثييسل  ييسم 

نول الييدضلت لحيييوق اإلنتييسل، ” ضل التتيي ب نتسنت ضاليسلديسنول الدضلت اإل
 ت أي  ق يا   م ار ل  أض التد    دييى نحييو غيييا م ييار  ييت ممسرسيية 

. ض يمييييس  ت دييييق متهايييييب المهييييسجاي  ملييييى األراضييييت ( 276)“حييييةحاييييية المال
 8ض  7الدي ييية ض  ارييس ضمطهييس، جييد  المجدييف األذضل الييوار ة  ييت الفييياات 

ملييييى اليييييدضل األ  ييييسء، ضريييييت  (2015) 2240ميييي  اليييييياار  10ض  9 ض
مطظمييست منديمييية، لدمرييسركة  ييت   تصاف زصفتهس الومطية أض    مايق

مكس حيييية  هايييييب المهييييسجاي  ضا  جييييسر زسل رييييا، زس هييييسذ ”جميييييع التييييداميا 
لمهييييييييسجاي  المتطسسيييييييي ة مييييييييع الظيييييييياضف المحييييييييد ة“ لمواجهيييييييية مهابييييييييت ا

لمتجاي  زسل را  طييد  طفيييو  مديييست  فتيييل التييف   ييت أ ييسلت ال حييسر ا أض
 __________ 

 . 38، الفياة (2018) 2448الياار  (273) 
 . 69اجع نفت ، الفياة الم (274) 
 . 35، الفياة (2018) 2409الياار  (275) 
 . 1، الفياة (2018) 2420الياار  (276) 

لالشت سن  ت استهدام  ن سلة التسح  الدي يت مذا كسنت لد هس أس سب م يولة
 دييك التييف  لتهايييب المهييسجاي  أض ا  جييسر زسل رييا، ضحجييب  دييك التييف  

. ضأ ييس  المجدييف أي ييس  قكيييد ( 277)التت  قكد استهدامهس  ت رييون األنريي ة
، التييييييييت أضضييييييييحت أل اإلذل (2015) 2240ميييييييي  الييييييييياار  11لفييييييييياة ا
سسييتهدام اليييوة   يتيياي م   دييى مهابييت المهييسجاي  ضالمتجيياي  زسل رييا ز 

  ييسء  ت أ سلت ال حا ن سليية التييسح  الدي ييت، ض  يمييف حيييوق الييدضل األ
 .( 278)يس هس زموجب اليسنول الدضلتأض التبامس هس أض مت ضل

أ ييييس  المجدييييف  قكيييييد اإلذل    ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت مييييسلت،   
كسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  طييوح ل  ثيية األمييم المتحييدة المت المم 

،  ( 279)  ييت مييسلت زييقل  تييتهدم ”جميييع الوسييسئ  الالزميية“ لالضيي الع مو  تهييس 
دييييوات الفانتيييية أي يييس زيييقل  تيييتهدم حتيييى انتهيييسء ض يييية ال  ثييية المتكسمدييية  ضل 

  دييى مدييب  ”جميع الوسسئ  ال اضرية“ لدتد   م  أجيي    ييم ال  ثيية، مطييسءً 
حسلييية   اضيييهس لتهد يييد ضشييييك ض  ييييا، ضذليييك  يييت    مييي  األميييي  ال يييسم،  يييت 

. ض  ال    ذلك، مدب المجدييف ملييى  ( 280) حدض  ندرا هس ضمطسمق انترسررس 
 . ( 281) “ ثة المتكسمدة أل  واص   طفيو ض  تهس زس تمس  ”مونف است سنت ال   

اإلذل  أ س  المجدييف  قكيييد ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت الصومسل،  
داميا الممطييوح ل  ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل، زس هييسذ ”جميييع التيي 

الالزمييييية“ لتطفييييييو ض  تهيييييس،  يييييت مميييييسر ا متثيييييسل التيييييسم  لتباميييييست اليييييدضل 
موجييييب اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت ضاليييييسنول الييييدضلت لحيييييوق المرييييسركة ز 

اسييتيالل  اإلنتييسل، ضا حتيياام التييسم لتيييس ة الصييومسل ضسييالمت  اإلنديمييية ض 
رن مييي  نييياا 8ض  7التيسسيييت ضضحد ييي ،  ديييى الطحيييو الم يييي   يييت الفييييا ي  

ضييييييس ة ملييييييى ذليييييييك، جييييييد  المجدييييييف، لميييييييدة . ضبسإل( 282)(2017) 2372
 1846ميييييي  الييييييياار  10 شييييييهاا، األذضل الممطوحيييييية زموجييييييب الفييييييياة 13
لديييييييدضل ضالمطظميييييييست  (2008) 1851مييييييي  اليييييييياار  6ضالفيييييييياة  (2008)
نديمييييية المت سضنييييية مييييع التيييييد ست الصيييييومسلية  ييييت مكس حييييية الياصيييييطة اإل

 .( 283)ضالت و المتدح  ت ال حا ن سلة سواح  الصومسل
 __________ 

 . 2ياة ، الف(2018) 2437الياار  (277) 
 الماجع نفت .  (278) 
 . 32، الفياة (2018) 2423الياار  (279) 
 . 53ة الماجع نفت ، الفيا  (280) 
 . 33الماجع نفت ، الفياة  (281) 
  .6، الفياة (2018) 2431؛ ضالياار 1، الفياة (2018) 2415الياار  (282) 
 . 14، الفياة (2018) 2442الياار  (283) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1851(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
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س  ت دييق زسلحسليية  ييت  ار ييور  ييت التييو ال، مييد  المجدييف ض يميي  
اإلذل لد مديييية المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  يييت  ار يييور 

 15طحييو المطصييوص  دييي   ييت الفييياة زس هسذ اإلجييااءات الالزميية،  دييى ال
ث ال  ثيييية أي ييييس  دييييى ا هييييسذ ”جميييييع ، ضحيييي (2007) 1769ميييي  الييييياار 

التييييداميا الالزميييية“،  ييييت حييييدض  نوا ييييد ا شييييت سك التييييت   تمييييدرس، لحمسييييية 
 .( 284)ضم دا هس  موظفت األمم المتحدة

ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت أميت، أشييسر المجدييف ملييى أل ض ييية اليييوة   
طييية الم نتيية ألميييت المت دييية زحمسييية المييدنيي ،  دييى الطحييو الم ييي   ييت  األم 
،  رييم  ا هييسذ ”اإلجييااءات ال يياضرية“  ( 2011)   1990م  الياار   3الفياة 

لحمسية المدنيي  الم اهضييي  له ييا ال طييف ال ييدنت الوشيييك، زصيياف الطظييا  
ضأكييد  ييت رييوا الصييد   دييى أنيي   يي ذل لحفظيية التييالم زييسلدجوء     مصييدرن، 

 طيييييد    مليييييى ”جمييييييع الوسيييييسئ  ال ييييياضرية“، زميييييس  يييييت ذليييييك اسيييييت مسل الييييييوة 
 . ( 285) نت سء، م  أج  حمسية المدنيي  الم اَّضي  له ا ال طف ال دنت ا  

ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت جطييوب التييو ال، أذل المجدييف ل  ثيية  
تييو ال زسسييتهدام ”جميييع الوسييسئ  الالزميية“ األمييم المتحييدة  ييت جطييوب ال

اإلنديميييية لتق يييية المهيييسم الموكدييية مليهيييس، كميييس أذل المجديييف لييييوة الحمسيييية 
م ”جميييع الوسييسئ  الالزميية، زمييس  ييت ذلييك ا هييسذ مجييااءات را  يية زسسييتهدا

. ( 286) طيييد ا نت يييسء ض تيييييا  ضرييييست نرييي ة“، مييي  أجييي   طفييييو ض  تهيييس
ية ال  ثة  رييم  سييد ة اسييتهدام ”جميييع ضشد  المجدف كولك  دى أل ض 

س، الوسيييسئ  الالزمييية“ لحمسيييية ميييوظفت األميييم المتحيييدة ضمطريييآ هس ضم يييدا ه
  ميي  التهد ييدات، زصيياف الطظييا  يي  المصييدر، ض هيئيية ضلحمسييية المييدنيي 

الظيييياضف الم ا ييييية إليصييييسل المتييييس دة اإلنتييييسنية، ض  ييييم  طفيييييو ا  فييييسق 
 .( 287)تو ال ض مدية التالمالمت دق زح  الطباع  ت جمهورية جطوب ال

ض ت األمايكتي ،  يمس  ت دييق زسلحسليية  ييت رييس تت، أذل المجدييف  
ال دالييية  يييت ريييس تت زسسيييتهدام ”جمييييع  م المتحيييدة ليييد م نظيييسمل  ثييية األمييي 

الوسسئ  الالزمة“ لالض الع مو  تهس المتمثدة  ييت   ييم الرييامة الومطييية 
 .( 288)ض  ويارس الهس تية 

 __________ 

  .48ض  15، الفيا سل (2018) 2429الياار  (284) 
 . 11، الفياة (2018) 2445الياار  (285) 
  .9ض  7، الفيا سل (2018) 2406الياار  (286) 
 . 12الماجع نفت ، الفياة  (287) 
 . 14، الفياة (2018) 2410الياار  (288) 

ض ييت أضرضبيييس،  يمييس  ت ديييق زسلحسليية  يييت ال وسييطة ضالهاسيييك، أذل  
لمجدف لددضل األ  ييسء التييت   ميي   حييت راييية  مدييية ألثيييس التسز يية ليييوة ا

األمدتييت زس هييسذ سزع لمطظميية حدييف شييمسل ا  حييس  األضرضبييت ضالوجييو  التيي 
ا  فييييسق ميييي   2ألييييف ض  - 1”جمييييع التييييداميا الالزميييية“ لتطفيييييو الميييا يي  

؛ ( 289)اإلمييسري ال ييسم لدتييالم  ييت ال وسييطة ضالهاسييك ضكفسليية ا متثييسل لهمييس
ضا هسذ ”جميع التداميا الالزمة“، مطسء  دى مدب  مدية ألثيييس التسز يية ليييوة 

شييمسل األمدتييت، لدييد سع  ض ميييا نيييس ة مطظميية حدييفا  حييس  األضرضبييت أ
 .( 290)لدمطظمة الموكورة     دك ال مدية أض الوجو  التسزع 

س  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت ل طييييسل، جييييد  ض ييييت الريييياق األضسييييط،  يميييي  
المجدييف اإلذل الييوي مطحيي  ليييوة األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل طييسل زس هييسذ 

لكفسلييية  يييدم  ”جمييييع ميييس  ديييبم مييي  مجيييااءات“  يييت مطيييسمق انتريييسر نوا هيييس
اسييتهدام مط ييية  مديس هييس لدييييسم زقنريي ة م س ييية ميي  أي نييوع، ضلميسضميية 

س هييييس، ضلحمسييييية مييييوظفت األمييييم زييييسليوة ميييي  الييييييسم مواج   محييييسض ت مط هييييس
المتحييدة ضماا يهييس ضمطرييآ هس ضم ييدا هس، ضكفسليية أميي  ضحاييية  طييي  مييوظفت 

ميييييدنيي  األميييييم المتحيييييدة ضال يييييسمدي   يييييت المجيييييسل اإلنتيييييسنت، ضلحمسيييييية ال
 .( 291)الجتدي الم اضي  لتهد د ضشيك زسل طف 

 
   42لمادة با المناقشات المتعلقة  - باء
لمرمولة زس ست ااع، ضر ت مشسر سل صييايحتسل  الل الفتاة ا 

مييي  الميثيييسق  يييت سييييسق ميييداض ت المجديييف. ضنيييد ضر ت  42مليييى الميييس ة 
مجديييف  يييت مميييسر التيييت  ييييدرس ال 8262اإلشيييسرة األضليييى  يييالل الجدتييية 

ال طييييد الم طييييول ”صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي “،  دييييى لتييييسل ممثيييي  
 ييت  مديييست  تييكاية الوي أكد أنيي   ط غييت لدييدضل التييت  رييسرك  ال اازي ، 

أل  يدم  يسريا  ضرية ملى المجدف حتى  تتطى رصد  42زموجب المس ة 
درس ز  اإلشييييسرة الصييييايحة  . أمييييس( 292)ميييياافسلو ييييية زصييييورة مت ييييد ة األ ييييييه

الم ييييو ة  يييت  8334 ييييد ضر ت  يييالل الجدتييية  42الثسنيييية مليييى الميييس ة 
ملييى ا  جييسن  ممسر ال طد نفت ،  دى لتسل ممثدة كوبس، التت أشسرت زيدييق

المتبا د  ت المجدف لالستطس  ”زرك  مفار ضمت ج “ ملى الفص  التسزع 
جدييف يتيياع جييدا زييسلدجوء ملييى الميثييسق، ضأ ابييت  يي  أسييفهس ألل المميي  

م  الميثسق  ضل أل يتتطفد الهيييسرات األ يياى  42 ض 41أحكسم المس  ي  
 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2443الياار  (289) 
 . 6نفت ، الفياة  الماجع (290) 
 . 19، الفياة (2018) 2433الياار  (291) 
 (292) S/PV.8262 57، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
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ضل  مسمييس، زمييس  ييت ذلييك  دييك المطصييوص  ديهييس  ييت الفصيي  التييس س، ض 
 .( 293) وانب ذلك الطظا  ت

ض الل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، أجيياى المجدييف مييداض ت زرييقل  
م لتطفيييو ض يييست حمسييية   سلية استهدام اليوة م  نِّ    مديييست حفييظ التييال

ليي “ المييييدنيي   ييييت ممييييسر ال طييييو  الم طونيييية ”صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدض 
(، 13م المتحييدة لحفييظ التييالم“ )الحسلييية (، ض ” مديييست األميي 12)الحسليية 

 (.14”حمسية المدنيي   ت الطباع المتدح“ )الحسلة  ض
 
 12الحالة  
  صون السالم واألمن الدوليين 

، زم ييس رة ميي  الكويييت التييت  ولييت 2018شيي سر/  اا ا  21 ييت  
 يييت  8185رئسسييية المجديييف  يييالل ذليييك الريييها،  ييييد المجديييف الجدتييية 

طييد المييوكور أ ييالن ضال طييد الفا ييت الم طييول ”ميسصييد ميثييسق األمييم ممييسر ال  
الل الجدتيية، . ض يي ( 294)“ة ضم س ئ   ت صول التدم ضاألم  الدضليي المتحد

أكييد نسئيييب رئيييف مجديييف اليييوزراء ضضزيييا  سرجيييية  ضلييية الكويييت أنييي   يييت 
ز يييض الظييياضف،  طيييدمس    ييي  ي ال ييياق التيييدمية مليييى حييي  األزميييست، 

زسسييييتهدام اليييييوة لحفييييظ التييييدم ضاألميييي  الييييدضليي   يتييييمح الفصيييي  التييييسزع
مهمس. ضأكيييد أل  حاييييا الكوييييت يييييدم  لييييال  ديييى إل س  هميييس مليييى نصيييس أض

ضأحيييية أ ييو الفصيي  التييسزع  ييت ا  ت ييسر  طييدمس نت سميي  مييع غييبض   سلية 
. ضأ يياب ممثيي   انتييس  يي  ( 295)غسشييم ميي   ييالل  حيياك  تييكاي شييا ت
ايييا الكويييت ميهطييت أل اسييتهدام مونييف ممسثيي ، مرييياا ملييى أل  جابيية  ح
 .( 296)الدضلت  م اليسنول اليوة ض يس لدميثسق ضاضري أحيسنس لد

زقنيي  يجييب أل يتييتطد اسييتهدام اليييوة  ضأ ييس  ممثيي  كييوت  يفييوار  
المجدييييف ع صييييول التييييدم ضاألميييي  الييييدضليي  ملييييى مذل صييييس ر ميييي  زغييييا 

ار حصيياا لكييت يمطحيي  التييد ة اليسنونييية الالزميية لمطييع أي انتهييسك أض م ييا 
. ض ت سيسق ممسث ، رأى ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة ( 297) ت استهدامهس

اليوميست أن  يجب ا ت سر استهدام اليوة مالذًا أ ياًا حيطمس  تتطفد جميييع 
 __________ 

 (293) S/PV.8334 ، 70الصفحة . 
 شيي سر/ 1كيسل م اضضيًس  دييى المجديف مييوكاة مفسريميية ما يية ماسييسلة م ر ية  (294) 

  (.S/2018/85موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  الكويت ) 2018  اا ا 
 (295) S/PV.8185 10، الصفحة . 
 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (296) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (297) 

الصيييسرم لطظيييسم  ليب األ ييياى، ض ييييًس لدفصييي  التيييسزع ضميييع ا متثيييسلاألسيييس
 .( 298)األمااف   د ية 

 رة مييي  مولطيييدا التيييت  وليييت ، ضبم يييس2018أيسر/ميييس و  17ض يييت  
،  يييت 8262ذليييك الريييها،  ييييد المجديييف جدتيييت  رئسسيية المجديييف  يييالل 

 طول ”  بيب اليسنول الدضلت  ييت سيييسق ممسر ال طد نفت  ضال طد الفا ت الم
 .( 299)“صول التالم ضاألم  الدضليي 

اليييدضلت  أل أحيييد األركيييسل األسسسيييية لدطظيييسم ضأكيييد ممثييي  ميييياض  
زييقي مايييية  ت ييسرع مييع ميثييسق األمييم  تمثيي   ييت حظييا اسييتهدام اليييوة 

س ت يييسر الحجيييي  المتحيييدة. ضأ ييياب  ييي  اليديييق ميييي  نييييسم ز يييض ال ديييدال ز 
ضالتفتيييياات المهسلفييية لدييييسنول اليييدضلت  يييت نهسيييية الم يييسف ضالتيييت  ييييوع 

. ضأكييد ممثيي  ال اازييي  أل حظييا اسييتهدام اليييوة ( 300)نظسم األم  الجمييس ت
ضالييد سع  يي  الييطفف ضالتهوييي   حييد اليوا ييد اآلميياة؛ ميي  منيي  اليس ييدة؛رييو أ

الييييييوة زموجيييييب الفصييييي  التيييييسزع رميييييس اسيييييتثطسءال. ضأضضيييييح أل اسيييييتهدام 
المتدحة زقي شك     تمسشى مييع ميثييسق األمييم المتحييدة، يرييك   ييدضانس، 

( ضبيطميييس 29-)  3314 ديييى الطحيييو المحيييد   يييت نييياار الجم يييية ال سمييية 
سئية،  يييد حييوهر لدجوء  ستهدام اليوة  ت ظاضف استثط ا تاف زقل يمك  ا

اا ييية م  أل الياارات زرقل استهدام اليوة التت  تتاشييد زم ييس يا ذا ييية انف
سييتج   ميي   حييييق التييالم ”رييد س ز يييد المطييسل“. ضحييث الييدضل األ  ييسء 

 فييييتح ال ييييسب أمييييسم الطب يييية ا نفاا ييييية، ممييييس  هييييد  نظييييسم األميييي    دييييى أ ه 
سسييييم المجتمييييع سيييي  نييييسئال مل نيييياارات المجدييييف ُ تههييييو ز الجمييييس ت. ضاستا 

الدضلت ضيجب أل يه ع م   ييُ َذل لهييم زسلتصيياف زسلطيسزيية  يي  اآل يياي  
سءلة أمييسم مييَ  يييقَذل لهييم مييولك. ضيط غييت أل  يييدم الييدضل التييت  رييسرك لدمتيي 

 42 ييت  دمييييست  تيييكاية ميي  أجييي   طفييييو التييداميا المتو يييسة  يييت الميييس ة 
زصييورة دييف، حتييى  تتييطى رصييد  ييييدرس زسلو ييية  يييسريا  ضرييية ملييى المج

مت ييد ة األمييااف. ضأشييسر كييولك ملييى أل  دييك اليييوات نييد    ا ييدي  ييوذا 
 .( 301)“أزرق  س  تصاف ”مطسء  دى سد ة ضشا ية ن زرق، ضلكطه

 __________ 

 . 35الماجع نفت ، الصفحة  (298) 
مييس و  أيسر/   3مفسريمييية ما يية ماسييسلة م ر ية  كيسل م اضضييًس  ديى المجدييف ميوكاة   (299) 

  (. S/2018/417/Rev.1موجهة ملى األمي  ال سم م  ممثدة مولطدا )   2018
 (300) S/PV.8262 24، الصفحة . 
 . 57ض  56، الصفحتسل الماجع نفت  (301) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/2018/85
https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
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ضأ ييياب ممثييي  المكتييييك  ييي  اليديييق زريييك   يييسص مييي  اإلذل  
زسستهدام اليوة ضييد الجهييست الفس ديية ميي  غيييا الييدضل، ضذلييك زتيي ب  ييدم 

 .( 302) ت روا الصد  نول ضضوح اليس

أنيييي    يمكيييي  لدحكومييييست أل    ضأكييييدت ممثديييية الو يييييست المتحييييدة   
 تيييتهدم التييييس ة  ر يييس حيطميييس  ا كيييب الفظيييسئع الجمس يييية أض  طريييا أسيييدحة  

، يجييب   ت الييدمسر الرييسم  أض  كييول ضييسل ة  ييت اإلررييسب. ض ييت  دييك الحييس 
 دييى المجدييف أل يكييول متييت دا   هييسذ مجييااء زسسييتهدام سييد ت  الواسيي ة  

ذل زسستهدام اليييوة، ضالدجييوء  الط سق لفاع الجباءات، ضإنرسء المحسكم، ضاإل 
. ضذكييا  ( 303) “  طييد ال يياضرة ملييى ”سييد ت  الواسيي ة زموجييب الفصيي  التييسزع 

فصيييي   ال ممثييي   انتييييس أل نيييياارات المجدييييف التييييت  ت ييييم   ييييداميا زموجييييب  
التيييسزع، زميييس  يييت ذليييك اإلذل زسسيييتهدام الييييوة،  تيييس د  ديييى منفيييسذ الييييسنول  

 . ( 304) ال يسب  ت م  الدضلت ض دى ضمسل  دم م الت ما ك ت ا نتهسكس 
 
 13الحالة  
  عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم 

رة ميي  رولطييدا التييت  ولييت ، ضبم ييس 2018آذار/مييسرس  28 ييت  
 يييت  8218رئسسييية المجديييف  يييالل ذليييك الريييها،  ييييد المجديييف الجدتييية 
 الجمييس ت ميي ممييسر ال طييد المييوكور أ ييالن ضال طييد الفا ييت الم طييول ”ال ميي  

. ضأثطييسء الجدتيية، ( 305)“أج   حتي   مديست األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم
لتيييالم  ديييى أنييي  يجيييب  ديييى حفظييية ا شيييد ت ممثدييية ا  حيييس  األضرضبيييت 

حمسيييية الميييدنيي  ضاليييتمك  مييي  اسيييتهدام الييييوة  طيييدمس  ت ييياع الميييدنيول 
لدتهد ييد زييسل طف ال ييدنت، كمييس يجييب أل  كييول ال مديييست مجهييبة زييسأل ضات 

. ضنييييسل ممثيييي  جطييييوب أ ايييييييس مل حمسييييية ( 306)لييييك الصييييد لالزميييية  ييييت ذا
المييدنيي  يجييب أل  كيييول  ييت صيييميم ز ثييست حفييظ التيييالم، ضنييد  ت ديييب 

الحس ت استهدام اليوة، ض يس لو ية ال  ثة، ضبمس  تفق مييع  ذلك  ت ز ض
 .( 307)الت  يق اإلمسر اليسنونت الواجب

 __________ 

 . 60نفت ، الصفحة الماجع  (302) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (303) 
 . 36الصفحة الماجع نفت ،  (304) 
 آذار/ 2كييسل م اضضييًس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (305) 

  (.S/2018/184موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  رولطدا ) 2018مسرس 
 (306) S/PV.8218 65، الصفحة . 
 . 95الماجع نفت ، الصفحة  (307) 

ضشد   دة متكدمي   دى أرمية م ييس أل حفييظ التييالم، زمييس  ييت ذلييك   
ض اليييد سع  ييي   اليييد سع  ييي  اليييطفف أ م ييس أل  يييدم اسيييتهدام الييييوة م   يييت حسليية  

. ضسييدهط ممثيي  الكويييت ال ييوء كييولك  دييى ضيياضرة  و يييق أركييسل  ( 308) الو ييية 
الييطفف ضالو ييية، مييع التهد ييدات  حفييظ التييالم، مثيي  اسييتهدام اليييوة   س ييس  يي   

 . ( 309) حمسية  المتبا دة التت    كتاث ل دم األمم المتحدة ضمس  و ان م  

 ديييييى أل م ميييييسج الو ييييييست المت ديييييية شيييييد  ممثييييي  األرجطتيييييي  ض  
زحمسييية المييدنيي   ييت  مديييست حفييظ التييالم نييد شييكه  أحييد أرييم الت ييورات 

م التييت شييهدرس رييوا اليييال. ض ييت رييوا الصييد ، المت دية م  ثست حفظ التال
كار أل رييون المتييقلة    ط غييت الطظييا مليهييس ميي  مطظييور  تييكاي زحييت، 

سنت أضسييع  اكييب  دييى ا ميي  نهيي  سيسسييت ضإنتيي ميي   ط غييت أل  كييول جييبء
مطييييسء ميئيييية آمطيييية ضمحمييييية. ضأضييييسف نييييسئال منيييي  ميييي  األرمييييية زمكييييسل أل 

صيي  ملييى  هييم ضاضييح  واصيي  جميييع الييدضل األ  ييسء التحيياك نحييو التو 
ضمريييتاك لد اائيييق ضاآلثيييسر المتا  ييية  ديييى  ديييك األنرييي ة، ض  سييييمس  يييت 

  ميي  لدمييدنيي  المهييد   الحييس ت التييت  يت ييت اسييتهدام اليييوة لتييو يا األ
 .( 310)ال دنت زسل طف

زقنيي  ميي  األرمييية زمكييسل احتيياام  س  ممثيي  ا  حييس  الاضسييت ضأ يي  
ضرييت موا ييية  -األسسسييية لحفييظ التييالم  ميثييسق األمييم المتحييدة ضالم ييس أل

األمييييااف ضالحيييييس  ض ييييدم اسييييتهدام اليييييوة م    س ييييس  يييي  الييييطفف ضحمسييييية 
المتبا ييييدة التيييت ُماحييييت  ضأ يييياب  ييي  رأي مفييييس ن أل الميتاحيييستالو يييية. 

ميي  اا لتفتيييا  دييك الم ييس أل زرييك  مييال أض  طييحهييس   ييا مهييس، ضيط  ييق 
ا سييت سنت ضاليييوي ضمييطح  ذلك زصفة  سصة  دى مس يتمى زحفظ التييالم

حفظيية التييالم حييق ”ال ييدء زسسييتهدام اليييوة“. ضييياى مدييدن أنيي  مذا  يوضييت 
ى مريييسركي  ظييية التيييالم،  ييي ل ذليييك نيييد يحيييولهم ملييي التيييد ة المحس يييدة لحف
ميي  جد ييد أل اسييتهدام  ضأكييد ممثيي  غوا يمييس   .( 311)نر ي   ت الطبا ييست

اليوة يجب أل يكول  ائمس المالذ األ يا،   سيمس  طد التصيياف زسلطيسزيية 
سب التييت  يي  األمييم المتحييدة، ضأشييسر ملييى أنيي   ييت حييي  يمكيي   هييم األسيي  

 يف ضراء صيسغة ض يست  د و ملى الييسم ز مديست أكثا نوة،  يط غت أل 
 طيييية ز مدييييست حفيييظ التيييالم ز طسيييية  يييت ريييوا  طظيييا الدجطييية الهسصييية الم

 __________ 

)ا  حيييس  الاضسيييت(،  30)الكوييييت(، ضالصيييفحة  28الماجيييع نفتييي ، الصيييفحة  (308) 
)كوبييييييييس(،  96 طييييييييبضيال ال وليفسرييييييييية(، ضالصييييييييفحة )جمهورييييييييية  43ضالصييييييييفحة 
  ) ييت نسم(. 102 ةضالصفح

 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (309) 
 . 56الصفحة  الماجع نفت ، (310) 
 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (311) 

https://undocs.org/ar/S/2018/184
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
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. ضكارت ممثدة كوبييس اإل ييااب  يي  رأي ممسثيي ، حيييث نسلييت ( 312)جااءاإل
مل ض يييدرس غييييا ميتطيييع زيييقل موا يييية مجديييف األمييي   ديييى ال مدييييست التيييت 

ط ييوي  دييى اسييتهدام اليييوة زمييس  تجييسضز ن ييسق الم ييس أل األسسسييية يمكيي    
التيييالم ضأمييي  أ اا ريييس مييي   أل يتيييهم  يييت  حتيييي    سليييية  مدييييست حفيييظ

 .( 313)المدنيي  ض الموظفي الجيل أض الرامة أ

لتيايييا الييوي أ ييدن اليسئييد التييسمق ليييوة ض ييت سيييسق اإلشييسرة ملييى ا 
األميييم المتحيييدة الفاييييق كيييسرلوس أل ا يييو  ضس سيييسنتوس كييياضز، الم طيييول 

سز ي  لامم المتحدة“، شد  ممييثال جورجيييس ” حتي  أم  حفظة التالم الت 
يمييس  ت دييق ض  فيس  دى ضاضرة م  سل  غيياات  دى مجسل حفييظ التييالم  

 .( 314)اليوة زسلتدوك ال مديس ت ضاستهدام 
 
 14الحالة  
  يين في النزاع المسلححماية المدن 

ولطييييدا التييييت  ولييييت ، ضبم ييييس رة ميييي  م 2018أيسر/مييييس و  22 ييييت  
 يييت  8264 ييييد المجديييف جدتيييت   رئسسييية المجديييف  يييالل ذليييك الريييها،

أل  . ضذكيييات ممثديييية الو ييييست المتحييييدة ( 315)مميييسر ال طييييد الميييوكور أ ييييالن
مسييية المييدنيي   ييد و ال دييدال المتييسرمة زيييوات م ييس أل كيغييسلت المت دييية زح

يس ة ال تكايي   ت ضحييدات حفييظ التييالم ميي  اسييتهدام اليييوة ملى  مكي  ال
لحمسية المدنيي ، نظاا ملى أن  مذا كسل  دى اليييس ة ا نتظييسر ضنتييس مييويال 

 دى روا التوجي ،  يد يكييول الونييت نييد  ييست لمطييع ضنييوع رجييوم لدحصول 
مذا  ييم  طفيييو م ييس أل كيغييسلت زسلرييك  المالئييم، ضشيييك. ضشييد ت  دييى أنيي  

ثييست حفييظ التييالم أكثييا   سلييية، ضستحتيي  أميي  المييدنيي   هييت سييتج   ز 
. ض حظت ممثدة رضاندا أل م س أل كيغسلت    تييت  د ( 316)ضستطيو األرضاح
ميييي  الم ييييس أل  ييييد و ال دييييدال  3، ضأشييييسرت ملييييى أل الفييييياة اسييييتهدام اليييييوة

 __________ 

. ضلدمبيد م  الم دومست    ال النة مي  المجديف 55الماجع نفت ، الصفحة  (312) 
 يييية ز مدييييست حفيييظ التيييالم، انظيييا الجيييبء الاازيييع، اليتيييمضالدجطييية الهسصييية الم ط

  زاي.-األضل
 (313) S/PV.8218 97ض  96، الصفحتسل . 
  )  فيس(. 104)جورجيس(، ضالصفحة  91الماجع نفت ، الصفحة  (314) 
 أيييسر/ 9ة ماسييسلة م ر يية كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييي  (315) 

  (.S/2018/444ي  ال سم م  ممثدة مولطدا )موجهة ملى األم 2018مس و 
 (316) S/PV.8264 18، الصفحة . 

كيييييول متيييييت د    سيييييتهدام الييييييوة لحمسيييييية المتيييييسرمة زييييييوات مليييييى ”أل ن 
 .( 317)“ةالو ي  ء ضبمس  تتق مع المدنيي ، حتب ا نت س

م  جد ييد المونييف الييوي مفييس ن أل  ضأكد ممث  ا  حس  الاضست  
هدام أي ضسيدة م  ضسسئ  ا ستجسزة مهدف حمسية المدنيي ،  سصة است 

متكديييييف ميييي   ة  ط ييييوي  دييييى اسييييتهدام اليييييوة، غيييييا ممكيييي  م أي ضسيييييد
. ضشييد  ممثيي  ال اازييي  ( 318) تفييق  مسمييس مييع أحكييسم الميثييسقالمجدييف ضبمييس 

 دى أن   ت الظاضف ا ستثطسئية التت  قذل  يهس الياارات زسستهدام اليوة 
أل ييتصييا ذلييك ا سييتهدام  دييى ن ييسق الو ييية، ألل  كيياة حمسييية  ط غييت 
 دييى نحييو أكثييا   سلييية ميي   ييالل الدجييوء ملييى ال ميي  ال تييكاي المييدنيي  

لى أي أ لة حيييية. ضأ س  أي ييس زقنيي  ميي  األرمييية زمكييسل مدييورة  تتطد م  
 هم لمييس يمكيي  لديييوة  حييييي  ضمييس   يمكطهييس  حييييي . ض  ييس المجدييَف كييولك 

 .( 319)الياارات أل ي سلب مت بيب اإلمال  ضأل  اصد  طفيو رون ملى 

الو يييييست التييييت يتييييطدرس المجدييييف ملييييى  مل    ضنييييسل ممثيييي  ألمسنيييييس   
. ض ييت الميسميي ، أكييد  ( 203) ال  ثست لحمسية المييدنيي  يجييب أل  كييول أكثييا نييوة 

أل   يييوية المجديييف زحسجييية مليييى صييييسغة الو ييييست موضيييوح    ممثييي  الهطيييد 
ض نيية. ضأضضييح أل ال ييد  المتبا ييد لحييس ت الهجمييست اله ييياة  دييى حفظيية  

توى الما فيييع لدهتيييسئا التيييت  دحيييق مهيييم يرييييا مليييى صييي وبة  التيييالم ضالمتييي 
طهم م   طفيو مس يتمى زسلو يييست اليوييية  ييت الحييس ت التييت  رييسرك  يهييس    مكه

سربييية متطس تييية مهتد ييية ميييع التيييكسل الميييدنيي ، مميييس ي ييياع  جمس يييست متح 
لده ا مصدانية ضصورة الوجييو  المحس ييد لامييم المتحييدة  ييت حييس ت الطييباع  

جدييف  ُ دحييق مذل الم  شد  ممث  األرجطتي   دى أن  يجييب أ  . ض ( 321) المتدح 
مو يست نوية ض طفيورس  دييى  ييد  دميييست حفييظ التييالم ال ييار متطفيييو الو ييية  

لحمسييييية المييييدنيي ، أض يصييييا هس  يييي  مهمتهييييس التييييت  تييييتطد ملييييى    األسسسييييية 
 . ( 322) التالم   الم س أل األسسسية المطظمة ل دميست حفظ  

 __________ 

 . 73الماجع نفت ، الصفحة  (317) 
 . 33اجع نفت ، الصفحة الم (318) 
 . 44ة الماجع نفت ، الصفح (319) 
 . 50الماجع نفت ، الصفحة  (320) 
 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (321) 
 . 38الماجع نفت ، الصفحة  (322) 

          

https://undocs.org/ar/S/PV.8218
https://undocs.org/ar/S/2018/444
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
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 الميثاق  من   45إلى    43النظر في المواد    -خامسا  
 43المس ة  
دة“  ييييت سيييي ي   ت هييييد جميييييع أ  ييييسء ”األمييييم المتحيييي  - 1 

المتيييسرمة  يييت حفيييظ التيييدم ضاألمييي  اليييدضلت، أل ي ييي وا  حيييت  صييياف 
 دييى مد يي  ضم يييس   فييسق أض ا فسنييست  سصيية مييس  دييبم مجدف األميي  مطييسء 

  الييييوات المتيييدحة ضالمتيييس دات ضالتتيييهيالت ال ييياضرية لحفيييظ التيييدم مييي 
 ضاألم  الدضلت ضم  ذلك حق الماضر.

ك ا  فسنييست  ييد  يجييب أل يحييد  ذلييك ا  فييسق أض  ديي  - 2 
رون اليييوات ضأنوا هييس ضمييدى اسييت دا رس ضأمسكطهييس  مومييس ضنييوع التتييهيالت 

 لمتس دات التت  يدم.ضا
سق أض ا  فسنييست المييوكورة  جيياى المفسضضيية  ييت ا  فيي  - 3 

زقساع مس يمك  مطسء  دى مدب مجدف األم ، ض  ييام مييي  مجدييف األميي  
جمو يييست ميييي  أ  ييييسء ضبيييي  أ  ييييسء ”األمييييم المتحيييدة“ أض ميطيييي  ضبييييي  م

”األمييييييم المتحييييييدة“، ض صييييييدق  ديهييييييس الييييييدضل المون يييييية ض ييييييق ميت يييييييست 
 أضضس هس الدستورية.  

 
 44المس ة  
اليييوة،   نيي  ن يي  أل ي دييب ميي   نار مجدف األميي  اسييتهداممذا  

  ييييييو غيييييييا ممثيييييي   ييييييي   يييييييديم اليييييييوات المتييييييدحة ض ييييييسء زس لتبامييييييست 
و رييوا ال  ييو ملييى ،  ط غييت ليي  أل  ييد 43المطصييوص  ديهييس  ييت المييس ة 

أل يريييتاك مذا شيييسء  يييت اليييياارات التيييت يصيييدررس  يميييس يهيييت  زسسيييتهدام 
 ضحدات م  نوات روا ال  و المتدحة.

 
 45المس ة  
 مكيييي  األميييم المتحيييدة مييي  ا هيييسذ التيييداميا الحابيييية رغ ييية  يييت  

ال سجدة يكول لدى األ  ييسء ضحييدات جوييية أردييية يمكيي  اسييتهدامهس  ييورا 
ية المرتاكة. ضيحد  مجدف األم  نوى رون الوحييدات أل مسل اليمع الدضل

ضميييدى اسيييت دا رس ضاله يييط أل مسلهيييس المريييتاكة، ضذليييك زمتيييس دة لجطييية 
وار ة  يييت ا  فيييسق أض ا  فسنيييست الهسصييية سل الحييياب ض يييت الحيييدض  الييي أركييي 

 .43المرسر مليهس  ت المس ة 
 
 مالحظة 
ميييييي  الميثييييييسق،  ت هييييييد جميييييييع الييييييدضل  43 ييييييت ممييييييسر المييييييس ة  

سء زيييقل   ييع  حيييت  صييياف المجدييف، مييي  أجيي  صيييول التيييالم األ  يي 
ضاألمييي  اليييدضليي ، نيييوات متيييدحة ضمتيييس دات ض تيييهيالت ض ييييس   فسنيييست 

فسنييست التييت  ت ييي   دييى المجدييف ضالييدضل صيية. ضالغيياع ميي  رييون ا    س
األ  يييييسء مماامهيييييس ريييييو  طظييييييم أ يييييدا  أ ييييياا  الييييييوات ضأنوا هيييييس، ضميييييدى 

  ت ي   و يارس ضم ي تهس.است دا رس، ضمونع التتهيالت التت 

، ض ييت غيييسب 43ميييد أنيي  لييم   ييام نييط ا فسنييست زموجييب المييس ة  
. ضنييد 43لدمس ة  زسلتسلت أي ممسرسة مت  ة    ييسرون ا  فسنست    وجد 

ضض ت األمم المتحدة  ا ي ست  مدية لدييسم ز مديست  تكاية  ت غيييسب 
ت حفيييظ التيييالم ريييون ا  فسنيييست. ض يييت ريييوا التييييسق، ييييقذل المجديييف لييييوا

دة  حت نيس ة األمي  ال سم ضإشاا  ،  مال زس  فسنست المهصصيية  )المركه
الومطييييييية متحييييييدة ضالييييييدضل األ  ييييييسء( ضاليييييييوات التييييييت أمامتهييييييس األمييييييم ال

اإلنديمييية ) حييت نيييس ة ضإشييااف ضمطيييي  أض منديميييي ( زسلييييسم ز مديييست  أض
 مدييييست   تيييكاية. ضيتطيييسضل الجيييبء ال سشيييا مييي  ريييوا المدحيييق زسلتفصيييي 

 حفظ التالم ضض يس هس.

،  43 م  الميثييسق صييااحة ملييى المييس ة   45ض    44ض ريا المس  سل  
، ليييف  43الحسل مييع المييس ة    ك الموا   ااز س ضثييس. ضكمس رو ضلولك  ا  ط  د 

غييييا أل  . 45ض    44رطيييسك ممسرسييية مت  ييية  يميييس  ت ديييق مت  ييييق الميييس  ي   
ثيي   ييت: )أ(   ييوة الييدضل المجدييف كيياهس، ميي   ييالل ناارا يي ، ممسرسيية  تم

األ  يييسء مليييى المتيييسرمة زيييسليوات المتيييدحة ضالمتيييس دات ضالتتيييهيالت، 
 ييسء المتييسرمة ضر، )ب( ضالترييسضر مييع الييدضل األ  ت ذلك حق الما  زمس

زييييوات  يميييس يهييي  أنرييي ة األميييم المتحيييدة لحفيييظ التيييالم، )ج( ض  يييوة 
ق الييييدضل األ  ييييسء ملييييى المتييييسرمة زسل تييييس  الجييييوي ال تييييكاي  ييييت سيييييس

 التالم. حفظ

ض الل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، ظيي  المجدييف  اانييب  يي  كثييب  
 لتالم  ت  طفيو ض يييست كيي  مطهييس.التحديست التت  واجههس  مديست حفظ ا

ض ت روا الصد ، ا هييو المجدييف  ييدة نيياارات حييثه  يهييس الييدضل األ  ييسء 
 دييى  يييديم المتييس دة ال تييكاية ملييى  دييك ال مديييست. ميييد أل المجدييف لييم 

 ييالل الفتيياة  45ض  43رييسرك  ييت أي مطسنريية  سييتورية زرييقل المييس  ي  ي 
المجدف كولك ناارات شد  ، ا هو 2018المرمولة زسلتيايا. ض الل  سم 

ى أرميييية التريييسضر ميييع ال ديييدال المتيييسرمة زييييوات ضبيييق اا  شيييامة  يهيييس  دييي 
د اجتمس ييست  زرقل المتسئ  المت دييية مو يييست  مديييست حفييظ التييالم، ض يييَ

رييوا األمييا. ضيييا  أ نييسن لمحيية  سميية  يي  ممسرسييست المجدييف  ييت لتييداضل 
متيييسرمة  يييت زريييقل الحسجييية مليييى نييييسم اليييدضل األ  يييسء زسل 2018 يييسم 

يديم الد م ضالمتييس دة مليهييس، زمييس  ييت ذلييك متييقلة  مديست حفظ التالم ض  
المتييسرمة زسل تييس  الجييوي ال تييكاي )اليتييم الفا ييت ألييف(، ضالحسجيية ملييى 

 المتسرمة زيوات ضبق اا  شامة )اليتم الفا ت زسء(. الترسضر مع ال ددال
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الحاجررة إلررى قيررام الرردول األعضرراء بالمسرراهمة فرري  -ألف 
المسررراعدة ليرررات حفرررظ السرررالم وتقرررديم الررردعم و عم

 الجوي العسكري إليها، بما يشمل العتاد 
، لييم يرييا مجدييف األميي  صييااحًة ملييى أي ميي  2018 ييسم  ييت  

ع ذليييك،  يييت أي نيياار مييي  ناارا ييي  أض مطسنرييس  . ضمييي  45أض  43المييس  ي  
د و الييييدضل األ  ييييسء ملييييى  يييييديم الييييد م ا هييييو المجدييييف  ييييدة نيييياارات  يييي 

ال تييكاي، ميي  األ يياا  ضالم ييدات، زمييس  ييت ذلييك ال تييس  الجييوي ال تييكاي، 
ة  يييييت جمهوريييييية أ اييييييييس الوسييييي ى، مليييييى  مدييييييست حفيييييظ التيييييالم اليسئمييييي 

ضجمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضالصييومسل، ضمييسلت. ضإضييس ًة ملييى ذلييك، 
جميييع ال دييدال المتييسرمة زيييوات  (2018) 2436دف  ييت نيياارن حث المج

 اء  يميييس  ت ديييق ضبيييق اا  شيييامة  ديييى الو يييسء زم يييس يا األميييم المتحيييدة ليييا
 .( 323)ضالتجهيب زسأل اا  ضالتدريب

حيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز يييس  ض يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المت  
مهورية أ ايييس الوس ى، كييار المجدييف  ييت نيياارن لتحييق ا ستياار  ت ج

اب  يييي  زييييسلغ ندييييي  مزاء اسييييتماار ا  تيييييسر ملييييى اإل ييييا  (2018) 2448
رة سد الثغاات التييت اليدرات األسسسية لد  ثة المتكسمدة، ضشد   دى ضاض 

اضحييية ال تييكاية، ضشييد   دييى   تيياي موجيي   ييسص ميييدال ال ييسئاات الم
األرمية اليصوى لتحتي  الد م الدوجتتت ل مسل أم  ضسالمة مييوظفت 

 قكييييد أرميييية نييييسم ال ديييدال المتيييسرمة . ضكيييار المجديييف أي يييس ( 324)ال  ثييية
ا  الرييييامة حسليييييًس ضمتييييتي اًل زيييييوات ضبييييق اا  شييييامة متبضيييييد اليييييوات ضأ ييييا 

ق لدطرييا ميي  أجيي    بيييب يكفت م  اليدرات ضالم دات ضالتدريب التسم  زمس
. ض ت حي   حظ المجدف التيدم الييوي أحاز يي  ( 325)ندرة ال  ثة المتكسمدة

اا  شييامة ميي  أجيي  اسييتيفسء م ييس يا األمييم ال دييدال المتييسرمة زيييوات ضبييق 
 مديتييت شييااء  المتحييدة،  يييد   سرييس أي ييس ملييى أل   ميي   ييورا  دييى م مييسم

 .( 326)لدوحدات ضنرا جميع الم دات الالزمة الممدوكة

ض يمس  ت دق م  ثة مطظمة األمم المتحدة لتحييييق ا سييتياار  ييت  
 2409نغيييييو الديميااميييييية، مديييييب المجديييييف،  يييييت اليييييياار جمهوريييييية الكو 

، ملييى ال  ثيية أل  واصيي  ا سييتفس ة ملييى أنصييى حييد ميي  نسمدييية (2018)
ضنة ضالحااك ضالف سلية  ييت  طفيييو ض ييية ال  ثيية مامتهييس، الترغي  ال يطت ضالما 
 __________ 

 . 3، الفياة (2018) 2436الياار  (323) 
 ، الفياة الثسنية ضالثالثول م  الد  سجة. (2018) 2448الياار  (324) 
 . 44ماجع نفت ، الفياة ال (325) 
 . 47 الماجع نفت ، الفياة (326) 

دات التت يمك  اإلسااع مطرارس، ضا ست سنة ضذلك موسسئ  مطهس نرا الوح
زة لجمييع الم دومييست زسليييدرات المتهصصيية، زمييس  ييت ذليي  ك األصييول الم ييبَّ

ضالتحدي  الم بز، ضالمرسة المتهصصول، ض طسصا التمكي  الائيتية م  
. ضأماز المجدف أي س ( 327)جالء ال  ت ضاألصول الجويةن ي  أصول اإل

ثا سيييد س، مييي  ميييي   وامييي  أ ييياى،  ديييى أل  يييدم كفسيييية الم يييدات نيييد  ييي  
 .( 328)لو ية طفيو ا   سلية

ض يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز يييس   
 (2018) 2423لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت، كييار المجدييف  ييت نيياارن 

رات اإل ااب    زسلغ ندي  م  استماار ا تيييسر ال  ثيية المتكسمديية ملييى اليييد
ديييى ضييياضرة سيييد الثغييياات التيييت   تييياي موجييي   يييسص األسسسييية، ضشيييد   

مييييييدال ال يييييسئاات الماضحيييييية ال تيييييكاية ضالماك يييييست الم يييييس ة لالغيييييسم، 
ت ميئيييية أمطييييية م يييييدة  ط ييييوي  دييييى ض مكيييي  ال  ثيييية ميييي   طفيييييو ض  تهييييس  يييي 

. ضرحييب المجدييف زسلتيييدم الك يييا المحيياز  ييت ( 329)أ  ييسر غيييا متمسثديية
، ضكييولك زسلت هييدات التييت أ ديي   طهييس ييية ضنييوة لدييا  التييايعنرييا كتي يية نتسل

 ت اآلضنة األ ييياة زتييد الثغيياات التييت   تيياي اليييوات ضاليييدرات، ض ييت رييوا 
 يي    هييدا هس  دييى نرييا رييون الصد  حث الييدضل األ  ييسء التييت أ ابييت 

. ضحيييث المجديييف ( 330)الوحيييدات زسلكسمييي  ضيييم  اإلميييسر البمطيييت الم دييي 
ل  ثييييية المتكسمدييييية  ديييييى ضبيييييق اا  شييييامة  يييييت ا ال دييييدال المتيييييسرمة زييييييوات

الت جي  زرااء ضنرا جميع مس  دبم م  م دات ممدوكة لدوحييدات، ضحييث 
 ا لهييم مييس كولك الدضل األ  سء  دى أل  تهم زيوات ضأ يياا  شييامة  تييوا

يكفيييييت مييييي  الييييييدرات ضالتيييييدريب التيييييسمق لدطريييييا، ضالتيييييدريب  يييييت الموانيييييع 
سصيية م يئيية ل طسصييا الدا ميية الهضالم دات  طد ا نت ييسء، زمييس  ييت ذلييك ا

 .( 331)المطومة مهس ال م ، حتى  تتطى لد  ثة أل    دع زسلو ية

ض يمييييس  ت دييييق م  ثيييية ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل، أشييييسر  
األ اييييت  رئ ا  حييس ملى مد   أل  ط  (2018) 2431دف  ت ناارن المج

 2297الوحيييييدات المتهصصييييية المطصيييييوص  ديهيييييس  يييييت ما يييييق اليييييياار 
صييا  مكييي  اليييوة ض طسصييا ، ضكار  قكيد أرمية  م  جميع  طس(2016)

. ضرحييب المجدييف زيييسلجهو  ( 332)م ييس فة نييدرا هس  حييت نيييس ة نسئييد اليييوة
 __________ 

 . 50، الفياة (2018) 2409الياار  (327) 
 . 51الماجع نفت ، الفياة  (328) 
 ، الفياة الثالثول م  الد  سجة. (2018) 2423الياار  (329) 
 ع نفت ، الفياة الااز ة  راة م  الد  سجة. الماج (330) 
 . 56الماجع نفت ، الفياة  (331) 
 .  10ياة  ، الف ( 2016)   2297. ضانظا أي س الياار  13، الفياة ( 2018)   2431الياار   (332) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2297(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297(2016)
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 2018لس األمن،  مرجع ممارسات مج 

 

19-13967 362 

 

لدونيييوف  ديييى مت د يييست محييييد ة  يييت ريييوا الصيييد ، ضمدييييب أل الم وضلييية 
يجاي منرسء الوحدات الموكورة  ضل مز سء، ضمدب ملى ا  حس  األ اييييت 

رييون اليييوات  أل  و ا زسنتظسم م دومست    المتتجدات المتصييدة ز نرييسء
. ضأكييد المجدييف الحسجيية ( 333) ت  يسريان الميدميية  يي  مايييق األمييي  ال ييسم

 يييدات ممدوكييية لدوحيييدات  سمييية الصيييالحية ضمطسسييي ة مالمسسييية مليييى جديييب 
لد  ثيية، زمييس  ييت ذلييك  طسصييا  مكييي  اليييوة ض طسصييا م ييس فة نييدرا هس، 

، (2012) 2036ميي  الييياار  6 دييى الطحييو المطصييوص  دييي   ييت الفييياة 
  ثيييية ضإمييييس ميييي  الييييدضل لممييييس ميييي  ال دييييدال المتييييسرمة حسليييييس زيييييوات  ييييت ا

األ  سء األ يياى، ضحييث ا  حييس  األ اييييت  دييى أل  طرييئ مييس   يييى ميي  
. ضكيييار ( 334) طسصيييا  مكيييي  الييييوة ضيييم  حيييدض  الييييوام األنصيييى لدييييوات

المسنحيية الجد ييدة ضالحسلييية ملييى   ييم ز ثيية  المجدييف  قكيييد   و يي  الجهييست
ت واا  حيييييس  األ ايييييييت  ييييي  ماييييييق  يييييو يا  مويييييي  مضيييييس ت ألجيييييور اليييييي 

ضالم يييدات ضالمتيييس دة التيطيييية، ض ييييديم   ا يييست لصيييطدضنت األميييم المتحيييدة 
ا ستئمسنيي  لد  ثة، ضأكييد الطييداء الييوي ضجهيي  ا  حييس  األ اييييت ملييى  ضليي  

 .( 335)ملى ال  ثة األ  سء لتيديم الد م المسلت

ل الفتاة نيد ا ست ااع،   اق المجدف  ت  دة مطسنرست  ض ال  
مييس يكفييت ميي  اليييوات ضالم ييدات،  التييالم ز ملييى أرمييية  بضيييد  مديييست حفييظ  

 يييت ذليييك ال تيييس  الجيييوي ال تيييكاي.   ديييى سييي ي  المثيييسل،  يييت الجدتييية   زميييس 
،  ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول  2019آذار/مييييسرس    28الم يييييو ة  ييييت    8218

لحفيييظ التيييالم“، ذكيييا رئييييف ضزراء رولطيييدا،  يميييس  ” مدييييست األميييم المتحيييدة  
ألز ييس  لتحييييق ا سييتياار  مت ييد ة ا  تصيي  م  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية ال 

 ييت مييسلت، أل نظييم التطييسضب المت دييية زسليييدرات ال يياضرية ضإل كسنييت نييس رة،  
مثييييي  الماضحييييييست ضالماا يييييق ال  يييييية،  هفيييييض مييييي  سييييييف المريييييسركة  يييييت  

. ض ييت الجدتيية نفتييهس، أكييد  ( 336) س، ض حتيي  نو يتهييس ال  ثست، ض بيييد اسييتدامته 
المواءمييية ميييي  نيييدرات  ليييى  حتيييي   ممثييي  الممدكييية المتحيييدة  ديييى الحسجييية م 

اليوات ضالمهسم الم دوب مطهس الييييسم مهييس، ضرييو مييس  ت دييب أي ييس ميي  الييدضل  
. ضبسلمثييي ، أشيييسر ممثييي  ( 337)األ  يييسء  يييو يا الييييدرات التيييت التبميييت مهيييس 

األ  ييسء  يييع  دييى  ييس يهم المتيي ضلية  يي   ييو يا  مستونيس ملييى أل الييدضل
تحيييدة لحفيييظ التيييالم، األميييم الم ميييس يكفيييت مييي  الييييوات ضالييييدرات ل مدييييست

 __________ 

 . 13، الفياة (2018) 2431الياار  (333) 
 . 14الماجع نفت ، الفياة  (334) 
 . 31الماجع نفت ، الفياة  (335) 
 (336) S/PV.8218 11، الصفحة . 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (337) 

ض حييظ مييع اليدييق الييطي   ييت  جهيييب ض ييدريب ال د ييد ميي  ز ثييست األمييم 
المتحدة ال سمدة  ييت المطييسمق التييت   ييسنت ميي  األزمييست ضالتييت  تييوا ا مهييس 

. ( 338) مديست التت  يو رس جهست  س ديية أ يياى أكثا م  ز ثة زسلميسرنة زسل
األضلوييييية،  ييييت ،  دييييى سيييي ي  ضأكييييد ممثيييي  سييييدو سكيس أل يجييييب ا سييييتماار

يكفيييت مييي  الييييوات  م سلجييية الصييي وبست المسثدييية أميييسم الحصيييول  ديييى ميييس
. ضأكد ممثال كسزا تتسل ض يجت  دييى ضيياضرة  بضيييد نييوات ( 339)ضالم دات

األ يييا نييسئال مل  ييو يا الم ييدات حفييظ التييالم زييسلموار  الكس ييية، ضأضييسف 
مييييم التييييسز ي  لاالمالئميييية ميييي  ال طسصييييا الحيوييييية لييييد م حفظيييية التييييالم 

. ضأكيييد ممييييثال جي يييو ت ضأضكاانييييس أي ييييس  ديييى أرميييية  ييييو يا ( 340)المتحيييدة
 .( 341)ال سئاات ال مو يةالموار  الكس ية، زمس  ت ذلك 

، ( 342) يي  الحسليية  ييت مييسلت ضإلييى جسنييب  ياييياي األمييي  ال ييسم 
ات، زمس  ت ذلك مركدة الثغاات اليسئمة  ت اليدر نظا المجدف أي س  ت  

األصول الموكورة أ الن، ضم  اجتمس ست ال  ثة المتكسمدة الم يو ة  ييت 
كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  23ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”الحسليييية  ييييت مييييسلت“  ييييت 

الثغيياات المتييتماة  ييت  . ضركييب التياييياال  دييى2018نيتييسل/أماي   11 ض
 يييييية، صييييول الحيويييييية مثييييي  ال يييييسئاات ال مو اليييييدرات، زميييييس  يييييت ذليييييك األ

ي اع لده ا الجهو  الم وضلة   هسذ المونف الصسرم الوي صييدر  ممس
كييسنول  23الم يو ة  ييت  8163زرقن   كديف م  المجدف. ض ت الجدتة 

ة سيياي س الثسنت/ طييس ا، نييسل ممثيي   انتييس مل   مييد ميي  ميجييس  حدييول  ائميي 
ست مدر يية ضنييدرات جوييية ميي  أجيي   بضيييد الوحييدات زمييس يكفييت ميي   ابيي 

. ضبسلمثيي  شييد ت ممثديية ( 343)مييدى ضنوا يي  الحمسييية المصييفحةمتوسيي ة ال
الو يست المتحدة  دى ضجييوب ميجييس  حيي   ائييم ألرييم الطييوان   ييت نييدرات 
ال  ثييييية المتكسمدييييية، مييييي  ن يييييي  ميييييس  ت ديييييق زسلكتسئيييييب اليتسليييييية ضال يييييسئاات 

  كييوت  يفييوار ملييى . ض  ييس ممثيي ( 344) ييية ضنييسنالت األ يياا  المصييفحةال مو 
التييايع لد  ثيية  ييت أنيياب ضنييت ممكيي  ض د ييية حسجتهييس ملييى  ف ي  نييوة الييا  
ضشييييد  ممثيييي  رولطييييدا  دييييى أل كييييول ز ثيييية األمييييم  . ( 345)مييييسئاات  مو ييييية

 __________ 

 . 40الماجع نفت ، الصفحة  (338) 
 . 70الماجع نفت ، الصفحة  (339) 
 ) يجت(.  109)كسزا تتسل( ضالصفحة  20الماجع نفت ، الصفحة  (340) 
 (. )أضكاانيس 86)جي و ت( ضالصفحة  76الماجع نفت ، الصفحة  (341) 
 (342) S/2017/1105  ضS/2018/273 . 
 (343) S/PV.8163 7، الصفحة . 
 . 21جع نفت ، الصفحة الما  (344) 
 . 9اجع نفت ، الصفحة الم (345) 
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المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت رييت ز ثيية  
وف حفظييية  تيييالم التيييت  ك يييدت أك يييا  يييد  مييي  ال يييحسيس  يييت صيييف حفيييظ ال 

لحسسييييمة لدم ييييدات ال سلييييية الجييييو ة ضاليييييوات  التييييالم   كييييد  دييييى األرمييييية ا 
المدربيييية  ييييدري س جيييييدا، ض  ييييس الييييدضل األ  ييييسء ملييييى مييييد ال  ثيييية المتكسمديييية  

نيتييسل/أماي ،   ييت    11الم يييو ة  ييت    8229. ض ييت الجدتيية  ( 346) زسليييدرات 
سييهية  تحدة جميييع الييدضل األ  ييسء ملييى ضييمسل متييسرمة  ممثدة الممدكة الم 

اليوات ضالم دات، زمس  ت ذلك الحسجيية  لتد ال جب المتتما م  حيث  د   
ملييييى المبيييييد ميييي  نييييدرات ا سييييت الع ضالتغ ييييية الجوييييية ضنييييسنالت األ يييياا   

طت  ( 347) المصييفحة  . ضكييار ممثيي  رولطييدا اإلشييسرة ملييى أل الهجمييست التييت شييُ
 ضليتهس  كسمديية رييت زمثسزيية  ييوكيا لدييدضل األ  ييسء زمتيي  دى أ يياا  ال  ثيية المت 

 . ( 348) اليوات ضاليدرات   طسسب م  حيث     بضيد ال  ثة زسل تس  الم 
 

االعترررررراف بالحاجرررررة إلرررررى التشررررراور مرررررع البلررررردان  -باء 
 المساهمة بقوات وبأفراد شرطة

ف ا هييسذ نييياارات  ييالل الفتيياة نيييد ا سيييت ااع، ضاصيي  المجديي  
مي  المجدف ضالييدضل    كد أض  يا زقرمية الت سضل ضالترسضر الثالثيي   يمس

األ  سء ضاألمسنة ال سمة  يمييس  ت دييق ز مديييست حفييظ التييالم، ضكييولك مييع 
الجهييست الم طييية األ يياى، ميي  ن ييي  الجهييست المسنحيية ضال دييدال الم يييفة 

 .( 349)ضالمطظمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية

األمييم المتحييدة لماان يية  ييض ا شييت سك، أكييد مييس  ت دييق زيييوة ض ي  
 د  ت اثطي  م  ناارا   أرمية حصييول ال دييدال المتييسرمة المجدف م  جد

زيييييوات ضبييييق اا  شيييييامة  دييييى التيييييسريا ضالم دوميييييست المت دييييية زسلتريييييكيدة 
الم نتة الحسلية لديوة، ضشد   دى أل رون الم دومست  تس د المجدف  ييت 

س ضاست ااع  مدهييس، ض ييت الترييسضر الف ييسل مييع  كديفهس زمهسمه يييم اليوة ض 
 .( 350)شامةضبق اا   تسرمة زيواتال ددال الم

 44ى الميييس ة ، ليييم  يييا  أي مشيييسرة صيييايحة ملييي 2018ض يييت  يييسم  
أثطييسء مطسنرييست المجدييف. ض دييى اليياغم ميي  ذلييك،  يييد جيياى  طييسضل متييقلة 

 __________ 

 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (346) 
 (347) S/PV.8229 14، الصفحة . 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (348) 
 (349) S/PRST/2018/10(2018) 2436ل رييياضل؛ ضاليييياار ، الفيييياة التيييسز ة ضا ،

 . 10الفياة الثسنية  راة م  الد  سجة ضالفياة 
 2450، الفييييياة الثسلثيييية  ريييياة ميييي  الد  سجيييية؛ ضالييييياار (2018) 2426الييييياار  (350) 

 ، الفياة الثسلثة  راة م  الد  سجة. (2018)

أرمية الترسضر مع ال ددال المتسرمة زيوات ضبق اا  شييامة زرييقل المتييسئ  
 مييييق المتصييييدة مو ييييية  مديييييست حفييييظ التييييالم مييييدرجست متفسض يييية ميييي  ال

رئيييف   ت الجدتست الم يو ة  حت ال طو  الم طونة ” طفيييو مييوكاةضالط سق 
(“  يميييس  ت ديييق زقسيييسليب  مييي  المجديييف S/2017/507مجديييف األمييي  )
” مديييييست األمييييم المتحييييدة لحفييييظ التييييالم“، مييييع  (، ض15)انظييييا الحسليييية 

الجمييس ت ميي  أجيي   حتييي   مديييست  ميي  التاكيييب موجيي   ييسص  دييى ال
(، ض ”حمسييية المييدنيي   ييت 16الحسليية األمم المتحدة لحفظ التييالم )انظييا 

الطبا يييست المتيييدحة“،  يييت م ييياع الطظيييا  يييت  ياييييا األميييي  ال يييسم  ييي  
، ضإسهسمست ال دييدال المتييسرمة ( 351)حمسية المدنيي   ت الطبا ست المتدحة
 .( 352)ستزيوات ضبق اا  شامة  ت صيسغة الو ي 

 
 15الحالة  
 (S/2017/507األمن ) تنفيذ مذكرة رئيس مجلس 

س رة م  الكويييت ،  يد المجدف، زم  2018ش سر/  اا ا  6 ت  
، التيييت 8175التيييت  وليييت رئسسييية المجديييف  يييالل ذليييك الريييها، الجدتييية 

ُ يييييييدت  ييييييت ممييييييسر ال طييييييد المييييييوكور أ ييييييالن ضالمت دييييييق زقسييييييسليب  ميييييي  
. ض ييت الجدتيية،  طييسضل  ييدة متكدمييي  متييقلة أرمييية الترييسضر ( 353)المجدييف
ال ديييدال المتيييسرمة زييييوات ضبيييق اا  شيييامة  يييت سييييسق  مدييييست حفيييظ ميييع 

ضشييد  ممثيي  الممدكيية المتحييدة  دييى أنيي   ت ييي   دييى المجدييف أل التالم. 
ي م  زرك  ضثيق مع ال ددال المتسرمة زيوات ضبق اا  شامة  طييد الطظييا 

. ضرأى ممث  مصييا ( 354) ت  مديست نرا  مديست حفظ التالم ضض يس هس
 ويا أما التطتيييق مييي  مجدييف األميي  ضال دييدال المتييسرمة ت أرمية مسسة ل
الريييامة  يييت سييييسق  مدييييست حفيييظ التيييالم لتحيييييق أ ديييى زييييوات ضأ ييياا  

 رجيييست التفيييسرم ميييي  مجديييف األمييي  ض ديييك ال ديييدال  يييت مميييسر اسيييت ااع 
الو يست التت ست  دع نوا هس متطفيييورس ضسيي   م سلجيية التحييديست الم يييدة 

. ضانتاح ممث  الصي  أل يق ييو ( 355) ت الميدال التت  واجههس  دك اليوات
راء ضشييواغ  ال دييدال المتييسرمة زيييوات أثطييسء نرييا المجدييف  ييت ا  ت ييسر آ

ال  ثييييييست ض  ييييييد   الو يييييييست، ضأل  تواصيييييي  زف سلييييييية أك ييييييا مييييييع ال دييييييدال 
 __________ 

 (351) S/2018/462 . 
 (352) S/PV.8264 . 
كيسنول  24المجدف موكاة مفسريميية ما يية ماسيسلة م ر ية  كسل م اضضًس  دى (353) 

موجهييييييييية ملييييييييى األميييييييييي  ال ييييييييسم مييييييييي  ممثيييييييي  الكوييييييييييت  2018الثسنت/ طييييييييس ا 
(S/2018/66.) 

 (354) S/PV.8175 19، الصفحة . 
 . 80اجع نفت ، الصفحة الم (355) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8229
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2436(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/462
https://undocs.org/ar/S/PV.8264
https://undocs.org/ar/S/2018/66
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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المتييسرمة زيييوات ضأل ي ييبز آليييست   ييس ل الم دومييست مثيي  الفايييق ال سميي  
ضا جتمس يييييست ميييييع ال ديييييدال المتيييييسرمة  مالم طيييييت ز مدييييييست حفيييييظ التيييييال

ار أل المرييسضرات  يمييس مييي  مجدييف . ضذكييا ممثيي  كييوت  يفييو ( 356)زيييوات
األم  ضاألمسنة ال سمة ضال ددال المتسرمة زيييوات ضبييق اا  شييامة  تيييح أ ييو 
آراء  دييك ال دييدال ز ييي  ا  ت ييسر كمييس  تيييح م ييدا   مديييست حفييظ التييالم 

دمييي   دييى ضيياضرة مرييسركة ال دييدال متك . ضأكييد  ييدة( 357) دى نحو أ   
ة مجديييية ل يييمسل   يييس ل لييياراء المتيييسرمة زييييوات ضبيييق اا  شيييامة مريييسرك
ضنييييسل ممثيييي  مي سليييييس مل م ييييالء  . ( 358)يتييييهم حيييييس  ييييت اسييييت ااع الو ييييية

ا  ت سر الواجييب آلراء ال دييدال المتييسرمة زيييوات ضبييق اا  شييامة  طييد  جد ييد  
 .( 359)المجدف ال ددال ضأ  سء     دك الو يست رو مفتسح   بيب الثية مي 

أل المجدييف يجييب  دييي  ميجييس  التيي   سييطغس ورة  ةممثديي  تضأكييد 
. ضأمييياز ( 360)دال المتيييسرمة زييييوات ضأ ييياا  شيييامةلبييييس ة التطتييييق ميييع ال دييي 

ممثييي   انتيييس الحسجييية مليييى أل  واصييي  المجديييف  حتيييي  شيييفس ية أ مسلييي  
زسلطتيي ة لد دييدال المتييسرمة زيييوات،  ييت ممييسر المطسنرييست المت دييية زحفييظ 

ا  دييى أرمييية مجييااء مرييسضرات . ضنييسل ممثيي  غوا يمييس ، م كييد( 361)التييالم
 سميييية ضال دييييدال المتييييسرمة زيييييوات ضبييييق اا   يمييييس مييييي  المجدييييف ضاألمسنيييية ال

شييامة، مل المتييسرمة زيييوات ضضحييدات شييامة  رييك  متييسرمة ك ييياة  ييت 
زييييس ة نييييدرة مجديييف األميييي   دييييى ا هيييسذ نيييياارات مطسسييي ة ض  سليييية ضحتييييطة 

كيس أل  ط غييت زيييس ة . ضأكد ممث  سييدو س( 362)الو سء زمت ضليس  التونيت  ت 
ال دييييدال المتييييسرمة زيييييوات  حتييييي  ا نهيييياار الموضييييو ت لدمجدييييف مييييع 

لت بييييب أسيييف صيييطع اليييياار  يييت المجديييف ضالحيييس ب لكيييت  يييد م ال  يييوية 
 .( 363)التالمال سمة  مديست حفظ 

ال دييدال المتييسرمة زيييوات نييد يمكيي  لهييس ضذكييا ممثيي  اليسزييسل أل  
يست. ضم ى نسئال مل  ت حي  أل المرييسركة  ييت اإلسهسم  ت  جد د الو 

سغة يمك  استكرس هس زرك  أك ا  ت روا الصد ،   ل كيفية مجييااء الصي 
 __________ 

 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (356) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (357) 
)مندضنيتييييييييييس(،  60)ال اازيييييييييي (، ضالصيييييييييفحة  31الماجيييييييييع نفتييييييييي ، الصيييييييييفحة  (358) 

 تسل(. )زسكت 44 ضالصفحة
 . 54جع نفت ، الصفحة الما  (359) 
 . 50الماجع نفت ، الصفحة  (360) 
 . 12 ، الصفحة الماجع نفت (361) 
 . 63الماجع نفت ، الصفحة  (362) 
 . 73الماجع نفت ، الصفحة  (363) 

المفسضضست أرم م  ذلك. ضأضسف نسئال مل اليسئمي  زسلصيسغة  تحمدول 
 ستكرييسف ض حييييق أ  يي   متيي ضلية جتيييمة  يي  مييول نصييسرى جهييدرم
 مييا   ييا سيي   مطهييس التواصيي   الطتييسئ  الممكطيية ميي   ييالل  مدييية شييسمدة

. ضإضيييس ًة مليييى ذليييك، نيييدم ال د يييد مييي  ( 364)زييييوات ميييع ال ديييدال المتيييسرمة
المرسركي  ميتاحست محد ة زرقل شك  المرسضرات مي  المجدف ضال ددال 

(، S/2017/507المتسرمة زيوات ض   يق مييوكاة رئيييف مجدييف األميي  )
 .( 365)507زسلموكاة  ، ضالم اض ة أي س2017آب/أغت ف  30الم ر ة 

 
 16الحالة  
 ليات األمم المتحدة لحفظ السالمعم 

،  يييد المجدييف، زم ييس رة ميي  رولطييدا  2018آذار/مييسرس    28 ييت   
التييت ُ يييدت    8218 ولت رئسسة المجدف  الل ذلك الرييها، الجدتيية  التت 

”ال ميي  الجمييس ت ميي   طد الموكور أ الن ضال طد الفا ت الم طييول   ت ممسر ال  
. ضنييدم األمييي  ال ييسم  ( 366) “ أج   حتي   مديست األمم المتحدة لحفظ التالم 

محسمييية مليييى المجديييف زريييقل التحيييديست التيييت  واجييي   مدييييست حفيييظ التيييالم  
إلجااءات المتهوة  ت ميدال حفظ التالم، ضندم ستة مد ييست محييد ة ملييى  ضا 

مييي  المجدييف ضال دييدال   س األ  ييسء، م يييفس أل الرييااكست الثالثييية  يميي الدضل 
المتيييسرمة زييييوات ضبيييق اا  شيييامة ضاألمسنييية ال سمييية  ريييك  جيييبءا حيوييييس مييي   

 . ( 367) مديست حفظ التالم ل   الجهو  الاامية ملى   بيب الد م 

مطسنريية التييت  دييت ذلييك، ذكييا ممثيي  الصييي  أل يجييب ضأثطييسء ال 
مييطح ال دييدال المتييسرمة زيييوات مبيييدا ميي  الفيياص لدمرييسركة  ييت المطسنريية 

. ( 368)سيتييس د أي ييس  دييى  حتيييطهس طد صيسغة الو يييست ض  ييد دهس، ممييس 
ميييي  ضانتاحيييت ممثديييية الطيييياضي  أل   يييم المرييييسضرات زرييييقل نريييا  مدييييية 

 ييييتم مهييييس جميييييع أصييييحسب المصييييدحة،  ال مديييييست ض ونيتيييي  ضالكيفييييية التييييت
 __________ 

 . 30الماجع نفت ، الصفحة  (364) 
جديييييف األمييييي (،  ) ياييييييا الميييييد ا التطفييييييوي لم   5-2الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحست   (365) 

 33ض    32)رولطدا(، ضالصيفحتسل    25)مثيوبيس(، ضالصفحة   18ض  17تسل ضالصفح 
)جطييوب أ ايييييس(،  41ض  40)ألمسنيييس(، ضالصييفحتسل  37(، ضالصييفحة )رطغسريييس
)نيوزيدطييدا(،  56)زسكتييتسل(، ضالصييفحة  44) اكيييس(، ضالصييفحة  43ضالصييفحة 
 ابييييييييية التيييييييي و ية(، )الممدكيييييييية ال 65)مدجيكييييييييس(، ضالصييييييييفحة  59ضالصييييييييفحة 

)كوسييتسريكس(. ضلمبيييد ميي   77ض  76)أضرضغييواي(، ضالصييفحتسل  75 الصييفحةض 
 ألف. -ست    شك  الجدتست، انظا الجبء الثسنت، اليتم األضلالم دوم

 آذار/ 2كييسل م اضضييًس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (366) 
 (. S/2018/184رولطدا ) موجهة ملى األمي  ال سم م  ممث  2018مسرس 

 (367) S/PV.8218 5ض  4، الصفحتسل . 
 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (368) 

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2018/184
https://undocs.org/ar/S/PV.8218
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. ضأكيييد ممثييي  ( 369) يييت ذليييك ال ديييدال المتيييسرمة زيييوات ضبيييق اا  شيييامة زمييس
ست متيي يس، ضبس سييتطس  األرجطتييي  أل  ط غييت م ييدا  الته يييط الكييس ت لد  ثيي 

ملييى أضلويييست محييد ة مطييو ال داييية زسلترييسضر مييع ال دييدال المتييسرمة زيييوات 
   دييى ضيياضرة أ ييو رؤى ال دييدال . ضأكد  ييدة متكدمييي ( 370)ضضحدات شامة

المتييييسرمة زييييييوات ضبيييييق اا  شييييامة  يييييت ا  ت يييييسر  يمييييس  ت ديييييق متصيييييميم 
مثيي  ني ييسل كييولك . ضذكييا م( 371)الو يييست ض/أض است ااضييهس ض/أض  جد ييدرس

أل  رسضر اليسئمي   دى الصيسغة مع ال دييدال المحتميي  متييسرمتهس زيييوات 
تهس الطهسئييية  ط غييت أل مة زرقل الو يست ن   ضض هس  ييت صيييغضأ اا  شا 

يكول ملباميس، ضذلك ل ييمسل ضضييع  مديييست حفييظ التييالم ضنرييارس حصيياا 
مثيي  جمهورييية . ضانتيياح م( 372)لييد م ال مديييست التيسسييية الومطييية الرييسمدة

 طبانييييس المتحيييدة الترييييسضر زسنتظيييسم مييييع ال ديييدال المتييييسرمة زييييوات ضبييييق اا  
ست زحيييث  تصييدى ج  ضمسل م س ة  ركي  ض صييميم الو ييي الرامة م  أ

موضوح لدحسلة الف دية  دييى أرع الوانييع زمتييتويست نييوة مطسسيي ة ضنييدرات 
 .( 373)اليوات ال ميدة تطسسب مع 

 __________ 

 . 50الماجع نفت ، الصفحة  (369) 
 . 56الماجع نفت ، الصفحة  (370) 
)مي سلييييس(،  61)مندضنيتييييس(، ضالصيييفحة  38ض  37فحتسل الماجيييع نفتييي ، الصييي  (371) 

 تدفس ضر(. )ال 74ض  73ضالصفحتسل 
 . 75الماجع نفت ، الصفحة  (372) 
 . 90الماجع نفت ، الصفحة  (373) 

لتيييييييم ضالتحدييييي  ضال ميييي  س أل ضضييييع أ ضات اضأكييييد ممثيييي   انتيييي  
ضا ست ااضست ا ستاا يجية التت  جايهس األمسنة ال سمة  ط غت أل يرييم  

ات ضبييق اا  شييامة، ضأضييسف نييسئال مل مدييدن مرييسركة ال دييدال المتييسرمة زيييو 
 ترسضر زرك  مطهجت مييع ال دييدال المتييسرمة زيييوات ن يي   جد ييد أي ض ييية 

زسلييييسم مييولك  دييى نحييو أكثييا    التييبام مدييدن  يكول مت ض   طهس، ضأ اب
 .( 374)مدار التطةانتظسمس  دى 

ضشد  ممث   س دطد أي س  دى أرمية الترييسضر الوثيييق ضا  صييسل  
المجديييف ضال ديييدال الم ييييفة ضال ديييدال المتيييسرمة زييييوات ضبيييق اا   يميييس ميييي  

 .( 375)زف سلية الرامة ل مسل الو سء زقرداف الو ية ض حيييهس

ضأمييياز ز يييض المتكدميييي  زصيييورة أ يييم أرميييية التريييسضر الثالثيييت  
ة ضال دييدال المتييسرمة زيييوات مسنيية ال سميي ضالرييااكست  يمييس مييي  المجدييف ضاأل

 .( 376)ضبق اا  شامة
 

 __________ 

 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (374) 
 . 48الماجع نفت ، الصفحة  (375) 
)األر ل(،  78(، ضالصيييفحة )التيييدفس ضر 74ض  73الماجيييع نفتييي ، الصيييفحتسل  (376) 

 ) ييت نسم(.  103ة )كوبس(، ضالصفح 97)المغاب(، ضالصفحة  88ضالصفحة 

  
 من الميثاق   47و    46نة األركان العسكرية وتشكيلها وفقا للمادتين  دور لج   -سادسا 

 46المس ة  
اله ط الالزمة  ستهدام اليوة المتدحة ي  هس مجدييف األميي   

 زمتس دة لجطة أركسل الحاب.
 
 47المس ة  
 رييييك  لجطيييية ميييي  أركييييسل الحيييياب  كييييول مهمتهييييس أل  - 1 

ض  سضنيي   ييت جميييع المتييسئ  م ونيية ملييى مجدييف األميي  لمرييورة ضال تييدي ا
المتصييييدة زمييييس  دبميييي  ميييي  حسجييييست حابييييية لحفييييظ التييييدم ضاألميييي  الييييدضلت 
ض سيييتهدام الييييوات الموضيييو ة  حيييت  صيييا   ضنيس  هيييس ضلتطظييييم التتيييديح 

 ضنبع التالح زسليدر المتت سع.
 رييك  لجطيية أركييسل الحيياب ميي  رؤسييسء أركييسل حيياب  - 2 

يييوم ميييسمهم، ض دييى الدجطيية  ت مجدييف األميي  أض ميي  ي الدائمي   األ  سء

أل  ييد و أي   ييو  ييت ”األمييم المتحييدة“ ميي  األ  ييسء غيييا الممثدييي  
 يهيييس زصيييفة  ائمييية لالشيييتااك  يييت  مدهيييس مذا انت يييى حتييي  نييييسم الدجطييية 

 زمت ضليس هس أل يتسرم روا ال  و  ت  مدهس. 
ديييف لجطييية أركيييسل الحييياب متييي ضلة  حيييت مشيييااف مج - 3 

أليييية نيييوات متيييدحة موضيييو ة  حيييت    التوجيييي  ا سيييتاا يجتاألمييي   ييي 
 صييياف المجديييف. أميييس المتيييسئ  الما   ييية زيييييس ة ريييون الييييوات  تيييت حث 

 ز د.  يمس
لدجطيية أركييسل الحيياب أل  طرييئ لجسنييس  ا ييية منديمييية  - 4 

مذا  ولهييييس ذلييييك مجدييييف األميييي  ضب ييييد الترييييسضر مييييع الوكييييس ت اإلنديمييييية 
 صسح ة الرقل.
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 حظةمال 
  46ممسرسييست المجدييف زموجييب المييس  ي   اليتييم التييس س    يغ ييت  
الميثييسق الدتييي   تطييسض ل لجطيية األركييسل ال تييكاية، ضيرييم  ذلييك  ميي    47ض  

الحييس ت التييت نظييا  يهييس المجدييف  ييت  ضر لجطيية األركييسل ال تييكاية  ييت 
الته يط  ستهدام اليييوة المتييدحة ض يييديم المرييورة ضالمتييس دة ملييى المجدييف  

 مة لصول التالم ضاألم  الدضليي . ال تكاية الالز  حتيسجست زرقل ا 

ض الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، لييم يرييا مجدييف األميي  صييااحًة  
  ت أي ناار م  ناارا  . 47أض  46ملى أي م  المس  ي  

 ت أي مطسنرة م  مطسنرست  46ض ت حي  لم ُيرا ملى المس ة  
 2018م ا أ دول/سيي ت  26التت ُ يدت  ت  8362المجدف،  فت الجدتة 

سر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “، أشييسر رئيييف  ييت مميي 
غيطيس ا ستوائية ملى أل نبع التالح، الوي ي د أحد أمييول أرييداف األمييم 

مييدن ، ضرييو أضل نيياار ي ت (1946) 1المتحييدة  هييدا، كييسل موضييوع الييياار 
. ضإضيييس ًة مليييى ذليييك،  يييت ( 377)مييي  الميثيييسق 47زموجيييب الميييس ة  المجديييف

حي  لم  ا  ذكييا لدجطيية األركييسل ال تييكاية  ييت أي ميي  نيياارات المجدييف، 
 __________ 

 (377) S/PV.8362 8، الصفحة . 

لدمجدييف، التييت  8175 يييد أ ييى  دييى ذكارييس  ييدة متكدمييي   ييت الجدتيية 
شيي سر/  اا ا،  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ” طفيييو مييوكاة رئيييف  6ُ يدت  ت 
(“. ض ت  دك الجدتة، أشسر ممثيي  التييويد S/2017/507م  )مجدف األ

د ى ممثديييييورم مليييييى  مليييييى أل أ  يييييسء المجديييييف المطته يييييي  مد يييييوا أل  يييييُ
. ضأ يييت ممثدييية مولطيييدا ( 378)المرييسركة  يييت ز ثيييست لجطييية األركييسل ال تيييكاية

نهييس  مثيي  مرياًة ملييى ألمطته ي ، أي س  دى ذكا  دك الم س رة لا  سء ا
. ضذكا ممث  ( 379)س يال لت بيب شمولية لجطة األركسل ال تكاية ض  سليتهس

رولطدا أل  ضر لجطة األركسل ال تكاية  ط غت   بيبن،  سصة  يمييس  ت دييق 
 .( 380)المطسمة مهسزق اء ال  ثست  ت ضوء الو يست 

ضكمس رو م تس ،  يد أشسر التيايا التطوي لدمجدييف الييوي ندميي   
ميية  يييالل الفتيياة المريييمولة زييسلتيايا مليييى أنريي ة لجطييية ة ال سجم يييي ملييى ال

 .( 381)األركسل ال تكاية
 __________ 

 (378) S/PV.8175 25، الصفحة . 
 . 16ع نفت ، الصفحة الماج (379) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (380) 
 ، الجبء الاازع. A/72/2انظا  (381) 
  

 الميثاق  من    48اإلجراءات المطلوبة من الدول األعضاء بموجب المادة    -سابعا 
 48المس ة  
األ مييسل الالزميية لتطفيييو نيياارات مجدييف األميي  لحفييظ  - 1 

التييدم ضاألميي  الييدضلت ييييوم مهييس جميييع أ  ييسء ”األمييم المتحييدة“ أض ز ييض 
 حت مس ييارن المجدف.ر  ء األ  سء ضذلك 

رات يييييييييوم أ  يييييييسء ”األميييييييم المتحيييييييدة“ متطفييييييييو اليييييييياا - 2 
مة م سشاة ضب ايق ال ميي   ييت الوكييس ت الدضلييية المتهصصيية التييت المتيد

 يكونول أ  سء  يهس.
 
 مالحظة 
 48يغ ت اليتم التييسزع ممسرسييست المجدييف زهصييوص المييس ة  

زسلتبامييست جمييييع اليييدضل األ  يييسء أض ز  يييهس يميييس  ت ديييق ميي  الميثيييسق،  
متطفيو ناارات المجدف المت دية زصول التالم ضاألم  الييدضليي .   موجييب 

  (،  يييوم الييدضل األ  ييسء متطفيييو الييياارات م سشيياة، أض  يي 2) 48المييس ة 
ماييييق المطظميييست الدضليييية التيييت  كيييول أ  يييسًء  يهيييس. ضياكيييب ريييوا اليتيييم 

، 48ضة  دييى الييدضل األ  ييسء ض يييس لدمييس ة مست المفاض  دى أنواع ا لتبا

ض دييى مسئفيية ميي  الجهييست التييت  يهطهييس المجدييف لتطفيييو الييياارات المتهييوة 
 ا متثسل لهس. أض

الييييدضل   ت دييييق زسل د ييييست الموجهيييية ملييييى    48ضلييييئ  كسنييييت المييييس ة   
،  2018األ  ييييسء لتطفيييييو اإلجييييااءات التييييت ناررييييس المجدييييف  ييييالل  ييييسم  

تسزية،  يد ضج  المجدييف ز  ييس ميي  التمسسييس    الفتاات ال رو الحسل  ت  كمس 
ملييى ”الجهييست الفس ديية“ ضإلييى ”األمييااف“، ممييس ي  ييا  يي  ال ييسزع الييدا دت  

مجديييف.  ضالمتبا يييد الت يييييد لد د يييد مييي  الطبا يييست الحد ثييية التيييت  طظيييا  يهيييس ال 
ضكييولك  وجييه  المجدييف  ييت مد يي   طفيييو مجييااءات ملييى ”المطظمييست اإلنديمييية  

س  دل  دى أرمية  دك الكيسنست  ييت التصييدي لدطبا ييست  ديمية“، مم ض ضل اإلن 
ضالحيييس ت الم اضضييية  ديييى المجديييف. ض يييا  م دوميييست مضيييس ية  ييي   ضر  

 ثسم . التطظيمست اإلنديمية  ت صول التالم ضاألم  الدضليي   ت الجبء ال 

ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، لييييم يتترييييهد مجدييييف األميييي   
ارا يييي . ميييييد أل المجدييييف ا هييييو نيييياار ميييي  نا  ييييت أي  48صييييااحًة زسلمييييس ة 

نييياارات ضأصيييدر ميسنيييست رئسسيييية شيييد   يهيييس  ديييى التيييبام اليييدضل األ  يييسء 
ضالكيسنست األ اى الم طييية زس متثييسل لدتييداميا المفاضضيية زموجييب الفصيي  

. ضيطيتييم رييوا اليتييم ملييى نتييمي  48ثسق ضالمت دية زسلمييس ة التسزع م  المي 

https://undocs.org/ar/S/RES/1(1946)
https://undocs.org/ar/S/PV.8362
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/A/72/2
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المجدييف التييت  يت ييت ميي   ألييف نيياارات ييا يي . ضيرييم  اليتييم الفا ييت 
اليييييدضل األ  ييييييسء  طفييييييو مجييييييااءات  ت ديييييق زسلتييييييداميا المتهيييييوة زموجييييييب 

. ميطمس  تطسضل اليتم الفا ت زسء نيياارات المجدييف التييت  يت ييت 41 المس ة
ييييو مجيييااءات  ت ديييق زسلتيييداميا المتهيييوة زموجيييب مييي  اليييدضل األ  يييسء  طف

 ييييت  48س ة رة ملييييى الميييي ، لييييم  ييييتم اإلشييييس2018. ض ييييالل  ييييسم 42 المييييس ة
الاسيييسئ  الموجهييية مليييى المجديييف، كميييس ليييم  جيييا أي مطسنرييية  يميييس  ت ديييق 

 متفتيا أض    يق  دك المس ة.
 

قرررررارات مجلررررس األمررررن الترررري تقتضرررري مررررن الرررردول  -ألف 
تعلررق بالترردابير المتخررذة األعضرراء تنفيررذ إجررراءات ت

 من الميثاق 41بموجب المادة 
زيييسلياارات المتهيييوة  يميييس  ت ديييق   يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ض   

المت ديييية زيييسلجباءات،  كيييار مديييب المجديييف أض  ريييد دن    41 مييياًل زسلميييس ة  
 ديييى أرميييية أل  ييييوم ”جمييييع اليييدضل األ  يييسء“ أض ”جمييييع اليييدضل“ متطفييييو  

. ضمديييب  ( 382) “ ا هيييسذ ”جمييييع التيييداميا الالزمييية    يييداميا محيييد ة، زتييي   مطهيييس 
اءات ض/أض أ انيية  لجييسل الجييب   المجدف أي س ملى الدضل األ  سء أل  تييس د 

اله ييااء ض/أض أ انيية الاصييد الم طييية أض أل  ت ييسضل م هييس، زتيي   مطهييس  بضيييد  
الهيئييييست زسلم دومييييست ذات الصييييدة، ض يييييديم  يييييسريا مليهييييس  يييي  اإلجييييااءات  

لتطفييييييو  يييييداميا الجيييييباءات، ضضيييييمسل سيييييالمة أ  يييييسئهس، ضإ سحييييية  المتهيييييوة  
. ضإضييس ًة ملييى  ( 383) لموانييع الوصييول  ضل  ييسئق ملييى األشييهسص ضالوثييسئق ضا 

 __________ 

، انظييا الييياار “ وريية أ ايييييس الوسي ىالحسلية  ييت جمه”  يت ممييسر ال طيد الم طييول  (382) 
 9 ض 1، الفييييياة الثسلثييييية ضال رييييياضل مييييي  الد  سجييييية، ضالفيييييياات (2018) 2399
، انظييا “ الحسليية  ييت الريياق األضسييط” ؛ ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول 40ض  16 ض

، الفييييياة S/PRST/2018/5)ل طيييسل(، ض  18، الفييييياة (2018) 2433اليييياار 
 ت مميسر ال طيد الم طيول ” ييسريا األميي  ال يسم  ي  التيو ال ال سشاة )اليم (؛ ض 

)جطيييوب  7ض  4، الفيا يييسل (2018) 2428ضجطيييوب التيييو ال“، انظيييا اليييياار 
، انظيييا اليييياار “ الحسلييية  يييت الصيييومسل” ميييسر ال طيييد الم طيييول التيييو ال(؛ ض يييت م

 . 41، الفياة (2018) 2444
ريية أ ايييييس الوسي ى“، انظييا الييياار  يت ممييسر ال طيد الم طييول ”الحسلية  ييت جمهو  (383) 

؛ ض ت مميسر ال طيد الم طيول 40ض  38ض  37ض  15، الفياات (2018) 2399
 2407، انظييييا الييييياار “  يييدم ا نترييييسر/جمهورية كورييييس الريييي  ية الديميااميييية” 
اليياار  ؛ ض ت مميسر ال طيد الم طيول ”الحسلية  يت لي ييس“، انظيا5، الفياة (2018)

الحسلة ” ؛ ض ت ممسر ال طد الم طول 17ض  16ض  12، الفياات (2018)  2441
 10ض  8، الفيا ييييييسل (2018) 2402، انظييييييا الييييييياار “  ييييييت الريييييياق األضسييييييط

 ييسريا األميي  ال يسم  ي  التيو ال ضجطيوب ” ممسر ال طد الم طيول )اليم (؛ ض ت 
 2428يييييييييياار ، ضال19، الفيييييييييياة (2018) 2406ا اليييييييييياار ، انظييييييييي “ التيييييييييو ال

الحسلية  يت ” ل(؛ ض يت مميسر ال طيد الم طيول )جطوب التو ا 19، الفياة (2018)
 . 53ض  45ض  29، الفياات (2018) 2444، انظا الياار “ الصومسل

ذلك،  ت ممسر   م  داميا الجباءات المتصدة زسلحسلة  ت جمهورية أ ايييييس  
الوسييي ى ض يييت جطيييوب التيييو ال، أذل المجديييف ”لجمييييع اليييدضل األ  يييسء“  

 . ( 384) سف المحظورة ض تجيدهس ضالتهد  مطهس زمصس رة األصط 

 يييية جدييييف مهسمض ييييالل الفتيييياة المرييييمولة زييييسلتيايا، ضاصيييي  الم 
حكومييست  يياا ى الييدضل  طييد مد يي  ا متثييسل لدتييداميا المتههييوة  يمييس  ت دييق 

. ض ييييت رييييوا الصييييد ،  يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت لي يييييس، أرييييسب 41زسلمييييس ة 
ومطت أل   يييييييبز  طفييييييييو حظيييييييا  ورييييييييد المجديييييييف زحكومييييييية الو يييييييسق الييييييي 

؛ ضأل  واصييي   حتيييي  رصيييد ضماان ييية األسيييدحة أض األ تيييدة ( 385)األسيييدحة
؛ ضأل  يييدم ( 386)لتييت  ييورَّ  ملييى لي يييس أض   ييسع أض  طييي  مليهييسدة مهييس االمتصيي 

الد م لفايق اله ااء  يمس يجاي  م  أ مسل التحييييق  ا يي  لي يييس، موسييسئ  
. ضأرييسب المجدييف كييولك زجميييع الييدضل، ( 387)الم دومييستميي  ميطهييس   ييس ل 

سئق، زمس  يهس لي يس ضبددال المط ية،  و يا س   الوصييول الفييوري ض ضل  يي 
 .( 388)ضالموانعسصة ملى األشهسص ضالوثسئق ضبه

ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت الصومسل، مدب المجدف ملييى حكوميية  
ت الصيييومسل ا  حس يييية  يتييييا ضصيييول  اييييق اله يييااء، مطيييسء  ديييى مد يييس

يييدمهس الفايييق ميييدمًس زمييدة    ييي   يي   ريياة أيييسم ملييى الحكوميية   ييية ي 
ا  حس ية، ضالتمسح زسلتيسر صور  و وغاا ية لاسدحة ضالو ياة الموجو ة 

ا  حس ييية ضالوصييول ملييى   ييس ا الييييد ضسييجالت التوزيييع  زحييوزة الحكوميية
 ؛ ضالت يييييسضل ميييييع  اييييييق اله يييييااء لتيتييييييا مجيييييااء( 389)الموجيييييو ة زحوز هيييييس

مييع أشييهسص محتجييبي  لييدى الحكوميية مميي  يرييت    ييت كييونهم  ميييسمالت
أ  ييسء  ييت حاكييية الريي سب ض طظييييم الدضليية اإلسيييالمية )الم يياضف أي يييس 

؛ ض بضييييد ( 390)اله يييااء  يييت  حيييس ييي زسسيييم  ا يييل(، زغيييية متيييس دة  اييييق 
. ض  ييس المجدييف أي ييس ( 391)الفايق زم دومست زرقل أنر ة حاكة الر سب

ضكييولك ”الييدضل األ  ييسء“، ملييى الت ييسضل مييع  حس ية حكومة الصومسل ا 
 ايق اله ااء  ت  حيييس   المت دية متصد ا المييوا  الكيميسئييية التييت يمكيي  

 __________ 

 . 9، الفياة (2018) 2428؛ ضالياار 2، الفياة (2018) 2399اار الي (384) 
 . 10ة ، الفيا (2018) 2441الياار  (385) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (386) 
 . 16الماجع نفت ، الفياة  (387) 
 . 17ة الماجع نفت ، الفيا  (388) 
 . 18، الفياة (2018) 2444الياار  (389) 
 . 34الماجع نفت ، الفياة  (390) 
 . 53الماجع نفت ، الفياة  (391) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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ضشيييييد   . ( 392)تفجييييياة مليييييى الصيييييومسلاسيييييتهدامهس  يييييت صيييييطع األجهيييييبة الم
المجدييييف  دييييى أل الحكوميييية ا  حس ييييية  تحميييي  المتيييي ضلية الائيتييييية  يييي   

زرييقل الصييومسل زييقي    ( 1992)   751ر  جييب الييياا م  سر الدجطة ال سمدة زمو 
ة أض مسداء المرييورة   مديست  وريد لاسدحة أض الو ياة أض الم دات ال تكاي 

  3أض المتييس دة أض التييدريب ملييى نييوات األميي  التسز يية لهييس،  مييال زييسلفياات  
. ضكيييار المجديييف  قكييييدن أل  ديييى  ( 393) ( 2014)   2142مييي  اليييياار    8مليييى  

الصييييومسل أل  تهييييو  الحكوميييية ا  حس ييييية ضالو يييييست األ  ييييسء  ييييت ا حييييس   
 . ( 394) الصومسل  دبم م   داميا لمطع  صد ا الفحم م   مس 

 ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت جطييييوب التييييو ال، أرييييسب المجدييييف 
ي ”جميييع الييدضل األ  ييسء، ض  سيييمس الييدضل المجييسضرة لجطييوب التييو ال“،  ميي

، أل  تييولى الييييسم متفتيييل جميييع الرييحطست المتجهيية ملييى جطييوب التييو ال
ل لدى الدضلة الم طييية م دومييست  ييو ا أسيي سزس م يوليية لال تيييس  أل متى كس

ب . ضمسليي ( 395)الرييحطة  ت ييم  أصييطس س ُيحظييا  وريييدرس أض مي هييس أض نيدهييس
المجدييف كييولك ”أي  ضليية   ييو“ أجييات  فتيرييس ميي  ذلييك الي ييي  متيييديم 

 (2015) 2206 ياييييا   يييت أضليييت مليييى الدجطييية المطريييقة  ميييال زيييسلياار 
زرقل جطوب التييو ال  ت ييم  شيياحس ألسيي سب التفتيييل ضنتسئجيي ، ضمييس مذا 

أصييييطسف محظييييورة، ضمسلييييب كييييولك رييييون الييييدضل  ييييم ال ثييييور أم    دييييى 
األ  يييسء زيييقل  ييييدم مليييى الدجطييية  يايييياا   ييييس  حييييس  ت يييم  م دوميييست 

ل األ  سء، ض سصة  دييك ميع الدض . ض  س المجدف كولك ”ج( 396)مفصدة
المجسضرة لجطوب التو ال“ ملى ضمسل الت ييسضل مييع  ايييق اله ييااء، زتيي   

لطييي  غيييا المريياضع لدثيياضات مطهييس  ييو يا أي م دومييست  ت دييق ز مديييست ا
 .( 397)ضالتجسريةم  جطوب التو ال ملى الر كست المسلية ضال يسرية 

المجدييف مد ييست ملييى الجهييست ضكمس  ييت األ ييوام التييسزية، ضجييه   
الفس دة م  غيا الدضل لدت ييسضل مييع الدجييسل ضأ انيية اله ييااء الم طييية زرييقل 

. ضاسيييتهدم 41ميييس ة ديييق زسل طفييييو التيييداميا المحيييد ة التيييت ا هيييوت  يميييس  ت 
المجدييييف صيييييغس مهتدفيييية لهييييوا الغيييياع.   دييييى سيييي ي  المثييييسل،  سمييييب 

؛ ( 398)ة  يييت ميييسلتالمجديييف ”جمييييع الجهيييست الفس دييية“  يميييس  ت ديييق زسلحسلييي 
 __________ 

 . 29الماجع نفت ، الفياة  (392) 
 . 22الماجع نفت ، الفياة  (393) 
 . 41الماجع نفت ، الفياة  (394) 
 . 8، الفياة (2018) 2428الياار  (395) 
 . 10الماجع نفت ، الفياة  (396) 
 . 21الماجع نفت ، الفياة  (397) 
 ية  راة م  الد  سجة. ، الفياة الثسن(2018) 2423الياار  (398) 

”جمييييييييع األمييييييييااف“  يميييييييس  ت دييييييييق زسلحسلييييييية  ييييييييت جمهوريييييييية أ ايييييييييييس  ض
ى ، ض ”األمييااف األ ييا ( 401)، ضجطييوب التييو ال( 400)، ضلي يييس( 399)الوسيي ى
تمييييية زيييييسألما“  يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت جمهوريييييية كورييييييس الرييييي  ية المه

جديييف أي يييس  ضإضيييس ًة مليييى ذليييك، مديييب الم . ( 403)، ضلي ييييس( 402)الديميااميييية
(،  2)   48  ييسضل المطظمييست الدضلييية ضاإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية، ض يييس لدمييس ة  

 ،( 404)مييييع أ انيييية اله ييييااء الم طييييية زكيييي  ميييي  جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى
 .( 406)ضاليم  ،( 405)التو ال ضجطوب

 يمييس  ت دييق  41ض يمس  ت دق زسلياارات التت ا هوت ض يييس لدمييس ة  
لييية ع اآلزسلتداميا الي سئية، مسلب المجدف ”جميع الدضل“ زقل  ت سضل ميي 

الدضلية إلنجسز األ مسل المت يية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي  ضأل  يييدم لهييس كيي  
الييو   ميياأ هم المحكميية ضاألشييهسص مس  دبم م  متس دة لطييي  األشييهسص 
، ضأل  كثف   سضنهس مييع اآللييية ضأل ( 407)المداني  الو   أ موا مدة  يوبتهم

 دى كيي  ميي  ي ض  مدرس زك  مس  دبم م  متس دة، ض  سيمس م  أج  ال
  يييييى ميييي  الهييييسربي  الييييو   أصييييدرت المحكميييية الجطسئييييية الدضلييييية لاضانييييدا 

. ض  يييس المجديييف التيييد ست  يييت ( 084)نييياارات ا هيييسم  يييت حيهيييم ض تيييديمهم
 .( 409)مع اآلليةال وسطة ضالهاسك ملى الت سضل الكسم  

ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، شييد   
المجديييف  ديييى أرميييية   يييسضل الحكومييية المتيييتما ميييع المحكمييية الجطسئيييية 
ييييييسل  ييييييوق اإلنتي يييييية لحيي الدضلييييييية، ضكييييييولك الت ييييييسضل مييييييع المحكميييييية اإل ايييي

ييوب،  ييت محسسيي ة المتيي ضلي   يي  ائم اإلزييس ة الجمس ييية ضجيياائم   جييا ضالر ي
ما ك ة ضد اإلنتسنية، زمس  ت ذلك مس ُ ا كب مطهس  ت الحاب ضالجاائم ال

 .( 410)ا نتهسميةدية ال مسيسق 
 __________ 

 . 15، الفياة (2018) 2399الياار  (399) 
 . 17، الفياة (2018) 2441الياار  (400) 
 . 21، الفياة (2018) 2428الياار  (401) 
 . 5، الفياة (2018) 2407الياار  (402) 
 . 16، الفياة (2018) 2441الياار  (403) 
 . 37ياة ، الف(2018) 2399الياار  (404) 
 . 21، الفياة (2018) 2428؛ ضالياار 19، الفياة (2018) 2406الياار  (405) 
 . 8، الفياة (2018) 2402الياار  (406) 
 . 3، الفياة (2018) 2422الياار  (407) 
 . 4الماجع نفت ، الفياة  (408) 
 . 1، الفياة (2018) 2443الياار  (409) 
 . 11، الفياة التسز ة  راة م  الد  سجة ضالفياة (2018) 2409الياار  (410) 

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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لة  ت مسلت، حث المجدف سد ست ضبسلمث ، ض يمس  ت دق زسلحس 
ا ( 411)مييسلت  دييى مواصييدة الت ييسضل مييع المحكميية الجطسئييية الدضلييية . ضذكييه

المجديييييف أي يييييس زقرميييييية أل ُ  يييييدي ”كييييي  األميييييااف الم طيييييية“ المتيييييس دة 
 .( 412)ضالت سضل مع المحكمة  ت المتسئ  التت  يع ضم  ا تصسصهس

 
قرررررارات مجلررررس األمررررن الترررري تقتضرررري مررررن الرررردول  -ء با

األعضرراء تنفيررذ إجررراءات تتعلررق بالترردابير المتخررذة 
 الميثاقمن  42بموجب المادة 

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، حث المجدف  ضلة   وا م يطيية  
ض/أض مجمو يية ميي  الييدضل األ  ييسء ض/أض جميييع الييدضل األ  ييسء  دييى 

ميي  الميثييسق  42لمتهييوة زموجييب المييس ة يا اتييدام  طفيييو مجييااءات  ت دييق زسل
ضأرسب مهس الييسم مولك ضمدب مطهس ذلك.   دى س ي  المثييسل،  يمييس  ت دييق 
زسلحسلييية  يييت ميييسلت، حيييث المجديييف اليييدضل األ  يييسء التيييت   هيييدت زتيييد 
الثغيياات التييت   تيياي اليييوات ضاليييدرات  ييت ز ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية 

 ييت مييسلت  دييى نرييا رييون الوحييدات  ياار سييت المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا
. ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت ( 413)زسلكسمييي  ضيييم  اإلميييسر البمطيييت الم دييي 

الصييييومسل، أكييييد المجدييييف الحسجيييية المسسيييية ملييييى جدييييب م ييييدات ممدوكيييية 
لدوحدات  سمة الصالحية ضمطسس ة ل  ثة ا  حس  األ اييت  ييت الصييومسل، 

، ضكييار ( 414)درا هسة نيي  س فزمس  ت ذلك  طسصا  مكي  اليوة ض طسصا م
 قكيييد   و يي  الجهييست المسنحيية الجد ييدة ضالحسلييية ملييى   ييم ز ثيية ا  حييس  

 .( 415)ضالم داتاأل اييت    مايق  و يا  موي  مضس ت ألجور اليوات 

، ضاصيي  المجدييف حييثه الييدضل ضالجهييست ميي  2018ض ييت  ييسم  
غيا الدضل  دى الت سضل مع  مديست حفييظ التييالم ل ييمسل  طفيييو ض يييست 
ليية ك  مطهس زموجييب الفصيي  التييسزع. ض ييت رييوا الصييد ،  يمييس  ت دييق زسلحس

، حييث المجدييف ”جميييع ( 417)ض ت مييسلت ( 416)هورية أ ايييس الوس ى ت جم
األمييااف“  دييى الت ييسضل   سضنييس كييسمال مييع ز ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية 

 __________ 

 . 61، الفياة (2018) 2423الياار  (411) 
 جة. ل م  الد  سالماجع نفت ، الفياة الثسنية ضال راض  (412) 
 ، الفياة الحس ية ضالثالثول م  الد  سجة. (2018) 2423الياار  (413) 
 . 14، الفياة (2018) 2431الياار  (414) 
 . 31ة الماجع نفت ، الفيا  (415) 
 . 64، الفياة (2018) 2448الياار  (416) 
 . 9، الفياة (2018) 2423الياار  (417) 

المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضب ثيية 
 ييت مييسلت،  األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار

ضضيييييمسل سيييييالمة أ ييييياا  ال  ثييييية ضأميييييطهم ضحايييييية  يييييطيدهم، ض  يييييس ”اليييييدضل 
األ  يييييسء، ض  سييييييمس  ضل المط يييييية“ مليييييى كفسلييييية حايييييية حاكييييية األ ييييياا  
ضالم يييدات مييي  ز ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز يييس  لتحيييييق 

ضب ثييييية األميييييم المتحيييييدة  ( 418)ا سيييييتياار  يييييت جمهوريييييية أ اييييييييس الوسييييي ى
 .( 419)مسلتت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت متكسمدة المال

ض يمس  ت دق زمط ية  مديست نييوة األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل طييسل،   
التييسم لحاييية اليييوة الم نتيية  حث المجدف ”جميع األمااف“  دى كفسلة ا حتاام  

 . ( 420) م سنتهمس  ت التطي  ضالوصول ملى الهط األزرق زكسم  أجبائ  ض دم 

ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت أميييت،   ييس المجدييف ”ال ييا ي “، أي  
جطوب التو ال ضالتو ال، ملى اإلزيسء  دييى اإلذل الييدائم الممطييوح لجميييع 

مطييية الم نتيية ز يية ليييوة األمييم المتحييدة األتسالييدضريست الجوييية ضاألرضييية ال
ألميييت ميي  أجيي   تييهي   مييسم حاييية الحاكيية لديييوة األمطييية الم نتيية ضاآللييية 

. ض  ييس المجدييف أي ييس ”الييدضل ( 421)المرتاكة لاصد الحدض  ضالتحيق مطهس
األ  ييسء كس يية، ض صوصييس التييو ال ضجطييوب التييو ال“، ملييى أل  كفيي  

طيييييييية   لجمييييييييع أ ييييييياا  الييييييييوة األمنيييييييي التطيييييييي  زحايييييييية ضبتيييييييا ة ض ضل  اا
. ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت  ار يييور،   يييس المجديييف ”جمييييع ( 422)الم نتييية

ال ي ييست التييت  حييول  ضل منجييسز األمااف  ت  ار ور“ ملييى أل  بييي  كيي  
ال مدييية المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور لو  تهييس 

هتد ييية ال مديييية المكفسلييية أمييي   هيييس ديييى الطحيييو الكسمييي  ضالتيييديم، زتييي   مط 
. ض يمييييس  ت ديييق زسلحسلييية  ييييت جطيييوب التيييو ال، مسلييييب ( 423)ضحايييية  طيدهيييس

المجدف حكومة الوحدة الومطية ا نتيسلية زسلتييد زس لتبامست المطصييوص 
 ديهس  ت ا فسق ماكب اليوات الم ام مييي  حكوميية جطييوب التييو ال ضاألمييم 

را  يي  جطييوب التييو ال، ضالكييف  ييو ت المتحدة زرقل ز ثة األمم المتحييدة  يي 
 .( 424) اندة ز ثة األمم المتحدة  ت جطوب التو ال  ت أ اء ض  تهس

 __________ 

 . 65، الفياة (2018) 2448الياار  (418) 
 . 60، الفياة (2018) 2423الياار  (419) 
 . 14، الفياة (2018) 2433الياار  (420) 
 (. 1) 3، الفياة (2018) 2412الياار  (421) 
 . 21، الفياة (2018) 2445؛ ضالياار 20، الفياة (2018) 2416الياار  (422) 
 . 50، الفياة (2018) 2429الياار  (423) 
 . 2، الفياة (2018) 2406الياار  (424) 
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 من الميثاق   49وجب المادة  ة بم المساعدة المتبادل -ثامنا  
 49المس ة  
مييم المتحييدة“  دييى  يييديم الم ونيية المت س ليية ”األ ت س ا أ  سء  

 لتطفيو التداميا التت ناررس مجدف األم .
 
 مالحظة 
يغ يييييت اليتيييييم الثيييييسم  ممسرسيييييست مجديييييف األمييييي  زهصيييييوص  

دضل م  الميثييسق،  يمييس  ت دييق زسلمتييس دة المت س ليية  يمييس مييي  اليي  49 المس ة
 األ  سء  ت  طفيو ناارات المجدف.

ااع، لييم يتترييهد المجدييف صييااحًة سييت ض ييالل الفتيياة نيييد ا  
، 2018 ت أي نيياار ميي  ناارا يي . ميييد أل المجدييف،  ييت  ييسم  49زسلمس ة 

  ييس الييدضل األ  ييسء ملييى الت ييسضل مييع ز  ييهس اليي  ض أض متييس دة  ضل 
لتييسزع ميي  الميثييسق. م يطة  ت  طفيو التداميا المفاضضيية زموجييب الفصيي  ا

الفا ييييت ألييييف يرييييم  يتييييم ضيطيتييييم رييييوا اليتييييم ملييييى نتييييمي   ييييا يي .  سل
اليييياارات التيييت حيييث  يهيييس المجديييف اليييدضل األ  يييسء  ديييى الت يييسضل  يميييس 

. ميطمييس  تطييسضل اليتييم الفا ييت 41 ت دييهق زسلتييداميا المتهييوة زموجييب المييس ة 
ق  زيييسء اليييياارات التيييت مديييب  يهيييس المجديييف المتيييس دة المت س لييية  يميييس  ت ديييه

 .42زسلتداميا المتهوة زموجب المس ة 

، ضكمييييس كييييسل الحييييسل  ييييت الفتيييياات التييييسزية، 2018 ض ييييت  ييييسم 
ميي   49 جا مطسنرة  ستورية  ت المجدف  يمييس  ت دييق متفتيييا المييس ة  لم

 ييييت الاسييييسئ   49الميثييييسق أض    ييهييييس. ضلييييم  ييييا  أي مشييييسرة ملييييى المييييس ة 
 الوار ة ملى المجدف.

 
ات الترري طلررب فيهررا مجلررس األمررن المسرراعدة القرررار  -ألف 

تنفيررررذ الترررردابير المتخررررذة ق بالمتبادلررررة فيمررررا يتعلررررّ 
 من الميثاق 41بموجب المادة 

سييت ااع،   ييس المجدييف الييدضل األ  ييسء د ا  ييالل الفتيياة نييي  
ملييى   بيييب   سضنهييس  ييت  طفيييو  ييداميا جييباءات محييد ة. ض ااضحييت الجهييست 
التييت ضجيي  مليهييس المجدييف مد يييست المتييس دة المت س ليية ميي   يياا ى اليييدضل 

”جميع الدضل األ  سء“،   ييال األ  سء، ض  سيمس الدضل الم طية، ملى 
ميييييية. ض  س طيييييت أنيييييواع المتيييييس دة ندي  ييييي  المطظميييييست اإلنديميييييية ض ضل اإل

الم دوبيييييية ميييييي  الييييييدضل األ  ييييييسء   س طييييييس ضاسيييييي س، ميييييي  مد ييييييست لت ييييييس ل 
الم دومست ضمد ست لتيديم المتس دة التيطية ملى مد ست الت سضل  ت  طفيو 

  مديست التفتيل.

 ديييى سييي ي  المثيييسل،  يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت جمهوريييية أ اييييييس   
بيييب الت ييسضل ض  ييس ل الم دومييست  ى    الوسيي ى، حييث المجدييف الحكوميية  ديي 

ميييع اليييدضل األ ييياى  يييت ا هيييسذ ”التيييداميا الالزمييية لمطيييع األ ييياا  اليييو    يييدرج  
 . ( 425) “   وررس الدجطة أسمسءرم  ت نسئمة الجباءات م    ول أراضيهس أض  

ض يمييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت لي ييييس، أريييسب المجديييف زجمييييع اليييدضل  
األ  ييسء أل  ت ييسضل  ييت الجهييو  الاامييية ملييى ضييمسل  طفيييو حظييا  وريييد 

ء ضالمطظميييست اإلنديميييية  ديييى  ييييديم ضحيييث اليييدضل األ  يييس ( 426)األسيييدحة
  بيييب أجيي  المتس دة ملى حكومة الو سق الومطت، مطسء  دى مد هس، م  

الهيسك  األسسسية ضاآلليست الموجو ة حسليًس لحفظ األسييدحة ضاأل تييدة ذات 
 .( 427)الصدة ز ايية آمطة

ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية  ييييت الصييييومسل، حييييث المجدييييف الييييدضل  
رة األسيييدحة ضاليييو ياة لتحتيييي  نيييدرة زييي  ااأل  يييسء  ديييى   يييم الطهيييوع 

 .( 428)ضالو ياةحكومة الصومسل ا  حس ية  دى م ارة األسدحة 

ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت جطيييوب التيييو ال، نيييار المجديييف أل  
الجهيييو  الم وضلييية لحجيييب األصيييطسف  يييت   ت يييسضل جمييييع اليييدضل األ  يييسء

 .( 429)مطهسالتت يحظا  وريدرس أض مي هس أض نيدهس، ضالتهد  
 

 القرررارات الترري طلررب فيهررا مجلررس األمررن المسرراعدة -باء 
ق بتنفيررررذ الترررردابير المتخررررذة المتب ادلررررة فيمررررا يتعلررررّ

 من الميثاق 42بموجب المادة 
 الل الفتاة نيد ا ست ااع، ا هو المجدف أي ييس  ييدة نيياارات  

مديييييب  يهيييييس الت يييييسضل  يميييييس ميييييي  اليييييدضل األ  يييييسء  يييييت  طفييييييو التيييييداميا 
وة. م  الميثسق التييت  ييقذل زسسييتهدام الييي  42المطصوص  ديهس  ت المس ة 

ض ااضحييت أنييواع المتييس دة الم دوبيية ميي    ييس ل الم دومييست ضبطييسء اليييدرات 
األ ميييسل اإلجااميييية مليييى التطتييييق  يميييس ميييي  اليييدضل  مهتديييف مهيييدف ر ع

 األ  سء م  أج  ر ع رون األ مسل.
 __________ 

 . 9، الفياة (2018) 2399الياار  (425) 
 . 10، الفياة (2018) 2441الياار  (426) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (427) 
 . 20، الفياة (2018) 2444الياار  (428) 
 . 9، الفياة (2018) 2428الياار  (429) 
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ق زسلحسلييية  يييت ل طيييسل، ضاصيييي      ديييى سييي ي  المثيييسل،  يميييس  ت ديييه
لدجيل الد طسنت مس يحتسج  المجدف مرسمت  زسلدضل األ  سء ملى أل  يدم 

 .( 430)(2006) 1701لدياار لتمكيط  م  أ اء مهسم  ض يس م  متس دة 

ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت لي يييس ضمتييقلة الهجيياة، كييار المجدييف  
ة التييت ضجههييس  ييت نيياارات سييسزية ملييى ”جميييع  ضل ال دييم الم طيييية“ الييد و 

فتيييل التييف  المرييت    ييت اسييتهدامهس ملييى    لدت ييسضل  ييت الجهييو  الاامييية
. ض  ييييس ( 431)لتهايييييب المهييييسجاي  أض ا  جييييسر زسل رييييا ان النييييس ميييي  لي يييييس

 __________ 

 ياة الهسمتة ضال راضل م  الد  سجة. ، الف(2018) 2433الياار  (430) 
  . 9، الفياة  ( 2015)   2240. ضانظا أي س الياار  2الفياة    ، ( 2018)   2437ار  اليا  (431) 

المجدييف كييولك الييدضل األ  ييسء ضرييت  تصيياف زصييفتهس الومطييية أض  يي  
ديمييية، زمييس  يهييس ا  حييس  األضرضبييت، ملييى الت ييسضل مييع مايييق مطظمييست من

  ييس، زتيي   مطهييس   ييس ل   ييهس ز حكومة الو سق الومطت  ت لي يس، ضمييع ز 
الم دومييست، لمتييس دة لي يييس، مطييسء  دييى مد هييس،  ييت مطييسء اليييدرات الالزميية 
لتييقمي  حييدض رس ضمطيييع أ مييسل  هايييب المهيييسجاي  ضا  جييسر زسل رييا   يييا 

 .( 432)اإلنديمت، ضالتحييق  يهس ضمحسكمة ما ك يهسأراضيهس ض ت زحارس 
 

 __________ 

؛ ضاليييياار  3ض    2، الفيا يييسل  ( 2015)   2240ليييياار  الماجيييع نفتييي . ضانظيييا أي يييس ا  (432) 
  . 3ض    2، الفيا سل  ( 2017)   2380؛ ضالياار  3ض    2، الفيا سل  ( 2016)   2312

  
 من الميثاق  50نوع الموصوف في المادة  من ال   المشاكل االقتصادية الخاصة   -تاسعا 

 50المس ة  
ميا مطييع أض نمييع  يي ل ليية  ييدامذا ا هو مجدييف األميي  ضييد أييية  ض  

 -سواء أكسنت م  أ  ييسء األمييم المتحييدة أم لييم  كيي   -لك   ضلة أ اى 
مرسك  انتصس ية  سصيية  طرييق  يي   طفيييو رييون التييداميا، الحييق  ييت  واج  

 أل  تواكا مع مجدف األم  زصد  ح  رون المرسك .
 
 مالحظة 
 50يغ ييت اليتييم التسسييع ممسرسييست المجدييف المتصييدة زسلمييس ة  

يثييسق، ضذلييك  يمييس  ت دييق زحييق الييدضل  ييت أل  ترييسضر مييع المجدييف م  الم
مة     طفيو  ييداميا المطييع أض اإلنفييسذ زغية ح  المرسك  ا نتصس ية الطسج

 التت يفاضهس المجدف، مث  الجباءات.

ض يييييالل الفتييييياة نييييييد ا سيييييت ااع، ضاصييييي  المجديييييف ممسرسيييييت   
ءات الجييييبا المتمثديييية  ييييت  يييياع جييييباءات محييييد ة الهييييدف،  وضييييًس  يييي 

ا نتصييس ية الرييسمدة، ضبسلتييسلت التيدييي  ملييى أ نييى حييد ميي  اآلثييسر التييد ية 
. ضليييييم  تديييييقَّ أي مييييي  لجيييييسل ( 433)اليييييدضل الثسلثييييية غييييييا الميصيييييو ة  ديييييى

الجيييباءات المطريييقة زيييياار مييي  المجديييف مد يييست رسيييمية لدحصيييول  ديييى 
 المتحدة.م  ميثسق األمم  50المتس دة زموجب المس ة 

 يييت أي نييياار مييي   50ضليييم يتتريييهد المجديييف صيييااحة زسلميييس ة  
هييييورس  ييييالل الفتيييياة المرييييمولة زييييسلتيايا. م  أل المجدييييف ناارا ييي  التييييت ا ه 
،  مريييس مييع الممسرسيية التييسزية 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  6مدييب  ييت 

 __________ 

    داميا الجباءات، انظا اليتم الثسلث أ الن. لمبيد م  الم دومست   (433) 

 تهيييييو   يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت الصيييييومسل، مليييييى اليييييدضل المت سضنييييية أل
اإلجااءات المطسس ة لكت   م  أ   تا ب  مديس  دى األنر ة المقذضل 

ضالتيي و المتييدح  ييت ال حييا حامييسُل سييف  أي مهييس  ييت مكس حيية الياصييطة 
 .( 434)الحق ضلة ثسلثة م  حق الماضر ال ايء أض اإل الل مولك 

صييااحة  ييت أي اجتمييسع لدمجدييف،  50ضبيطمييس لييم  ييُوكا المييس ة  
كسنيييت مشيييسرات ز يييض أ  يييسء المجديييف مليييى آثيييسر الجيييباءات أثطيييسء  ييييد 

 .50الجدتست مهمة لتفتيا ض   يق المس ة 

لدمجدييف، الم يييو ة  ييت    8175  دييى سيي ي  المثييسل،  ييت الجدتيية   
ل طد الم طييول ” طفيييو مييوكاة رئيييف مجدييف  ممسر ا  ت   2018ش سر/  اا ا  6

(“، أكد ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست  دييى  S/2017/507األم  ) 
ضجوب أل ُ جيياى است ااضييست  ضرييية لتحد ييد مييس مذا كسنييت الجييباءات   سليية  

د  ممثيييي   س دطييييد  دييييى  . ضشيييي ( 543) ضمييييس مذا كسنييييت   ييييا زسلتييييكسل المحديييييي  
ضجييوب أل  ظيي  الجييباءات المفاضضيية موجهيية نحييو األرييداف زغييية التيدييي   

 وان هس ا جتمس ية ضا نتصس ية غيا الميصو ة ملى أ نييى حييد ممكيي ،   م  
 ييت حييي  أثطييى ممثيي  مصييا  دييى المجدييف لدتيييدم الييوي أحييازن نحييو  يياع  

الميصييو ة  دييى    ية غيييا جباءات أكثا ذكسء ض  سلييية لتيدييي  التييدا يست التييد  
 . ( 436) الطباع   التكسل المدنيي  ضالدضل غيا األمااف  ت 

 __________ 

 . 17، الفياة (2018) 2442الياار  (434) 
 (435) S/PV.8175 27، الصفحة . 
 )مصا(.  80ضالصفحة ) س دطد(  68الماجع نفت ، الصفحة  (436) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
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 2018شيييي سر/  اا ا  21، الم ييييو ة  يييت 8185الجدتييية ض يييت  
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي “، أكييد األمييي  
ال ييسم  دييى ضيياضرة  جطييب ال وانييب غيييا الميصييو ة لدجييباءات، زمييس  يهييس 

. ضأكد ممث   ضلة موليفيس المت د ة اليوميست مجد ا ( 437)نتسنيةنب اإلال وا
التييي ت ألل يكيييول لدجيييباءات أنييي  نيييدر ممكييي  مييي  كيييولك  ديييى ضييياضرة 

األثا اإلنتسنت  دى التكسل المدنيي ،  ييت حييي  نييوهن ممثيي   انتييس زسلتيييدم 
المدحوظ الوي أحازن المجدف  يمس  ت دق متبا د مسزع الجباءات الموجيي ، 

 .( 438)المدنيي م  أثارس  دى س ند  مم

أ دول/سيييي تم ا  27الم يييييو ة  ييييت  8363ضأ ييييياا،  ييييت الجدتيييية  
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ” ييدم ا نترييسر/جمهورية كوريييس الريي  ية  2018

الييدضر الائيتييت الييوي يمكيي  أل   يي دع  رولطداالديمياامية“، أماز ممث  
 __________ 

 (437) S/PV.8185 4، الصفحة . 
 32 ة اليوميييست( ضالصييفحة ) ضليية موليفيييس المت ييد 35الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (438) 

 ) انتس(. 

، مذا كسنيييت (2006) 1718زييي  لجطييية الجيييباءات المطريييقة  ميييال زيييسلياار 
 يييي  ي مهسمهييييس  دييييى نحييييو مطسسييييب،  ييييت ا هييييسذ مجييييااءات ضييييد انتهييييسك 

. ضأ يياب ( 943)حييد الجباءات ض ت التهفيييف ميي  األثييا اإلنتييسنت ملييى أ نييى
ملييييى ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية  يييي   ق ييييدن لتحتيييي  آلييييية الدجطييية ضالتييي ت 

ممكسنية  يياع جييباءات  تيي ب أزمييست منتييسنية أنيي  ض كييول أنيي  أثيياا  دييى 
. ضمييع  تييديم ممثديية التييويد زييقل المتيي ضلية  يي  الحسليية ( 440)ال ددال الثسلثيية

ة  يييع أسسسييس مياامييي اإلنتييسنية المتا ييية  ييت جمهورييية كوريييس الريي  ية الدي 
سر  ديييى  يييس ق الحكومييية،  ييييد أشيييسرت مليييى أل رطيييسك شيييواغ  زريييقل اآلثييي 

التد ية غيا الم سشاة لدجباءات، ضنسلت مل ثمة حسجة ملى   بيب الجهو  
 .( 441)لكفسلة صول اإل فسءات ألغااع منتسنية

 __________ 

 (439) S/PV.8363 9، الصفحة.  
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (440) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (441) 

 من الميثاق  51الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا للمادة    -عاشرا  
 51المس ة  

ليييف  ييت رييوا الميثييسق مييس ي يي ف أض  طييتي  الحييق ال  ي ييت  
 سع  يييي  أنفتييييهم مذا ا تييييدت نييييوة  ييييت الييييدجمس ييييست، لدييييدضل،  يييياا ى أض 

متييدحة  دييى أحييد أ  ييسء ”األمييم المتحييدة“ ضذلييك ملييى أل  تهييو مجدييف 
األم  التداميا الالزمة لحفظ التدم ضاألم  الدضلت، ضالتداميا التت ا هورس 
األ  يييسء اسيييت مس  لحيييق اليييد سع  ييي  اليييطفف   ديييغ مليييى المجديييف  يييورا، 

زميت ييييى سييييد ت   -ف لدمجديييي  حييييسل  يمييييس يييي ثا  دييييك التييييداميا زييييقي  ض 
ميي  الحييق  ييت أل  تهييو  - ضمتيي ضليس   المتييتمدة ميي  أحكييسم رييوا الميثييسق

 ييت أي ضنييت مييس  يياى ضيياضرة   هييسذن ميي  األ مييسل لحفييظ التييدم ضاألميي  
 الدضلت أض م س    ملى نصسز .

 
 مالحظة 
 تطيييييييسضل اليتييييييييم ال سشيييييييا ممسرسييييييييست المجديييييييف  يمييييييييس  ت دييييييييق  

ال  ي يييييييت لديييييييدضل،  ييييييياا ى ”الحيييييييق سق زريييييييقل مييييييي  الميثييييييي  51 زسلميييييييس ة
جمس ست،  ت الد سع  يي  أنفتييهم“  ييت حسليية ضنييوع رجييوم متييدح ضييد  أض

محدى الدضل األ  سء. ضيطيتم رييوا اليتييم ملييى نتييمي   ييا يي . ضيغ ييت 
 51اليتيييم الفا يييت أليييف مطسنريييست المجديييف ذات الصيييدة متفتييييا الميييس ة 

دأ الييد سع ضم   51المس ة  ض   ييهس، ضيرم  اليتم الفا ت زسء مشسرات ملى
 يي  الييطفف  ييت الاسييسئ  الموجهيية ملييى المجدييف. ضلييم يرييا المجدييف ملييى 

أض مليييى حيييق اليييد سع  ييي  اليييطفف  يييت اليييياارات التيييت ا ههيييورس  51الميييس ة 
  الل الفتاة المرمولة زسلتيايا.

 
 51المناقشات المتعلقة بالمادة  -ألف 
ميييي  الميثييييسق صييييااحة  51، اسُترييييهد زسلمييييس ة 2018 ييييت  ييييسم  

ميياة أثطييسء مييداض ت المجدييف. ض ييالضة  دييى ذلييك، نييونل حييق الييد سع  25
   الطفف  ت ال د د م  جدتست المجدييف  يمييس  ت دييق زمجمو يية ضاسيي ة 
ميي  ال طييو  المواضييي ية ضال طييو  التييت  هيي  مدييدانس أض مطييسمق ز يطهييس  ييت 

 .ل أ مسل جدض 
 
 بمسائل مواضيعيةمناقشات المتعلقة ال 

، ض يييالل جدتييية  ييييدت  يييت مميييسر 2018شييي سر/  اا ا  6 يييت  
(“، S/2017/507ال طييييد الم طييييول ” طفيييييو مييييوكاة رئيييييف مجدييييف األميييي  )

صيييااحًة  ميييف مييياات.  51استريييهد مميييثال ال اازيييي  ضالمكتييييك زسلميييس ة 
 قشييسر ممثيي  ال اازييي  ملييى حييدضث زيييس ة  ييت  ييد  الاسييسئ  الميدميية ميي  

لت ايييييا ال مييييي  ال تييييكاي ألغيييييااع  51 ضل أ  ييييسء  تترييييهد زسلميييييس ة 
ا أل  وجييد متتييع لدتحتييي   يمييس  ت دييق زمحتييوى مكس حيية اإلررييسب، ضذكيي 

داضل  دييك الاسييسئ . ضأضييسف نييسئال مل ثميية حسجيية ملييى متسز يية نيييت ض يي ض و 
صييحيحة لهييون الاسييسئ ، ل ييمسل اسييتيفسء ا لتبامييست المطصييوص  ديهييس 
 يييت الميثيييسق، ضانتييياح منريييسء  ييياع  يييسص مكييياس إل راج جمييييع الاسيييسئ  

https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/PV.8363
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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. ( 442)مونييع المجدييف الريي كت  ييت نسئميية  دييى 51الييوار ة زموجييب المييس ة 
نت يييسن كيييولك مليييى اإلشيييسرات المتيييتماة مليييى يك ا ضاسيييتا ى ممثييي  المكتييي 

ميي  ن يي  ز ييض الييدضل لدتصييدي لا  ييسر التييت  هييد  التييالم  51المييس ة 
ضاألمييييييي  اليييييييدضليي  زسل مييييييي  ال تيييييييكاي، ض  سييييييييمس ضيييييييد الجهيييييييست مييييييي  

اب  يي  الدضل، ضأ اب    اليدق  ت روا الصد . ضنييسل مل مدييدن ي يي  غيا
ت المجدييييف األ ييييياة نيييياارا ا نب ييييسج ألل رييييون الممسرسيييية، زييييس نتاال مييييع

الم هميييية ال  ييييسرات،  ط ييييوي  دييييى مهييييسماة  وسيييييع زحكييييم األمييييا الوانييييع 
لط سق ا ستثطسءات لدحظا ال سم  دى استهدام اليوة،  دى الطحو الم ييي  

ميي  الميثييسق. ض  ييس المجدييف ملييى اسييت ااع  2ميي  المييس ة  4 ييت الفييياة 
ت  ت سميي  ييية التيي د   أسييسليب  مديي  زغييية مضييفسء الرييفس ية  دييى ال اي ض  يي 

مهس مييع الاسييسئ  الموجهيية ملييي  التييت  حييت  زييسلحق  ييت الييد سع  يي  الييطفف 
 .( 443)51المس ة زموجب 

ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  التييدم ضاألميي   
مميييس اسُتريييهد  اللهيييس  2018اليييدضليي “، ُ ييييدت ثيييالث جدتيييست  يييت  يييسم 

 51 احًة أض ُذكييا حييق الييد سع  يي  الييطفف.  ييُوكات المييس ةصا  51زسلمس ة 
احًة  ييالل جدتييتي  ميي  الجدتييست الثالثيية، التييت كسنييت كدهييس مت دييية صييا 

زسلحسليية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية. أضً ،  ييالل جدتيية ُ يييدت  ييت 
ضركييبت  دييى الحسليية  ييت الريياق األضسييط، أكييد  2018نيتييسل/أماي   13

د ة اليوميييييست أل اسيييتهدام الييييوة لييييف نسنونيييييًس ممثييي   ضلييية موليفييييس المت ييي 
، أض  طدمس  وا ييق 51مسرسة حق الد سع    الطفف ض يس لدمس ة  طد م م 

. ضنييسل ممثيي  الجمهورييية ال ابييية التييورية ( 444)المجدف  دييى رييوا اإلجييااء
مل مديييدن، مل   ييياع لدهجيييوم، لييي  يكيييول أمسمييي  مييي  مفيييا سيييوى    ييييق 

. ضثسنيييس،  يييت ( 445)زسلييد سع المرييياضع  يي  الييطفف، التييت  هوليي  51المييس ة 
،  ييت جدتيية مسرئيية  يييدت  ييت 2018نيتييسل/أماي   14ي سلت، أاليوم التيي 

أ ييييييسب ال يييييابست ال تيييييكاية التيييييت ضجهتهيييييس الو ييييييست المتحيييييدة ض انتيييييس 
ضالممدكيييييية المتحييييييدة ملييييييى الجمهورييييييية ال ابييييييية التييييييورية، ا  ييييييى ممثيييييي  

ى رييوا ال ييدضال الغسشييم“، مييسرس الجمهورييية ال ابييية التييورية أل ”ر ا  ديي 
. ضثسلثييس، ( 446) ت الد سع  يي  الييطفف 15مس ة مددن حي  الرا ت زموجب ال

،  ت جدتة  يدت  ييت ممييسر ال طييد نفتيي  زرييقل 2018أيسر/مس و  30 ت 
 __________ 

 (442) S/PV.8175 31، الصفحة . 
 . 73ض  72الماجع نفت ، الصفحتسل  (443) 
 (444) S/PV.8231 18، الصفحة . 
 . 29الماجع نفت ، الصفحة  (445) 
 (446) S/PV.8233 27، الصفحة . 

، ح ييييت ممثدييييية الو يييييست المتحيييييدة ( 447)األضضييييسع المتييييدرورة  يييييت غييييبة
يييدر ميي  التييدنيق أ  ييسء المجدييف  دييى أل يمسرسييوا  دييى األنيي  نفييف ال

يييية مثدميييس يف ديييول إلررسم  طيييدمس  ت ديييق األميييا زييي جااءات جمس ييية حميييسس ا
. ضأ ابييت ممثديية ( 448)“ جسن ”حق مساائي  المراضع  ت الد سع  يي  الييطفف

الممدكيية المتحييدة  يي   ق يييدرس الكسميي  لحييق مسيياائي  المريياضع  ييت الييد سع 
ل  ييييي  اليييييطفف ضحيهيييييس  يييييت ”اليييييد سع  ييييي  موامطيهيييييس ضيييييد ريييييون األ ميييييس

ي   ييت مسيياائ  . ضنييسل ممثيي  مثيوبيييس مل يتييتحي  منكييسر حييق( 449)“اإلررسمييية
الييد سع  يي  الييطفف، ضرييو حييق ييتييال زمتيي ضلية كفسليية التطسسييب  ييت ظيي  

. ضأ ال ممثيي  مييياض أي رجييوم  دييى ( 450)ظيياضف  صييس د أ مييسل ال طييف
المييدنيي   ييت حييي  أنييا زحييق مسيياائي   ييت ضييمسل أمطهييس ضنرييا التييداميا 

مريييييياض ة، زمييييييس  تمسشييييييى مييييييع م ييييييس أل التطسسييييييب ضالحي يييييية الد س ييييييية ال
مث ،   س ممث  غيطيس ا ستوائية التد ست اإلساائيدية . ضبسل( 451)ضالرا ية

 .( 452)“   الطففملى استهدام اليوة المتطسس ة  ت ”  س هس المراضع 

ال طيييد الم طيييول ”صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “،  ض يييت مميييسر 
أض ذكييا لحييق  51ُ يييدت جدتييتسل   ييمطتس ممييس استرييهس  صييايح زسلمييس ة 

،  يييييت اجتميييييسع ر ييييييع 2018أيسر/ميييييس و  17اليييييد سع  ييييي  اليييييطفف.  فيييييت 
 د ييدضل مطسنرييست متتفي يية زرييقل  المتييتوى لدمجدييف،  ييسع متكدمييول 

ليييسنول الييدضلت. ض ييت   بيييب ا حييق الييد سع  يي  الييطفف ضحييدض ن  ييت سيييسق
 مييييياات أثطيييييسء الجدتييييية  10صيييييااحًة  51رييييوا الصيييييد ، اسُتريييييهد زسلميييييس ة 

 (.17لة )انظا الحس

، ض ييت 2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  9ضإضييس ًة ملييى ذلييك،  ييت  
ت  يييت مميييسر ال طيييد نفتييي  ض يييت مميييسر ال طيييد الفا يييت الم طيييول دتييية ُ ييييدج

”  بيييييب الييييطه  المت ييييد  األمييييااف ض ضر األمييييم المتحييييدة“، أشييييسر ثالثيييية 
صيييااحًة.  رييييد  ممثييي   ضلييية موليفييييس المت ييييد ة  51متكدميييي  مليييى الميييس ة 

أل استهدام اليوة   يكييول مريياض س م   ييت حسليية ممسرسيية  اليوميست  دى
، أض  طييدمس  وا ييق المجدييف  دييى 51، ض يييس لدمييس ة    الييطففحق الد سع 

 __________ 

، ”الحسليييية  ييييت الريييياق 24لمبيييييد ميييي  التفسصييييي ، انظييييا الجييييبء األضل، اليتييييم  (447) 
 األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي “. 

 (448) S/PV.8272 6، الصفحة . 
 الماجع نفت .  (449) 
 .14ض  13لماجع نفت ، الصفحتسل ا (450) 
 . 14صفحة الماجع نفت ، ال (451) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (452) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/PV.8231
https://undocs.org/ar/S/PV.8233
https://undocs.org/ar/S/PV.8272
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. ضبسلمث ، أشسر ممث  ليهتطرييتس   ملييى أل الميثييسق ج يي  ( 453)مجااء كهوا
 حتيييب رميييس: اليييد سع  ييي    اسيييتثطسئيي اسيييتهدام الييييوة غييييا نيييسنونت، ميييع 

ضاإلذل زسستهدام اليوة م  جسنب المجدف. ضأ اب  51الطفف ض يس لدمس ة 
 وام األ ياة م  ”ا تسع لدتفتيا“ لمفهوم الييد سع هد   األ   أسف  لمس ش
. ض يييت مونيييف ( 454)ل الكثييييا مييي  المطسنرييية أض ال وانيييب ييي  اليييطفف، ميييدض 

مرييسز ، أكييد ممثيي  ال اازييي   ييدم جييواز اإلغفييسل  يي  المفهييوم األسسسييت 
الييوي مفييس ن أل حظييا اسييتهدام اليييوة رييو اليس ييدة ضأل الييد سع  يي  الييطفف 

سزع رمس مولك م  ا ستثطسءات. ضأ اب  يي  لفص  التضاإلذل الوار   ت ا
تييياات التييت  امييت ملييى  وسيييع ن ييسق الحييق  يييت  ييدم موا يتيي   دييى التف

الد سع    الطفف، ض  سيمس  يمس  ت دق زسلجهست ميي  غيييا الييدضل، ض  ييس 
، لدتقكييد 51المجدييف ملييى متسز يية اإلشيي سرات التييت  تديسرييس زموجييب المييس ة 

ا ممثيي  ( 455) ديهييس  ييت الميثييسقالمطصييوص ميي  الو ييسء زس لتبامييست  . ضذكييه
م يييس أل ضاليوا يييد األسسسيييية لد النيييست الدضليييية، ا  حيييس  الاضسيييت أي يييس زسل

 ييت ذلييك حظييا اسييتهدام اليييوة  ييت ال النييست الدضلييية  ضل الحصييول  زمييس
 .( 456)   الطفف  دى مذل م  المجدف أض زمس  تجسضز حدض  الد سع

 
 مناقشات خاصة ببلدان ومناطق بعينها 

ا ست ااع، ضر ت  دة مشسرات صييايحة ملييى  الل الفتاة نيد  
، ضكيييولك مشيييسرات مليييى حيييق اليييد سع  ييي  اليييطفف،  يميييس  ت ديييق 51الميييس ة 

الفدتيي يطت ضالحسليية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية  -زييسلطباع اإلسيياائيدت 
 ض ت أضكاانيس.

األضسييط، زمييس  ييت  ييت الريياق  فت ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  
المجدييييف مطسنرييييتي  متتفي ييييتي  زرييييقل ذلييييك ن ييييية  دتيييي ي “،  ييييسع 

ميييي   51متييييقلة حييييق مسيييياائي   ييييت الييييد سع  يييي  الييييطفف زموجييييب المييييس ة 
(. ضإضييس ًة ملييى ذلييك، أثطييسء جدتيية  يييدت  ييت 18الميثييسق )انظييا الحسليية 

 ييييت ممييييسر ال طييييد الم طييييول ”الحسليييية  ييييت  2018كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  25
 اكيييس ملييى  ط، زمييس  ييت ذلييك ن ييية  دتيي ي “، أشييسر ممثيي ريياق األضسيي ال

صييااحًة  يمييس  ت دييق زييسلطباع  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية.  51المييس ة 
 __________ 

 (453) S/PV.8395 32، الصفحة . 
 . 39ض  38نفت ، الصفحتسل الماجع  (454) 
 . 79الماجع نفت ، الصفحة  (455) 
 . 18نفت ، الصفحة  الماجع (456) 

ضمييييع  51 قكييييد أل  مدييييية غصيييي  البيتييييول يجيييياي  طفيييييورس ض يييييس لدمييييس ة 
 .( 457)التوريةا حتاام الكسم  لدتالمة اإلنديمية لدجمهورية ال ابية 

، ض ييييييت مميييييسر ال طييييييد الم طييييييول 2018شيييييي سر/  اا ا  24ض يييييت  
جمهورييية ال ابييية التييورية مل ل ممثيي  ال”الحسليية  ييت الريياق األضسييط“، نييس

 ت الد سع    نفتييهس زكيي  الوسييسئ   51هس الحق زموجب المس ة مال ن لد  
اليسنونية. ضانتيد الوجو  ال تكاي لدو يست المتحدة  ت األراضت التييورية 

 .( 458)51المس ة ضكار أل ل ددن الحق  ت الد سع    الطفف زموجب 

،  ييييييت ممييييييسر ال طييييييد 2018 ريييييياي  الثييييييسنت/نو م ا  26ض ييييييت  
موجهيييية ملييييى رئيتيييية  2014  اا ا /شيييي سر 28ة الم طييييول ”رسييييسلة م ر يييي 

مجدييييييف األمييييييي  مييييييي  الممثييييييي  الييييييدائم ألضكاانييييييييس ليييييييدى األميييييييم المتحيييييييدة 
(S/2014/136 أكييد ممثيي  أضكاانيييس أل مدييدن متييت د  سييتهدام جميييع ،“)

ى الطحييو الوسييسئ  المتسحيية  ييت ممسرسيية حييي   ييت الييد سع  يي  الييطفف،  ديي 
 .( 459)51المس ة لمطصوص  دي   ت ا

، ض ييييت جدتيييية 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا  19ضأ ييييياًا،  ييييت  
ال طد الم طول ”الحسليية  ييت الريياق األضسييط“،  طييسضل  ييدة دت  ت ممسر  ي

متكدميييييي  متيييييقلة حيييييق مسييييياائي   يييييت اليييييد سع  ييييي  اليييييطفف  يميييييس  ت ديييييق 
زس نتهسكييست المب وميية لدهييط األزرق  ييت شييك  حفييا أنفييسق غيييا نسنونييية 

 .( 460)(19مساائي  )انظا الحسلة م  ل طسل ملى 
 
 17الحالة  
 صون السالم واألمن الدوليين 

 ولييييت  ، ضبم ييييس رة ميييي  مولطييييدا التييييت2018أيسر/مييييس و  17 ييييت  
،  يييت 8262المجديييف  يييالل ذليييك الريييها،  ييييد المجديييف جدتيييت   رئسسيية

ممسر ال طد الموكور أ الن ضال طييد الفا ييت الم طييول ”  بيييب اليييسنول الييدضلت 
. ض ييالل المطسنريية، أكييد ( 461)“ ييت سيييسق صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي 

 اكييييس  ديييى أل الميثيييسق يريييد ،  يييت سييييسق صيييول التيييالم ضاألمييي  ممثييي  
اسيييتهدام الييييوة ضالحيييق المرييياضع  يييت اليييد سع  ييي   ي ،  ديييى حظيييااليييدضلي 

 __________ 

 (457) S/PV.8167 70، الصفحة . 
 (458) S/PV.8188 17، الصفحة . 
 (459) S/PV.8410 15، الصفحة . 
 (460) S/PV.8432 . 
 أيييسر/ 3كييسل م اضضييًس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما ييية ماسييسلة م ر يية  (461) 

 (.  S/2018/417/Rev.1موجهة ملى األمي  ال سم م  ممثدة مولطدا )   2018مس و 

https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/PV.8167
https://undocs.org/ar/S/PV.8188
https://undocs.org/ar/S/PV.8410
https://undocs.org/ar/S/PV.8432
https://undocs.org/ar/S/2018/417/Rev.1
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. ضشييد  ممثييي  الصييي   دييى أرميييية ( 462)51الييطفف، المكيياس  يييت المييس ة 
احتيياام الم ييس أل الييوار ة  ييت الميثييسق، زمييس  ييت ذلييك سيييس ة جميييع ال دييدال 

ضأكيييد أل ال مدييييست المطفيييوة مييي  جسنيييب ضاحيييد التيييت  ضسيييالمتهس اإلنديميييية،
   طفو  ييت ممييسر ممسرسيية حييق الييد سع  يي  دف أض التت يقذل مهس المج  

 .( 463)الطفف  ت سرع مع ميسصد الميثسق ضم س ئ 

اليييطفف اليييد سع  ييي   ض  ييياهق  يييدة متكدميييي  لط يييسق الحيييق  يييت 
ضحدض ن.  قشسر ممثيي  ا  حييس  الاضسييت ملييى أل الفييياة  51زموجب المس ة 

م  الميثسق   يطسل موضوح أل استهدام اليييوة  51ضالمس ة  2م  المس ة  4
م   طدمس يقذل ز  المجدييف ال تكاية ضد  ضلة رو أما غيا متموح ز  

يييست ل تييكاي لدو أض  ييت حييسل الييد سع  يي  الييطفف. ضانتيييد كييولك الوجييو  ا
المتحييدة ضالتحييسلف الييوي  تييولى نيس  يي   ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية. 

ي ”مشييسرات  انييسء ملييى  ضم ييى نييسئال مل الريياكسء  ييت التحييسلف  ييوره وا ميي
رييييداف ا سييييتياار الييييد سع  يييي  الييييطفف ضييييد اإلررييييسب“ ض ”مييييس يتييييمى زق

سر الجيوسيسسييت“ ض اجييوا زصيييغة ”غيييا نسنونييية ضلكطهييس مريياض ة“. ضأشيي 
ون ”ال دمية اليسنونييية الدضلييية“ ُ وجييت زسل ييدضال  دييى الجمهورييية ملى أل ر

. ضأشييسر ممثيي  ال اازييي  ملييى أل ( 464)نيتييسل/أماي  14ال ابية التورية  ت 
، ضبمييييس أل رييييون 2س ة  رييييك  اسييييتثطسًء لدفييييياة الااز يييية ميييي  الميييي  51المييييس ة 

، حيييث األ ياة  ريا ملييى ”الييدضل“،  يجييب  فتيييا األضلييى  ييت ضييوء ذلييك
د سع  يي  الييطفف يجييب أل يكييول ر ا  دييى رجييوم متييدح  رييط   ضليية مل ال

أض ُ طتييييب مليهييييس زرييييك  مييييس. ضأحييييسل ملييييى  تييييوى محكميييية ال ييييدل الدضلييييية 
ييييييسآلثسر اليسنونييييييية الطسشييييييئة  يييييي   رييييييييد جييييييدار  ييييييت األرع المت دييييييية  مي

مييي  الميثيييسق  ييييا  51التيييت نصيييت  ديييى أل الميييس ة  الفدتييي يطية المحتدييية
الييطفف  ييت حسليية شيي   ضليية ا تييداء متييدحس  ت  ت الييد سعموجو  حق م ي 

لميثييسق األمييم  األ مييسل التح ييياية دييى  ضليية أ يياى. ضأحييسل أي ييس ملييى 
المتحييدة، مرييد ا  دييى أنيي  ليييف ميي  الم يييول الجييبم زييقل اليييسئمي   دييى 

د هم نييية لج يي  الييد سع  يي  الييطفف مط  يييس  ييسرج ن ييسق الصيسغة كسنت ل
 يييدييييية  51د ييييد أل المييييس ة ، أكييييد ميييي  جالطبا ييييست مييييي  الييييدضل. ضأ يييييااً 

 جييوز م ييس ة كتسمتهييس أض م ييس ة  فتيييارس. ضم ييى نييسئال مل ثميية شيياضر  ض 
، ض  يمكيييي   غييارييييس ميييي   ييييالل 51صييييسرمة ألي م ييييس ة  فتيييييا لدمييييس ة 

 .( 465)الدضلممسرسة ز ض 
 __________ 

 (462) S/PV.8262 103، الصفحة . 
 . 26ض  25الماجع نفت ، الصفحتسل  (463) 
 . 34ض  33الماجع نفت ، الصفحتسل  (464) 
 . 57ض  56حتسل الماجع نفت ، الصف (465) 

ضنسل ممث  المكتيييك مل الم ييارات األ ييياة التييت نييدمتهس ز ييض  
 سع المريياضع  يي  الييطفف   ييي  الحسجيية ملييى الدضل  سييتهدام اليييوة  ييت الييد

 ت الد سع    لحق األصي  ضا 51الطظا  ت الييو  التت  فاضهس المس ة 
الطفف، ضأضسف نسئال مل  دم الدنة  ت  فتيا  دك المييس ة نييد  يي  ي ملييى 
مسسءة التفتيا، ممس ي اع التدم ضاألميي  الييدضليي  لده ييا. ضأر ف نييسئال 

اإلذل زسسيييتهدام الييييوة ضيييد الجهيييست  مل مميييس  ثييييا اليديييق زريييك   يييسص
نول  يييت ريييوا الفس دييية مييي  غييييا اليييدضل، ضذليييك زتييي ب  يييدم ضضيييوح الييييس

. ضأ اب ممث  ن اص    زسلغ اليدق مزاء المحسض ت األ ييياة ( 466)الصد 
لتهد ييد اإلررييسب ر ا  دييى الهجمييست  51لي ” ييتح ال ييسب“ الييوار   ييت المييس ة 

دضل، ضرو مس حور ميي  ان وائيي  المتدحة التت  ا ك هس أمااف م  غيا ال
 يي  الييطفف   دى احتمسل ضجو   صييس د أل مييسل ال طييف، ضالتييورع زسلييد سع

 .( 467)استهدام رك  ند أستء ز 

ضأ يييياب ممثيييي  األرجطتييييي   يييي  اليدييييق مزاء متييييقلة اإل  ييييسرات  
ض  ييس المجدييف ملييى أل يكفيي  نييدرا أك ييا ميي   51الصييس رة زموجييب المييس ة 
 .( 468)الاسسئ الرفس ية زرقل متسز ة رون 

 
 18الحالة  
 طينالحالة في الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلس 

،  ييت 8274،  يد المجدف جدتت  2018حبياال/ وني   1 ت  
ممسر ال طد الموكور أ الن. ض ت الجدتة، صوت المجدف  دى مراض ت 

( ضالو ييييييييست المتحيييييييدة S/2018/516) نيييييييااري  مييييييييدمي  مييييييي  الكوييييييييت
. ضنسليييت ممثدييية الو ييييست ( 469)(،  ديييى التيييوالتS/2018/520األمايكيييية )

المتحييييييدة مل أ  ييييييسء المجدييييييف يمكييييييطهم أل يهتييييييسرضا م انيييييية اإلررييييييسميي  
ايض  دييى ال طييف  ييت غييبة، ضضييد م انيية مدييد  دييى  ضلي   يي  التحيي المتيي 

مفييس ن . ضأ يياب ممثيي  الكويييت  يي  رأي ( 470)التصيياف   س ييس  يي  الييطفف
أل مسييياائي  ”سيييد ة احيييتالل“ ضنيييسل مل ”حيييق اليييد سع  ييي  اليييطفف يجيييب 

 .( 471)“الم تدي ضالمحت  ط  ق  دى  أ 
 __________ 

 . 60الماجع نفت ، الصفحة  (466) 
 . 102فحة الماجع نفت ، الص  (467) 
 . 84الماجع نفت ، الصفحة  (468) 
، ”الحسلية 24لمبيد م  الم دوميست  ي  التصيويت، انظيا الجيبء األضل، اليتيم  (469) 

  ت الراق األضسط، زمس  ت ذلك ن ية  دت ي “. 
 (470) S/PV.8274 4، الصفحة . 
 . 16الصفحة الماجع نفت ،  (471) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/2018/516
https://undocs.org/ar/S/2018/520
https://undocs.org/ar/S/PV.8274
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ق مسييياائي   يييت كفسلييية أمطهيييس ض مجيييد ا  ديييى حييي ضأكيييد ممثييي  مييييا  
مساائي   ت . أمس ممثدة مولطدا،  اغم ا تاا هس زحق ( 472)ض  س هس المراضع

حمسييية حييدض رس ضالييد سع  يي  سيييكسنهس المييدنيي ،  يييد   ييت مسيياائي  مليييى 
احتاام حق المدنيي  الفدت يطيي   ييت ا حتجييسج التييدمت، ضالتمتييك زم ييدأ 

 يييييي  مصييييييسلحهس األمطييييييية ة  طييييييد الييييييد سع التطسسييييييب  ييييييت اسييييييتهدام اليييييييو 
. ضذكيييا ممثييي  مثيوبييييس أل حيييق مسييياائي   يييت اليييد سع  ييي  ( 473)المرييياض ة

 .( 474)التطسسبفف يتتت ع المت ضلية    كفسلة الط 

 يييت  2018 موز/ وليييي   24ض يييالل جدتييية  حيييية  ييييدت  يييت  
ممسر ال طد نفت ، نسلت ممثدة الو يست المتحدة مل  ت الونت الوي  ييوَلى 

 تهييورس مسييياائي    س يييس  يي  اليييطفف، يجيييب سلغ لكييي    يييوة  ييي  ارتميييسم زيي 
حيييييق ز سييييياائي  جيييييااء يغييييييب  ييييي  ال يييييسل ال يييييار الحييييييييت اليييييوي  د أ 

 .( 475)الهجمست اإلررسمية اليس مة م  غبة

ضبيطمييييس أ ال ممثييييي  ميييييياض زريييييدة مميييييالق الصيييييواري  ضاألجهيييييبة  
الحسرنة التييت   يياع حيييسة المييدنيي  لده ييا ض تتيي ب  ييت أضيياار مس ييية، 

ل شييا ية   ييسع مسيياائي   يي  الييطفف   تمييد  دييى  ييييدرس  يييد شييد   دييى أ
. ضمع  تديم ممث  مولطدا زحق مساائي   ييت ( 647)زم دأي التطسسب ضالحي ة

حمسيييية حييييدض رس ضاليييد سع  يييي  مصيييسلحهس األمطييييية المرييياض ة،  يييييد حييييث 
مسييييياائي   ديييييى كفسلييييية ا سيييييتهدام المتطسسيييييب لدييييييوة ضاحتييييياام الحيييييق  يييييت 

سلمث ، حض ممث  األرجطتي  مساائي ،  ييت . ضب ( 477)دميةا حتجسجست الت
مييييت  ييييت الييييد سع المريييياضع  يييي  الحييييس ت التييييت  مييييسرس  يهييييس ”حيهييييس الثس

الييييطفف“،  دييييى أل  اا ييييت التبامس هييييس زموجييييب اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت 
 .( 478)اإلنتسلضاليسنول الدضلت لحيوق 

 
 19الحالة  
 الحالة في الشرق األوسط 

،  ييييد المجديييف جدتيييت  2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  19 يييت  
،  ييييت ممييييسر ال طييييد المييييوكور أ ييييالن، ضنييييسنل  اللهييييس ا نتهسكييييست 8432

 طييسل ونييية ممتييدة ميي  لالمب وميية لدهييط األزرق  ييت شييك  أنفييسق غيييا نسن 
 __________ 

 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (472) 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (473) 
 . 15الماجع نفت ، الصفحة  (474) 
 (475) S/PV.8316 13، الصفحة . 
 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (476) 
 . 28فحة الماجع نفت ، الص  (477) 
 . 38الماجع نفت ، الصفحة  (478) 

د ملييى مسيياائي . ض ييت ا جتمييسع، أ يياب ممثيي  الو يييست المتحييدة  يي   ق ييي 
نييوي لجهييو  مسيياائي  الاامييية ملييى الييد سع  يي  سيييس  هس ضأكييد  ضل شيياضر 

. ضا تيياف كييولك ممثدييو الممدكيية ( 479)حييق مسيياائي   ييت الييد سع  يي  الييطفف
 ي   ييت الييد سع  يي المتحييدة ضرولطييدا ضبييياض ضغيطيييس ا سييتوائية زحييق مسيياائ 

. ضبيطميييس ا تيييياف ممثييي  ا  حييييس  الاضسيييت زحييييق مسييياائي   ييييت ( 480)نفتيييهس
 سع    أمطهس الومطت، زمس  ييت ذلييك ميي   ييالل مطييع أي ا تييااق غيييا الد

نيييييسنونت ألراضييييييهس مييييي  ن ييييي  أي شيييييه ،  ييييييد أ ييييياب  ييييي  أمدييييي   يييييت 
 ت ييييسرع اإلجييييااءات المتهييييوة  ييييت رييييوا الصييييد  مييييع أحكييييسم الييييياار  أ 

سييدوك األمييااف  ييت مط ييية الهييط ، الييوي يحييد  نوا ييد (2006) 1701
 .( 481)األزرق، ضم ى نسئال من    يرك  حدض ا م تا س مهس  ضليس

ضأ ابييت ممثديية ل طييسل  يي  نديهييس مزاء ا  ييسء رئيييف ضزراء مسيياائي    
 ت  زحييق مسييياائي   يييت ”ا هيييسذ التيييداميا الونسئييية   س يييس  ييي  اليييطفف“، ضأضيييس 

   اان رئيف الوزراء   س س    الطفف ” طظا ملي  مييياضت موصييف  نسئدة مل مس 
 هد دا“. ضأشسرت ملى أل مس يتييمى زحييق مسيياائي   ييت ”الييد سع الونييسئت  يي   
اليييييطفف“   أسيييييسس لييييي   يييييت الييييييسنول اليييييدضلت، ضيتيييييتهدم لت اييييييا األ ميييييسل  

التقكيييد  . ضكييار ممثيي  مسيياائي   ( 482) ال دضانية ض مديييست الغييبض غيييا المريياضع 
مسيياائي  لييد هس كسميي  الحييق، شييقنهس شييقل أي مدييد آ ييا  ييت ال ييسلم،   دييى أل  

 ت الد سع  يي  نفتييهس ضسيييس  هس ضشيي  هس، ضأشييسر ملييى أل مسيياائي  ستواصيي   
 . ( 483) ش  هس  مدية  رع الرمسل لكت  حمت نفتهس ض كف  سالمة  

 
والحرررق فررري الررردفاع عرررن  51اإلشرررارات إلرررى المرررادة  -باء 

 النفس في الرسائل الموجهة إلى مجلس األمن
رسييسئ   10صييااحة  ييت  51، اسُترييهد زسلمييس ة 2018 ييت  ييسم  

يييية مييي  ف أض  ممتهيييس كوثي اليييدضل األ  يييسء مليييى رئييييف المجدييي ضجهتهيييس 
ضثيييييسئق المجديييييف. ضكسنيييييت ريييييون الاسيييييسئ  مت ديييييية ز سئفييييية متطو ييييية مييييي  
المطسز ييست ضالحييس ت. ض ييا  نسئميية زجميييع رسييسئ  الييدضل األ  ييسء التييت 

 .13 ت الجدضل  51 ت م  مشسرات صايحة ملى المس ة 
 __________ 

 (479) S/PV.8432 4، الصفحة . 
)رولطيييييدا(،  10)الممدكييييية المتحيييييدة(، ضالصيييييفحة  8الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (480) 

 )غيطيس ا ستوائية(.  15)مياض(، ضالصفحة  13ض  12ضالصفحتسل 
 . 14ض  13ل الماجع نفت ، الصفحتس (481) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (482) 
 . 23ض  22الماجع نفت ، الصفحتسل  (483) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8316
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/PV.8432
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د سع  يي  الييطفف ضإضس ًة ملييى ذلييك، ضر ت مشييسرات ملييى م ييدأ اليي  
أ  يييسء، زميييس  يهيييس الجمهوريييية ضر ت مييي   يييدة  ضل  يييت رسيييسئ  أ ييياى 

ال ابية التورية، التت أ دطت أنهس مسرست حيهس الرييا ت  ييت الييد سع  يي  
الييييطفف ر ا  دييييى ال ييييابست ال تييييكاية التييييت ضجهتهييييس الو يييييست المتحييييدة 

ة نيتييسل/أماي  مليييى الجمهوريييية ال ابيييي  14ض انتييس ضالممدكييية المتحيييدة  يييت 
تييت ا  ييت حيهييس  ييت الييد سع ال اإلسييالمية، ال؛ ضجمهورييية م ييا ( 484)التييورية

   الطفف مزاء ”الهجمست ال تكاية ا ست سنية“ التت ز مييت أل مسيياائي  
؛ ضجمهورية م اال اإلسالمية، التت استرهدت زحق الجمهورية ( 485)نفو هس

مييي   ال ابيييية التيييورية  يييت اليييد سع  ييي  اليييطفف ر ا  ديييى ” يييدضال“ مب يييوم
؛ ( 486)“ت جويييييةزسلصييييواري  ضغييييسرا جسنييييب مسيييياائي  شييييم  ”شيييي  رجمييييست

ضجمهوريييييية م ييييياال اإلسيييييالمية، التيييييت أشيييييسرت مليييييى أل مانيييييسم  الييييييوائف 
اإل اانييييت رييييو ضسيييييدة   سليييية ”لدييييد سع  يييي  الييييطفف  ييييت حسليييية أي رجييييوم 

؛ ضل طسل الوي أكد  دييى أل مسيياائي  يجييب ”مط هييس ميي  التييورع ( 487)“متدح
 __________ 

موجهتيييسل مليييى األميييي   2018نيتيييسل/أماي   14 ر تيييسل رسييسلتسل مت سزيتيييسل م (484) 
  اليدائم لدجمهوريية ال ابيية التيورية ليدى ال سم ضرئيف مجدف األم  م  الممثي 

 (. S/2018/352األمم المتحدة )
هيية ملييى األمييي  ال ييسم ض  2018أيسر/مييس و  9رسييسلة م ره يية  (485)  رئيييف مجدييف موجه

األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم لجمهورييييية م يييياال اإلسييييالمية لييييدى األمييييم المتحييييدة 
(S/2018/445 .) 

موجهية مليى األميي  ال يسم ضرئيتية مجديف  2018أيسر/ميس و  14رسسلة م ر ية  (486) 
مية لييييدى األمييييم المتحييييدة األميييي  ميييي  الممثيييي  الييييدائم لجمهورييييية م يييياال اإلسييييال

(S/2018/459 .) 
مجديييف  موجهييية مليييى رئييييف 2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  28رسيييسلة م ر ييية  (487) 

األميي  ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية لد  ثيية الدائميية لجمهورييية م يياال اإلسييالمية 
 (. S/2018/1061لدى األمم المتحدة )

ضأرميطيييس، التييت  ؛( 488)إلمييالق حيياضب مييدماة “  الييطففالييد سع  يي ”زحجيية 
كسرازييس ، أل ”لييم يكيي  أمييسم أر تييس   - ا  ييت،  يمييس  ت دييق مطييباع نييسغورنو

 .( 489)“   الطففم   يسر آ ا سوى الدجوء ملى الد سع 

ميي  الميثييسق صييااحًة أي ييس  ييت التيايييا   51ضند ُأشيا ملى المس ة  
ض يييت الاسيييسلة    ( 2015)   2231التيييس س لاميييي  ال يييسم زريييقل  طفييييو اليييياار  

الموجهيييية ملييييى رئيييييف مجدييييف    2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا    11الم ر يييية  
ا مجدف األم  ، ( 490)( 2015)   2231  الم طت متطفيو الييياار  األم  م  ميته
م يييياال  سلتي   ديسرمييييس المجدييييف ميييي  جمهوريييييةضكدتسرمييييس أشييييسر س ملييييى رسيييي 

اإلسييييالمية استرييييهدت  يهمييييس زحيهييييس المريييياضع  ييييت الييييد سع  يييي  الييييطفف 
  51حة المت يييية ملييى المييس ة  ض ا  اإلشسرات الصيياي . ( 491)51زموجب المس ة 

 ت رسسلة ممثيي  الكويييت التييت   ييمطت مييوجبا آلراء ضميتاحييست المرييسركي   
زرييييقل    2018شيييي سر/  اا ا    6 ييييت   ييييت المطسنريييية المفتوحيييية التييييت  يييييدت  

 .( 492)المجدف يب  م   أسسل 
 __________ 

موجهتييسل ملييى  2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  12سل م ر تييسل رسييسلتسل مت سزيتيي  (488) 
مجديف األمي  مي  الييسئم زسأل ميسل زسلطيسزية لد  ثية الدائمية األمي  ال يسم ضرئييف 

 (. S/2018/1018لد طسل لدى األمم المتحدة )
جهيية ملييى األمييي  ال ييسم ميي  الممثيي  مو  2018شيي سر/  اا ا  20رسييسلة م ر يية  (489) 

 (. S/2018/150الدائم ألرميطيس لدى األمم المتحدة )
 (490) S/2018/1106 . 
،  دى التوالت، ضكالرمس مدرجتسل  ت S/2018/891ض   S/2018/697انظا   (491) 

 . 13الجدضل 
موجهتيييسل مليييى األمييييي   2018نيتييييسل/أماي   5مت سزيتيييسل م ر تيييسل رسيييسلتسل  (492) 

دة ال يييسم ضرئييييف مجديييف األمييي  مييي  الممثييي  اليييدائم لدكوييييت ليييدى األميييم المتحييي 
(S/2018/399ضانظ .) ا أي سS/PV.8175 . 

  
 13الجدضل 

 2018ن الميثاق، في عام م 51رسائل الدول األعضاء التي تتضّمن إشاراٍت صريحة إلى المادة 

 وال الوثيية ط رمب الوثيية
  S/2018/53  موجهتسل ملى األمي  ال سم ضرئيف مجدف األم  ميي  اليييسئم زسأل مييسل  2018كسنول الثسنت/ طس ا  20رسسلتسل مت سزيتسل م ر تسل

 لدى األمم المتحدةزسلطيسزة لد  ثة الدائمة لتاكيس 

S/2018/82  ألم  ميي  اليييسئم زسأل مييسل زسلطيسزيية ضرئيف مجدف اموجهتسل ملى األمي  ال سم  2018  اا ا ش سر/ 1رسسلتسل مت سزيتسل م ر تسل
 لد  ثة الدائمة لدجمهورية ال ابية التورية لدى األمم المتحدة

S/2018/141  موجهتيييسل مليييى األميييي  ال يييسم ضرئييييف مجديييف األمييي  مييي  الممثييي  اليييدائم  2018شييي سر/  اا ا  20رسيييسلتسل مت سزيتيييسل م ر تيييسل
 تحدةلدجمهورية ال ابية التورية لدى األمم الم

https://undocs.org/ar/S/2018/352
https://undocs.org/ar/S/2018/445
https://undocs.org/ar/S/2018/459
https://undocs.org/ar/S/2018/1061
https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ar/S/2018/1018
https://undocs.org/ar/S/2018/150
https://undocs.org/ar/S/2018/1106
https://undocs.org/ar/S/2018/697
https://undocs.org/ar/S/2018/891
https://undocs.org/ar/S/2018/399
https://undocs.org/ar/S/PV.8175
https://undocs.org/ar/S/2018/53
https://undocs.org/ar/S/2018/82
https://undocs.org/ar/S/2018/141
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 وال الوثيية ط رمب الوثيية
  S/2018/423   م لدممدكة ال ابية الت و ية لدى األمم المتحدة الممث  الدائ موجهة ملى رئيتة مجدف األم  م   2018و أيسر/مس    3رسسلة م ر ة 

S/2018/433  موجهة ملى األمي  ال سم م  الممث  الدائم ألرميطيس لدى األمم المتحدة 2018أيسر/مس و  3رسسلة م ر ة 

S/2018/607   موجهة ملى رئيف مجدف األم  م  الممثدة الدائمة ل مسرات ال ابية المتحدة لدى األمم المتحدة   2018حبياال/ وني    13رسسلة م ر ة 

S/2018/830   مم المتحدة اإلسالمية لدى األ موجهة ملى رئيتة مجدف األم  م  الممث  الدائم لجمهورية م اال   2018أ دول/س تم ا   11رسسلة م ر ة 
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 مالحظة استهاللية  
  52المس ة    

ليف  ييت رييوا الميثييسق مييس يحييول  ضل نيييسم  طظيمييست أض ضكييس ت منديمييية   ييسل  ميي  األمييور  - 1 
مييس  امييت رييون ميي  اإلنديمييت صييسلحسً  يهييس ضمطسسيي سً المت دييية زحفييظ التييدم ضاألميي  الييدضلت مييس يكييول ال 

 ضم س ئهس. لتطظيمست أض الوكس ت اإلنديمية ضنرسمهس متالئمة مع ميسصد  األمم المتحدة ا
ست أض الو    تييقلف مييطهم  دييك الدا دول  ت مث  رون التطظيم “األمم المتحدة”   ول أ  سء - 2 

دميا الحيي  التييدمت لدمطسز ييست المحدييية  يي  مايييق رييون التطظيمييست اإلنديمييية الوكس ت ك  جهييدرم لتيي 
 أض مواس ة رون الوكس ت ضذلك ن    اضهس  دى مجدف األم .

ن المطسز ييست المحدييية  دى مجدف األميي  أل يرييجع  دييى ا سييتكثسر ميي  الحيي  التييدمت لهييو - 3 
نديمييية ز دييب ميي  الييدضل التييت ي طيهييس ن التطظيمييست اإلنديمييية أض مواسيي ة  دييك الوكييس ت اإلز ايييق رييو

 األما أض زسإلحسلة  ديهس م  جسنب مجدف األم .
 .35ض  34       رون المس ة زحسل م  األحوال    يق المس  ي   - 4 
 

  53المس ة    
ف األم   دك التطظيمست ضالوكس ت اإلنديمية  ت أ مسل اليمع، كدمس رأى ذلك يتتهدم مجد - 1 

مالئمييسً ضيكييول  مدهييس حيطئييو  حييت ماان تيي  ضإشيياا  . أمييس التطظيمييست ضالوكييس ت نفتييهس   نيي    يجييوز 
مييع زغيييا مذل المجدييف، ضيُتييتثطى ممييس  يييدم الييييسم زييقي  ميي  ميي  أ مييسل الي زميت ييسرس أض  دييى  ييدرس

ميي  رييون المييس ة ممييس رييو  2التييت  تهييو ضييد أييية  ضليية ميي   ضل األ ييداء الم اَّ يية  ييت الفييياة التييداميا 
أض التييداميا التييت يكييول الميصييو  مهييس  ييت التطظيمييست اإلنديمييية مطييع  107مطصوص  دي   ييت المييس ة 

ل، ضذلييك ملييى أل يحييي  الونييت الييوي نييد يُ هييد  ييي  ضال م  جسنب  ضلة م   دك الدض  جد  سيسسة ال د
الهيئة، مطسءً  دى مدب الحكومست ذات الرقل، زسلمت ضلية    مطع ك   دضال آ ا ميي  جسنييب  ملى

 أية  ضلة م   دك الدضل. 
ييية  ضليية كسنييت ميي  رييون المييس ة  دييى أ 1الموكورة  ييت الفييياة  “الدضلة الم س ية” ط  ق   سرة  - 2 

 ثسق. ية الثسنية م  أ داء أية  ضلة مون ة  دى روا المي  ت الحاب ال سلم
 

 54المس ة    
ضاألميي  يجييب أل يكييول مجدييف األميي   دييى  دييم  ييسم زمييس يجيياي ميي  األ مييسل لحفييظ التييدم   

 ة ضكس ت منديمية أض مس  بمع مجااؤن مطهس.الدضلت زميت ى  طظيمست أض مواس 
َس الدسييتوري لمرييسركة التطظيمييست اإلنديمييية  ييت  و ا الفص  الثييسم  ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة األسييس 

التطظيمييست اإلنديمييية  دييى ال ميي   دييى  تييوية  52.  فييت حييي   رييجع المييس ة ( 1) صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي 
مجدييف أل يتييت ي  زسلتطظيمييست لد 53التدمية ن   محسلتهس ملى مجدف األم ،  جيب المس ة المطسز ست زسلوسسئ  

 

، ُيفهييم مصيي دح ماجييع ممسرسييست مجدييف األميي  تطييسضل الفصيي  الثييسم  ميي  الميثييسق ”التطظيمييست أض الوكييس ت اإلنديمييية“. ضألغييااع  (1) 
 اإلنديمية ض ضل اإلنديمية ضغيارس م  المطظمست الدضلية.”التطظيمست اإلنديمية“  دى أن  يرم  المطظمست 
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اإلنفييييسذ  دييييى أل يكييييول  مدهييييس  حييييت ماان تيييي  ضإشيييياا   ضبيييي ذلع صييييايح مطيييي . ض ييييط  اإلنديمييييية  ييييت مجييييااءات 
 دييى  دى أل التطظيمست اإلنديمية يجب أل   دغ المجدف زمس   يي دع زيي  ميي  أنريي ة زحيييث يكييول  54 المس ة

  دم  سم مهس  ت جميع األضنست. 

ل ميييي  األميييم المتحيييدة  سيييت ااع، أكيييد المجديييف مييي  جد يييد أرميييية   بييييب الت يييسض ض يييالل الفتييياة نييييد ا 
ضالتطظيمييست اإلنديمييية،  مييال زسلفصيي  الثييسم  ميي  الميثييسق،  ييت مجييسل مطييع نرييوب الطبا ييست ض تييويتهس ضحفييظ 

ييييت، محيياز  ييت مجييسل الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ ا التالم ضبطسء التالم. ضأنييا المجدييف زسلتيييدم ال
اإل المييية ضالتيييسريا ضاإل النييست المرييتاكة ميطهمييس، ضشييد   دييى الوي  دل  دي   با ييد  ييد  ال  ثييست ضاإلحسمييست 

 أرمية منسمة شااكة   سلة ما كبة  دى مجااء المرسضرات مي  مجدف األم  ضمجدف التدم ضاألم  التسزع لال حييس 
لال حييس  األ اييييت اجتمس همييس الترييسضري التييطوي األ اييييت. ض يييد مجدييف األميي  ضمجدييف التييدم ضاألميي  التييسزع 

. ضاحتييي  الت يييسضل ميييع المطظميييست األ ييياى ( 2) 2018 موز/ وليييي   19تاك الثيييسنت  ريييا  يييت نيوييييورك  يييت المرييي 
ل ابيييية ضمطظمييية شيييطغهسي زسإلضيييس ة مليييى ا  حيييس  األ ايييييت، مثييي  مطظمييية اليييدضل األمايكيييية ضجسم ييية اليييدضل ا

 ست التت جات  ت المجدف.لدت سضل، مكسنًة زسرزة  ت المطسنر

، ركيييب المجديييف  يييت مداض  ييي   ديييى ماائيييق الته ييييط لد مدييييست ض حد يييد الو ييييست 2018ض يييت  يييسم  
نت، ضأميييا ا متثيييسل التيييييد زسلييييسنول اليييدضلت لحييييوق اإلنتيييسل ضالييييسنول اليييدضلت اإلنتيييسالمطومييية مهيييس، ضضييياضرة 

لييى ذلييك، نونرييت زسستفسضيية  ييت جدتييست المجدييف متييقلُة كفسليية  ييو يا   ييم لدتييدوك ضا ن يي سر. ضبسإلضييس ة م
 متتدام يمك  التط   ز  ل مديست حفظ التالم التت ييو رس ا  حس  األ اييت.

را يي   دييى ية المطسز ييست زييسل اق التييدمية، ضاصيي  المجدييف  تييديط ال ييوء  ييت نااض يمييس  ت دييق متتييو  
ظيمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  ت الوسييسمة ضالمتييس ت الحميييدة ميي  األرمية الحسسمة التت  تتم مهس  ضر التط 

 ييولهس أج  منهسء الطبا ست ضكفسلة نجسح مفسضضست التالم. ضسدط المجدف ال ييوء  دييى جهييو  الوسييسمة التييت   
التيسسييية ض طفيييو ا فسنييست التييالم  ييت مورضنييدي، التطظيمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية ميي  أجيي  حيي  األزمييست 

ميتسض، ضلي ايس، ضمسلت، ضم  أج  محالل التييالم ضاألميي   -ورية الكونغو الديمياامية، ضالصومسل، ضغيطيس ضجمه
 المتتدامي   ت أ غسنتتسل، ضجمهورية أ ايييس الوس ى. 

، جييد  المجدييف اإلذل ل  ثتييي  يمييس  ت دييق ز مديييست حفييظ التييالم التييت  يو رييس المطظمييست اإلنديميييةض  
 حيييس  األ ايييييت  يييت الصيييومسل ض مديييية ألثييييس التسز ييية لييييوة ا  حيييس  األضرضبيييت  يييت ال وسيييطة نييسئمتي  رميييس ز ثييية ا 

نظيياا ألنيي  لييم ُ تهييو أي  ضالهاسك،  ت حي  ضاصدت نوة كوسو و التسز ة لمطظمة حدف شمسل األمدتت  مدهييس،
لدتحييديست األمطييية أي س م دييدال غيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح  لتصييد هس  ناارات مت دية مو  تهس. ضأشس  المجدف

 ت المط ية م   الل نرا اليوة المرتاكة التسز ة لدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح ، ض  س ملييى  ف ييي  رييون 
 زية، أذل المجدييف لدمطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية زس ضيي العاليييوة زسلكسميي . ضكمييس حييدث  ييت  تيياات سييس

س  ت دق زجطوب التو ال، ضالصومسل، ضلي يس، ضظ  ي دب ز جااءات منفسذ  سرج ممسر  مديست حفظ التالم  يم
ملييى المطظمييست اإلنديمييية أل  وا ييي  متيييسريا،   سيييمس زرييقل  طفيييو الو يييست ميي  جسنييب  مديييست حفييظ التييالم 

 ديمية ذات الصدة ضبرقل الت سضل مع األمم المتحدة. اإلن

،  ييت 2018يثييسق،  ييت  ييسم ن ضصييف لممسرسييست المجدييف زموجييب الفصيي  الثييسم  ميي  المضيييا  أ نييس 
 متة أنتسم. ضيرم  ك  نتم الياارات التت ا هييورس المجدييف ضالمطسنرييست التييت جييات أثطييسء جدتييست المجدييف. 

 

 .S/2018/736انظا  (2) 
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ول  ت مجسل الت سضل مع التطظيمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  دى صضيتطسضل اليتم األضل ممسرسست المجدف 
 يييسزع المواضيييي ت. ضيتطيييسضل اليتيييم الثيييسنت ا تيييااف المجديييف التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي   يييت مميييسر ال طيييو  ذات ال

 ميي  الميثييسق. 52زييسلجهو  التييت   ييولهس التطظيمييست اإلنديمييية  ييت التتييوية التييدمية لدمطسز ييست،  ييت ممييسر المييس ة 
المطظمست اإلنديمييية  ييت مجييسل حفييظ التييالم.  ضيتطسضل اليتم الثسلث ممسرسست المجدف  يمس  ت دق زسلت سضل مع

يتم الاازع ممسرسست المجدف المت دية زمطح  اإلذَل لدمطظمست اإلنديمية زس هسذ مجااءات منفييسذ  ييسرج ضيصف ال
مييال   يي  أنريي ة التطظيمييست اإلنديمييية  ييت سيييسق  مديييست حفييظ التييالم اإلنديمييية. ضيتطييسضل اليتييم الهييسمف اإل

   الدضليي .مجسل صول التالم ضاألم
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 ن من ميثاق األمم المتحدةالنظر في أحكام الفصل الثام - أوال
 في إطار البنود المواضيعية

  مالحظة 
 2018  حث اليتم األضل  ت ممسرسست مجدف األميي   ييت  ييسم   

ييييية  دييييى صييييول التييييالم ضاألميييي  زرييييقل الت ييييسضل مييييع المطظمييييست اإلنديم
الثييسم  ميي  الميثييسق،  يمييس  ت دييق زييسل طو  ذات  الييدضليي   ييت ممييسر الفصيي 

واضي ت. ضند ُنظم روا اليتم  حت  طواني  رمس: )أ( الياارات ال سزع الم
المت دييييية زمتييييسئ  مواضييييي ية  تصيييي  زسلفصيييي  الثييييسم ؛ )ب( المطسنرييييست 

 لفص  الثسم  ض   يي .التت  طسضلت متسئ  مواضي ية  تص  متفتيا ا
 

مسائل مواضريعية تتصرل بالفصرل القرارات المتعلقة ب - ألف
   الثامن من الميثاق

 ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، أشييييسر المجدييييف صييييااحًة ملييييى  
. ( 3)يثييسق  ييت نييااري  ليي   ت ديييسل زمتييسئ  مواضييي يةالفص  الثسم  م  الم

الييدضليي “، كييار المجدييف فت ممسر ال طد الم طول ”صول التالم ضاألم   
التقكيييد  دييى أل الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديمييية ض ضل 
يييبا ست  اإلنديميييية  تتيييم زقرميييية حسسيييمة  يييت اإلسيييهسم  يييت مطيييع نريييوب الطي

. ضا تيياف ( 4)ض جييد رس،  مريييس مييع الفصيي  الثييسم  ض صيي يدرس ضاسييتمااررس
لت بيييييب الت ييييسضل  دييييف  ييييت رييييوا الصييييد  زييييسلجهو  الحثيثيييية الم وضلييييةالمج

ضالتطتييييق ا سيييتاا يجيي   يميييس ميييي  األميييم المتحيييدة ضالمطظميييست اإلنديميييية 
ض ضل اإلنديمييييييية الدييييييو   يمكيييييي  أل    يييييييس  ضرا رسمييييييس  ييييييت مطييييييع نرييييييوب 

ييبا ست. ض ييت رييوا الصييد ، شييجع المجدييف  دييى ماا ييسة ضيياضرة   ييم  الطي
مييية أض ميي  مطسز ست المحدية م   الل التا ي ست اإلندي التتوية التدمية لد

. ضشييجع المجدييف األمييي  ( 5)جسنب الوكس ت اإلنديمية ض يس لدفص  الثسم 
ال سم  دى مواصدة جهو ن الاامية ملى كفسلة اسييتهدام أ ضات مطييع نرييوب 

استهدامس أ   ، زسلت ييسضل مييع المطظمييست  الطبا ست ضالدمدومسسية الونسئية
 .( 6)اإلنديمية ض ضل اإلنديمية 

 __________ 

 (3) S/PRST/2018/1 .الفيا ييييييييييييسل التييييييييييييسز ة  ريييييييييييياة ضالثسلثيييييييييييية ضال ريييييييييييياضل ،
  ة التسز ة.، الفيا S/PRST/2018/10 ض

 (4) S/PRST/2018/1.الفياة الثسلثة ضال راضل ،  
 الماجع نفت ، الفياة التسز ة  راة.  (5) 
 ة. الماجع نفت ، الفياة التس سة  را  (6) 

 ض ت ممسر ال طد الم طول ” مديست األمم المتحدة لحفييظ التييالم“،  
، ضشييد  (2017) 2378ض  (2016) 2320ملييى اليييااري   أشسر المجدف

 دييييييى أرمييييييية الرييييييااكة ضالت ييييييسضل التيسسييييييت ضال مديييييييس ت مييييييع التا ي ييييييست 
يمس ا  حيييس  األ ايييييت، ض ييييس ضالمطظمييست اإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية، ض  سييي 

ده  . ضشييي ( 7)أنرييي ة حفيييظ التيييالم ضبطيييسء التيييالم لدفصييي  الثيييسم ،  يييت   يييم
المجدييييف  دييييى الحسجيييية ملييييى ال ميييي  الجمييييس ت لتحتييييي   مديييييست حفييييظ 
التالم التسز ة لامم المتحدة، ضسييدهم زييقل  مديييست حفييظ التييالم يمكيي  أل 

ع مييي  الييدضل  تتفيد م  ثمسر ال م  الجمييس ت لدمجدييف؛ ضرييو  ميي  يجميي 
زيييوات ضبييق اا  شييامة، ضالجهييست  األ  ييسء، زمييس  يهييس ال دييدال المتييسرِّمة

مضييييس ة ملييييى ال دييييدال الم يييييفة، ضاألمسنيييية ال سميييية، ضالمطظمييييست المسنحيييية 
 .( 8)اإلنديمية اإلنديمية ض ضل 

ض ضل اإلشسرة صااحة ملى الفص  الثسم ، ا تاف المجدف  ت  
ناارات أ اى مت دية زمتسئ  مواضي ية مهتدفة زسلدضر الوي   يي دع زيي  

ل ة ض ضل اإلنديمية ضأشسر ملي .  فت ممسر ال طد الم طو التطظيمست اإلنديمي 
الييدضليي “، شييد  المجدييف،  ييت سيييسق  اكيييبن  دييى ”صول التييالم ضاألميي  

الرييييااكة اإلنديمييييية  ييييت أ غسنتييييتسل ضضسييييط آسيييييس،  دييييى أرمييييية الطهييييوع 
زسلت سضل اإلنديمت ضاألنسليمت ضالدضلت م  أج   حييييق التييالم ضا سييتياار 

. ( 9)مة  دييى المييدى ال وييي   ييت أ غسنتييتسل ضضسييط آسيييسضالتطمييية المتييتدا
تحد يييد، زمريييسركة أ غسنتيييتسل  يييت آلييييست ب المجديييف،  ديييى ضجييي  الضرحييي 

مط ية ضسط آسيس اإلنديمية لدت سضل  ت مجسل مكس حة اإلررسب، زمييس  ييت 
ذلييك  ييت  طفيييو   يية ال ميي  المرييتاكة ميي  أجيي   طفيييو اسييتاا يجية األمييم 

. ضأ يياب المجدييف ( 10) ييت ضسييط آسيييس إلررسب المتحدة ال سلمية لمكس حة ا
 ما الت يييسضل ا نتصيييس ي اإلنديميييت زريييقل أي يييس  ييي   ق ييييدن ألنرييي ة مييي  

 .( 11)تصس ي   ا الحدض   مط اا لدحوار ا نأ غسنتتسل موصف

ض يمييس  ت دييق زسل طييد الم طييول ”األمفييسل ضالطييباع المتييدح“، مدييب  
المجديييف مليييى الممثدييية الهسصييية لاميييي  ال يييسم الم طيييية زسألمفيييسل ضالطيييباع 

 __________ 

 (7) S/PRST/2018/10 .الفياة التسز ة ، 
  ضال راضل.الماجع نفت ، الفياة التسز ة  (8) 
 (9) S/PRST/2018/2 .الفياة الثسمطة ، 
 ثسلثة  راة. الماجع نفت ، الفياة ال (10) 
 الماجع نفت ، الفياة األ ياة.  (11) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
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ض ضل اإلنديمييييية،  المتييييدح أل  واصيييي  ال ميييي  مييييع المطظمييييست اإلنديمييييية
وم  ييت ممييسر ض ييية ل اإلنديمية، أل  يضأرسب أي س زسلهيئست اإلنديمية ض ض 

كييييي  مطهيييييس ضبسلت يييييسضل الوثييييييق ميييييع حكوميييييست ال ديييييدال الم طيييييية، موضيييييع 
اسيييتاا يجيست ضآلييييست  طتييييق مطسسييي ة لت يييس ل الم دوميييست ضالت يييسضل زريييقل 

. ( 12)ل ييسماة لدحييدض الرواغ  المت دية زحمسية األمفييسل، ض  سيييمس الي ييسيس ا
 ضل اإلنديميييية  ي يييست اإلنديميييية ض ضشيييجع المجديييف أي يييس المطظميييست ضالتا 

 دى مواصدة   ميم ماا سة متقلة حمسية ال فيي   ييت أنريي ة الييد وة التييت 
  يي دع مهييس ض ييت سيسسييس هس ضباامجهييس ض مديييست الته يييط لد  ثييست التييت 

م طيي  زحمسية  يوم مهس زسإلضس ة ملى  دريب الموظفي  ضإلحسق موظفي  
لهيييس، ضإنريييسء لميدانيييية التسز ييية ال فييي  ز مدييييست حفيييظ التيييالم ضال مدييييست ا

آليست م طية زحمسية ال ف   ا   أمسنس هس، زت   م  ن ييي    يييي  جهييست 
 طتيق لحمسييية ال فيي ، ضكييولك ا هييسذ الم ييس رات اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية 

 ك ييية ضيييد األمفيييسل ض وسييييع ن سنهيييس لمطيييع ا نتهسكيييست ضا  تيييداءات الما 
ة مييي   مديييست م المجدييف زسلصييدده . ضسيي ( 13)المت يياري  ميي  الطييباع المتييدح

ا  ت ييييسف، ضالتجطيييييد، ضال طييييف الجطتييييت ضا  جييييسر زسألشييييهسص، ضبييييقل 
األمفيييسل  يييت حيييس ت الطيييباع المتيييدح يمكييي  أل يكونيييوا م اضيييي    اضيييس 
أك ييييا له ييييا ا  جييييسر زسألشييييهسص  ييييت سيييييسق الطييييباع المتييييدح، ضلهييييون 

ميييم كسل مييي  ا سيييتغالل، ضشيييجع الجهيييست الم طيييية  يييت مطظومييية األاألشييي 
هيئست الدضلييية ضاإلنديمييية، كيي   ييت ممييسر ض  تيي ،  دييى ال ميي  المتحدة، ضال

 .( 14)المتقلة  م  أج  م سلجة رون

ض ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”األ  ييسر التييت  هييد  التييالم ضاألميي   
شيييجع المجديييف زييييوة اليييدضَل األ  يييسء ضالمطظميييست اإلنديميييية   اليييدضليي “، 

ض ضل اإلنديمييييييييية ضالدضلييييييييية الم طييييييييية  دييييييييى أل  يييييييييوم مت بيييييييييب الت ييييييييسضل 
ضا سيييتاا يجيست مييي  أجييي  مطيييع اإلررييييسميي  مييي  ا سيييتفس ة مييي  الجايميييية 

سئ  مطهيييييس   بييييييب اليييييطظم الومطيييييية المطظمييييية   يييييا الومطيييييية، ضذليييييك موسييييي 
الم دوميييست ض حديدهيييس ض  س لهيييس، زميييس  يييت ذليييك  لجميييعضاإلنديميييية ضال سلميييية 

. ض حييظ ( 15)الم دومييست المت دييية ز نفييسذ اليييسنول ضالم دومييست ا سييته سرية
المجديييف أل كيييال مييي  م ي ييية الصيييالت اليسئمييية ميييي  اإلرريييسب ضالجايمييية 

ت يهتدييف زييس تالف التيييسق، المطظميية   ييا الومطييية ضن ييسق رييون الصييال
ع أي يييس اليييدضل األ  يييسء كيييولك المطظميييست ضالمطتيييديست الدضليييية ، ض ضشيييجَّ

 __________ 

  .10ض  5، الفيا سل (2018) 2427الياار  (12) 
 . 11الماجع نفت ، الفياة  (13) 
 . 39الماجع نفت ، الفياة  (14) 
 (15) S/PRST/2018/9 .الفياة الثسنية ، 

ضاإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية،  ديييى مواصيييدة مجيييااء ال حيييوث لتكيييوي   هيييم 
أ  يي  ل  ي ييية ضن ييسق ميييس نييد يكيييول نسئمييس مييي  صييالت ميييي  اإلرريييسميي  

ج هس  ديييى ضأضلئيييك ال يييسل ي   يييت الجايمييية المطظمييية   يييا الومطيييية، ضشييي 
لدصيييالت اليسئمييية ميييي  دي   بييييب الم ا ييية زسلم يييس رات الااميييية مليييى التصييي 

اإلررييسب ضالجايميية المطظميية   ييا الومطييية، ض دييى   ييم  دييك الم ييس رات، 
ضذليييييك  يييييت سييييييسق  صيييييميم ض طفييييييو ا سيييييتاا يجيست ال سلميييييية ضاإلنديميييييية 

يسنس يي   ضأشسر المجدييف أي ييس ملييى ناارا يي  ضب . ( 16)ضالومطية لمكس حة اإلررسب
  سليية مييي  األمييم المتحييدة    ست الائسسية التسزية التت أكدت أرمية منسميية شييااك 

ضالمطظميييست ضالمطتيييديست اإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية، ض ييييس لدميثيييسق ضاألنظمييية  
 .( 17األسسسية ذات الصدة لدمطظمست اإلنديمية ض ضل 

،  ض يمس  ت دق زسل طد الم طييول ”مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييى التييالم“  
مييع المطظمييست اإلنديمييية ض ضل    رحييب المجدييف مت ييسضل لجطيية مطييسء التييالم  

ييييت، ضشييد   دييى أرمييية مواصييدة الت ييسضل  اإلنديمييية، زمييس  يهييس ا  حييس  األ ا 
اإلنديمية ذات الصدة زرقل المتسئ  اإلنديمية ضالي اييية   الفس دة مع الجهست 

. ضأكد المجدف أي س أل الدجطيية  مثيي  مط يياا  ايييدا  ( 18) زموا ية ال ددال الم طية 
يجمييع مييي  الجهييست الفس ديية الائيتييية، مثيي  الييدضل األ  ييسء، زمييس  ييت ذلييك  

  الصييدة  ييت األمييم ضال دييدال الم طييية، ضالجهييست الفس ديية ذات  الييدضل الم يييفة  
المتحييدة، ضالمطظمييست اإلنديمييية، سيي يس ملييى   بيييب التطتيييق ضالييد وة ض   ئيية  

 .( 19)الموار  ألنر ة مطسء التالم 
 

المناقشررات الترري تناولررت مسررائل مواضرريعية تتصررل  - باء
   بتفسير الفصل الثامن من الميثاق وتطبيقه

نييسنل المتكدمييول  ييت  ييد  ميي  جدتييست المجدييف التييت ُ يييدت  
 ضَر المطظمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  ت ممسر ال طو   2018 ت  سم 

الم طونيييييية ”الت ييييييسضل مييييييي  األمييييييم المتحييييييدة ضالمطظمييييييست اإلنديمييييييية ض ضل 
ل التيييالم ، ض ”صيييو ( 20)“يي اإلنديميييية  ديييى صيييول التيييالم ضاألمييي  اليييدضل

، ”حمسييية ( 22)“، ”مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييى التييالم( 21)“ضاألميي  الييدضليي 
 __________ 

 ل الثسلثة ضالتسز ة. لفيا سالماجع نفت ، ا (16) 
 (18) S/PRST/2018/20.الفياة التسز ة  راة ،  
التيالم،  الماجع نفت ، الفيياة التسسي ة. ضلدمبييد مي  الم دوميست  ي  لجطية مطيسء (19) 

  التسزع. اليتمانظا الجبء التسسع، 
 (20) S/PV.8314 ض ،S/PV.8340 ض ،S/PV.8414.  
 (21) S/PV.8162 ض ،S/PV.8185 ض ،S/PV.8241 ض ،S/PV.8262 ،

  .S/PV.8395، ض S/PV.8346، ض S/PV.8334، ض S/PV.8293 ض
 (22) S/PV.8413 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/PV.8314
https://undocs.org/ar/S/PV.8340
https://undocs.org/ar/S/PV.8414
https://undocs.org/ar/S/PV.8162
https://undocs.org/ar/S/PV.8185
https://undocs.org/ar/S/PV.8241
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8293
https://undocs.org/ar/S/PV.8334
https://undocs.org/ar/S/PV.8346
https://undocs.org/ar/S/PV.8395
https://undocs.org/ar/S/PV.8413
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، ض ” مديييست األمييم المتحييدة لحفييظ ( 23)“المييدنيي   ييت الطبا ييست المتييدحة
 ، ”محسمة ميدمة ميي  الييائيف الحييسلت لمطظميية األميي  ضالت ييسضل ( 24)“التالم

د الم طيييول .  فيييت المطسنريييست التيييت جيييات  يييت مميييسر ال طييي ( 25)“ يييت أضرضبيييس
”صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي “، أشييييسر متكدمييييول ملييييى أرمييييية األمييييا 
اإلنديمية  ت ضسط آسيس لتحييق ا ستياار  ييت أ غسنتييتسل ضإ ييس ة   ميارييس 

(. ض ت ممسر ال طد الم طييول ”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة 1)انظا الحسلة 
ميييييي  مييييييية ض ضل اإلنديمييييييية  دييييييى صييييييول التييييييالم ضاألالمطظمييييييست اإلندي ض 

أجيياى المجدييف مطسنرييست زرييقل   بيييب الت ييسضل مييع ا  حييس   الييدضليي “، 
األ اييت، ركب  يهس  دى الرااكة ا ستاا يجية مي  المطظمتي   ييت مجييسل 

مع مطظميية ( ض دى الت سضل 2ضالد م )انظا الحسلة  ديست حفظ التالم م
  (.3 ت سيسق الحسلة  ت نيكسراغوا )انظا الحسلة الدضل األمايكية 

 
 1الحالة  
  صون السالم واألمن الدوليين 

كيييييسنول الثسنت/ طييييييس ا  19الم ييييييو ة  ييييييت  8162 يييييت الجدتيييييية  
، أجيياى المجدييف مطسنريية  دييى المتييتوى الييوزاري  ييت ممييسر ال طييد 2018

أ غسنتتسل ضمط ية ضسييط آسيييس ت الفا ت الم طول ”مطسء شااكست منديمية  
ي  األم  ضالتطمية“، استمع  اللهس ملييى محسميية زس ت سررس نموذجس لدصدة م 

ميي  األمييي  ال ييسم. ضُ ييييدت الجدتيية زم ييس رة مييي  كسزا تييتسل التييت  وليييت 
. ض يييالل الجدتييية، أشيييسر مميييثال ( 26)رئسسييية المجديييف  يييالل ذليييك الريييها

 .( 72)م  الميثسق  الكويت ضإثيوبيس صااحة ملى الفص  الثسم 

مجدييف، ض حظ ضزيا  سرجييية كسزا تييتسل، الييوي  ييولى رئسسيية ال 
أل  حييق ا ستياار  ت أ غسنتييتسل ضإ ييس ة   ميارييس سييوف  تيحييسل ل دييدال 
ضسييط آسيييس  اصيية لتطريييط الت ييسضل اإلنديمييت. ضأ يياب  يي  أمديي   ييت أل 
 تييس د زيييس ة الحييوار ضالتيياازط  دييى التصييدي لتحييديست ميي  ن ييي    يييا 

قرمييية التطتيييق الوثيييق مييي  أ غسنتييتسل ض ضل ضسييط آسيييس إلررييسب، ضأنييا ز ا
مجييسل مكس حيية زرا يية المهييدرات غيييا المريياض ة ضإنتسجهييس ضالمتييسجاة  ييت 

ضا  جييييسر مهييييس. ضأشييييسر كييييولك ملييييى أل ا سييييتياار ضا ز رييييسر  ييييت األجيييي  
 __________ 

 (23) S/PV.8264 . 
 (24) S/PV.8218 ض ،S/PV.8349 . 
 (25) S/PV.8200 . 
كييسنول  2 ييية ماسييسلة م ر يية كييسل م اضضييس  دييى المجدييف مييوكاة مفسريمييية ما  (26) 

موجهييييييية مليييييييى األميييييييي  ال يييييييسم مييييييي  ممثييييييي  كسزا تيييييييتسل  2018الثسنت/ طيييييييس ا 
(S/2018/7.)  

 (27) S/PV.8162 مثيوبيس(. 29)الكويت(، ضالصفحة  7، الصفحة(  

ال وييي   ييت المط ييية  ط غييت أل يتتاشييدا زم ييدأ ا  ييسع نهيي  متكسميي  ييييوم 
رت ا  سع نه  منديمت م  أجيي    تيييط الجهييو   ث ركسئب محدارس دى ثال

المطظميييييييست ضاألميييييييا اإلنديميييييييية، مثييييييي  مييييييي  ما الت يييييييسضل  التيييييييت   يييييييولهس
ا نتصييييس ي اإلنديمييييت زرييييقل أ غسنتييييتسل ضبانييييسم  الت ييييسضل ا نتصييييس ي 

 .( 28)لوسط آسيس اإلنديمت 

  مهييييم لدجهييييو  ض ييييالل المطسنريييية، أكييييد ال د ييييد ميييي  الممثدييييي   
 ييت  ت ُ  ييول لت بيييب الت ييسضل ا نتصييس ي اإلنديمييت ضا سييتياارالجسرييية التيي 

. ضأ يييياب آ يييياضل  يييي  نديهييييم مزاء التهد ييييدات التييييت ( 29)األجيييي  ال وييييي 
 ت ييياع لهيييس ا سيييتياار نتيجييية لتفريييت منتيييسج المهيييدرات ضاإلرريييسب ضإزاء 

رئييييف مجديييف . ض يييت ريييوا الصيييد ، أ ييياب نسئيييب ( 30)ال طيييف الطيييسجم  طييي 
لكويييت  يي  ندييي  مزاء اسييتماار التهد ييدات التييت الييوزراء ضضزيييا  سرجييية ا

أمييي  ضاسيييتياار أ غسنتيييتسل زتييي ب ضجيييو  جمس يييست مررسميييية  ت ييياع لهيييس 
ضمت ا ة مث  حاكة مسل سل ضش كة حيسنت ض طظيم اليس دة ض طظيم الدضليية 

أي ييس  اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم ) طظيييم الدضليية اإلسييالمية، الم يياضف
ة  تيياجم مييس نصييت  دييي  أحكييسم الفصيي  مييدا ل(. ضذكييا أي ييس أل الجدتيي 

مطظميييييست اإلنديمييييية ض ضل اإلنديميييييية  ييييت حييييي  الثييييسم  مييييي   ضر جدييييت لد
 .( 31)ضالدمدومسسية  الطبا ست زسلوسسئ  التدمية

ضشييييد  ضزيييييا  سرجيييييية مولطييييدا  دييييى أرميييييية الت ييييسضل اإلنديميييييت  
تصييس ية ضا جتمس ييية ضلكيي  موصييف  ضسيييدة ليييف  يييط لت بيييب التطمييية ا ن

يييق التييالم ضا سييتياار  ييت أ غسنتييتسل. ضذكييا أل مونييع ضسييط أي ييس لتحي
آسييييس ضأ غسنتيييتسل  تييييح  اصييية  اييييدة لت بييييب الت يييسضل الم سشيييا ضالمت يييد  
الجطتيييست الاامييت ملييى مطييسء الهيسكيي  األسسسييية لدطييي  ضالدوجتييتيست التييت 

أكثييا اله ييط مموحييس  ييت ستابط مي  أضرضبس ضآسيس. ضأشسر ملى أنيي  حتييى 
ا نتصس ي اإلنديمت نييد  فريي  زتيي ب  ييدم اسييتياار الحسليية مجسل التاازط 

 __________ 

 . 6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (28) 
 11(، ضالصييفحة )مولطييدا 10)الكويييت(، ضالصييفحة  8الماجييع نفتيي ، الصييفحة  (29) 

 16)الو ييست المتحيدة(، ضالصيفحة  13ض  12)ا  حس  الاضست(، ضالصفحتسل 
 26) ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست(، ضالصييفحة    24ضالصييفحة    )الممدكيية المتحييدة(، 
)مسجيكتيييتسل(،    35)نياغيبسيييتسل(، ضالصيييفحة    33ض    32ضالصيييفحتسل    )كييوت  يفيييوار(، 
   )ا  حس  األضرضبت(.   50ملى    48)مدجيكس(، ضالصفحست   41ضالصفحة 

)ا  حيييييس  الاضسيييييت(،  11)مولطيييييدا(، ضالصيييييفحة  10الماجيييييع نفتييييي ، الصيييييفحة  (30) 
 40)مسجيكتيييييييييتسل(، ضالصيييييييييفحة  34) انتيييييييييس(، ضالصيييييييييفحة  23ضالصيييييييييفحة 

  ) اكيس(. 45اإلسالمية(، ضالصفحة )جمهورية م اال 
 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (31) 
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ألمطيييية، ضأكيييد أل  متيييع أ غسنتيييتسل زيييسألم  ضا سيييتياار ضا ز ريييسر شيييار ا
 .( 32) ت المط ية  أسسست لدتالم ضا ستياار

ضأشسر ضزيا  سرجية ا  حس  الاضست ملى الطمييو غيييا المتيي وق  
ا هييسذ  ييداميا  مدييية الييوي شييهدن منتييسج المهييدرات األ غسنييية، ضأكييد أرمييية 

سر مليييى أل حيييوارًا نيييد ُأمديييق لدرييياضع  يييت  مديييية مصيييسلحة ضمطيييية، ضأشييي 
زس شييتااك مييع الريياكسء ضأصييحسب المصييدحة ميي  ذضي األ كييسر المتيسربيية، 

 طريط أ مسل  ايق ا  صييسل الم طييت زق غسنتييتسل التييسزع  ضرو مس أ ى ملى
جيياي مطيييسء لمطظميية شييطغهسي لدت ييسضل. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، ذكييا أنيي  ي 

مييس ت. ض ييى م يياع شييااكة مييي  أ غسنتييتسل ضمطظميية م سرييدة األميي  الج
 قكيييدن  دييى الحسجيية ملييى   ييسضل ي ييو  زييسلطفع  دييى ال ييا ي  ضيكييول نسئمييس 

مليييى أنييي  يجيييب  ديييى  ضل ضسيييط آسييييس أل   ديييى  يييوازل المصيييسلح، أشيييسر
 حتييييام جميييييع التبامس هييييس  ييييت ممييييسر مطظميييية شييييطغهسي لدت ييييسضل ضمطظميييية 

  الجميييييس ت. ضأضيييييسف أل ا  حيييييس  ا نتصيييييس ي لدمط يييييية م سرييييدة األمييييي 
بييية اآلسيييوية ضراز يية الييدضل المتييتيدة يمكيي  أل يتييهمس  ييت الجهييو  األضرض 

 .( 33)أ غسنتتسل ع  ت ال سمة م   الل  تح أسواق ضا دة  دى ن سق ضاس

ضأشييييسر ممثيييي   انتييييس ملييييى البيييييسرة التييييت أض ييييدرس المجدييييف ملييييى  
ضنييت سييسمق ميي  كييسنول الثسنت/ طييس ا، ضأكييد ار فييسع متييتوى أ غسنتييتسل  ييت 

 يييدام األمييي  ضال طيييف  يييت أ غسنتيييتسل ضررسشييية الحسلييية اإلنتيييسنية  يهيييس. ان 
(، S/PRST/2018/2)ضرحييب زسل يييسل الائسسييت الصييس ر  ييالل الجدتيية 

 النيييست الهسصييية التيييت  يييابط اليييوي سيييدط ال يييوء لدمييياة األضليييى  ديييى ال
  ميي  ال يياضري أل  ييتمك  أ غسنتييتسل أ غسنتييتسل موسييط آسيييس، ضذكييا أنيي 

م  ا ستفس ة م  مون هس الجغاا ييت الوانييع  ييت ندييب آسيييس؛ ضرأى ميي  رييوا 
ديييق أنييي  يجيييب  ريييجيع مريييسركتهس المتبا يييدة  يييت المريييسريع المت يييد ة المط 

 .( 34)ضضسط آسيس الهس  ة ملى زيس ة التاازط مي  أ غسنتتسل

ضنييسنل  ييد  ميي  ممثدييت مدييدال مط ييية ضسييط آسيييس الحسليية  دييى  
أرع الوانيييييع، ضضصيييييفوا الم يييييس رات ضاألميييييا اإلنديميييييية الجسريييييية لت بييييييب 

ييية  واجيي  ت سضل ا نتصس ي.  يسل ضزيييا  سرجييية مسجيكتييتسل مل المط ال
حسليييًس  حييديست مدحيية:  تمثيي   ييت  وسييع ن ييسق اإلررييسب الييدضلت، ضزيييس ة 

مطظميية   ييا الومطييية، ضا  جييسر زسلمهييدرات، ض فييسنم الت اف، ضالجايمة ال
المتييسئ  ال يئييية، مثيي   غيييا المطييس  ضالتصييحا. ضذكييا أل الحسليية الاارطيية 

 __________ 

 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (32) 
 . 12ض  11الماجع نفت ، الصفحتسل  (33) 
 . 23ض  22الماجع نفت ، الصفحتسل  (34) 

زسلتبامييست  دب أل  تهو مددال المط ية مجييااءات أكثييا نييوة، ضأل  ت هييد ت 
صسرمة م   الل  يتيا الت سضل اإلنديمت ضإنسمة الرييااكست. ضأشييسر ملييى 

نديمية،  ييد س ملييى   بيييب الت ييسضل مييي  م ستييست األمييم  ضر المطظمست اإل
  المتحدة الم طية ضالمطظمست اإلنديمية، زمس  ت ذلك مطظمة م سردة األم

 .( 35)شطغهسي لدت سضل  الجمس ت ضمطظمة 

جييية نياغيبسييتسل زييسلجهو  الم وضليية  ييت ممييسر ضأشييس  ضزيييا  سر  
مس ط ول لام  ضالت سضل اإلنديميي  م  أجيي   حييييق  -يس  مدية ندب آس

 يي   ق يييدن لدم ييس رات الااميييية األميي  ضا سييتياار  ييت أ غسنتييتسل، ضأ يياب 
ملى محالل التييالم ض حييييق المصييسلحة الومطييية  ييت أ غسنتييتسل، ضنييسل مل 

مرييييسركة مطرييييسر  ييييت  مدييييية مطييييسء التييييالم مدييييدال ضسييييط آسيييييس متييييت دة لد
نتيييتسل. ض يميييس  ت ديييق ز نتيييسج األ ييييول  يييت أ غسنتيييتسل ضا سيييتياار  يييت أ غس

ع منديمييية رسميية نتيجيية ض صد ان، أشسر ملى أن  جاى ا تمييس  ز ييع مرييسري 
لم  ما الت سضل ا نتصس ي اإلنديمت التسزع زرقل أ غسنتتسل، الييوي ُ يييد 

، ضشيييد   ديييى 2017  الثيييسنت/نو م ا  ديييى المتيييتوى اليييوزاري  يييت  رييياي 
و  المرييييتاكة لييييدم  انتصييييس  أ غسنتييييتسل  ييييت أرمييييية مواصييييدة مييييول الجهيييي 

 ييييسضل انتصييييس ات مدييييدال المط ييييية األ يييياى ميييي   ييييالل  وسيييييع ن ييييسق الت 
ض حتييي  الهيسكيي  األسسسييية اإلنديمييية، ض  بيييب التجييسرة ضا سييتثمسر ضالطييي  

 .( 36)ضمرسريع الطي  ال سما 

ضنييسل نسئييب ضزيييا  سرجييية أ غسنتييتسل،  ييت م يياع حد ثيي   يي   
سل  رات األمطييية اإلنديمييية مثيي   مدييية كسميي  زرييقل الت ييسضل  ييت مجيي الم ييس

التييييالم ضاألميييي  ضإمييييسر الت ييييسضل مييييي  ال دييييدال الهمتيييية زسإلضييييس ة ملييييى 
اسيي ط ول، التييت رييت م ييس رة ييو رييس  - ل، مل  مدييية ندييب آسيييسأ غسنتييتس

األ غسل، ستظ  أحييد مجييس ت التاكيييب الائيتييية لد ميي  الاامييت ملييى زيييس ة 
  أ غسنتيييتسل ض ضل ضسيييط آسيييييس مييي   يييالل مهتديييف المطييييسما الت يييسضل ميييي 

مطظميية شييطغهسي لدت ييسضل. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، سييدط ال ييوء   يهييس زمييس
وي   يييي دع زيييي  حكوميييية أ غسنتييييتسل لدطهييييوع  دييييى ال ميييي  الييييدؤضب اليييي 

زسلت ييسضل ا نتصييس ي ميي   يييالل ميي  ما الت ييسضل ا نتصييس ي اإلنديميييت، 
لتحوييي   رييسزك التهد ييدات اإلنديمييية ضلفييت ا نت ييسن ملييى الفاصيية المتسحيية 

ضاألميي  ضالطمييو ا نتصييس ي ضالتطمييية ميي  أجيي   ملى  رييسزك لتحييييق التييالم
 .( 37)سءالا   حييق
 

 __________ 

 . 35ملى  33ع نفت ، الصفحست الماج (35) 
 . 32الماجع نفت ، الصفحة  (36) 
 . 38ض  37ع نفت ، الصفحتسل الماج (37) 
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  2الحالة  
التعررراون برررين األمرررم المتحررردة والمنظمرررات اإلقليميرررة ودون  

 يمية على صون السالم واألمن الدولييناإلقل

،  ييت  8314 يييد المجدييف جدتييت   ،  2018 موز/ ولييي     18 ييت   
ممييسر ال طييد الفا ييت الم طييول ”ا  حييس  األ اييييت“، ضركييب  يهييس زرييك   ييسص  

لتييت ييو رييس ا  حييس    دييى آليييست التموييي  المتييتدام ل مديييست حفييظ التييالم ا 
هس كيي  ميي  الممثديية الهسصيية  األ اييييت. ضاسييتمع المجدييف ملييى محييسمتي  نييدم 
ئيتييية مكتيييب األميييم المتحيييدة ليييدى  لاميييي  ال يييسم ليييدى ا  حيييس  األ ايييييت، ر 

. ض ييالل  ( 38) تدم ضاألم   ت ا  حس  األ اييييت ضمفوع ال  ا  حس  األ اييت، 
 . ( 39) متكدمي  صااحة ملى الفص  الثسم  م  الميثسق   الجدتة، أشسر  دة 

ضأشسرت الممثدة الهسصيية لامييي  ال ييسم لييدى ا  حييس  األ اييييت،  
ملييى أرمييية أل  وضييع  رئيتة مكتب األمم المتحدة لدى ا  حس  األ اييت،

دام اليسميي  لدتط يي  ل مديييست   ييم التييالم التييت متييقلة  ييو يا التموييي  المتييت 
س المجديييف  يييت سييييسق اسيييتاا يجية سيسسيييية مريييتاكة  تفيييق  ديهيييس ييييقذل مهييي 

مجدييف األميي  ضمجدييف التييدم ضاألميي  التييسزع لال حييس  األ اييييت ض تتاشييد 
 ت الطييييباع. ضنسلييييت مل المجدييييف زييييسلتحديالت ضالتيييمييييست المرييييتاكة لحييييس
ل مديست   م التالم التت ي  دع مهس  ط غت أل  طظا ملى   م  الميدم 

ت  دى أن  م  الوسسئ  التت  مكه  المجدف ميي  الطهييوع ا  حس  األ ايي
زمت ضليت  الائيتية    صول التدم ضاألميي  الييدضليي  ميي   ييالل الت ييسضل 

  .( 40)دفص  الثسم الف سل مع المطظمست اإلنديمية، ض يس ل

مديييست حفييظ ضشييد   ييدة متكدمييي  أي ييس  دييى ضيياضرة  بضيييد   
. ( 41)ييي  متييتدام يمكيي  التط يي  زيي التالم الم  دع مهييس زييييس ة أ اييييية متمو 

ا ألل  مدييييست حفيييظ التيييالم التيييت مليييى أنييي  نظيييا  ضأشيييسر ممثييي  الصيييي  
ا  حس  األ اييت  واج  ص وبست  ت مجسل المييوار  ال ريياية    دع مهس 

ضالمسليييية،  ييي ل رطيييسك حسجييية مليييى ال مييي  مطريييسر  ديييى استكريييسف مييياق 
 __________ 

 (38) S/PV.8314 7ملى  2، الصفحست . 
ت،  )الممثدة الهسصة لامي  ال يسم ليدى ا  حيس  األ اييي   4الماجع نفت ، الصفحة  (39) 

)مفييييوع    7رئيتيييية مكتييييب األمييييم المتحييييدة لييييدى ا  حييييس  األ اييييييت(، ضالصييييفحة  
  16)الكوييييييت(، ضالصيييييفحة    14 حيييييس  األ ايييييييت لدتيييييالم ضاألمييييي (، ضالصيييييفحة  ا  

 ) انتس(.   23حة  )ا  حس  الاضست(، ضالصف   17)الو يست المتحدة(، ضالصفحة  
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (40) 
)الممثديييية الهسصيييية لامييييي  ال ييييسم لييييدى ا  حييييس   4ة الماجييييع نفتيييي ، الصييييفح (41) 

 15م المتحيدة لييدى ا  حيس  األ ايييت(، ضالصييفحة األ ايييت، رئيتية مكتييب األمي 
)الممدكيييييية المتحييييييدة(،  22)الصييييييي (، ضالصييييييفحة  19)الكويييييييت(، ضالصييييييفحة 

  )كسزا تتسل(. 25 انتس(، ضالصفحة ) 23ضالصفحة 

الهصييوص م  ثيية  . ض يمس  ت دق  دى ضج ( 42)م تكاة لح  متقلة التموي 
 ييت الصييومسل، ذكييا ممثيي   الماان ي  ال تكايي  التسز ة لال حييس  األ اييييت

أل  ديييى المجتميييع اليييدضلت أل  يييد ع لد  ثييية اشيييتااكست  الممدكييية المتحيييدة 
 . ضنييسل ممثيي   انتييس ( 43)حيوية  ت األجدي  اليصيا ضالمتوسط ضأل يكثفهييس

مل   بيييييب  مديييييست التييييالم األ اييييييية ييت ييييت التحيييياك زرييييك  مدمييييوس 
ضسايع نحو  مويدهس زرك  متتدام يمك  التط   ز . ضذكا أي ييس أنيي ،  ييت 

يييية، الحسليية الاارطيية،  ط غييت أل  تمتييع  مديييست منفييسذ التييالم األ اي  ضييوء
متحدة لحفييظ التييالم، متموييي  م يييول يمكيي  التت ستكم   مديست األمم ال

التط يييي  زيييي ، زمييييس  ييييت ذلييييك ميييي   ييييالل ا شييييتااكست اإللبامييييية ميييي  األمييييم 
. ض  ييس ممثيي  كسزا تييتسل المجدييف ملييى أل  طظييا  ييت ا هييسذ ( 44)المتحييدة

يييية إلنريييسء آليييية  كفييي  التمويييي  المريييتاك ل مدييييست ا  حيييس    يييوات  مد
التط يي  زيي ، ضنييسل مل األضلوييية  يت لدتييالم  دييى أسييسس متييتدام يمكيي األ اي 

 .( 45)نروب الطبا ست  ط غت أل ُ ولى لمطع 

زسلب م المتجد   ييت الرييااكة  ضرح ت نسئ ة ضزيا  سرجية التويد 
ضذكيييات أل الحسجييية مليييى  يييو يا  تحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت،ميييي  األميييم الم

 موييي  مييال متييتدام يمكيي  التط يي  زيي  ل مديييست ا  حييس  األ اييييت لدتييالم 
حسجيية ضاضييحة، ضرح ييت ز مكسنييية اسييتفس ة  مديييست التييالم التييت ي يي دع 

األنصيي ة الميييارة لامييم المتحييدة. ضنورييت أي ييس مهس ا  حس  األ اييت ميي  
 ت  دييى ضيياضرة اسييتثمسر ت ضضع ممسر ا متثييسل ضشييدزسلتيدم المحاز  

الونيييت ضال سنييية  يييت الت يييسضل ميييي  األميييم المتحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت  يييت 
. ضسييدط ممثيي  غيطيييس ا سييتوائية، ( 46)مجييسل مطييع نرييوب الطبا ييست ضحدهييس

ضكييوت  يفييوار، ال ييوَء  دييى أرمييية  حتييي  الوي  كدم أي س زسسم مثيوبيس 
األ اييت  ييت مجييس ت مطييع  األمم المتحدة ضا  حس الت سضل ال مديس ت مي  

نرييوب الطبا ييست ضالوسييسمة ضحفييظ التييالم ضبطييسء التييالم. ضأشييسر  ييت رييوا 
أ يييياب  ييييي  المجدييييف  يييي  ، الييييوي (2017) 2378الصييييد  ملييييى الييييياار 

التييييت يمكيييي  ا هسذرييييس  ا تباميييي  مواصييييدة الطظييييا  ييييت اله ييييوات ال مدييييية
رييياضر الالزمييية إلرسيييسء آليييية يمكييي   يييت ممسرريييس  مويييي   مدييييست   يييم ضال

التييالم التييت ييو رييس ا  حييس  األ اييييت ضيييقذل مهييس مجدييف األميي   مييويال 
أل م دييغ جبئيييس ميي   ييالل األنصيي ة الميييارة لامييم المتحييدة. ضأكييد كييولك 

 __________ 

 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (42) 
 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (43) 
 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (44) 
 . 25فت ، الصفحة الماجع ن (45) 
 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (46) 
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األ ايييييت  مدييييول  ض ر اليييوي جم تييي  اليييدضل األ  يييسء  يييت ا  حيييس  47
م  ث ييت أل  دييك الييدضل مدتبميية التبامييس جييس ا متحييييق رييدف لصطدضق التال

 ييت المسئيية. ضذكييا أل الييدضل األ اييييية الثالثيية  25التموييي  الييوا ت مطتيي ة 
مييسثال، األ  سء  ت المجدف  طتظا م  األمم المتحدة أل   دي التبامس م

 .( 47)(2017) 2378 ض (2016) 2320اليااري    مريس مع 

ألميييي  ال يييسم  يييت  ياييييان  ييي    بييييب ضنسليييت ممثدييية رولطيييدا مل ا 
ا  حس  األ اييت زرقل متسئ  التالم ضاألم  حدة ض الرااكة مي  األمم المت 

 ييييت أ ايييييييس، زمييييس  ييييت ذلييييك  ميييي  مكتييييب األمييييم المتحييييدة لييييدى ا  حييييس  
ح (، نيييييييد أصيييييييسب حيييييييي   حيييييييظ أل المصيييييييسلS/2018/678األ ايييييييييت )

دا أي ييييس األ ض يمييييس مييييور. اإلنديميييية ضالييييياب ميييي  األمييييااف يمكييي  أل ي يييييه
 ت ديييييق متييييييديم اليييييد م الميييييسلت ل مدييييييست حفيييييظ التيييييالم التسز ييييية لال حيييييس  
األ اييييييت،   ييييت المجدييييف ملييييى أل يكثييييف جهييييو ن ضأضييييس ت أل  ييييو يا 
التموي  المتتدام المال اليسم  لدتط   سي بز   سلية  مديست حفظ التييالم 

ام دع مهييس ا  حييس  األ اييييت. ضأ ابييت كييولك  يي   ق يييدرس   تييب التييت ي يي 
ميييي  ال يييسم استكريييسف  ييييسرات التمويييي  زمبييييد مييي  التفسصيييي  التيطيييية األ

 .( 48)ال سمة زسلترسضر مع الجم ية

ضأ اب ممث   ضلة موليفيس المت د ة اليوميييست  يي   ق يييدن ل دييب  
ا  حيييس  األ اييييييت المت ديييق موضييييع ميبانيييية مانيييية نسمدييية لدتط يييي ، ضبتييييو يا 
اليييد م ا نتصيييس ي ل مدييييست التيييالم ضاألمييي . ضأ ييياب أي يييس  ييي  أسييييف  

َب الصييييايح الييييوي  يييييدمت زيييي  الهيئيييية الحكومييييية لتجسريييي  المجدييييف ال ديييي 
لتطمية  ا يًة ملييى  ييدم  يياع جييباءات محييد ة األرييداف لية الم طية زسالدض 

ض دم  اع حظا  دى األسدحة  ييت الونييت الييوي يرييهد  ييي  الحييوار  ييت 
جطييوب التييو ال  يييدمس. ضأشييسر أي ييس ملييى أل ميي  األرمييية زمكييسل م  ييسء 

ا  يييت  مديييية صيييطع اليييياارات المت ديييية ا  حيييس  األ ايييييت  ضرا نيس ييييس أك ييي 
 .( 49)  طي  تت زسلمتسئ  ال

ضنسل ممث  الو يست المتحدة مل الو يست المتحدة ل   طظا  ييت  
 يييييديم   ييييم مييييسلت مضييييس ت ميييي   ييييالل األمييييم المتحييييدة ألي  مدييييية ميييي  

المجديييف زموجييييب التيييت ييو رييييس ا  حيييس  األ اييييييت ضييييقذل مهييييس ال مدييييست 
الثييسم  ملييى حييي  أل  طفييو مطظمييست ا  حييس  األ اييييت ض مديس هييس الفصيي  

لدتالم  دى نحييو ضاضييح م ييس يا ماج ييية  ييت مجييس ت الرييفس ية المسلييية، 
 __________ 

 . 10ض  9الماجع نفت ، الصفحتسل  (47) 
 . 12ض  11الماجع نفت ، الصفحتسل  (48) 
 . 14ض  13الماجع نفت ، الصفحتسل  (49) 

ضالتيييدوك ضا ن ييي سر، ضحييييوق اإلنتيييسل. ض يييت حيييي  سيييدم زسلتييييدم الييييوي 
يييييت نحييييو ضضيييييع أمييييا لالمتثييييسل لديييييسنول اليييييدضلت أحييييازن ا  حييييس  األ اي 
لييدضلت لحيييوق اإلنتييسل، حييث األمييم المتحييدة ضا  حييس  اإلنتسنت ضاليسنول ا

األ اييييت  دييى مواصييدة م ييالء األضلوييية لوضييع ض طفيييو الم ييس يا ميي  أجيي  
 حيييييق المبييييد مييي  الريييفس ية ضالمتيييسءلة  يييت  مدييييست   يييم التيييالم التيييت 

 .( 50)األ اييت ي  دع مهس ا  حس 

أل ميي  المهييم لدغسييية اإلزيييسء  دييى    الاضسييت  ضذكييا ممثيي  ا  حييس    
ت  دة  يمييييييس  ت دييييييق زييييييسلطظا  ييييييت ال د ييييييس اإلجييييييااءات الحسلييييييية لامييييييم المتحيييييي 

نييييية ضالموا ييييية  ديهييييس، ضذلييييك ل ييييمسل الرييييفس ية  الصييييدة المت دييييية زسلميبا  ذات 
ضالمتيييسءلة  يييت  هصيييي  األميييوال ضاسيييتهدامهس، ضأضضيييح أل   بييييب الت يييسضل  
مي  المطظمتي  سي طت حتمًس  اع متيي ضليست مضييس ية  دييى الجهييست الفس ديية  

ضأكييد ممثيي   .  ( 51)  دة  مسمييًس لالضيي الع مهييس اإلنديمية التت يجب أل  كييول متييت 
سلييية أل  متثييي   مدييييست التيييالم الم ييي دع مهيييس زيييييس ة  مولطيييدا  ديييى ضييياضرة كف 

أ اييييية امتثييس   سمييس ليوا ييد األمييم المتحييدة ضم س يارييس ميي  حيييث متييتوى جييو ة  
 . ( 52) ضا ن  سر  اليوات، ضالتدريب ضالم دات، ضالمتسءلة ضالتدوك 

 
  3الحالة  
التعررراون برررين األمرررم المتحررردة والمنظمرررات اإلقليميرررة ودون  

 اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليين

، 2018أ دول/سييييي تم ا  5م ييييييو ة  يييييت ال 8340 يييييت الجدتييييية  
اغوا لدماة األضلييى  ييت ممييسر ال طييد الم طييول نسنل المجدف الحسلة  ت نيكسر 

”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ضالمطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  دييى 
. ضاسييييتمع المجدييييف ملييييى محييييسمتي  ( 53)“صييييول التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي 
ضاألميييي   طظمييية اليييدضل األمايكيييية، لم نيييدمهمس رئييييف   يييوال األميييي  ال يييسم
ضالييييس ي ميي  المجتمييع المييدنت.  نيكييسراغواال ييسم التييسمق لييوزارة الييد سع  ييت 

ال وليفسرييييية(،  –بضيال )جمهورييييية ضشييييسرك  ييييت الجدتيييية أي ييييس ممثدييييو  طيييي 
ضكوسيييتسريكس، ضنيكيييسراغوا. ض يييالل الجدتييية، أشيييسر   يييوال مييي  أ  يييسء 

. ضبسإلضيييس ة مليييى ( 54)المجدييف صيييااحة مليييى الفصيي  الثيييسم  مييي  الميثييسق
 __________ 

 . 16لصفحة الماجع نفت ، ا (50) 
 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (51) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (52) 
، ضالجييبء 38اليتييم  لمبيييد ميي  الم دومييست  يي  رييوا ال طييد، انظييا الجييبء األضل، (53) 

  .“ جدضل األ مسل” الثسنت، اليتم الثسنت، 
 (54) S/PV.8340غيطيس ا ستوائية(. 20)مياض(، ضالصفحة  11ة ، الصفح(  
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شييسرة صيييايحة ، ضإ( 55)52 ذلييك، ضر ت مشيييسرة صييايحة ضاحيييدة ملييى الميييس ة
 .( 56)54ضاحدة ملى المس ة 

ت آراء أ  يييسء المجدييييف زريييقل صييييدة ضرغيييم الت يييس   الك يييييا  ييي  
، ا فييق ( 57)الجدتة زمت ضلية المجدف  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي 

 يييدة متكدميييي   ديييى أرميييية  ضر المطظميييست اإلنديميييية، ض  سييييمس مطظمييية 
ا ضأ ابييوا  يي   ق يييدرم ة  ييت نيكييسراغو الييدضل األمايكييية،  ييت م سلجيية الحسليي 

كييييية  ييييت نيكييييسراغوا أض رح ييييوا لدجهييييو  التييييت   ييييولهس مطظميييية الييييدضل األماي 
مل ض ييييد مدييييدن ي ييييسرع مطسنريييية   . ضنييييسل ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت ( 58)مهييييس

المتحييدة رئسسيية الو يييست الحسلة  ت نيكييسراغوا م سرضيية نسم يية. ضذكييا أل 
اغوا“  ييت جييدضل لدمجدف ند استهدمت ”م ارا منديميس إلنحسم ن ييية نيكييسر 

أ مسل المجدف، ض  س ضاشط   ملى ”التونف    متس يهس المتييتمدة ميي  
. ضر   ( 59)“ممسرسييييس هس ا سييييت مسرية لدتييييقثيا  دييييى الحسليييية  ييييت نيكييييسراغوا

الجدتيية نفتيي ، را  ييس  يييد ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست اليياأي 
 يييد لدمط يييية  ديييى أسيييسس أل نيكيييسراغوا    ريييك  أي نيييوع مييي  أنيييواع التهد

لد سلم. ضذكا أن  م  ”ال  ث“  وجييي  ا نت ييسن ملييى الحسليية الدا دييية لدضليية   أض
  و  ت ممسر موضييوع ”الت ييسضل اإلنديمييت ض ضل اإلنديمييت“، ضأضييسف أل  

  54 يهييس المييس ة اغوا    ط  ييق  د الحجة المتييتهدمة لتطييسضل الحسليية  ييت نيكييسر 
إلنديمييية أل   يييت المجدييف  م  الميثسق، التت  ت ي  زموج هس  دى الهيئييست ا 

 دييى  دييم زسألنريي ة الم يي دع مهييس أض المبمييع ا ضيي الع مهييس  ييت ممييسر  
 .( 60)الدضليي    التا ي ست اإلنديمية لصول التالم ضاألم  

ملييى الييدضر األسسسييت الييوي   يي دع زيي   ضأشييسر ممثيي  الكويييت  
المطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  ييت م سلجيية الي ييسيس اإلنديمييية ن يي  

ل لهيييييون مييييي  الميثيييييسق، التيييييت  يييييط   ديييييى أ 52س لدميييييس ة  فسنمهيييييس، ض يييييي 
 __________ 

 )الكويت(.  9 الماجع نفت ، الصفحة (55) 
  مت د ة اليوميست(.) ضلة موليفيس ال 21الماجع نفت ، الصفحة  (56) 
لمبيد م  التفسصي     المطسنرست المت دية زسلمت ضلية الائيتية لدمجديف  ي   (57) 

  زسء.-الجبء الهسمف، اليتم األضل صول التالم ضاألم  الدضليي ، انظا
 (58) S/PV.8340 الممدكييييية المتحيييييدة(، ) 10)الكوييييييت(، ضالصيييييفحة  9، الصيييييفحة

)رولطييييييدا(،  14) انتييييييس(، ضالصييييييفحة  13)مييييييياض(، ضالصييييييفحة  12ضالصييييييفحة 
 20يد(، ضالصييفحة )كسزا تييتسل، ضالتييو  18)مولطييدا(، ضالصييفحة  17ضالصييفحة 

 27صييييييييفحة )الو ييييييييست المتحييييييييدة(، ضال 24)غيطييييييييس ا سييييييييتوائية(، ضالصييييييييفحة 
  )كوستسريكس(.

 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (59) 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (60) 

. ( 61)لييدضليي المطظمييست أل   ييسل  متييسئ  مت دييية زصييول التييالم ضاألميي  ا
ضنسلييت ممثديية الممدكيية المتحييدة مل ميي  الصييواب أل  يييوم مطظميية منديمييية 
زييي مالع المجديييف  ديييى نديهيييس مييي  أل رطيييسك ميييوا ر  ديييى أل الحسلييية  يييت 

 يست  دييى جميييع أنحييسء المط ييية، ضنسلييت منيي  نيكييسراغوا نييد  كييول لهييس  ييدا 
تييمع  ط غييت لدمجدييف أمييدا أل يصيي  ملييى ماحديية   يمكيي  ليي   يهييس أل ي   

مييي  مطظمييية منديميييية  ييي  شيييواغدهس زريييقل ميييس يحيييدث  يييت أراع  ييييع  يييت 
 .( 62)مت ضليتهس  ن سق

ضنسل ممث  كسزا تتسل مل الحسلة  ت نيكسراغوا    طدرج ضييم   
س    رييك   هد ييدا لدتييالم ضاألميي  الييدضليي . ضانتيياح أل ض ية المجدف ألنه

د   األمييم المتحييدة  دييى جهييو  الوسييسمة ضالمتييس ت الحميييدة ييتصييا  يي 
التييييت   ييييولهس األمييييي  ال ييييسم. ضأكييييد أي ييييس أل   بيييييب التواصيييي  ضالت ييييسضل 

ى ا حتاام م  جسنييب المطظمييست اإلنديمييية  ييت  تييوية الحسليية اليسئمي   د
و م يييس ة الحسلييية التيسسيييية  يييت نيكيييسراغوا مليييى سيريييك    يييوة حسسيييمة نحييي 

 .( 63)ال  ي ت ضض هس 

ضأشيييسر ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية مليييى أل الفصييي  الثيييسم  يحيييد   
ة لدتفس يي  مييي  المجدييف ضالمطظمييست اإلنديمييية اآلليييست ضالوسييسئ  ال يياضري 

نيكيييييييسراغوا  ط غيييييييت م سلجتهيييييييس  ض ضل اإلنديميييييييية. ضذكيييييييا أل الحسلييييييية  يييييييت
مييي  متريييجيع المجتميييع اليييدضلت،  ز  راجهيييس  يييت مانيييسم   مييي  المجديييف  
سيمس مطظمة الييدضل األمايكييية ضالكطيتيية الكسثوليكييية،  دييى مواصييدة  ضر   ض  

الوسيييسمة ال طيييسءة اليييوي ي ييي دع زييي  مييي  أجييي   هيئييية الظييياضف الهسرجيييية  
فييسق  فس يييًس لتييدرور الحسليية،  الالزميية لتيتيييا مجييااء المرييسضرات ضالحييوار ضا   

يتيييا  ا نفتييسح  دييى المجتمييع الييدضلت ض   ضكولك مد وة حكومة نيكسراغوا ملييى 
 .( 64)التيسسية   منرسء اآلليست الالزمة لح  األزمة 

اض أل  يد الجدتة ليي  صييدة زسلموضييوع زموجييب ضذكا ممث  مي  
 دييم  ييسم ط   دييى ضيياضرة مزيييسء المجدييف  دييى الفصيي  الثييسم  الييوي  يي 

زسألنر ة التت    دع مهس المطظمييست اإلنديمييية ميي  أجيي  صييول التييالم 
ضاألم  الدضليي ، ض حظ أنيي   دييى اليياغم ميي  الجهييو  التييت مييولتهس مطظميية 

وا نيييد ر  يييت حتيييى اآلل  ييياع اليييدضل األمايكيييية،  ييي ل حكومييية نيكيييسراغ
 __________ 

 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (61) 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (62) 
 . 18الماجع نفت ، الصفحة  (63) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (64) 
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هييس مييع مهتدييف كيسنييست مطظوميية الد ول  ت حوار مطييسء ضحييدهت ميي    سضن 
 .( 65)المتحدة دال األمايكية ضمطظومة األمم ال د

أن   يع  دى  س ق المجدف متيي ضلية   ييم  ضذكا ممث   انتس  
ض ييت ضمتسندة  مدومسسية مطييع نرييوب الطبا ييست  ضل   طييت أييية أ د ولوجييية 

مل ض ييد مدييدن  يياى أل  . ضنييسل ممثيي  رولطييدا ( 66)احتاام  سم لم س أل الميثييسق
 ييييت مطييييع نرييييوب الطبا ييييست  يييي  مايييييق م سلجيييية لدمجدييييف  ضرًا أسسسيييييًس 

 __________ 

 . 12ض  11الماجع نفت ، الصفحتسل  (65) 
 . 12لماجع نفت ، الصفحة ا (66) 

ت حييييوق اإلنتيييسل، ضيييياى أل ال مييي  ميييع نتهسكيييسأسييي سمهس الجوريييية، مثييي  ا
الجهييييييست الفس ديييييية المحدييييييية ضاإلنديمييييييية أمييييييا أسسسييييييت لم سلجيييييية األزميييييية 

. ضأشييسرت ممثدييية الو يييست المتحيييدة ملييى أل ”أزمييية مدييد  صييي ح ( 67)الاارطيية
، ضأ ابت  يي    ييم مدييدرس الكسميي  م  أزمة  سلمية“ -أزمة مط ية مامتهس 

زييسلمجدف لييسميي  ز ييم صييو    أشييس تلجهييو  مطظميية الييدضل األمايكييية ض 
 .( 68)نيكسراغوا اليوي ملى أصوات الدا ي  ملى منهسء ا ست دا   ت 

 __________ 

 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (67) 
   . 24ض  23الماجع نفت ، الصفحتسل  (68) 

 بالوسائل السلميةاالعتراف بجهود التنظيمات اإلقليمية في مجال تسوية المنازعات   -  ثانيا 
 مالحظة 
 تطييييسضل اليتييييم الثييييسنت ا تييييااف المجدييييف زييييسلجهو  التييييت   ييييولهس  

المطظميييييست اإلنديميييييية ض ضل اإلنديميييييية  يييييت  تيييييوية المطسز يييييست المحديييييية 
ضيطيتييم رييوا اليتييم ميي  الميثييسق.  52زسلوسسئ  التييدمية،  ييت ممييسر المييس ة 

سلجهو  التييييييت   ييييييولهس ملييييييى نتييييييمي   ييييييا يي : )أ( الييييييياارات المت دييييييية زيييييي 
ت اإلنديمييييييييية  ييييييييت  تييييييييوية المطسز ييييييييست زسلوسييييييييسئ  التييييييييدمية؛ التطظيمييييييييس
المطسنرييييست التييييت  طسضلييييت  تييييوية التطظيمييييست اإلنديمييييية لدمطسز ييييست  )ب(

 زسلوسسئ  التدمية.
 

ها التنظيمررات القرررارات المتعلقررة بررالجهود الترري تبررذل - ألف
 اإلقليمية في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية

 الل الفتاة نيييد ا سييت ااع، رحييب المجدييف  ييت  ييد  ميي  ناارا يي    
زمرسركة التطظيمست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  ييت التتييوية التييدمية لدمطسز ييست  
  ضأشس  مهون المرسركة ضشج هس،  دى الطحييو الم ييي  زمبيييد ميي  التفصييي  أ نييسن. 

 م  ناارا  .    ت أي    52ضلم يرا المجدف صااحًة ملى المس ة 

 فيمس  ت دق زسلحسلة  ت أ غسنتييتسل، كييار المجدييف  قكيييد أرمييية  
الطهوع زسلت سضل اإلنديمت ضاألنسليمت م  أج    بيب التالم ضاألم   ت 

رييتاكة لت بيييب الحييوار ضالت ييسضل األجيي  ال وييي ، ضرحييب م ييول الجهييو  الم
تمثديية  ييت  حييييق التطمييية ا نتصييس ية المرييتاكة المضالطهييوع زسألرييداف 
. ضأكد المجدف ميي  جد ييد   ميي  لدجهييو  اإلنديمييية ( 69) ت المط ية زقسارس

مسيي ط ول لاميي   - مدييية ندييب آسيييس ”الجسرييية زييييس ة أ غسنييية  ييت ممييسر 
 __________ 

  اة م  الد  سجة.، الفياة ال سش(2018) 2405الياار  (69) 

 “ميي  ضا سييتياار  ييت أ غسنتييتسلضالت ييسضل اإلنديميييي  ميي  أجيي   حييييق األ
. ( 70)اإلنديميييييت زريييييقل أ غسنتيييييتسل سضل ا نتصيييييس يضمييييي  ماات نمييييية الت ييييي 

المجدييف زييسلجهو  الجسرييية ميي  أجيي  مطييسء الثييية ضالت ييسضل، زمييس  ييت  ضرحييب
ذلييك الجهييو  التييت   ييولهس مطظميية الت ييسضل اإلسييالمت، ضمطظميية شييطغهسي 

جطييوب آسيييس لدت ييسضل  لدت سضل، ضمطظمة م سردة األم  الجمييس ت، ضراز يية
 .( 71) ت آسيس ميا مطسء الثية زسلتفس   ض دا اإلنديمت، ضالم  ما الم طت

ليية  ييت مورضنييدي،   ييا المجدييف أي ييس  يي  يمييس  ت دييق زسلحسض  
 احي يي  ض  ميي  لاللتييبام المتجييده  الييوي أمييدان ا  حييسُ  األ اييييت  ييت ميي  ما 
نمت  الثالثي  ضجمس ُة شاق أ ايييس  ت م  ما نمتهس التسسع  را ز يجس  

ورضندي م   ييالل حييوار شييسم  لدجميييع ح  سدمت لدحسلة التيسسية  ت م 
م ضالمصييييسلحة  ييييت مورضنييييدي الميييي ر  فييييسق أرضشييييس لدتييييال دييييى أسييييسس ا  

. ضأشسر المجدف ملى ندي  ال سلغ مزاء زطء نتق 2000آب/أغت ف   28
م  ت الحوار التيسست، ض  س جميع األمااف ال ورضندية الميي ثهاة ملييى  التيده

ل مديييية. ضأكيييد المجديييف المريييسركة مطريييسر ض ضل نييييد أض شيييار  يييت ريييون ا
األمييااف، ض  سيييمس الحكوميية، ل أل  دتبم كيي ه أي س أل م  األرمية زمكس

زسل مدييية التييت  يو رييس جمس يية شيياق أ ايييييس، ضأل  توصييه  ملييى ا فييسق ن يي  
. ض  ييييييس المجدييييييف األمييييييَم المتحييييييدة ضا  حييييييسَ  ( 72)2020انتهسزييييييست  ييييييسم 

م طت زمط ية ال حياات األ اييت ضجمس ة شاق أ ايييس ضالم  ما الدضلت ال
ملييى  طتيييق جهييو رم الم وضليية طة   فييسق أرضشييس الك يياى ضاألمييااف ال ييسم

لمتس دة األمااف الفس دة ال ورضندييية  دييى  تييوية الي ييسيس ال سلييية زرييقل 
 __________ 

 . 40الماجع نفت ، الفياة  (70) 
 الماجع نفت .  (71) 
 (72) S/PRST/2018/7 .الفياة الثسنية ، 
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 طفيييو ا فييسق أرضشييس، ض حييظ مييع التيييد ا اسييت دا  ا  حييس  األ اييييت لتف ييي  
ضأ يييياا،  . ( 73)م طيييية م ورضنيييديالدجطييية الا ي ييية المتيييتوى لاؤسيييسء اليييدضل ال

ق ياات الك يييياة  يييت نريييا ماان يييت حييييوق  المجديييف  قكييييد نديييي  مزاء التييي كيييار  
اإلنتسل ضاله ااء ال تييكايي  التييسز ي  لال حييس  األ اييييت، ضأ يياب  يي   ق يييدن  
لديييد وة التييييت أمديهييييس ا  حييييس  األ اييييييت ميييي  أجيييي  الت جييييي  متونيييييع مييييوكاة  

 .( 74)مورضندي   الماان ي  ضاله ااء  ت التفسرم المت دية زقنر ة ر  ء 

  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى، شييييد  ض يمييييس  ت دييييق زسلحسليييية 
س  األ اييييت ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل المجدييف  دييى أرمييية  ضر ا  حيي 

ضسط أ ايييييس ضالميي  ما الييدضلت الم طييت زمط ييية ال حييياات الك يياى ضال دييدال 
المجييسضرة التييت كسنييت جييبءا ميي   ايييق ميتيياي الم ييس رة األ اييييية ضأرمييية 

ي   ييت   بيييب التييالم ضا سييتياار الييدائم التبامهس الا يييع المتييتوى ميي  أجيي 
ضأ يييييس  المجديييييف  قكييييييد   مييييي  لدم يييييس رة  . ( 75)ىجمهوريييييية أ اييييييييس الوسييييي 

األ اييية لدتالم ضالمصسلحة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى ض سرمة ال ايييق  
المط ثييية  طهييس التييت ا تمييدرس الميي  ما الييوزاري الييوي  يد يي   ييت لي ا ييي   ييت  

 حييييييس   ُت جمهورييييييية أ ايييييييييس الوسيييييي ى، ضا  سييييييد س   2017 موز/ ولييييييي     17
نتصييييس ية لييييدضل ضسييييط أ ايييييييس، ضالميييي  ما الييييدضلت  األ اييييييت، ضالجمس يييية ا  

. ضرحييب المجدييف أي ييس زس جتمييسع ( 76)الم طييت زمط ييية ال حييياات الك يياى 
مائسسيية  2018أ دول/سيي تم ا  27الوزاري الا يع المتتوى الوي ُ يييد  ييت 
ييييت األميييم المتحيييدة ضا  حيييس  األ اي كييي  مييي  جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى ض 

سط أ ايييس، ضكار  قكيد الحسجة ملى   بيب ضالجمس ة ا نتصس ية لدضل ض 
التطتييييق ميييي  جمييييع الجهيييو  ضالم يييس رات التيييت ييو ريييس ا  حيييس  األ ايييييت 

. ض  ييس المجدييف ا  حييس  األ اييييت ضالجمس يية ( 77)لييد م الم ييس رة األ اييييية
ية ال حييياات ضالم  ما الدضلت الم طت زمط  ا نتصس ية لدضل ضسط أ ايييس

مجسضرة ملى  كثيف جهو رس ميي  أجيي  اله ييوات المي ديية الك اى ضال ددال ال
 .( 78)لي ا ي  لتطفيو  سرمة مايية

ض يمس  ت دييق زسلحسليية  ييت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، شييجع  
 حيييس  المجدييف  ديييى مواصيييدة ميييس   ولييي  األميييي  ال يييسم لاميييم المتحيييدة ضا 

اى ضالجمس ييية المييي  ما اليييدضلت الم طيييت زمط يييية ال حيييياات الك ييي األ ايييييت ض 
 __________ 

 الماجع نفت ، الفياة الااز ة.  (73) 
 الماجع نفت ، الفياة الااز ة  راة.  (74) 
 ، الفياة الهسمتة.S/PRST/2018/14ض ؛ 5، الفياة (2018) 2448الياار  (75) 
 الااز ة.، الفياة S/PRST/2018/14؛ ض 2، الفياة (2018) 2448الياار  (76) 
 .4، الفياة (2018) 2448الياار  (77) 
 .5الماجع نفت ، الفياة  (78) 

اإلنمسئييية لدجطييوب األ اييييت ميي  جهييو  إل ييس ة محييالل التييالم ضاألميي   ييت 
جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضشييجع كييولك حكوميية جمهورييية الكونغييو 
الديميااميييية  ديييى أل  كفييي  اسيييتماار الت يييسضل الوثييييق ميييع  ديييك الجهيييست 

تيييق . ض  ييس المجدييف ملييى مواصييدة التط ( 79)ف الدضليييةضغيارييس ميي  األميياا
الوثييييق ميييي  األميييم المتحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت ضالمييي  ما اليييدضلت الم طيييت 
زمط ييية ال حييياات الك يياى ضالجمس يية اإلنمسئييية لدجطييوب األ اييييت ضغيارييس 
 مييي  الجهيييست الفس دييية اإلنديميييية مييي  أجييي  كفسلييية التطفييييو الكسمييي  لال فيييسق

 ل/كيييسنول األض  31ضالجيييسمع المونيييع  يييت كيطرسسيييس  يييت  التيسسيييت الريييسم 
. ضرحييب ( 80)ضم  أج  ا  تتسم الطسجح لد مدية ا نتهسمية 2016 يتم ا 

المجدييييف زييييسلتبام األمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األ اييييييت ضالجمس يييية اإلنمسئييييية 
مييد م لدجطوب األ اييت ضا  حس  األضرضبت ضالمطظمة الدضلييية لدفانكو ونييية 

مطظميييست،  نتهسميييية، ضإنريييسء  اييييق   يييااء مريييتاك مييي   ديييك الال مديييية ا
. ( 81)ضكييييولك مييييدضر الميييي  ما الييييدضلت الم طييييت زمط ييييية ال حييييياات الك يييياى 

ضأ ييييياا،  يمييييس  ت دييييق زمتييييقلة حيييييوق اإلنتييييسل، حييييث المجدييييف حكوميييية 
جمهورييية الكونغييو الديمياامييية  دييى محسسيي ة المتيي ضلي   يي  انتهسكييست 

 جيييسضزات حييييوق اإلنتيييسل، زميييس  يييت ذليييك ميييس لت اإلنتيييسنت ض الييييسنول اليييدض 
هييس  ييت سيييسق ال مدييية ا نتهسمييية، ضشييد   دييى أرمييية كيي  ميي  ُ ا كييب مط 

الت يييسضل اإلنديميييت ض  يييسضل جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية ميييع المحكمييية 
الجطسئية الدضلية، ضكولك الت سضل مييع المحكميية اإل ايييييية لحييييوق اإلنتيييسل 

 .( 82)الغسية ييق رون ضالر يوب، لتح

ميتييسض، أشييس  المجدييف زجهييو     -ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت غيطيييس   
الوسييسمة المتواصييدة التييت   ييولهس الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس  

زميية  الطهوع متطفيو  اي ة ال ايق الم طونة ”ا فسق زرقل حيي  األ أج  م  
ميتييسض“ موصييف  اإلمييسر الائيتييت لدتوصيي  ملييى حيي     -التيسسييية  ييت غيطيييس  

. ضشييجع المجدييف الريياكسء الييدضليي ، ض  سيييمس  ( 83) سييدمت لازميية التيسسييية 
س  األمم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ اييييي 

ى مواصييييدة  ا  حييييس  األضرضبييييت ضجمس يييية ال دييييدال الطسمييييية زسل ا غسلييييية،  ديييي ض 
ال م  م ييًس  ييت سيي ي   حييييق ا سييتياار  ييت ال دييد ض يييس له ييط اإلصييالحست  

 __________ 

 ، الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة.(2018) 2409الياار  (79) 
 . 5نفت ، الفياة الماجع  (80) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (81) 
 .11الماجع نفت ، الفياة  (82) 
 الد  سجة. التسس ة ضال سشاة م ، الفيا سل (2018) 2404الياار  (83) 
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. ض ييت رييوا الصييد ، شييجع  ( 84) الهيكدية ذات األضلوية التت ضض تهس الحكومة 
سمييية  لط المجدف الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس ضجمس يية ال دييدال ا 

اجتمييسع لفايييق  زسل ا غسلييية  دييى ا هييسذ اله ييوات الالزميية ميي  أجيي   طظيييم  
ميتييييسض، زسلترييييسضر مييييع األمييييم المتحييييدة    -ا  صييييسل الييييدضلت الم طييييت زغيطيييييس  

. ضشييجع المجدييف أي ييس  ( 85) ضا  حييس  األضرضبييت ضجميييع أصييحسب المصييدحة 
الجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل غييياب أ اييييييس  ديييى أل  واصييي   ييييديم   مهيييس  

  ميتيييسض مييي   يييالل ا سيييت سنة زسلمتيييس ت   -لتيسسيييت مليييى سيييد ست غيطييييس  ا 
الحمييييدة ضجهيييو  الوسيييسمة، ض ديييى أل  واصييي  التطتييييق الوثييييق ميييع األميييم  
المتحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت ضجمس ييية ال ديييدال الطسميييية زسل ا غسليييية ضا  حيييس   

. ضشيييجع المجديييف كيييولك ا  حيييس  األ ايييييت ضجمس ييية ال ديييدال  ( 86) األضرضبيييت 
م اليييد م  سميييية زسل ا غسليييية ضا  حيييس  األضرضبيييت ضاألميييم المتحيييدة  ديييى  ييييدي الط 

 . ( 87) يييس أ ا  لدجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب 

ض يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت ميييييسلت، شيييييجع المجديييييف الرييييياكسء  
اإلنديميييي   دييى  يييديم الييد م الييالزم لتطفيييو ا فييسق التييالم ضالمصييسلحة  ييت 

. ضشييييد  المجدييييف  دييييى أرمييييية مجييييااء انتهسزييييست جسم يييية ضحيييياة ( 88)مييييسلت
سء ضذات مصدانية  ت مسلت، ض  س ملييى مواصييدة حييوار مطييه ضشفس ة ضنبيهة 

مييية ضالم سرضييية ضجمييييع أصيييحسب المصيييدحة الم طييييي  زريييقل ميييي  الحكو 
ماائيييق مجيييااء ا نتهسزيييست الائسسيييية، ضريييو أميييا أسسسيييت لريييفس ية ال مديييية 
ا نتهسميييية ضمصيييدانيتهس. ضأ ييياب أي يييس  ييي    مييي  لدجهيييو  التيييت   يييولهس 

ل ييسم لمييسلت، زسلتطتيييق مييع الممثيي  التييسمت امييي  احسليس الممث  الهسص ل
مييييسلت ضمط ييييية التييييسح ، ضرئيييييف ز ثيييية ا  حييييس   لال حييييس  األ اييييييت لييييدى

األ اييييت الم طييية زمييسلت ضمط ييية التييسح ، ضممثيي  الجمس يية ا نتصييس ية 
. ض يمييس  ت دييق مو ييية ( 89)لييدضل غيياب أ ايييييس، ميي  أجيي    ييم رييوا الحييوار

مت يييد ة األز يييس  لتحيييييق ا سيييتياار  يييت كسمدييية الز ثييية األميييم المتحيييدة المت 
لى األمي  ال سم أل يتتما  ييت كفسليية   بيييب مسلت، مدب المجدف أي س م

الت ييسضل ض  ييس ل الم دومييست مييي  ال  ثيية المتكسمديية ضمكتييب األمييم المتحييدة 
 __________ 

 12  سجيية ضالفييياات الماجييع نفتيي ، الفييياات التييسز ة ضالثسمطيية ضال سشيياة ميي  الد (84) 
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 . 13الماجع نفت ، الفياة  (85) 
 . 24ض  12الماجع نفت ، الفيا سل  (86) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (87) 
 . 16، الفياة (2018) 2423الياار  (88) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (89) 

لغاب أ ايييييس ضمط ييية التييسح ، ضالمطظمييست  ضل اإلنديمييية، زمييس  ييت ذلييك 
 .( 90)أ ايييس دضل غاب الجمس ة ا نتصس ية ل

غيياب أ ايييييس“، لتييالم  ييت ض يمس  ت دق زسل طد الم طييول ” وميييد ا 
ل ييسم لغيياب أ يياب المجدييف  يي    ميي  الكسميي  لدممثيي  الهييسص لامييي  ا

أ ايييس ضمط ية التسح ، ض     د   ملى األنر ة الجسرية التت ي يي دع 
مهس مكتب األمم المتحدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح   ييت ميييس    مطييع 

مييت ض ضل ضل اإلندي نروب الطبا ييست ضالوسييسمة ضالمتييس ت الحميييدة، ضالت ييس
سماة لدحييدض  اإلنديمييت لم سلجيية األسيي سب الجورييية ضاأل  ييسر الرييسمدة ضال يي 

. ضرحييييب المجدييييف زس نتهسزييييست ال سميييية ( 91)التييييت  تهييييد  التييييالم ضاألميييي 
، 2017 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  10التيييدمية التييييت جييييات  ييييت لي ايييييس  ييييت 

ا ألضل/ يتييم  كييسنول ا 26ضبس نتهسزست الائسسية الطهسئية التت جييات  ييت 
، ضأ يييياب  يييي   يييييد ان لدجهييييو  التييييت   ييييولهس الميتيييياضل الييييدضليول 2017

اإلنديميييييول، زمييييس  ييييت ذلييييك الجمس يييية ا نتصييييس ية لييييدضل غيييياب أ ايييييييس ض 
ضا  حس  األ اييت ضاألمم المتحدة. ضشجع المجدف أي س المجتمَع الدضلت 
   دييى مواصييدة ا نهيياار  ييت متييس دة لي ايييس  ييت جهو رييس المتواصييدة ميي 

ق التيييالم اليييدائم، زميييس  يييت ذليييك   ميييس لاللتباميييست اليييوار ة  يييت أجييي   حييييي 
. ضأ يياب المجدييف  يي  ندييي  ميي  الوضييع ( 92)ء التييالم  ييت لي ايييس  يية مطييس

. ضكييار اإل ييااب ( 93)األمطييت ال ييوي   ييت غيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح 
ميتيييسض، ضأريييسب زجمييييع الييييس ة  -أي يييس  ييي  نديييي  مزاء الحسلييية  يييت غيطييييس 

كوا زقحكيييسم ا فيييسق كونيييسكاي المت ديييق متطفييييو  اي ييية سييييي  أل  تمتييي التيس
نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس لتتييوية األزميية التيسسييية مايق الجمس يية ا 

ميتييسض، ضأشييس  زسسييتماار انهيياار الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل  - ييت غيطيييس 
غيييييياب أ ايييييييييس  ييييييت   ييييييم الجهييييييو  الاامييييييية ملييييييى الهيييييياضج ميييييي  المييييييقزق 

ألم   ييت غييياب أ ايييييس ضمط يييية التيييسح ،  يميييس  ت دييق زيييس. ض ( 94)التيسسييت
ولهس ا  حيييييييس  األ اييييييييت ضالجمس ييييييية أشييييييس  المجدييييييف زيييييييسلجهو  التييييييت   يييييي 

ا نتصييس ية ليييدضل غييياب أ اييييييس مييي  أجييي    بييييب أمييي  الحيييدض  ضالت يييسضل 
. ضأ يييياب المجدييييف أي ييييس  يييي    د يييي  ملييييى رؤييييية الجهييييو  ( 95)اإلنديمييييت

س مكتييب األمييم المتحييدة التت ي  دع مه الم وضلة لت بيب األنر ة الجسرية
 __________ 

 .30الماجع نفت ، الفياة  (90) 
 (91) S/PRST/2018/3 .الفياة الثسلثة ، 
 الماجع نفت ، الفياة التسز ة.  (92) 
 . الماجع نفت ، الفياة ال سشاة (93) 
 الماجع نفت ، الفياة الثسمطة. (94) 
 ة  راة. الماجع نفت ، الفياة الثسلث (95) 
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وب الطبا ييست، زمييس  ييت لغاب أ ايييييس ضمط ييية التييسح   ييت مجييسل مطييع نريي 
ذلييييك أنريييي ت   ييييت مجييييس ت م ييييدا  التحديييييالت الرييييسمدة ل نييييوار الم كييييا 
ضجهييو  الوسييسمة ضالمتييس ت الحميييدة، ضالجهييو  الم وضليية لت بيييب اليييدرات 

لت ييييسضل مييييي  د ، ض  سيييييمس ا ضل اإلنديمييييية  دييييى الت ييييسضل  ييييت رييييوا الصيييي 
ييييس ضالجمس ييية ا  حيييس  األ ايييييت ضالجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل ضسيييط أ ايي
. ضرحيييب ( 96)ا نتصييس ية ليييدضل غيياب أ اييييييس زرييقل نظيييم اإلنييوار الم كيييا

المجدييف زسل  ثيية الا ي يية المتييتوى المرييتاكة مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  
هييت ميي  اا ملييى مط ييية ا ضيياضرة  لتييسح ، ضشييد   دييىاأل اييييت التييت  وجه

تصييدي م مسج مطظييور جطتييسنت  ييت  صييميم ض طفيييو اسييتاا يجيست شييسمدة لد
. ضرحب المجدف أي ييس زجهييو  مكتييب األمييم ( 97)لاس سب الجورية لازمة

المتحدة لغاب أ ايييس ضمط ية التسح  ضالجمس ة ا نتصس ية لييدضل غيياب 
الميياأة زصييورة ممطهجيية  ييت أ ايييييس  دييى صيي يد ال ميي  ميي  أجيي  مشييااك 

. ( 98)س رات الاامييييية ملييييى مكس حيييية اإلررييييسب ضمطييييع الت يييياف ال طيييييفالم يييي 
المجدييف  يي  ندييي  مزاء التييو اات المتبا ييدة مييي  الا ييسة ضالمييبار ي   ضأ يياب

 يييت المط يييية ضشيييجع الجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل غييياب أ اييييييس ضاليييدضل 
مطتييية ضشييسمدة،  األ  ييسء  يهييس،  دييى التصييدي لهييون التحييديست ز ايييية

. ضأكييد ( 99)األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح مد م ميي  مكتييب 
ضييياضرة   بييييب المريييسركة الجمس يييية  يييت مهتديييف أنحيييسء المجديييف  ديييى 

مط ية التسح ، زمس  تمسشييى مييع األمييا اليسئميية، ضرحييب مت بيييب الت ييسضل 
سر مييييي  األمييييم المتحيييييدة ضا  حييييس  األ اييييييت،   سييييييمس ميييي   ييييالل اإلمييييي 

 حيييس  األ ايييييت لت بييييب الريييااكة  يييت مجيييسل المريييتاك لاميييم المتحيييدة ضا 
ض  ييييية  2030التطميييييية المتيييييتدامة ل يييييسم التيييييالم ضاألمييييي  ض طفييييييو   ييييية 

: أ ايييييس التييت نصيي و مليهييس، ضأحييسر  دمييس زييسلياار الييوي ا هييون 2063  ييسم
مجدييييف التييييدم ضاألميييي  التييييسزع لال حييييس  األ اييييييت ز  ييييس ة  طريييييط  مدييييية 

 .( 100)التسح  األ اييت لمط ية  ر ضاست ااع استاا يجية ا  حس نواكرو 

س  ت دق زسلحسلة  ت الصومسل، أشسر المجدف صااحة ملى ض يم 
.  يييد أكييد ضيياضرة ( 101)الفص  الثييسم  ميي  الميثييسق  ييت نييااري  ميي  ناارا يي 
التييالم التييت ييو رييس ا  حييس    بيييب ممكسنييية التط يي  متموييي   مديييست   ييم 

 __________ 

 ، الفياة الااز ة.S/PRST/2018/16الماجع نفت ، الفياة ن   األ ياة؛ ض  (96) 
 (97) S/PRST/2018/16.الفياة الثسنية  راة ،  
 الماجع نفت .  (98) 
 الماجع نفت ، الفياة الهسمتة  راة.  (99) 
 فت ، الفياة ال راضل. الماجع ن (100) 
  ، الفياة التسس ة.S/PRST/2018/13؛ ض 32، الفياة (2018)  2431الياار   (101) 

زموجييب سييد ة المجدييف ض ييق أحكييسم الفصيي  الثييسم ، ضاسييتدامة األ اييييت 
. ضمدييب المجدييف أي ييس ملييى األمييي  ال ييسم أل ( 102)ضنتيي ذلييك التموييي  ضما 

ي م     كثب مع ا  حس  األ اييت  ييت   ييم  طفيييو الييياار، ضشييجع  دييى 
م المتييس دة ملييى الصييومسل الت ييسضل الوثيييق مييي  ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييدي 

متحدة لتيديم الد م  ت الصومسل ضب ثة ا  حييس  األ اييييت ضمكتب األمم ال
 .( 103)المتتويست ى جميع  ت الصومسل  د

ميييييت، أشيييس  المجديييف،  ييييت ض يميييس  ت ديييق زسلحسليييية  يييت مط يييية أ 
اليييياارات التيييت ا هيييورس زريييقل ال طيييد الم طيييول ” ييييسريا األميييي  ال يييسم  ييي  
التيييييو ال ضجطيييييوب التيييييو ال“، زسلمتيييييس دة المتيييييتماة التيييييت يييييييدمهس مليييييى 

يييييت الا يييييع المتييييتوى ا  حييييس  األ اييييييت، ض ايييييق ا  حييييس  األ اي ال ييييا ي  
ة زسلتطمييية، ضشييجع  ايييَق الم طت زسلتطفيو، ضالهيئة الحكومييية الدضلييية الم طييي 

ا  حييييس  األ اييييييت الا يييييع المتييييتوى الم طييييت زسلتطفيييييو ضالم  ييييوث الهييييسص 
لامي  ال سم ملى التو ال ضجطوب التو ال  دى مواصدة  طتيييق الجهييو  

أي ا  فييسق  ، 2011 ييسم  أجيي  الييد وة ملييى التطفيييو الكسميي    فسنييستميي  
  ية لتحايييا التيييو ال  الم ييام مييي  حكوميية جمهورييية التيييو ال ضالحاكيية الريي 

زرييقل التا ي ييست الم نتيية ليي  ارة ضاألميي   ييت مط ييية أميييت، ضا  فييسق الم ييام  
مييي  حكوميية التييو ال ضحكوميية جطييوب التييو ال زرييقل أميي  الحييدض  ضاآللييية  

مت دييق م  ثيية   ييم ماان يية الحييدض   لتيسسييية ضاألمطييية المرييتاكة، ضا  فييسق ال ا 
. ضأ يياب المجدييف  يي   ( 104) ل مييي  حكوميية التييو ال ضحكوميية جطييوب التييو ا 

 ي ة أمديي  ألل ال ييا ي  لييم  تهييوا م    ييوات نديديية لتطفيييو ا  فييسق، ضمدييب  
ا يييييع  مطهميييس أل ييييييدمس م دوميييست متييييتكمدة مليييى  ايييييق ا  حيييس  األ اييييييت ال 

.  ( 105) ات الم يطيييييية  ييييييت اليييييييياار المتييييييتوى الم طييييييت زسلتطفيييييييو زريييييييقل اله ييييييو 
طييييية الم نتيييية ألميييييت  دييييى  المجدييييف أي ييييس نييييوة األمييييم المتحييييدة األم  ضشييييجع 

التطتييييييق ميييييع  اييييييق ا  حيييييس  األ ايييييييت الا ييييييع المتيييييتوى الم طيييييت زسلتطفييييييو  
ضالم  وث الهسص لامي  ال سم زرييقل المصييسلحة ض و ييية المجتمييع المحدييت  

 . ( 106) التيسسية  التالم   ض مديست 

ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت  ار يييور، شيييد  المجديييف  ديييى اليييدضر  
الحسسم األرمية الوي ي  دع ز  ا  حس  األ اييييت  ييت  حييييق ا سييتياار 

 __________ 

 (102) S/PRST/2018/13 .الفياة التسس ة ، 
 . 25، الفياة (2018) 2431الياار  (103) 
  .8لفياة ، الفيا سل الااز ة ضالهسمتة م  الد  سجة ضا(2018) 2416الياار  (104) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (105) 
 . 9، الفياة (2018) 2445الياار  (106) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
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 ض دى أرمية ال م  الوي ييييوم زيي   ايييق ا  حييس  األ اييييت ( 107) ت  ار ور
. ضشييجع المجدييف حكوميية التييو ال، ( 108)والا يييع المتييتوى الم طييت زسلتطفييي 

دييية المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور، ض ايييق ضال م
األمم المتحدة الي اي  دى الت سضل مع مفوضية ا  حييس  األ اييييت   مييًس 
لد مديييية التيسسيييية ضمتيييس ت مصيييالح ن يييسع األمييي  ضجهيييو  نيييبع التيييالح 

. كمييس شييجع المجدييف جميييع األمييااف  ييت ( 109)اإل مييسجضالتتييايح ضإ ييس ة 
سء مييع  ايييق ا  حييس  األ اييييت الا يييع المتييتوى الطباع  د ى مجااء حوار مطييه

الم طييت زسلتطفيييو زغييية  طفيييو  اي يية ال ايييق التييت ضضيي هس الفايييق  طفيييوا 
ف . ض يمس  ت دق زسل طف الجطتت المتص  زييسلطباع، حييث المجديي ( 110)كسمال

ل  دييى الييييسم، مييد م ميي  األمييم المتحييدة ض  سيييمس الممثديية حكوميية التييو ا
سصيية لامييي  ال ييسم الم طييية زييسل طف الجطتييت  ييت حييس ت الطييباع ضميي  اله

ا  حييس  األ اييييت، موضييع ممييسر مييطظم يجيياي ميي   الليي  م سلجيية ال طييف 
 .( 111)الجطتت المتص  زسلطباع م سلجة شسمدة

التيييييو ال، رحييييب المجديييييف وب ض يمييييس  ت ديييييق زييييسلطباع  يييييت جطيييي  
لييية الم طييية زسلتطمييية، زييس لتبام الييوي   دييي  كيي  ميي  الهيئيية الحكومييية الدض 

ضالدجطييية المريييتاكة لداصيييد ضالتييييييم، ضا  حيييس  األ ايييييت، ضمجديييف التييييدم 
ضاألميي  التيييسزع لال حيييس  األ اييييت، ضاألميييم المتحيييدة ضبييسلجهو  التيييت   يييولهس 

ليييس ة  ييت جطييوب التييو ال ميي  ع ا دك الجهست م  أج  مواصدة ال م  م
ف  دييى أل مطتييدى التطريييط . ضأكييد المجديي ( 112)أج  م سلجة األزمة الاارطة

الا ييييع المتيييتوى اليييوي  ييييو ن الهيئييية الحكوميييية الدضليييية الم طيييية زسلتطميييية 
يمث   اصة  ايدة  حتب، ضلك  أي س  اصة أ ياة لامااف لتحييق   

التييو ال، ض  ييس األمييااف  ييت ب التييالم ضا سييتياار المتييتدامي   ييت جطييو 
الطييييييباع زييييييسل اق  جطييييييوب التييييييو ال ملييييييى ممييييييداء اإلرا ة التيسسييييييية لحيييييي 

 __________ 

 . 23، الفياة (2018) 2429الياار  (107) 
 . 31الماجع نفت ، الفياة  (108) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (109) 
 . 31الماجع نفت ، الفياة  (110) 
 . 35الماجع نفت ، الفياة  (111) 
   سجة.، الفياة التس سة م  الد (2018) 2406الياار  (112) 

. ضأحييسر المجدييف  دمييس كييولك زييقل ا  حييس  األ اييييت ضالهيئيية ( 113)التييدمية
الحكومية الدضلية الم طية زسلتطمية ضمجدف األم  مسل وا موجييوب محسسيي ة 

تسلييييية ضحمسيييية المييييدنيي  ياألميييااف التيييت  طتهييييك ا فيييسق ضنييييف األ ميييسل ال
دييف أي ييس ملييى . ضمدييب المج( 114)ض يتيييا ضصييول المتييس دات اإلنتييسنية

الممث  الهسص لامي  ال سم لجطييوب التييو ال أل   ييول متييس ي  الحميييدة 
ليييييس ة مطظومييية األميييم المتحيييدة  يييت جطيييوب التيييو ال مييي  أجييي  متيييس دة 

يئيييية الحكومييييية الدجطييية المرييييتاكة لداصييييد ضالتيييييييم ضا  حييييس  األ اييييييت ضاله
األمييااف، الدضلية الم طية زسلتطمية ضالجهست الفس دة األ يياى،   ييال  يي  

ض يمييس  ت دييق زسل داليية  . ( 115) ييت  طفيييو ا  فييسق ض  بيييب التييالم ضالمصييسلحة
ضاإل الت م  ال يسب، أحسر المجدف  دمس زسله وات التت ا هورس ا  حييس   

ب التيييو ال، ضرحيييب  و األ ايييييت مييي  أجييي  منريييسء المحكمييية المهتد ييية لجطييي 
المتحييدة لتيييديم  زسلييد وة الاسييمية التييت ضجههييس ا  حييس  األ اييييت ملييى األمييم  

المتييس دة التيطييية  ييت رييوا الصيييد . ضمدييب المجدييف ملييى األمييي  ال يييسم أل  
 واصيي   ييو يا المتييس دة التيطييية ملييى مفوضييية ا  حييس  األ اييييت  ييت منرييسء  

 . ( 116) ألم الجااح ض المحكمة ض ت منرسء لجطة الحييية ضالمصسلحة 

 ض يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت أضكاانيييس، أ يياب المجدييف  يي    ميي  
التييسم ل  ثيية الاصييد الهسصيية المو ييدة ملييى أضكاانيييس التسز يية لمطظميية األميي  
ضالت ييسضل  ييت أضرضبييس، ض  ييس جميييع األمييااف ملييى  تييهي   مدهييس، زمييس  ييت 
  ييييييسذليييييك  مكيطهيييييس مييييي  الوصيييييول زيييييقم  ضأميييييسل مليييييى كس ييييية أنحيييييسء أضكاان 

 .( 117)لالض الع مو  تهس

اارات التيييت  رييييا مليييى المطظميييست أحكيييسم اليييي  1ضي يييي  الجيييدضل  
ة المطسز ييييييست زسلوسييييييسئ  اإلنديمييييييية ض ضل اإلنديمييييييية  يمييييييس  ت دييييييق متتييييييوي 

 .التدمية. ض ا  المواضيع زحتب التا يب األزجدي اإلنكديبي 
 __________ 

  اة التسز ة م  الد  سجة.الماجع نفت ، الفي (113) 
  الماجع نفت ، الفياة الثسمطة م  الد  سجة. (114) 
 . 13الماجع نفت ، الفياة  (115) 
 . 28الماجع نفت ، الفياة  (116) 
 (117) S/PRST/2018/12ز ة. ، الفياة الاا 
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 1الجدضل 
  سائل السلميةالقرارات المتعلقة بتسوية التنظيمات اإلقليمية للمنازعات بالو 

 إلنديمية الموكورة  ت الياارالمطظمست ا الفياات الياار ض سريه  ال طد
 (2018) 2405الياار  الحسلة  ت أ غسنتتسل    

 2018 آذار/مسرس 8
الفيييياة الثسلثييية  رييياة مييي  الد  سجييية 

 40ضالفياة 
مطظمة م سردة األم  الجمس ت، ضالم  ما الم طت زسلتفس   ض يداميا مطيسء 

اس ط ول لام  ضالت يسضل اإلنديمييي   -ض مدية ندب آسيس  الثية  ت آسيس،
جيييي   حييييييق األمييي  ضا سييييتياار  ييييت أ غسنتيييتسل، ضمطظميييية الت ييييسضل مييي  أ

ا الت ييييسضل ا نتصييييس ي اإلنديمييييت زرييييقل أ غسنتييييتسل، اإلسييييالمت، ضميييي  م
 ضمطظمة شطغهسي لدت سضل، ضراز ة جطوب آسيس لدت سضل اإلنديمت

  S/PRST/2018/7  الحسلة  ت مورضندي
 2018نيتسل/أماي   5

األ ايييييييت، ضجمس ييييية شييييياق أ ايييييييس، ضالمييييي  ما اليييييدضلت الم طيييييت  ا  حييييس  الفيا سل الثسنية ضالااز ة
 الك اى زمط ية ال حياات 

الحسلييييييية  يييييييت جمهوريييييييية أ اييييييييييس 
  الوس ى

  (2018) 2399الياار 
  2018كسنول الثسنت/ طس ا  30

ة ليييدضل ضسيييط أ اييييييس، ضالمييي  ما ا  حييس  األ ايييييت، ضالجمس ييية ا نتصيييس ي الفياة التسز ة م  الد  سجة
 ال حياات الك اى الدضلت الم طت زمط ية 

 S/PRST/2018/14  
 2018 موز/ ولي   13

ت، ضالجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل ضسيييط أ اييييييس، ضالمييي  ما ا  حييس  األ اييييي  الفياة الهسمتة
 ال حياات الك اى  الدضلت الم طت زمط ية

  (2018) 2448الياار  
  2018كسنول األضل/ يتم ا  13

اضل ميييييي  الفييييييياة الهسمتيييييية ضال ريييييي 
 5ض  4ض  2الد  سجة ضالفياات 

س، ضالمييي  ما ية ليييدضل ضسيييط أ ايييييي ا  حييس  األ ايييييت، ضالجمس ييية ا نتصيييس 
 الدضلت الم طت زمط ية ال حياات الك اى، ضا  حس  األضرضبت

الحسليييييييييييية المت دييييييييييييية زجمهورييييييييييييية 
 الكونغو الديمياامية

 (2018) 2409ار اليا 
 2018آذار/مسرس  27

ا  حييييييس  األ اييييييييت، ضالمحكميييييية األ اييييييييية لحيييييييوق اإلنتييييييسل ضالريييييي وب،  11ض  9ض  5الفياات 
ضالميي  ما الييدضلت الم طييت زمط ييية ال حييياات الك يياى، ضا  حييس  األضرضبييت، 
 كفونية، ضالجمس ة اإلنمسئية لدجطوب األ اييتلدفاانضالمطظمة الدضلية 

  (2018) 2404الياار  ميتسض –الحسلة  ت غيطيس 
 2018ش سر/  اا ا  28

الفيا ييييييسل التييييييسز ة ضال سشيييييياة ميييييي  
 16ض  12ض  5الد  سجيية ضالفييياات 

 25ض  24ض  23ض  20ض  18ض 

س ييييية ا  حيييييس  األ ايييييييت، ضمجمو ييييية ال ديييييدال الطسميييييية زسل ا غسليييييية، ضالجم
 ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس، ضا  حس  األضرضبت 

  (2018) 2423الياار   الحسلة  ت مسلت
    2018حبياال/ وني   28

 ا  حس  األ اييت، ضالجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس 23الفياة 

  S/PRST/2018/3   وميد التالم  ت غاب أ ايييس
 2018كسنول الثسنت/ طس ا  30

 ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييسا  حس  األ اييت، ضالجمس ة  الفيا سل التسز ة ضالثسمطة

 S/PRST/2018/16  
 2018آب/أغت ف  10

فياات الااز ة ضالثسنية  رياة ضالااز ية  ال 
  راة ضالهسمتة  راة ضال راي  

ا  حييس  األ اييييت، ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل ضسييط أ ايييييس، ضالجمس يية 
 ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس

  (2018) 2431الياار   مسلالحسلة  ت الصو 
  2018 موز/ ولي   30

 ا  حس  األ اييت  25الفياة 

 يسريا األمي  ال سم    التيو ال 
  الضجطوب التو 

  (2018) 2406الياار 
 2018آذار/مسرس  15

تسز ة ضالثسمطة الفياات التس سة ضال
 28ض  13م  الد  سجة ضالفيا سل 

طيييية زسلتطميييية، ضالدجطييية م ا  حيييس  األ ايييييت، ضالهيئييية الحكوميييية الدضليييية ال
 المرتاكة لداصد ضالتيييم

  (2018) 2416الياار  
   2018أيسر/مس و  15

 ا  حس  األ اييت 8ض  6الفيا سل 

 (2018) 2429الياار  
    2018 موز/ ولي   13

الفييييييييياة الثالثييييييييول ميييييييي  الد  سجيييييييية 
 31ض  23ضالفيا سل 

 س  األ اييتا  ح

 (2018) 2445الياار  
 2018ت/نو م ا  راي  الثسن 15

الفييييييييياة الهسمتيييييييية ميييييييي  الد  سجيييييييية 
 9ضالفياة 

 لتطميةزسالهيئة الحكومية الدضلية الم طية ا  حس  األ اييت، ض

https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
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 إلنديمية الموكورة  ت الياارالمطظمست ا الفياات الياار ض سريه  ال طد
شيييي سر/  اا ا  28رسييييسلة م ر يييية     

موجهييييييييييية مليييييييييييى رئيتييييييييييية  2014
مجدييف األميي  ميي  الممثيي  الييدائم 

لمتحييييييدة ألضكاانيييييييس لييييييدى األمييييييم ا
(S/2014/136)  

S/PRST/2018/12  
 2018حبياال/ وني   6

 رضبسأض مطظمة األم  ضالت سضل  ت  الفياة الااز ة

  
المناقشرررات المتعلقرررة بتسررروية التنظيمرررات اإلقليميرررة  - باء

 السلميةللمنازعات بالوسائل 
 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، أشييسر مهتدييف أ  ييسء المجدييف  

ض ضل اإلنديمييييية  ييييت  تييييوية المطسز ييييست  ملييييى  ضر المطظمييييست اإلنديمييييية
(، ركييبت 5ض  4زسلوسييسئ  التييدمية. ض دييى الطحييو الم ييي  أ نييسن )الحسلتييسل 

ي  األمييم المتحييدة المجدييف، زسلتا يييب،  دييى ال النيية التكسمدييية ميي مطسنرست 
ضا  حييس  األ اييييت  يييت سيييسق األزميية التيسسيييية التييت  رييهدرس مورضنيييدي، 

حييدة ضا  حييس  األ اييييت لييدضر الوسييسمة الييوي ضالد م الميدم ميي  األمييم المت 
ن  يوم ز  الهيئيية الحكومييية الدضلييية الم طييية زسلتطمييية  ييت الطييباع الييوي يرييهد

 جطوب التو ال.
 
 4الحالة  
 ونديالحالة في بور  

 ييت  8189،  يد المجدف جدتييت  2018ش سر/  اا ا  26 ت  
دي“، ضركييبت الجدتيية  دييى  يايييا ممييسر ال طييد الم طييول ”الحسليية  ييت مورضنيي 

(، المييييدم  ميييال S/2018/89األميييي  ال يييسم  ييي  الحسلييية  يييت مورضنيييدي )
. ضاسييتمع المجدييف ملييى محييسمتي  ميي  الم  ييوث (2016) 2303زييسلياار 

مييييي  ال ييييسم ل ورضنييييدي ضميييي  ممثيييي  سويتيييياا، زصييييفت  رئيييييف الهييييسص لا
التييييالم. ضرطييييق ميييييدمس اإلحييييسمتي   رييييكيدة مورضنييييدي التسز يييية لدجطيييية مطييييسء 

، ( 118)س  ييت مجييسل الوسييسمةجمس يية شيياق أ ايييييس  دييى جهو رييس ضم س را هيي 
ضسيييد س ال يييوء  ديييى  مديييية الحيييوار التيييت  يو ريييس جمس ييية شييياق أ اييييييس 

َوا موصفهس أ اة   غطييى  طهييس  لم سلجيية الحسليية الاارطيية  ييت مورضنييدي، ض  ييَ
ي  مليييى مواصيييدة  ييييديم   مهيييم المحيييسضري  اليييومطيي  ضاإلنديمييييي  ضاليييدضلي 

طت ضالييائيف مكسزييس  ييت لجهو  الوسسمة التييت ي يي دع مهييس الييائيف موسيييفي 
 .( 119)ال مديةممسر  دك 

 __________ 

 (118) S/PV.8189 الم  يييييوث الهيييييسص لاميييييي  ال يييييسم ل ورضنيييييدي(،  3، الصيييييفحة(
  )رئيف  ركيدة مورضندي التسز ة لدجطة مطسء التالم(. 6ضالصفحة 

 .)رئيف  ركيدة مورضندي التسز ة لدجطة مطسء التالم(  6الماجع نفت ، الصفحة   (119) 

ا سيييتوائية جمييييع األميييااف  يييت مورضنيييدي  ضحيييث ممثييي  غيطييييس 
لى أل جهو  الوسييسمة  دى المرسركة مهمة  ت الحوار التيسست، مرياا م

ا  حييس  األ اييييت  التييت   ييولهس المطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية، مثيي 
ضجمس ة شاق أ ايييس، زس نتاال مع الدضر ال طييسء الييوي   يي دع زيي  األمييم 

  سمة اآلليست الاامييية ملييى ميجييس  حيي  سيسسييت المتحدة،  ط غت أل  رك  
ت الحيييوار ميييي  األمييييااف  ائيييم. ضأ ييياب  ييي  آراء ميجسميييية زرييييقل م يييس را

س، م كدا أل الحوار ال ورضندية التت  يو رس جمس ة شاق أ ايييس  ت أرضش
ا أ  ييسَء المجدييف  التيسست رو الت ي  الوحيد لدهيياضج ميي  الحسليية، ضذكييه

 .( 120)اإلنديميةيس ة مورضندي ضسالمتهس ز اضرة ا حتاام الكسم  لت

ممثيييي  كسزا تييييتسل  يييي  ندييييي  مزاء  ييييدم مجييييااء ضبيطمييييس أ يييياب  
ة ضالم سرضة رغم التيدم المحاز  ت محس ثست م سشاة ضبطسءة مي  الحكوم

الحيييوار ميييي  األميييااف ال ورضنديييية،   يييس نييييس ات المط يييية  ضل اإلنديميييية 
 ييسمطة   فييسق أرضشييس لدتييالم ضالمصييسلحة  ييت مورضنييدي ملييى ضالجهييست ال

ط الوسييسمة التييت  يو رييس جمس يية شيياق م ييس فة جهو رييس المت دييية متطرييي 
دييى أرمييية ا  ييسع نهيي  منديمييت  ييت أ ايييييس. ضا تييتم كدمتيي  زسلتقكيييد مجييد ا  
 .( 121)مورضنديم سلجة األس سب الكسمطة ضراء الحسلة  ت 

وكا ضأ يياب ممثيي  كييوت  يفييوار  يي  أسييف  ل ييدم محيياا  ز  يييدم  ييُ
  ييت الحييوار مييي  األمييااف ال ورضندييية زييييس ة جمس يية شيياق أ ايييييس  ييالل

  ريياي  الثييسنت/ 27 ضر يي  الااز يية التييت ُ يييدت  ييت أضغطييدا  ييت الفتيياة ميي  
. ضنسشييد المجتمييع الييدضلت أل 2017كييسنول األضل/ يتييم ا  8لى نو م ا م

يط  يييت  واصييي    يييم الجهيييو  التيييت   يييولهس جمس ييية شييياق أ اييييييس، ضالوسييي 
الحييييوار مييييي  األمييييااف ال ورضندييييية، ضميتييييان، ضذلييييك ميييي  أجيييي  اسييييت س ة 

 .( 122)مورضنديضالمصسلحة الومطية  ت ا ستياار 

ت ميييولهس ضنيييسل ممثييي  مثيوبييييس منييي   ديييى الييياغم مييي  الجهيييو  التييي  
 يي ل الميتا، ضرو رئيف جمهورية  طبانيس المتحدة التسمق مطجسمي  مكسزس، 

 __________ 

 .7نفت ، الصفحة  الماجع (120) 
 .8الماجع نفت ، الصفحة  (121) 
 .9الماجع نفت ، الصفحة  (122) 
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 مدييية التييالم    ييبال  ييت مايييق متييدض . ضأكييد أل الحسجيية ملييى  طريييط 
ضاضييييحة، ضنييييسل مل   ييييم المجدييييف لدحييييوار الييييوي  يييييو ن  مدييييية التييييالم 

جمس ة شاق أ ايييس يظ  مهمس م  أج   هيئيية الظيياضف الالزميية إلجييااء 
 .( 123)2020 سم نتهسزست سدمية ض يمياامية  ت ا

،  يييد المجدييف جدتييت  2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا  21ض ييت  
ال ييسم  يي  الحسليية  ييت مورضنييدي التييت ركييبت  دييى  يايييا األمييي   8408
(S/2018/1028 الميييييييدم  مييييييال زييييييسلياار ،)ضاسييييييتمع (2016) 2303 .

المجديييف مليييى محيييسمتي  مييي  الم  يييوث الهيييسص لاميييي  ال يييسم ل ورضنيييدي 
يتيياا، زصييفت  رئيييف  رييكيدة مورضنييدي التسز يية لدجطيية مطييسء ضميي  ممثيي  سو 

التييالم. ضأمدييغ الم  ييوث الهييسص المجدييف زييقل حكوميية مورضنييدي ضحييبب 
ار مي  األمييااف ال ورضندييية، األغد ية لم يح اا الدضرة الهسمتة م  الحو 

سل مل  دى جمس يية شيياق أ ايييييس ضاألمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت أل  ي
بامهس زمتس دة مورضنييدي  دييى الهيياضج ميي  أزمتهييس،   سيييمس   يد  يييم الت 

، ضأ يييياب  يييي  2020 ييييت ضييييوء ا نتهسزييييست الميييييار مجااؤرييييس  ييييت  ييييسم 
 .( 124)المي  ق أ ايييس  احيب األمي  ال سم ز يد م  ما نمة جمس ة شا 

ضأ يياب  ييد  ميي  أ  ييسء المجدييف  يي  نديهييم مزاء  ييدم محييااز  
 يدم  ييت الحييوار التيسسييت الييوي  يييو ن جمس يية شيياق أ ايييييس، ضإزاء  غيييب 

لمحس ثست، ضحثوا الحكوميية  دييى م ييس ة حكومة    الجولة األ ياة م  اال
ال ورضندييية أمييا  ييست الطظييا  ييت رأ هييس اليسئيي  زييقل الحييوار مييي  األمييااف 

. ضأ يياب ز ييض أ  ييسء المجدييف أي ييس  يي   ق يييدرم لمواصييدة ( 125)أضانيي 
، ضسييد وا ال يييوء ( 126)جهييو  التيتيييا التييت  يو رييس جمس يية شيياق أ ايييييس

ضالميي  ما الييدضلت  ( 127)األ اييييت التطتيييق الوثيييق مييع ا  حييس   دييى أرمييية
 .( 128)الم طت زمط ية ال حياات الك اى 

 __________ 

 .11الماجع نفت ، الصفحة  (123) 
 (124) S/PV.8408 3ض  2، الصفحتسل . 
  13ة  رولطييييدا(، ضالصييييفح )   10) انتييييس(، ضالصييييفحة    7الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحة   (125) 

  19)مييييياض(، ضالصييييفحة    18)كسزا تييييتسل(، ضالصييييفحة    16)مثيوبيييييس(، ضالصييييفحة  
 )التويد(.    21)الو يست المتحدة(، ضالصفحة    20)الممدكة المتحدة(، ضالصفحة  

) ضليية موليفييس المت ييد ة اليوميييست(،    9) انتيس(، ضالصييفحة    8الماجيع نفتيي ، الصييفحة   (126) 
)كيييوت  يفيييوار(،    14)مثيوبييييس(، ضالصيييفحة    13ا(، ضالصيييفحة  )رولطيييد   10ضالصيييفحة  
   )الو يست المتحدة(.   20)الممدكة المتحدة(، ضالصفحة   19ضالصفحة 

  17)كسزا تيتسل(، ضالصيفحة    16)مولطدا(، ضالصفحة    13الماجع نفت ، الصفحة   (127) 
 )التويد(.   22)الكويت(، ضالصفحة  

 (.)الصي  23الماجع نفت ، الصفحة  (128) 

نتيييس، اليييوي رحيييب زييي  الل اليييائيف نكيييورضنبيبا ضأشيييسر ممثييي   ا  
، مليييى أل الحسلييية 2020 يييدم التاشيييح لو يييية جد يييدة  يييت انتهسزيييست  يييسم 

ب  يي  أسييف  التييسئدة ميي  اا    ييث  دييى اليدييق رغييم رييوا اإل ييالل، ضأ ييا 
تييد ست ال ورضندييية  ييت الييدضرة الهسمتيية ميي  الحييوار مييي  ل ييدم مرييسركة ال

رضشيييس  يييت  رييياي  األضل/أكتيييوبا األميييااف ال ورضنديييية التيييت ُ ييييدت  يييت أ
. ضر   أي يييس ضجهييية نظيييا األميييي  ال يييسم التيييت مفس ريييس أنييي   ط غيييت 2018

لدمجديييييف أل ي مييييي  زريييييك  ضثييييييق ميييييع جمس ييييية شييييياق أ اييييييييس ضا  حيييييس  
ااء انتهسزست نبيهة ضحاة ضشفس ة  ت ت لمتس دة مورضندي  دى مجاأل ايي
ت أل   يييييى ، ضأ ييييس  التقكيييييد  دييييى أل متييييقلة مورضنييييدي  ط غيييي 2020 ييييسم 

 .( 129)المجدفمدرجة  دى جدضل أ مسل 

ال مدييييست التيسسيييية الدا ديييية ثييي  ا  حيييس  الاضسيييت مل ضنيييسل مم 
لائسسية  ت مورضندي  تج   مومًس نحو ا ستياار ضإل متقلة ا نتهسزست ا

رييت شييقل  ا دييت يهيي  رييوا  2020ضال المسنية الميار مجااؤرس  ييت  ييسم 
ال دييد. ض يمييس  ت دييق زسلمرييسك  المت دييية زييسلطهوع زييسلحوار مييي  األمييااف 

هس ملى جسنييب ضاحييد لمفييا ن  يي  ي مل مسطس  المت ضلية  ط ال ورضندية، نسل 
لدمريييسك  مليييى نتيييسئ   كتيييية، ضأكيييد التيييبام مديييدن زم يييدأ الحديييول األ ايييييية 

األ اييية،  ا يس المجتمع األ اييت ملييى مواصييدة مييول جهييو ن الطريي ة  ييت 
مجسل الوسسمة. ضا تتم ميسنيي  زحييث أ  ييسء المجدييف  دييى التاكيييب  دييى 

مورضنييييدي ليتييييت مطهييييس ، ضأضييييسف أل الحسليييية  ييييت متييييسئ  أكثييييا   ييييورة
 .( 130)المجدف تتحق أل   يى مدرجة  دى جدضل أ مسل  ض 

لهسمتيية ميي  الحييوار مييي  ولطييدا نتييسئ  الييدضرة اضضصييفت ممثديية ر 
 األمااف ال ورضندية زقنهس مهي ة لامسل،  دى الاغم م  الجهييو  الدؤضبيية
التيييت ميييولهس الميتيييا التيييسزع لجمس ييية شييياق أ اييييييس، ضأ ابيييت  ييي  أسيييفهس 

. ضأثطييى ممثيي  مولطييدا  دييى الجهييو  التييت ( 131)لتغيب الحكوميية  يي  الحييوار
  مجيييااء الحيييوار ميييي  س ضالميتيييا لدتمكيييي  مييي ميييولتهس جمس ييية شييياق أ ايييييي 

األمااف ال ورضندية ضأكد ا تيس  ض د مددن زقل ا فسق أرضشس    بال يرييك  
األ اة الائيتييية لتحييييق التييالم ضا سييتياار  ييت مورضنييدي، ضشييجع ا  حييس  
األ اييييت ضجمس يية شيياق أ ايييييس ضالجهييست ال ييسمطة   فييسق أرضشييس  دييى 

 .( 321)مورضنديمواصدة ال م   دى   م 
 __________ 

 .8ض  7ع نفت ، الصفحتسل الماج (129) 
 .9ض  8الماجع نفت ، الصفحتسل  (130) 
 .10الماجع نفت ، الصفحة  (131) 
 .13ض  12الماجع نفت ، الصفحتسل  (132) 
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ضكييارت ممثديية مثيوبيييس اإل ييااب  يي  اليدييق الييوي سييسضر أ  ييسء   
منيي   ط غييت أل يكييول    المجدف اآل اي  مزاء المقزق التيسسييت اليياار ،  يسلييت 

رطييييسك  واصيييي  ميييييي  حكوميييية مورضنيييييدي ضالمجتمييييع اليييييدضلت،  دييييى أسيييييسس  
استاا يجية ضان ية  هدف ملى   م مطسء م ستست نوية ض هيئة مطس  يف ييت  

ست سييدمية. ضحثييت المجدييف أي ييس  دييى استكرييسف سيي    انتهسزيي ملييى مجييااء  
نهيياار  جد ييدة إل ييس ة التواصيي  مييع مورضنييدي، ض  ييت األمييي  ال ييسم ملييى ا  

 .( 133)ضا  حس  األ اييت الكسم  زسلت سضل مع جمس ة شاق أ ايييس 

ضأ اب ممثيي  مييياض  يي  أمديي   ييت أل   يييد الحكوميية الطظييا  ييت  
اليسئيي  زييقل الحييوار نييد  ييست أضانيي ، ضرييو المونييف الييوي أ ى ملييى  مونفهييس

. ضأكييد ممثيي  الممدكيية المتحييدة ( 134) غيب الحكوميية  يي  ا جتمييسع األ يييا
زييقل الحييوار الييوي  يييو ن جمس يية شيياق  دن اليسئيي ميي  جد ييد مونييف ض ييد مديي 

أ ايييييييس مييييي  األمييييااف ال ورضندييييية رييييو الهيييييسر الوحيييييد اليسميييي  لدت  يييييق 
ضكييار  . 2020انتهسزست مفتوحة ضشسمدة لدجميييع  ييت  ييسم  ل مسل مجااء

اإل ييااب  يي  اليدييق الييوي سييسضر ز ييض أ  ييسء المجدييف مزاء  ييدم محييااز  
هو رييييس ميييي  أجيييي   م ييييس فة ج    يييييدم،  رييييجع جمس يييية شيييياق أ ايييييييس  دييييى 

 .( 135)مدموس مواصدة ال م  ضمواصدة الد ع  ت ا جسن مجااء حوار شسم   

ضرحييييييب ممثيييييي  الصييييييي  زجهييييييو  المطظمييييييست اإلنديمييييييية ض ضل  
شسر ملى أل  ولَت مورضندي لبمسم الم س رة  ت م سلجيية اإلنديمية، ميد أن  أ

أشييسر ملييى شيي ضنهس الهسصيية ضنيس َ هييس ليي   ط غييت أل ُيحتامييس زسلكسميي ، كمييس 
أل  دى المجتمع الدضلت أل يحتييام  يييسر حكوميية مورضنييدي ضشيي  هس  يمييس 

 .( 136)التيسسيةهسزست ضال مدية  ت دق زس نت 
 
 5الحالة  
 ارير األمين العام عن السودان وجنوب السودانتق 

 ييت  8310يييد المجدييف جدتييت  ،  2018 موز/ ولييي   13 ييت  
ممسر ال طد الم طول ” يسريا األمي  ال سم    التييو ال ضجطييوب التييو ال“ 

 ييييدة  دييييى جطييييوب التييييو ال ضا تمييييس  الييييياار لمطسنريييية  يييياع جييييباءات جد
ممييييثال . ض كدمييييت ممثديييية الو يييييست المتحييييدة األمايكييييية ض (2018) 2428

مثيوبيييييس ضغيطيييييس ا سييييتوائية ن يييي  التصييييويت.  س تاضييييت ممثديييية الو يييييست 
اار،  دى ا   سء الييوي المتحدة، زصفتهس الجهة اليسئمة  دى صيسغة الي

 __________ 

 .13الماجع نفت ، الصفحة  (133) 
 .18جع نفت ، الصفحة الما  (134) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (135) 
 . 23، الصفحة الماجع نفت  (136) 

الم، ضنسلت مل التالم مفس ن أل حظا  وريد األسدحة سييوع  مدية الت
 ييت جطييوب التييو ال ليي   تحيييق ميي   ييالل التييمسح لد ييا ي  زسلحصييول 

 .( 137)المبيد م  األسدحة دى 

ضنسل ممث  مثيوبيس، الييوي أشييسر ملييى أل الييياار زرييقل الجييباءات  
لتييالم، مل منييدام المجدييف  دييى ا هييسذ ستهدف آثسرا   ييياة  دييى  مدييية ا
ع مونييييف الهيئيييية الحكومييييية الدضلييييية رييييوا اإلجييييااء  ضل مبامطيييية مونفيييي  ميييي 

م زصييورة   ييياة الم طية زسلتطمية ضا  حس  األ اييت سييوع  مدية التييال
ضلييي  ي كيييف صيييورة جييييدة  ييي  الت يييسضل ميييي  األميييم المتحيييدة ضالمطظميييست 

الهيئة الحكومية الدضلييية الم طييية اإلنديمية. ضأضسف أل ا  حس  األ اييت ض 
سييب   هييسذ  ييداميا  يسمييية، ضذكييا أل زسلتطمييية  ايييسل أل الونييت غيييا مطس

ال مييي   يييت مجديييف ضزراء الهيئييية نيييد أضضيييح أل ا  يييسع ريييوا المتيييسر مييي  
الماحديية الاارطيية ليي  يكييول مفيييدا. ض  ييس أ  ييسء المجدييف ملييى ا سييتجسزة 

 .( 138)المط يةلطداءات 

ال نييييياارن زس متطيييييسع  ييييي   ضنيييييسل ممثييييي   غيطييييييس ا سيييييتوائية، م ديييييهِّ
التصييويت، مل  يياع المجدييف لجييباءات  ييت الونييت اليياار  سييي  ي ملييى 

ة ضسيجتييد أي ييس نيصييس ضاضييحس  ييت م ييالء ا  ت ييسر لدييدضل نتييسئ   كتييي 
ظمييييست اإلنديمييييية الم طييييية. ضحييييسج  زييييقل  دييييى األمييييااف اإلنديمييييية ضالمط 

ال غط  دى األمااف ميي  أجيي   الفس دة أل  مسرس، مد م م  المجدف،
 .( 139)التو المحالل سالم آم  ض ائم  ت جطوب 

، نييسل ممثيي   انتييس مل الييياار    هييدف ( 140)ض يب ا هسذ الييياار 
الحكومييية الدضلييية الم طييية  ملييى  يييويض المفسضضييست التييت  جايهييس الهيئيية

زسلتطميييية، مييي  مليييى حمسيييية التيييكسل الميييدنيي   ييي  ماييييق الحيييد مييي   يييد ق 
  الهيئيية األسييدحة ملييى جطييوب التييو ال. ضرحييب أي ييس زييس لتبام الييوي أمد يي 

ض  ييس األمييااف  ييت جطييوب التييو ال  الحكومييية الدضلييية الم طييية زسلتطمييية
 .( 141)ممك  ملى ضضع صيغة نهسئية   فسق سالم  ت أناب ضنت

 __________ 

 (137) S/PV.8310 3، الصفحة . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (138) 
 . 6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (139) 
أصيييوات م يييدة )مولطيييدا، ضبييياض، ضالتيييويد، ض انتيييس، حصيي  اليييياار  دييى  تييي ة  (140) 

ممدكيييية المتحييييدة، ضرولطييييدا، ضالو يييييست المتحييييدة(  يفييييوار، ضالكويييييت، ضالضكييييوت 
امتطييسع سييتة أ  ييسء  يي  التصييويت )ا  حييس  الاضسييت، ضإثيوبيييس، ضبوليفيييس  مييع

  المت د ة اليوميست(، ضالصي ، ضغيطيس ا ستوائية، ضكسزا تتسل(. -) ضلة 
 (141) S/PV.8310 7ض  6، الصفحتسل . 
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يدة مولطيييدا أل التيييداميا التيييت ا هيييورس المجديييف ضسييي  ضذكيييا ممثييي  
رسمة لدد ع ز مدية التالم ندمس، ضأ اب     يد ان لدجهو  اإلنديمية التت 

لهس اليس ة األ سرنة ضنيس ة الهيئة الحكومية الدضلية الم طية زسلتطمية زغية   و
 .( 142)لدت  يقالتوص  ملى ح  سيسست لدطباع نسم  

ضنسل ممثيي  الصييي  مل  دييى المجدييف أل  يي  ي  ضار مطييسًء ضأل  
 واصييي   ييييديم كييي  اليييد م الممكييي  لجهيييو  الوسيييسمة التيييت   يييولهس الهيئييية 

ديييدال المط يييية. ة الم طيييية زسلتطميييية ضا  حيييس  األ ايييييت ضب الحكوميييية الدضليييي 
ضأضييييييسف أل  دييييييى المجدييييييف أل يصييييييغت ملييييييى الت د ييييييست المريييييياض ة 

ييييية  ييييت أ ايييييييس ضل ديييدانهس ضأل  تهييييو مونفييييس حييييورا حييييي  لدمطظميييست اإلنديم
 .( 143)جباءات ت دق األما زفاع 

ال نييييياارن ضنيييييسل ممثييييي   ضلييييية موليفييييييس المت يييييد ة اليومييييييست، م ديييييهِّ  
زس متطسع  يي  التصييويت، مل التيي ي  الوحيييد لتحييييق سييالم متييتيا ض ائييم 
 يييت جطيييوب التيييو ال ريييو مييي   يييالل  مديييية سيسسيييية جيييس ة  ريييسرك  يهيييس 

الطييباع، ضرييو زسل يي ط مييس  مدييت  دييي  الهيئيية الحكومييية الدضلييية  أمييااف
منيي     حس  األ اييت  الل ال سم المطصام. ضنييسل كييولكالم طية زسلتطمية ضا

يجب أ  يتتهسل زيدرة المط ية  دى حيي  نبا س هييس، ضأصييا  دييى ضيياضرة 
ا  فييييسق م ييييدئيس مييييع المطظمييييست اإلنديمييييية الم طييييية زرييييقل التييييداميا التييييت 

 .( 144)المجدفس  تهور

سل، . ضنيييسل ممثييي  كسزا تيييت ( 145)ضنيييسل ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت  
ال نييييياارن زس متطيييييسع  ييييي  التصيييييويت، مل اليييييياار   ي كيييييف موانيييييف  م ديييييهِّ
ضشييواغ  مدييدال المط ييية ضالمطظمتييي  اإلنديميتييي  الم طيتييي ، ضرمييس الهيئيية 

لييى حكومية الدضلية الم طية زسلتطمية ضا  حييس  األ اييييت. ض  ييس المجدييف مال
كومييية أل يظيي ، رغييم ا هييسذ الييياار، متحييدا  ييت   ميي  لجهييو  الهيئيية الح

الدضلية الم طية زسلتطمية ضا  حس  األ اييت، ضإلى أل   ازر أ اء  ضر أك ا 
 .( 146)المجدفم  ن   المطظمست اإلنديمية  ت  م  

. ضنييييسل ممثيييي  التييييويد منيييي ، ملييييى ( 147)ضأ يييياب ممثيييي  الكويييييت  
ب أ  سء المجدف اآل اي ، يرييسما شيي ورا  مييييس زسإلح ييسر، ضذكييا جسن 

 __________ 

 .7الماجع نفت ، الصفحة  (142) 
 .8الماجع نفت ، الصفحة  (143) 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (144) 
 . 10ض  9الماجع نفت ، الصفحتسل  (145) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (146) 
 . 11ض  10الصفحتسل  الماجع نفت ، (147) 

أنيي    يمكيي  لدمجتمييع الييدضلت أل ييييف مكتييوف األ ييدي  ييت الونييت الييوي 
ل طييف ضالفظييسئع الجمس ييية. ضأشييس  زسلهيئيية الحكومييية الدضلييية يتييتما  ييي  ا

طية زسلتطمية ضالمط ية األضسييع ن سنييس لمييس   و نيي  ميي  جهييو  ميي  أجيي  الم 
ملييى حيي  سيسسييت، ضنييسل مل  دييى المجدييف أل  طظييا ز طسييية  ييت  التوصيي 

 .( 148)اإلنديميةأ    الت   لد م الجهو  

 2018أ دول/سييي تم ا  18الم ييييو ة  يييت  8356 يييت الجدتييية ض  
ت ركييبت  دييى  يايييا األمييي  ال ييسم  يي  جطييوب التييو ال ) يي  الفتيياة ضالتيي 
( S/2018/831( )2018أ دول/سييييي تم ا  1حبياال/ ونيييييي  مليييييى  4مييييي  

، اسيييتمع المجديييف مليييى محسمييييست (2018) 2406المييييدم  ميييال زيييسلياار 
نيييدمهس ضكيييي  األميييي  ال يييسم ل مدييييست حفيييظ التيييالم، ضالم  يييوث الهيييسص 

مييي  ال ييسم ملييى التييو ال ضجطييوب التييو ال، ضالم  ييوث الهييسص لدهيئيية لا
ة الحكومية الدضلية الم طية زسلتطمييية ملييى جطييوب التييو ال، ضمييد اة الحوكميي 

جييي  التييييدم. ضسيييدط ضالتيييالم  يييت مطظمييية  مكيييي  المجتميييع المحديييت مييي  أ
ميدمو اإلحسمست ال ييوء  دييى  ونيييع ا  فييسق المطرييط لتتييوية الطييباع  ييت 

جطيييوب التيييو ال ض ديييى أرميييية   يييم الجهيييو  التيييت   يييولهس  يييت جمهوريييية 
 .( 149)زسلتطمية مدية التالم الهيئُة الحكومية الدضلية الم طية 

لو ييييييست المتحيييييدة زس  فيييييسق المطريييييط، لكطهيييييس ضأشيييييس ت ممثدييييية ا 
أ ابييت  يي  نديهييس مزاء ممكسنييية اسييتدامت   ييت ضييوء اإل فسنييست التييسزية. 

ضا  حييس     الهيئَة الحكومييية الدضلييية الم طييية زسلتطميييةضحثت  ت روا الصد
األ اييييت  دييى  كثيييف مرييسركتهمس  ييت رصييد التيييدم المحيياز  ييت التطفيييو 

ابييت  يي   ق يييدرس  سييتماار  ميي  المط ييية ض دييى متييسءلة ال ييا ي ، ضأ 
 .( 150)ا  فسق دى  يتيا  طفيو 

ضسدط ممث  مثيوبيس ال ييوء  دييى أنيي    غطييى  يي   يييديم الييد م  
ييية تحدة ضالهيئيية الحكومييية الدضلضالمتس دة م  ا  حس  األ اييت ضاألمم الم

الم طييية زسلتطمييية مييوال  مدييية مطتييدى التطريييط الا يييع المتييتوى ال ويديية 
دف  يميييس ميييي  األميييد، ضنيييسل مل مييي  ال ييياضري الحفيييسظ  ديييى ضحيييدة الهييي 

المطظمست. ضأ اب    أمد   ت أل يتتجيب المجدف لد دب الوي ندم  
لتطمييية مييد م الطرييا الكسميي  م  ما نمة الهيئة الحكومية الدضلية الم طييية زس

 __________ 

  .12الماجع نفت ، الصفحة  (148) 
 (149) S/PV.8356 ضكيييييي  األميييييي  ال يييييسم ل مدييييييست حفيييييظ  4مليييييى  2، الصيييييفحست(

)الم  يوث الهيسص لاميي  ال يسم مليى التيو ال  6مليى  4التالم(، ضالصيفحست 
)الم  ييوث الهيسص لدهيئيية الحكومييية  8ملييى  6ضجطيوب التييو ال(، ضالصيفحست 

 وب التو ال(. طية زسلتطمية ملى جطالدضلية الم
 .11ض  10الماجع نفت ، الصفحتسل  (150) 

https://undocs.org/ar/S/2018/831
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8356
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وة الحمسية اإلنديمية ضإجييااء اسييت ااع لو  تهييس زحيييث  كييول  ييت ضضييع لي
 .( 151)المطيحأ    لد م  طفيو ا فسق التالم 

ضأ اب ممث  رولطدا     يد ان لدتونيييع  دييى ا فييسق التييالم  ييت  
تطمية، ض  ييس أ دول/س تم ا ما سية الهيئة الحكومية الدضلية الم طية زسل 12

جميع المون ي   دى ا  فييسق ملييى الحيياص  دييى احتااميي  ض طفيييون. ضشييد  
يييية  يييت كفسلييية  مديييية أي يييس  ديييى اليييدضر الهيييسم اليييوي   ييي دع زييي  المط 

ذات نتييييسئ  مدموسيييية، ضذكييييا أل الجييييباءات المحييييد ة األرييييداف سيسسييييية 
ضحظيييا األسيييدحة الديييو    اضيييهمس المجديييف  يييد ل  ديييى  صيييميم   ديييى 

 .( 152)المدنيي ضحمسية  منهسء ال طف

ضأ ابت ممثدة مولطدا    نديهس م  أل ا  فسق، رغييم الت ييورات  
ت الوضييع الييوي ي يريي  شيي ب جطييوب اإليجسمييية، لييم يحييدث  ييقثياا ز ييد  يي 

التييييو ال. ضمييييع ذلييييك، أشييييس ت مييييدضر الهيئيييية الحكومييييية الدضلييييية الم طييييية 
كسزا تيييييتسل زس  فيييييسق  ضأشيييييس  ممثييييي   . ( 153)تيييييو الزسلتطميييييية، ضإثيوبييييييس، ضال

المطرط زس ت سرن مثس   ظيمييس  دييى المفهييوم الجييد ا زييس  تباز المتمثيي   ييت  
ييية، ضأثطييى  دييى ال ميي  المت ييس ا الييوي  ميجس  حدول أ اييية لدمرسك  األ ايي 

نسمييييت زيييي  الهيئيييية الحكومييييية الدضلييييية الم طييييية زسلتطمييييية ضا  حييييس  األ اييييييت،  
س ة مثيوبييييس، ضأضغطيييدا، ضالتيييو ال،  و  الوسيييسمة التيييت ميييولهس نييي   يييال  ييي  جهييي 

ضالتييت سييس دت  دييى التوصيي  ملييى ا فييسق سييالم، ضحييث المجدييف  دييى أل  
 __________ 

 .13ض  12الماجع نفت ، الصفحتسل  (151) 
 .14ض  13الماجع نفت ، الصفحتسل  (152) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (153) 

الدضليييية الم طيييية زسلتطميييية ضا  حيييس     يظييي  متحيييدا  يييت   يييم الهيئييية الحكوميييية 
 .( 415)ا  فسق األ اييت ضاألمااف  ت جطوب التو ال  ت  طفيو أحكسم 

. ضشييجع ممثيي  التييويد المط ييية ( 155)ضنسل ممث  كييوت  يفييوار،  
ل سنت، ضنييسل م دى مواصدة مرسركتهس الطر ة ضمواصدة الييسم مدضر است  

مرييسركَتهس  ييت رصييدِّ  طفيييو ا  فييسق المطرييط ضمحسسيي ةِّ األمييااف ستكتتييت 
اآلل أرمية زسلغة. ضشييد   دييى ضيياضرة أل  واصيي  المجدييف   ييم الجهييو  

زمييس  يهييس الجهييو  التييت   ييولهس الهيئيية الحكومييية الدضلييية الم طييية  اإلنديمييية،
 .( 156)الحسلت م زسلتطمية ضا  حس  األ اييت، م  أج  الحفسظ  دى الب 

. ضأكيييد ممثييي   ضلييية موليفييييس المت يييد ة ( 157)ضنيييسل ممثييي  الصيييي   
المهيييم أل يحيييس ظ المجديييف  ديييى ضحد ييي  ميييع ا  حيييس  اليومييييست أل مييي  

سليي  مييع األ اييت ضالهيئة الحكومية الدضلية الم طية زسلتطمييية ضأل  طتييق أ م
 .( 158)المط يةاإلجااءات المتهوة  ت 

اضسييت  يي  اسييت دا  ض ييد مدييدن لدطظييا  ييت  ضأ يياب ممثيي  ا  حييس  ال  
 .( 159)اإلنديمية الميتاحست الموضو ية التت ندمتهس الهيئة زرقل نوة الحمسية 

 __________ 

 . 17الماجع نفت ، الصفحة  (154) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (155) 
 . 24 ض 23نفت ، الصفحتسل  الماجع (156) 
 . 25ض  24الماجع نفت ، الصفحتسل  (157) 
 . 26الماجع نفت ، الصفحة  (158) 
 . 27الماجع نفت ، الصفحة  (159) 
  

 عمليات حفظ السالم التي تقودها تنظيمات إقليمية - ثالثا

 مالحظة 
لثسلث ممسرسة المجدف  يمس  ت دق زسلت ييسضل مييي  يصف اليتم ا 

 األمييييم المتحييييدة ضالمطظمييييست اإلنديمييييية  ييييت مجييييسل حفييييظ التييييالم  مييييال
م ريييوا اليتيييم  يييت نتيييمي   يييا يي   زسلفصيي  الثيييسم  مييي  الميثيييسق. ضنيييد ُنظييه
رمس: )أ( الييياارات المت دييية ز مديييست حفييظ التييالم التييت  يو رييس  طظيمييست 

ت ديييية ز مدييييست حفيييظ التيييالم التيييت  يو ريييس مطسنريييست الممنديميييية؛ )ب( ال
 منديمية. طظيمست 

 

القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السالم التري تقودهرا  - ألف
 إقليميةتنظيمات 

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، جييد  المجدييف اإلذل  ثطتييي  ميي   
يو رييس  طظيمييست منديمييية، رمييس  مدييية ألثيييس  مديييست حفييظ التييالم التييت   

ثيية ا  حييس  ضب  ( 160) التسز يية ليييوة ا  حييس  األضرضبييت  ييت ال وسييطة ضالهاسييك
. ضرحييب المجدييف أي ييس زييسلاضح الييس ييية التييت ( 161) األ اييت  ت الصييومسل

ال دي ييت أمد هس ال ددال  ت غاب أ ايييييس ضمط ييية التييسح  زييسمهييس زسلييدضر 
 __________ 

 . 3، الفياة (2018) 2443الياار  (160) 
  .5، الفياة (2018) 2431؛ ضالياار 1، الفياة (2018) 2415الياار  (161) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
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التحييديست األمطييية  ييت المط ييية، زمييس  ييت ذلييك ميي   ييت م ييس رات مواجهيية 
التييييسح ،  ييييالل اليييييوة المرييييتاكة التسز يييية لدمجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية 

ضرحب كولك متف ييي  الييد م الميييدم لديييوة المرييتاكة ميي   ييالل مميياام ا فييسق 
 يطيييييت ميييييي  األميييييم المتحيييييدة ضا  حيييييس  األضرضبيييييت ضالمجمو ييييية الهمسسيييييية 

 .( 162) التسح  مط يةل

،  2018سر المجدييف  دمييس،  ييت ناارا يي  المتهييوة  ييت  ييسم  كمييس أحيي  
، ضأرييسب مهييس أل  زسل ميي  الييوي   يي دع زيي   مديييست األمييم المتحييدة لدتييالم 

 ت سضل مع  دة ز ثييست  دري ييية  تييكاية ضشييامية ذات نيييس ة منديمييية، ضرييت  
طيييس و(  يييت  ز ثييية اليييد م الومييييد التسز ييية لمطظمييية حديييف شيييمسل األمدتيييت )ال 

 ثيية ا  حييس  األضرضبييت لدتييدريب ال تييكاي  ييت جمهورييية  ، ضب ( 163) أ غسنتييتسل 
 __________ 

، الفيا يييييسل الثسلثييييية  رييييياة S/PRST/2018/3انظيييييا،  ديييييى سييييي ي  المثيييييسل،  (162) 
 2423، الفياة الااز ة  راة؛ ضاليياار S/PRST/2018/16ة؛ ض ضالااز ة  را 

  .49 ض 48 راة م  الد  سجة، ضالفيا سل ، الفياة الثسمطة (2018)
  )ض(. 6، الفياة (2018) 2405ياار انظا،  دى س ي  المثسل، ال (163) 

،  ( 165) ريب  ييييت مييييسلت ، ضب ثيييية ا  حييييس  األضرضبييييت لدتييييد ( 164) أ ايييييييس الوسيييي ى 
.  ( 166) ميتيييسض   -ضب ثيية الجمس يية ا نتصيييس ية لييدضل غييياب أ ايييييس  يييت غيطيييس  

دتييييييييت،  ضضاصييييييييدت نييييييييوة كوسييييييييو و التسز يييييييية لمطظميييييييية حدييييييييف شييييييييمسل األم 
، ال ميييي ، ضلييييم ُ تَّهييييو أي نيييياارات  ( 1999)   1244زموجييييب الييييياار   المطرييييقة 
 ض  تهس.  زرقل 

الياارات التت أ  ييى المجدييف زموج هييس اإلذل  2ضي ي  الجدضل  
المرييمولة ل  ثست حفظ التالم التت  يو رس مطظمست منديمية  ييالل الفتيياة 

 زسلتيايا.
 __________ 

ة؛ ، الفياة الثسمطة م  الد  سج(2018)  2399انظا،  دى س ي  المثسل، الياار   (164) 
  ‘.1)ب( ’ 40 ض 18، الفيا سل (2018) 2448ضالياار 

  .54، الفياة (2018) 2423انظا،  دى س ي  المثسل، الياار  (165) 
، الفييياة الثسمطيية  ريياة ميي  (2018) 2404انظييا،  دييى سيي ي  المثييسل، الييياار  (166) 

  .18الد  سجة ضالفياة 

 
 2الجدضل 

 ت التي أعطى المجلس بموجبها اإلذن لبعثات حفظ السالم التي تقودها منظمات إقليميةالقرارا

  مديست حفظ التالم الفياات ه الياار ض سري ال طد
  (2018) 2443الياار  الحسلة  ت ال وسطة ضالهاسك    

 2018 راي  الثسنت/نو م ا  6
 س التسز ة ليوة ا  حس  األضرضبت مدية ألثي 6ملى  3الفياات 

 ز ثة ا  حس  األ اييت  ت الصومسل 1الفياة  (2018) 2415الياار  الحسلة  ت الصومسل
 2018أيسر/مس و  15 

 (2018) 2431ار اليا 
 8ملى  5الفياات 

 ز ثة ا  حس  األ اييت  ت الصومسل
   2018 موز/ ولي   30 
  
 ياالتحاد األوروبعملية ألثيا التابعة لقوة  

نيد ا ست ااع، جييد  المجدييف اإلذل ل مدييية ألثيييس  الل الفتاة  
. ( 167)شييهاا 12التسز ة ليوة ا  حس  األضرضبت  ت ال وسييطة ضالهاسييك لفتيياة 
ميا الالزميية“ ضأذل المجدييف مجييد ا لدييدضل األ  ييسء زس هييسذ ”جميييع التييدا

ة لال فييسق اإلمييسري ال ييسم لدتييالم  ييت ال وسييط  2ألييف ض -1لتطفيو المييا يي  
ليية ا متثييسل لهمييس، م كييدا ضجييوب أل  تييتما األمييااف  ييت ضالهاسييك ضكفس

 __________ 

م دومست المت دية  دى ال. ضلالمالع 4ض  3، الفيا سل (2018) 2443الياار   (167) 
المدحيييق ، الماجيييعت، انظيييا ز نريييسء  مديييية ألثييييس التسز ييية لييييوة ا  حيييس  األضرضبييي 

  الجبء الثسلث، جيم. ،الفص  التسزع، 2004-2007

 حميييي  المتيييي ضلية،  دييييى نييييدم المتييييسضاة،  يييي  ا متثييييسل ألحكييييسم ريييييو   
 مدييية  المييا يي ، ضأل  ه ييع زسلتتييسضي إلجييااءات اإلنفييسذ التييت نييد  اارييس

ألثيس التسز ة ليوة ا  حس  األضرضبت ضضجو  مطظميية حدييف شييمسل األمدتييت 
المجديييف أي يييس لديييدضل األ  يييسء زيييقل  تهيييو جمييييع . ضأذل ( 168)ةضييياضري 

التييييداميا الالزميييية، مطييييسء  دييييى مدييييب  مدييييية ألثيييييس التسز يييية ليييييوة ا  حييييس  
األضرضبييييت أض ميييييا نيييييس ة مطظميييية حدييييف شييييمسل األمدتييييت، لدييييد سع  يييي  

 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2443الياار  (168) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2443(2018)
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ة أض الوجييو  التييسزع لدمطظميية المييوكورة  دييى التييوالت، ضبييقل  تييس د ال مدييي 
 .( 169)أ اء مهسمهمس كدتس المطظمتي   ت

 
 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

الميي ر   (2018) 2408المجدف الياار  ا هو، 2018 ت  سم  
أيسر/مس و، ضالييياار  15الم ر   (2018) 2415ضالياار آذار/مسرس،  27

 (2018) 2444 موز/ وليييييييييي ، ضاليييييييييياار  30المييييييييي ر   (2018) 2431
 حبييياال/ 7 ريياي  الثييسنت/نو م ا، ضأصييدر ميسنييس رئسسيييس  ييت  14الميي ر  
 يمييييس  ت دييييق م  ثيييية ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل. ضجييييد   ( 170) ونييييي 

ء  ييييت ا  حييييس  مييييا ي  اإلذل لدييييدضل األ  ييييس 2018المجدييييف  ييييت  ييييسم 
 األ اييت زمواصييدة نرييا ز ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل، التييت أذل

 .( 171)2007 سم مهس المجدف أضل ماة  ت 

، أضيييسف المجديييف  طسصيييا (2018) 2431ضبموجيييب اليييياار  
حيييث مضس ية ملى الو ية الحسلييية ل  ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل، 

ة التسلييية: م سحيية أذل لد  ثة زسل م  م  أج   حييييق األرييداف ا سييتاا يجي 
األميي  الصييومسلية ني  المت ضليست األمطية  ييدريجيس ميي  ال  ثيية ملييى نييوات 

مهييدف  ييولت الم ستييست األمطييية الصييومسلية زمييسم الييييس ة زحدييول كييسنول 
ب ؛ ضالحيييد مييي  التهد يييد اليييوي  ريييكد  حاكييية الرييي س2021األضل/ يتيييم ا 

التهد ييد  ضغيارس م  جمس ست الم سرضة المتدحة، موسسئ   رم   هفيييف
الييييييوي  رييييييكد  األجهييييييبة المتفجيييييياة الما جديييييية؛ ضمتييييييس دة نييييييوات األميييييي  

لصييومسلية  دييى  ييو يا األميي  لد مدييية التيسسييية  دييى جميييع المتييتويست ا
ضلمتيييييس ت  حيييييييق ا سيييييتياار، زسلتطتييييييق ميييييع الفاييييييق الم طيييييت مت يييييس ت 

ة ضبتيييط سيييد ة الدضلييية ضالمتيييسءلة، ضمتيييس ت  حيييييق المجتم يييست المحديييي 
 .( 172)طسء التالم  ت الصومسلالمصسلحة ضب 

ألضلوييية المحييد ة ض ييت حييي  كييار المجدييف  قكيييد المهييسم ذات ا 
، مدييب أي يييس ملييى ا  حيييس  األ اييييت ضاألميييم (2017) 2372 ييت اليييياار 
قرييييب دة الييييييسم، زسلت ييييسضل مييييع الريييياكسء، زيييي جااء  يييييييم مرييييتاك لدت المتحيييي 

تم ا أ دول/سيي   15ال مديييس ت ل  ثيية ا  حييس  األ اييييت،  ييتم منجييسزن زحدييول 
 __________ 

 . 6ة الماجع نفت ، الفيا  (169) 
 (170) S/PRST/2018/13 ضلالمييييالع  دييييى الم دومييييست المت دييييية ز نرييييسء ز ثيييية .

، 2007-2004الماجييييع، المدحييييق ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل، انظييييا 
  جيم.-، الجبء الثسلثثسنت  راالفص  ال

  .5، الفياة (2018) 2431؛ ضالياار 1، الفياة (2018) 2415الياار  (171) 
 ( ملى )ج(. )أ 7، الفياة (2018) 2431الياار  (172) 

، زغييييية  حد ييييد اليييييدرات ضالمت د ييييست ضييييم  الحييييد األنصييييى ميييي  2018
اليييوات المييقذضل زيي ، ض ييو يا أسييسس ميسرنيية لمفهييوم  مديييست مييطيح  ييو ا 

ضاضيييحة لدطيييي  التيييدريجت لدمتييي ضلية األمطيييية مييي  ز ثييية   يييواري  متيييتهد ة
 .( 173)  األ اييت ملى الم ستست ضاليوات األمطية الصومسليةا  حس

جدييف أي ييس زييس تبام األمييي  ال ييسم مجييااء  يييييم  يطييت ضرحييب الم 
، ي م   ييي  2019كسنول الثسنت/ طس ا  31ل  ثة ا  حس  األ اييت زحدول 
ييييت، ألجييي  اسيييت ااع م يييس ة ريكدييية ال  ثييية  ييي  كثيييب ميييع ا  حيييس  األ اي 

. ضأ ييياب المجديييف  ييي  ا تبامييي  الطظيييا  يييت ( 174)ليييية  ميييس لده ييية ا نتيس
األ يييييياا  الطظييييييسميي ، ض يييييييس لهييييييدف  ييييييولت  ممكسنييييييية زيييييييس ة  فييييييض  ييييييد 

الم ستست األمطية الصومسلية نيييس ة المتيي ضلية  يي  األميي  زحدييول كييسنول 
 .( 175)2021األضل/ يتم ا 

الفص  الثييسم  ميي  الميثييسق، شييد  المجدييف  دييى ضبسإلشسرة ملى  
كسنييية التط يي  متموييي   مديييست   ييم التييالم التييت ييو رييس ضيياضرة   بيييب مم
يييييييت زييييي ذل مييييي  مجديييييف األمييييي ، ضاسيييييتدامة ذليييييك التمويييييي  ا  حيييييس  األ ا 

ضماضنت ، ضشجع األمي  ال سم ضا  حييس  األ اييييت ضالريياكسء  دييى مواصييدة 
 .( 176)ت  موي  ال  ثةالجهو   ت زحثهم الجس  لتا ي س

 قكيد مد يي  زييقل  يييوم ز ثيية ض الل الفتاة نيد ا ست ااع، كار  
 دة الحكوميييية ا  حس ييييية ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل مييييد م ضمتييييس

ضالو ييييييست األ  يييييسء  يييييت  طفييييييو الحظيييييا الكسمييييي  لتصيييييد ا الفحيييييم مييييي  
الصييييومسل، ضحييييث  دييييى زيييييس ة الت ييييسضل ميييي  جسنييييب حكوميييية الصييييومسل 

 ييت  ضالو يست ا  حس ييية ضب ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل ا  حس ية
س أثطييسء  وثيق ض تجي  جميع الم دات ال تكاية التت  ييتم ا سييتيالء  ديهيي 

 __________ 

 أيييسر/ 15الميي ر   (2018) 2415. زموجييب الييياار 11الماجييع نفتيي ، الفييياة  (173) 
، أشييسر المجديف ملييى اليياار الييوي ا هيون زييسإلذل لال حيس  األ اييييت 2018ميس و 

 20 626ليييى ميييس  يييد ن متهفييييض متيييتوى األ ييياا  الطظيييسميي  التيييسز ي  لد  ثييية م
(. ضبموجييييب الييييياار 1)الفييييياة  2018 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  30 ييييا ا زحدييييول 

، نيار المجديف  مد يد المو يد 2018 موز/ وليي   30الم ر   (2018) 2431
دييى أنيي  ، مرييد ا  2019شيي سر/  اا ا  28الطهييسئت لهفييض  ييد  اليييوات ملييى 

أل يكيول رطيسك مبيييد مي  التيق يا  يت  هفيييض متيتوى أ ياا  ال  ثيية  ط غيت   ” 
  (.5لفياة )ا “ الطظسميي 

 . 23، الفياة (2018) 2431الياار  (174) 
 . 24الماجع نفت ، الفياة  (175) 
 . 32الماجع نفت ، الفياة  (176) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2415(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
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. ضأرييسب ( 177)ال مديست الهجومية أض  ت سيسق  طفيو الو يست المطومة مهييس
المجدييف أي ييس م  ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل أل  يتييا الوصييول 

ميية طييتظم لفايييق اله ييااء ملييى مييوانئ  صييد ا الفحييم، ضمدييب ملييى حكو الم
يييييت  ييييت الصييييومسل ا  حس ييييية ضالو يييييست ا  حس ييييية ضب ثيييية ا  حييييس  األ اي 

الصيييييييومسل  بضييييييييد  اييييييييق اله يييييييااء زم دوميييييييست زريييييييقل أنرييييييي ة حاكييييييية 
. ضأكد المجدف استماار أرمية اضيي الع نييوات ز ثيية ا  حييس  ( 178)الر سب

ت ظيي  ا متثييسل التييسم لاللتبامييست الوان يية  دييى  ييس ق األ اييييت مو  تهييس  يي 
المتيييسرمة  يهيييس زموجيييب الييييسنول اليييدضلت، ضأريييسب المجديييف م  ثييية اليييدضل 
س  األ اييت ضبس  حس  األ اييت كفسلة رصد ا نتهسكست الما ك يية  ييت ا  ح

مجيييييسل حييييييوق اإلنتيييييسل ضانتهسكيييييست أحكيييييسم الييييييسنول اليييييدضلت اإلنتيييييسنت 
 .( 179)ا ت  ت ا  سءات ضنو هس ضاإلمال   طهسضالتحييق التايع ضالو 

 
 الساحلتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة القوة المش 

زيييسلاضح  2018رحيييب المجديييف  يييت ناارا ييي  المتهيييوة  يييت  يييسم  
سمهييس ة التييت أمييد هس ال دييدال  ييت غيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح  زيي الييس ييي 

األمطيييية  يييت المط يييية، زسليييدضر ال دي يييت  يييت م يييس رات مواجهييية التحيييديست 
 يييت ذليييك مييي   يييالل الييييوة المريييتاكة التسز ييية لدمجمو ييية الهمسسيييية  زميييس

 مييف ميي   ضل  2017لمط ييية التييسح ، التييت أنرييق هس  ييت شيي سر/  اا ا 
. ( 180)طييس  سسييو، ض رييس ، ضمييسلت، ضموريتسنيييس، ضالطيجيياالتييسح ، رييت موركي 

أجيي  مكس حيية  المجدييف أل الجهييو  التييت   ييولهس اليييوة المرييتاكة ميي ضأكييد 
أنريي ة الجمس ييست اإلررسمييية ضغيارييس ميي  الجمس ييست اإلجاامييية المطظميية 
ستتييهم  ييت  هيئيية ميئيية أكثييا أمطييس  ييت مط ييية التييسح ، ضميي  ثييم ستيتييا 

دة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت  طفيو ز ثة األمم المتح
 سيييييتياار  يييييت )ال  ثييييية المتكسمدييييية( لو  تهيييييس المتمثدييييية  يييييت زتيييييط ا ميييييسلت
. ضسيييدم المجدييف أي يييس زييقل ال  ثييية المتكسمديية ضالييييوة المريييتاكة ( 181)مييسلت

يمكطهميييس أل يكونييييس أ ا ييييي   تييييتفيدال مييي  ز  ييييهمس ز  ييييس  ييييت اسييييت س ة 
مسلت ضمط ية التسح ، ضأكد أنهمييس يمكيي  أل يكونييس  التالم ضا ستياار  ت

 __________ 

. 42ض  27، الفيا يييييسل (2018) 2444؛ ضاليييييياار 16 ، الفيييييياة الماجيييييع نفتييييي  (177) 
ضلمبيد م  الم دومست     داميا الجباءات المت دية زسلصومسل ضإريتايس، انظا 

  الجبء التسزع، اليتم الثسلث.
  .53ض  42، الفيا سل (2018) 2444الياار  (178) 
 . 17، الفياة (2018) 2431الياار  (179) 
لثيييييية  ريييييياة؛ ، الفييييييياة الثسS/PRST/2018/3انظييييييا،  دييييييى سيييييي ي  المثييييييسل،  (180) 

  ، الفياة الااز ة  راة.S/PRST/2018/16 ض
 . 48، الفياة (2018) 2423الياار  (181) 

لامييم المتحييدة  ى الت سضل اإليجسمت مي  ز ثة لحفظ التالم  سز يية ليال  د
. ضشييجع المجدييف الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب ( 182)ض مدييية أ اييييية

أ ايييييييس ضالمجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح   دييييى  حد ييييد مجييييس ت 
وب الطبا ييست ضالحفييسظ  دييى التييالم، ضأشييسر التكسم   دى صيي يد مطييع نريي 

س الييوي ي يي دع زيي  مكتييب األمييم المتحييدة لغيياب أ اييييي ملييى الييدضر الهييسم 
ضمط يييييية التيييييسح   يييييت  ييييييديم المتيييييس دة التيطيييييية مليييييى األمسنييييية الدائمييييية 

. ض ييييت رييييوا الصييييد ، مدييييب ( 183)لدمجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح 
 دى ضمسل اليدر المطسسييب المجدف ملى األمي  ال سم أل  واص  ال م  

  الييد م  طييد ا نت ييسء، مييي  ال  ثيية م  التطتيييق ض  ييس ل الم دومييست، ضميي 
ضنييييوات الييييد سع ضاألميييي  المسلييييية، ضاليييييوة المرييييتاكة، ضاليييييوات  المتكسمديييية،

 .( 184)الفانتية، ضب ثست ا  حس  األضرضبت  ت مسلت

ل ضرحب المجدف زسلجهو  الجسرية التت   ولهس الراكسء الم طيييو  
سييية لمط ييية ميي  أجيي   يييديم الييد م لدجهييو  التييت   ييولهس المجمو يية الهمس

لالمتثييسل ض طفيييون ميي  أجيي  مطييع انتهسكييست التييسح  لوضييع ممييسر صييسرم 
حيييييوق اإلنتييييسل ضانتهسكييييست اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت المتصييييدة زييييسليوة 
المرييتاكة، ضالتحييييق  ييت  دييك ا نتهسكييست ضالتصييدي لهييس ضاإلمييال   طهييس 

س م . ضرحييب المجدييف أي ييس زييسلتونيع  دييى ا فييسق  يطييت مييي  األميي ( 851) دطييً
جمو ة الهمسسييية لمط ييية التييسح  مهييدف المتحدة ضا  حس  األضرضبت ضالم

مييده اليييوة المرييتاكة زقشييكسل محييد ة ميي  الييد م الترييغيدت ضالدوجتييتت  يي  
. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، أكييد المجدييف أل رييوا ( 186)مايق ال  ثيية المتكسمديية

ت ميييدم ميي  ال  ثيية المتكسمديية، ض يييًس لدريياضر المطصييوص  ديهييس  يي الييد م ال
ز (2017) 2391الييييياار  ، كفييييي  زييييقل يتييييمح لديييييوة المرييييتاكة زييييقل   ييييبه

. ضرحب المجدف متف ي  الييد م ( 187)ندر هس  دى  طفيو الو ية المطومة مهس
اكة ميي   ييالل ا  فييسق التيطييت ز ييد   ييع متييسرمة ميي  الميييدم لديييوة المرييت 

لييى مواصييدة  يييديم متييسرمس هس ألضرضبت، ض  س الجهست المسنحيية ما  حس  ا
 .( 188) ضل مز سء زغية ضمسل  طفيو ا  فسق التيطت ض ف يد  زسلكسم 

 __________ 

  لثسمطة  راة م  الد  سجة.الماجع نفت ، الفياة ا (182) 
 (183) S/PRST/2018/16، .الفياة الااز ة  راة  
 . 41، الفياة (2018) 2423الياار  (184) 
 (185) S/PRST/2018/3.الفياة الااز ة  راة ،  
 . 49، الفياة (2018) 2423الياار  (186) 
 . 48الماجع نفت ، الفياة  (187) 
 .49الماجع نفت ، الفياة  (188) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
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ضمدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم أل ي ييبز   ييس ل الم دومييست  
جمو ييية الهمسسيييية لمط يييية التيييسح ، مييي  مييي  ال  ثييية المتكسمدييية ض ضل الم
. ضمدييييب ملييييى ( 189)ا سييييته سرا ية ذات الصييييدة ييييالل  يييييديم الم دومييييست 

ال  ثيية المتكسمديية أي يييس أل  كفيي  ا متثييسل الصيييسرم،  ييت أي   ييم  يدمييي  
مليييى اليييييوة المرييييتاكة، لتيسسييية مييييول ال طسييييية الواج ييية  ييييت ماا ييييسة حيييييوق 

ى نييوات أمطييية غيييا  سز يية لامييم اإلنتسل  طد  يديم   م األمم المتحدة مل
مييم المتحييدة  ييت ة المرييتاكة أل  ت ييسضل مييع األ، ضأرييسب زييسليو ( 190)المتحييدة

 طفييييو ريييون التيسسييية، زتييي   مطهيييس كفسلييية ضجيييو  آلييييست مهصصييية لداصيييد 
. ضأشيييسر المجديييف أي يييس مليييى أل ( 191)ضاإلميييال  نيييس رة  ديييى أ اء ضظيفتهيييس

أمييييا  (2017) 2391اار التييييييد ز مييييسر ا متثييييسل المرييييسر ملييييي   ييييت الييييي 
أسسسيييت ل يييمسل   سليييية الييييوة المريييتاكة ضشيييا يتهس، ضمديييب مليييى األميييي  
ال ييسم أل ييييدم ملييى المجدييف، ميياة كيي  ثالثيية أشييها،  ياييياا  يي  التطتيييق 

 لدييبضم،ض  ييس ل الم دومييست، ضالييد م الترييغيدت ضالدوجتييتت المت ييس ل  طييد ا
يييية، ضالييييوة المريييتاكة، مييي  ال  ثييية المتكسمدييية، ضنيييوات الييد سع ضاألمييي  المسل
 .( 192)ضاليوات الفانتية، ضب ثست ا  حس  األضرضبت  ت مسلت

 
 بعثة الدعم الوطيد في أفغانستان 

 يمييس  ت دييق زسلحسليية  ييت أ غسنتييتسل، نييار المجدييف أل  واصيي   
  الهيييسص ألميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى أ غسنتيييتسل ضالممثييي  ثييية از 

لامييي  ال ييسم ضرئيييف ال  ثيية نيييس ة الجهييو  المدنييية الدضلييية ض طتييييهس، مييع 
التاكيب زصفة  سصيية  دييى جمديية أمييور مطهييس التطتيييق ضالت ييسضل الوثييييسل 
مع ز ثة الد م الوميييد المتفييق  ديهييس مييي  مطظميية حدييف شييمسل األمدتييت 

 .( 193)ضأ غسنتتسل
 

المناقشرررات المتعلقرررة بعمليرررات حفرررظ السرررالم التررري  - باء
 تقودها تنظيمات إقليمية

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، نسنل المجدييف  ضر  مديييست حفييظ   
التالم اإلنديمية مث   مدية ألثيس التسز ة ليوة ا  حس  األضرضبييت  ييت ال وسييطة  

 __________ 

 . 50الماجع نفت ، الفياة  (189) 
 . 52الماجع نفت ، الفياة  (190) 
 لماجع نفت . ا (191) 
 ‘. 3’ 70ض  51الماجع نفت ، الفيا سل  (192) 
 )ض(.  6، الفياة (2018) 2405الياار  (193) 

، ضاليييوة المرييتاكة  ( 195)  حس  األ اييت  ييت الصييومسل ضب ثة ا ، ( 194)ضالهاسك 
، ضب ثييية اليييد م الومييييد  ( 196)تسز ييية لدمجمو ييية الهمسسيييية لمط يييية التيييسح  ال 

. ض دييى الطحييو  ( 197)التسز يية لمطظميية حدييف شييمسل األمدتييت  ييت أ غسنتييتسل 
الم ي   ت  راستت الحسلة اإل اا ية المت ديتي  زسلحسلة  ييت الصييومسل )انظييا  

ء ركيييب أ  يييس (، 7ضالتيييالم ضاألمييي   يييت أ اييييييس )انظيييا الحسلييية  (  6الحسلييية  
المجدييف ضمتكدمييول آ يياضل  ييت مالحظييس هم التييت أمييدضرس زرييقل ال مديييست 
اإلنديمييية  دييى جمديية أمييور مطهييس الحسجييُة ملييى  ديييت الييد م ميي  المجتمييع 
الييييدضلت ضاألمييييم المتحييييدة، ضالت ييييسضل، ضاحتيييياام م ييييدأ المتيييي ضلية الومطييييية، 

 مديست انتيسلية ماا ية لدظاضف اليسئمة.رة  طفيو  ضضاض 
 
 6الحالة  
 الصوماللحالة في ا 

  2018 موز/ ولييي     30الم يييو ة  ييت    8321 ت جدتيية المجدييف   
اليييوي ميييد  زموج ييي  ض يييية  ، ( 2018)   2431زريييقل الحسلييية  يييت الصيييومسل،  

يييت  ييت الصييومسل. ض يييب ا هييسذ الييياار، سييدط ممثيي  ز ثيية ا  حييس  األ اي 
 ت يييي  اليييييسم زييي   يييت مجيييسل اإلن يييسم ضبطيييسء التيييالم ز يييد انتهيييسء  سمثيوبيييي 

الطييباع. ضذكييا أل  طفيييو جميييع مااحيي  اله يية ا نتيسلييية ييت ييت الته يييط 
 ييسضل ضالتطتيييق مييي  ضالتطفيو زرييك  مفصيي . ضشييد  أي ييس  دييى ضيياضرة الت 

م الييد م  ييت الصييومسل ضب ثيية ا  حييس  األ اييييت مكتب األمم المتحدة لتيدي 
مسل ضنوات األميي  الييومطت الصييومسلية  دييى جميييع المتييتويست،  ت الصو 

 ييت ذلييك  يي  مايييق  حتييي  الترييسضر مييع ز ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت  زمس
،  ييت م يياع . ضأشييسر ممثيي  الصييومسل( 198)م ارة لوجتييتيست حبميية الييد م

اليياغم ميي   حتيي  الحسليية  ييت اآلضنيية   احي   زس هييسذ الييياار، ملييى أنيي   دييى
ي   دييى المكتييب أل  ييو ا متييتوى مطسسيي س ميي  التموييي  األ ييياة،   نيي   ت يي 

لتيييد الثغييياات  يييت الدوجتيييتيست ضالم يييدات ل  ثييية ا  حيييس  األ ايييييت، التيييت 
 .( 199)  سنت م  ني  التموي  ضني  التجهيبات

 __________ 

 (194) S/PV.8248 ض ،S/PV.8392 . 
 (195) S/PV.8165 ض ،S/PV.8259 ض ،S/PV.8280 ض ،S/PV.8321 ،

  .S/PV.8352 ض
 (196) S/PV.8266 ض ،S/PV.8306 ض ،S/PV.8402 ض ،S/PV.8407 ،

  .S/PV.8435، ض S/PV.8433 ض
 (197) S/PV.8199 ض ،S/PV.8354 ض ،S/PV.8426.  
 (198) S/PV.8321 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (199) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8248
https://undocs.org/ar/S/PV.8392
https://undocs.org/ar/S/PV.8165
https://undocs.org/ar/S/PV.8259
https://undocs.org/ar/S/PV.8280
https://undocs.org/ar/S/PV.8321
https://undocs.org/ar/S/PV.8352
https://undocs.org/ar/S/PV.8266
https://undocs.org/ar/S/PV.8306
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
https://undocs.org/ar/S/PV.8407
https://undocs.org/ar/S/PV.8433
https://undocs.org/ar/S/PV.8435
https://undocs.org/ar/S/PV.8199
https://undocs.org/ar/S/PV.8354
https://undocs.org/ar/S/PV.8426
https://undocs.org/ar/S/PV.8321
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أ دول/سييي تم ا  13الم ييييو ة  يييت  8352ض يييت جدتييية المجديييف  
زرييقل الحسليية  ييت الصييومسل، أ لييى الممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم  2018

ة األمييييم المتحييييدة لتيييييديم المتييييس دة ملييييى لريييي ضل الصييييومسل ضرئيييييف ز ثيييي 
مفوضييية ا  حييس  األ اييييت  ييت  الصومسل، ضكولك الممث  الهسص لائيف

ضأشيييسرت  . ( 200)ز ثييية ا  حيييس  األ ايييييت  يييت الصيييومسل الصيييومسل ضرئييييف 
المييد اة التطفيوييية لهيئيية األمييم المتحييدة لدمتييسضاة مييي  الجطتييي  ض مكييي  الميياأة  

أة( ملييى  با ييد مرييسركة الميياأة  ييت الحيييسة التيسسييية  )ريئيية األمييم المتحييدة لدمييا 
تونييع أل ييييوم أ  ييسء المجدييف زمتسز يية  طفيييو   ييت الصييومسل ضنسلييت منهييس   

 تييت ز ثييية ا  حيييس  األ ايييييت  يييت الصيييومسل ضب ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم  ض  
المتس دة ملى الصومسل، الدتي   ت مطسل مشييسرات  د ييدة ملييى المتييسضاة مييي   

 . ( 201) الجطتي  

ض دق ز ض أ  سء المجدف  دى أرمية  و يا  موي  متييتدام  
 ييييوكا ممثيييي  يمكيييي  التط يييي  زيييي  ل  ثيييية ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل. 

. ضذكييا ممثيي  ( 203). ضأشييسر ممثيي  مثيوبيييس ( 202)الممدكيية المتحييدة متييتدامس
المجتمييع الييدضلت ملييى . ض  ييس ممثيي  الصييي  األمييم المتحييدة ض ( 042)التييويد 

الطظا زصورة ميجسمية  ت  ييو يا  موييي  متييتيا ضمتييتدام يمكيي  التط يي  زيي  
ل  ثيية ا  حييس  األ اييييت  ييت الصييومسل، ض ييت متييس دة ال دييدال المتييسرمة 
زييييوات  ديييى مطيييسء الييييدرات  يييت مجيييسل مكس حييية اإلرريييسب ض  بييييب التيييالم 

 .( 205)المحي ة ز ومسل ضالمطسمق الصضا ستياار  ت 

كييوت  يفييوار  يي  زييسلغ ندييي  مزاء ررسشيية الحسليية ضأ يياب ممثيي   
 يييت الصيييومسل ض يييدرور حسلييية حييييوق اإلنتيييسل،  ييييسل مل الحسلييية األمطيييية 
الهريية  ييت الصييومسل   ييار اسييتماار ضجييو  نييوات ز ثيية ا  حييس  األ اييييت 
لت  ييت ال دييد، ضيط غييت أل  حميي  المجتمييع الييدضلت  دييى  يييديم الييد م المييس

أل اييييت أض ، لتمكيطهييس ميي   طفيييو ض  تهييس ة ا  حييس  اضالدوجتييتت، ملييى ز ثيي 
زف سلية ضإلى حكومة الصومسل ثسنيس، لتمكيطهس ميي   طفيييو اله يية ا نتيسلييية 

 .( 206)  سلةزصورة 
 __________ 

 (200) S/PV.8352 9ملى  2، الصفحست . 
 . 11ملى  9الماجع نفت ، الصفحست  (201) 
 . 12الماجع نفت ، الصفحة  (202) 
 . 14لماجع نفت ، الصفحة ا (203) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (204) 
 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (205) 
 . 17، الصفحة الماجع نفت  (206) 

ة  انتييس ملييى نيياار المجدييف  قجييي   هفيييض الحييد ضأشييسرت ممثديي  
 األنصييييى ليييييوات ز ثيييية ا  حييييس  األ اييييييت  ييييت الصييييومسل حتييييى شيييي سر/

، ضأكييدت  دييى أنيي  يظيي  ميي  المهييم مواصييدة  فييض ال  ثيية 2019   اا ييا
زصيييورة  دريجيييية ضمطظمييية ضماا يييية لدظييياضف اليسئمييية. ضسيييد ت ال يييوء 

 2431لجد ييدة  مييال زييسلياار د الطهسئية اة ا لتبام زسلموا ي كولك  دى أرمي 
، ضأضييييس ت أنيييي  رغييييم أنيييي   ت ييييي  مواصييييدة   ييييم ز ثيييية ا  حييييس  (2018)

األ اييت  ت الصومسل موال الفتاة ا نتيسلية،   ن  لييم ي ييد موسييع ا  حييس  
ضيط غيييت أل  جطيييو  ال  ثييية؛مفيييا ن  مويييي   يييالضات األضرضبيييت أل  واصييي  ز 

 .( 207)ال  ثةيتسرم الراكسء الجد   ت  موي  

ضنييسل ممثيي  كسزا تييتسل مل نييي  المتيي ضليست ميي  ز ثيية ا  حييس   
  تتيي ب  ييتاأل اييييت  ييت الصييومسل ملييى نييوات األميي  الييومطت  ط غييت أ  

ألرمييية الحسسييمة التييت  تتييم مهييس التطفيييو التييايع  يياا  أمطييت. ضشييد   دييى ا
لهيكيييي  األميييي  الييييومطت ضاله يييية ا نتيسلييييية، مييييد م مطتييييق ميييي  الريييياكسء 

 .( 208)الدضليي 
 
 7الحالة  
 ي أفريقياالسالم واألمن ف 

،  ييييد المجديييف جدتيييت  2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  15 يييت  
لدطظيييييا  يييييت  ياييييييا األميييييي  ال يييييسم  ييييي  الييييييوة المريييييتاكة التسز ييييية  8402

دم ملييى  ( الييويS/2018/1006لدمجمو يية الهمسسييية لمط ييية التييسح  ) نييُ
. ضاسييتمع المجدييف ملييى محسمييست (2017) 2391المجدييف  مييال زييسلياار 

نيييييدمهس ضكيييييي  األميييييي  ال يييييسم ل مديييييييست حفيييييظ التيييييالم، ضاألميييييي  الييييييدائم 
لال حييس  األ اييييت  ضالممثيي  التييسمتلدمجمو ة الهمسسية لمط ية التسح ، 

ضمط ييييية التييييسح ، ضنسئييييب األمييييي  ال ييييسم الم طييييت زسلتيسسيييية لييييدى مييييسلت 
المرييييتاكة لاميييي  ضالييييد سع ضا سييييتجسزة لازمييييست  ييييت الييييدائاة األضرضبييييية 

 .( 209)الهسرجيةلدر ضل 

ديهييم مزاء الحسليية ضأ اب ميدمو اإلحسمست  ييت محسمييس هم  يي  ن 
 ت مط ييية التييسح ، نظيياا لتبا ييد الهجمييست اإلررسمييية، ض  ييوا ملييى  األمطية

الترييغي  الكسميي  لديييوة المرييتاكة، مييا     الييد وات التييسزية التييت أمديهييس 
 __________ 

 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (207) 
 . 26حة الماجع نفت ، الصف (208) 
 (209) S/PV.8402 11ملى  2، الصفحست . 

https://undocs.org/ar/S/PV.8352
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1006
https://undocs.org/ar/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8402
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. ( 210)األمييي  ال ييسم ملييى ضضييع اليييوة ضييم  ض ييية زموجييب الفصيي  التييسزع
الم أل مكس حيييية  حييييظ ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم ل مديييييست حفييييظ التيييي ضبيطمييييس 

لجايميية   ييا الومطييية  ييت مط ييية التييسح  ليي   تتييطى م  ميي  اإلررييسب ضا
 الل  مدية  حظى مو ية منديمييية ض حد ييد األ ضار ضالمتيي ضليست موضييوح 
أك ا مي  اليوة المرتاكة ضالجيوم الومطية ضاليوات الدضلييية، شييجع الييدضل 

 فييسق  دييى لمجمو يية الهمسسييية لمط ييية التييسح   دييى ا األ  ييسء  ييت ا
. ضنييسل األمييي  الييدائم ( 211)ضييع الطهييسئت لديييوة المرييتاكةرؤييية مرييتاكة لدو 

لدمجمو ييية الهمسسيييية لمط يييية التيييسح  مل التمويييي  اليييوي  يييم  دييييي  لدييييوة 
المرييتاكة متيييدل جييدا  ييي  الم دييغ المت هيييد زيي ، ض  يييس ملييى مميييداء متيييتوى 

 .( 212)مدموس م  جسنب المجتمع الدضلتأك ا م  الت سم  ال

األ ايييييت ليييدى ميييسلت ضمط يييية ر الممثييي  التيييسمت لال حيييس  ضكيييا  
التسح   قكيد التييبام ا  حييس  األ اييييت اليييوي  جييسن اليييوة المرييتاكة ضرحييب 
متقكيييد األميييي  ال يييسم  دييى الحسجييية المدحييية مليييى منرييسء  اييييق ليييد م الييييوة 

يكييار  ق يييدن لدييد وة الصييس رة  يي  المرييتاكة. ضذكييا أل ا  حييس  األ اييييت 
التييييسح  ملييييى مسييييطس  ض يييييية  المجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييييةرؤسييييسء  ضل 

زموجييب الفصيي  التييسزع ملييى اليييوة المرييتاكة ض مكيطهييس ميي  التمتييع متموييي  
. ضأكد نسئب األمي  ال ييسم الم طييت زسلتيسسيية ( 213)م سشا م  األمم المتحدة

ازمييييست  ييييت الييييدائاة األضرضبييييية المرييييتاكة لاميييي  ضالييييد سع ضا سييييتجسزة ل
ضرضبييييت لمهتدييييف ال مديييييست ييييية مجييييد ا   ييييم ا  حييييس  األلدريييي ضل الهسرج

التيسسية  ت جميع أنحسء مط ية التسح ، ض  سيمس   م  ل مدية التييالم 
الجسرييييية  ييييت مييييسلت، ضأشييييسر ملييييى أل ا  حييييس  األضرضبييييت نييييد أنرييييق ماكييييبا 

ة لمط ييييية لدتطتيييييق يجيييياي ضضيييي    حييييت  صيييياف المجمو يييية الهمسسييييي 
 طتييييق تيتييييا  حد يييد ا حتيسجيييست ض التيييسح  ضالجهيييست المسنحييية الدضليييية ل

 .( 214)المرتاكة يديم الد م المسلت م  المسنحي  ملى اليوة 

ضنيييييسل ممثييييي   انتيييييس مل مييييي  األرميييييية زمكيييييسل أل  واصييييي   ضل   
 ئيية الجهييو  ل ييمسل  و ة الهمسسية لمط ية التسح  مس  يوم ز  م     المجم 
  اليوة المرتاكة  ت مور الترغي  الكسميي   ييت أنيياب ضنييت ممكيي ،  أل  د  

 __________ 

)ضكييييي  األمييييي  ال ييييسم ل مديييييست حفيييييظ  4ملييييى  2الماجييييع نفتيييي ، الصييييفحست  (210) 
اليييدائم لدمجمو يية الهمسسيييية لمط يييية التيييسح (  )األميييي  6التييالم(، ضالصيييفحة 

  مسلت ضمط ية التسح (.حس  األ اييت لدى )الممث  التسمت لال  8ضالصفحة 
 . 3الماجع نفت ، الصفحة  (211) 
 . 6ض  5الماجع نفت ، الصفحتسل  (212) 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (213) 
  .11ملى  8الماجع نفت ، الصفحست  (214) 

ض  ييس ملييى  طفيييو نيياار رؤسييسء  ضل المجمو يية الهمسسييية المت دييق مطييي  ميييا  
اليوة المرتاكة ملى زسمييسكو. ض  ييس المجتمييع الييدضلت ضالمجدييف ملييى أل ييييدمس  

س   يييس   تطسسيييب ميييع  مليييى  ضل المجمو ييية الهمسسيييية لمط يييية التيييسح    مييي 
 ييت ذلييك الت ا ييست المسلييية   التحديست التييت  واجههييس رييون الييدضل، زمييس  متتوى 

الم دطة ضموار  مضس ية لتموي  الد م التيطت الييوي ميي  شييقن  أل يمكييه  ز ثيية  
األمييييم المتحييييدة المتكسمديييية المت ييييد ة األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت مييييسلت  

مييييدال.  دوجتيييتت ضالتريييغيدت  ديييى ال )ال  ثييية المتكسمدييية( مييي   ييييديم اليييد م ال 
مييي  ال ييسم الدا ييية ملييى   بيييب  يييديم  ضأ يياب أي ييس  يي   ق يييدن لتوصيييست األ 

الد م المت د  األمااف لديوة المرتاكة ميي   ييالل مطحهييس ض ييية نوييية ض طفيييو  
 . ( 521) الدوجتتت مجمو ة م   طسصا الد م 

مديييييدن  تونيييييع أل  يييييتم  يييييت    ضنيييييسل ممثييييي  ا  حيييييس  الاضسيييييت مل ض يييييد  
المتتي   اليايب اإل ييالل  يي    ييط مدموسيية لمواصييدة ال مديييست المرييتاكة،  

 .( 216)المرتاكة ضأكد  دى أرمية  تايع  مدية مطسء ثكطست  تكاية لديوة 

ضنييسل ممثيي  كسزا تييتسل مل مدييدال المجمو يية الهمسسييية لمط ييية  
التييسح   حتييسج ميي  الجهييست المسنحيية ملييى  موييي  متييتدام موييي  األجيي  

م زرييقل الحسجيية يمك  التط   ز ، ضأ اب     ق يدن لتوصيست األمي  ال ييس
ييي . ضأشييسر أي يييس ملييى أرمييية كفسلييية يح  ييداميا اليييد م ضآلييية التمو ملييى  طييي 

التكسمييي  ض  بييييب التطتييييق ميييي  الييييوة المريييتاكة ضجمييييع نيييوات األمييي   يييت 
المط يييييية، زميييييس  يييييت ذليييييك ال  ثييييية المتكسمدييييية، ض مديييييية زسر يييييسل، ضاألميييييا 

 .( 217)األ اييتاإلنديمية، ض  سيمس  مدية نواكرور التت ييو رس ا  حس  

ض  يييييس ممثييييي  الممدكييييية المتحيييييدة مديييييدال المجمو ييييية الهمسسيييييية  
لمط ية التسح  ملى   جي  ض ياة جهو رس الاامية ملييى نرييا جميييع نوا هييس 

جيييي  التصييييدي لدتهد ييييد الرييييامة زسلكسميييي  ميييي  أ المت يييييية ضإنرييييسء  طصييييا
المتبا يييد   يييا الحيييدض . ضحيييث أي يييس جمييييع الرييياكسء  ديييى أل يفيييوا،  يييت 
أنيياب ضنييت ممكيي ، زس لتبامييست المسلييية التييت ن  ورييس  دييى أنفتييهم مزاء 

 .( 218)المرتاكةاليوة 

ضنييييسل ممثيييي  كييييوت  يفييييوار مل التيييييدم المحيييياز  ييييت مطييييسء اليييييوة  
متيييييتوى    انييييى حتيييييى اآلل ملييييىل كيييييسل مرييييج س،   نييييي   المرييييتاكة، ضإ

(. S/2018/1006التون ييييست ض يييييس لمييييس ضر   ييييت  يايييييا األمييييي  ال ييييسم )
 __________ 

 . 12ض  11ماجع نفت ، الصفحتسل ال (215) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (216) 
 . 14ة لماجع نفت ، الصفحا (217) 
 . 16الماجع نفت ، الصفحة  (218) 

https://undocs.org/ar/S/2018/1006
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ضلييولك، حيييث  ضل المجمو ييية الهمسسيييية لمط ييية التيييسح   ديييى مواصيييدة 
ب لد م المت د  الجوانيي حواررس مع الراكسء الدضليي  مهدف   بيب  طتيق ا

لتف ي  اليوة المرتاكة. ضأكييد ميي  جد ييد أي ييس أنيي   يي م  زييقل نييدرات اليييوة 
يييية المريييتاكة  ديييى ا نتريييسر التيييايع ضإلمسمهيييس زسل يئييية ا جتمس يييية ضالثيس 

 .( 219)الطت يةيركالل مبايسرس 

. ضنسلييت ممثديية  ضليية موليفيييس المت ييد ة  ( 220) ضأمدييق ممييثال مثيوبيييس   
رت مثسل  ظيم ضبارييسل  دييى الجهييو  المطتييية  اليوميست مل اليوة المرتاكة 

التييت   ييولهس ا  حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة. ضأضييس ت أل ر ييض ز ييض  
لمرييتاكة ض ييية زموجييب الفصيي  التييسزع زا ت  المجدييف مييطح اليييوة ا أ  ييسء  

مييي  صيييي وبة نرييييارس ض ف يدهييييس، ضذكيييات أل ميييي  األرمييييية زمكييييسل أل  تهييييو  
 . ( 221) الصد  المجدف   وات  سجدة ضرسمة  ت روا 

ض دييى الطييييض ميي  ذلييك، أ يياب ممثيي  الو يييست المتحييدة  يي   
رأي مفيييس ن أل ميييطح مذل زموجيييب الفصييي  التيييسزع لييييف ضييياضريس إلنجيييسز 

 __________ 

 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (219) 
 . 19الماجع نفت ، الصفحة  (220) 
 . 31الماجع نفت ، الصفحة  (221) 

مهميييية اليييييوة المرييييتاكة، نظيييياا ألل مدييييدال المجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية 
 مديست  تكاية التسح  أمامت زسلف   ا فسنست نسئمة زرقل ا ض الع ز 

كييولك ملييى أل ا سييتجسزست األمطييية ضحييدرس ليي  منديم ك  مطهييس. ضأشييسر   ت
 حيي  جميييع المرييسك ، ضأضييسف أل ا  فييسق التيطييت الم ييام مييي  المجمو يية 
الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح  ضاألمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األضرضبييييت، الييييوي 

 م الدوجتييتت  ط   دى ر  نفيست ال  ثة المتكسمدة المت دية متكييسليف الييد
ة المرييتاكة  ا ييي  مندييييم ميييسلت، ريييو أنصيييى  يدمييي  ال  ثييية مليييى الييييو  الييوي

مييدى ألي  ضر  ا ييم  ط غييت أل    ييي  األمييم المتحييدة  يمييس  ييدا التطتيييق 
 .( 222)مو تضالمتس دة الفطية المتتماي   دى أسسس 

ضنييسل ممثيي  التييويد منيي   دييى اليياغم ميي  أرمييية الييد م الترييغيدت   
ضالدوجتيييتت اليييوي  يدمييي  ال  ثييية المتكسمدييية مليييى الييييوة المريييتاكة،  ييي ل ريييوا  

 .( 223)الهسصة مهس الو ية    ثة  دى  طفيو الد م    ط غت أل يمف زيدرة ال 
 __________ 

 . 22الماجع نفت ، الصفحة  (222) 
 . 20الماجع نفت ، الصفحة  (223) 

  
 اإلقليمية باتخاذ إجراءات إنفاذ   للتنظيمات اإلذن    -  رابعا 

 مالحظة 
 تطسضل اليتم الاازع الممسرسة التت ا   هس المجدف  ت اسييتهدام  

التطظيمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمييية   هييسذ مجييااءات منفييسذ  حييت ماان تيي  
الميثييييسق. ميييي   53ضإشيييياا  ،  دييييى الطحييييو المطصييييوص  دييييي   ييييت المييييس ة 

التت أ  سرس المجدييف   تطسضل األذضل ضبسلطظا ملى أل اليتم الثسلث أ الن 
ل مديييست حفييظ التييالم اإلنديمييية زسسييتهدام اليييوة  ييت  طفيييو ض يس هييس،  اكييب 
رييييوا اليتييييم  دييييى اإلذل لدمطظمييييست اإلنديمييييية ضمطظمييييست أ يييياى زس هييييسذ 

حفييظ التييالم  مجااءات منفسذ  ت سيسنست غيا التيسنست المت دية ز مديست
التطظيمييست اإلنديمييية  ييت  لك الت ييسضل مييعاإلنديمية. ضيتطسضل روا اليتم كييو

 طفيو التييداميا غيييا المط وييية  دييى اسييتهدام اليييوة التييت ا تمييدرس المجدييف 
م رييوا اليتييم  ييت نتييمي   ييا يي  رمييس:  زموجييب الفصيي  التييسزع. ضنييد ُنظييه

هيييسذ مجيييااءات منفيييسذ؛ اليييياارات المت ديييية زيييسإلذل لتطظيميييست منديميييية زس   )أ(
ت منديمية زس هييسذ مجييااءات منفييسذ سإلذل لتطظيمس)ب( المطسنرست المت دية ز 

 ض طفيورس لتسئا  داميا الفص  التسزع
 

القرررارات المتعلقررة برراإلذن لتنظيمررات إقليميررة باتخرراذ  - ألف
 إنفاذإجراءات 

المرمولة زييسلتيايا، لييم يرييا المجدييف صييااحًة ملييى  الل الفتاة  
م  الميثسق  ييت أي ميي  ناارا يي . ضمييع ذلييك،  يييد أذل المجدييف  53المس ة 

لدتطظيمييييييست اإلنديمييييييية زسسييييييتهدام اليييييييوة  ييييييسرج سيييييييسق  مديييييييست حفييييييظ 
 اإلنديمية. التالم

ة  ييت لي يييس، مييد  المجدييف، متصييا س زموجييب  فيمس  ت دق زسلحسليي  
شييهاا أ يياى األذضل الممطوحيية لدييدضل األ  ييسء  12التسزع، لمدة الفص  

”ضرت  تصاف زصفتهس الومطية أض    مايق مطظمست منديمييية“ متفتيييل 
التف   ت أ سلت ال حسر ن سلة التسح  الدي ت التييت ُيرييت    ييت أنهييس  حميي  

ملى لي يس أض مطهس،  ت انتهييسك لييياارات أسدحة أض مس  تص  مهس م  أ تدة 
ل لهييييس زيييقل  تهيييو ”جميييييع التيييداميا التيييت  يت يييييهس التيييسزية، ضأذ المجديييف

الظيياضف المحييد ة“ لدييييسم ز مديييست التفتيييل  دييك  دييى الطحييو الم ييي   ييت 
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تهايييييييب المهيييييسجاي ، جييييييد   ض يمييييييس  ت ديييييق م . ( 224)(2016) 2292اليييييياار 
زع، األذضل الم يطيييية  ييييت  جييييب الفصيييي  التييييس المجدييييف أي ييييس، متصييييا س زمو 

 الممطوحيية لدييدضل األ  ييسء   ( 2015)   2240ميي  الييياار   10ملى  7الفياات 
”ضرييت  تصيياف زصييفتهس الومطييية أض  يي  مايييق مطظمييست منديمييية“ زييقل 

د هس ب التييت  كييول ليي ل  ييت أ ييسلت ال حييا ن سليية التييسح  الدي يييت المااكيي  فييت 
ا  جييسر  أسيي سب م يوليية لالشييت سن  ييت اسييتهدامهس لتهايييب المهييسجاي  أض

زسل رييا ان النييس ميي  لي يييس، ضبييقل  حجييب المااكييب التييت ث ييت أنهييس ُ تييتهدم 
لتدك األغييااع، ضأذل لدييدضل األ  ييسء زس هييسذ ”جميييع التييداميا المتطسسيي ة 

 رييا المتجيياي  زسل ع الظيياضف المحييد ة“ لمواجهيية مهابييت المهييسجاي  أضميي 
. ض ييت كدتييس الحييسلتي ، مدييب ( 225)الييو   ييومييول زسألنريي ة المييوكورة أ ييالن

شييهاا ميي   11المجدف ملى األمي  ال سم أل ييدم ملييي   ياييياا  ييت غ ييول 
. ضأصدر المجدف أي س ميسنس رئسسيييس  ييت ( 226)ا هسذ اليااري      طفيورمس

الم  ييت ول ” وميييد التيي زرييقل ال طييد الم طيي  2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  30
غييييياب أ اييييييييس“، أكيييييد  يييييي  مييييي  جد يييييد م انتييييي  لجمييييييع حيييييس ت ا  جيييييسر 
زسألشهسص، ضشييجع  دييى زيييس ة الت ييسضل مييي  ا  حييس  األضرضبييت ضا  حييس  

سة المهييييييسجاي  ضالالجئييييييي  األ اييييييييت ضاألمييييييم المتحييييييدة مهييييييدف منيييييييسذ حييييييي 
 .( 227)لي يسضحمس تهم  دى مول متسرات الهجاة،   سيمس  ا   

مسل، أريييسب المجديييف مجيييد ا، ض يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت الصيييو  
مييية أل متصييا س أي ييًس زموجييب الفصيي  التييسزع، زسلييدضل ضالمطظمييست اإلندي 

 ييت مكس حيية الياصييطة ضالتيي و المتييدح  ييت ال حييا ن سليية سييواح   رييسرك 
الصومسل، مطرا سف  زحاية ضأسدحة ضمييسئاات  تييكاية، ض ييو يا اليوا ييد 

بضارق ضالتيييف  ضاليييد م الدوجتيييتت لييييوات مكس حييية الياصيييطة، ضاحتجيييسز الييي 
ضاألسييدحة ضمييس  تصيي  مهييس ميي  الم ييدات األ يياى المتييتهدمة  ييت ار كييسب 

. كمييس جييد  ( 228)ح  ييت ال حييا، ضالتصيياف  يهييساصييطة ضسيي و متييدأ مسل ن
شييييهاا األذضل المطصييييوص  ديهييييس  ييييت الييييياار  13المجدييييف لفتيييياة مييييد هس 

الممطوحيييية لدييييدضل ضالمطظمييييست اإلنديمييييية المت سضنيييية مييييع  (2017) 2383
لمتييدح  ييت ال حييا اصييطة ضالتيي و االتييد ست الصييومسلية  ييت مكس حيية الي

 __________ 

، (2016) 2292. انظييييييا أي ييييييس الييييييياار 1، الفييييييياة (2018) 2420الييييييياار  (224) 
  .4ض  3الفيا سل 

 . 2، الفياة (2018) 2437الياار  (225) 
. انظييا 3، الفييياة (2018) 2437؛ ضالييياار 2، الفييياة (2018) 2420ييياار ال (226) 

  .18ض  17فيا سل ، ال(2015) 2240أي س الياار 
 (227) S/PRST/2018/3.الفياة الهسمتة  راة ،  
 . 12، الفياة (2018) 2442الياار  (228) 

. ضمديييب المجديييف مليييى اليييدضل ضالمطظميييست ( 229)ن سلييية سيييواح  الصيييومسل
اإلنديمييية المت سضنيية مييع التييد ست الصييومسلية أل   دييغ المجدييف ضاألمييي  
ال ييييسم  ييييت غ ييييول  تيييي ة أشييييها زمييييس ُأحيييياز ميييي   يييييدم  ييييت اإلجييييااءات 

 .( 230)أ النالمتهوة  ت ممسر ال م  زسألذضنست الم يطة 

ض يميييييس  ت ديييييق زسلحسلييييية  يييييت جطيييييوب التيييييو ال، نيييييار المجديييييف  
ت ز ثييية زموجيييب الفصييي  التيييسزع، اإلزييييسء  ديييى المتيييتويست ال سمييية لييييوا

ة الحمسييية اإلنديمييية المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال، زمييس  ييت ذلييك نييو األمييم 
. ضنييار المجدييف ( 231)(2016) 2304التسز يية لهييس المطرييقة  مييال زييسلياار 

أل  رييم  ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال المرييسركَة  ييت 
ا نتيسلييية ض يييديَم الييد م الطييسر ضالتا ي ييست األمطييية  رصييد ضنييف ممييالقآلية 

لهييييس  ييييت  طفيييييو ض  تهييييس  ييييت رصييييد ضنييييف ممييييالق الطييييسر ضالتحيييييق مطيييي ، 
ضالمرسركَة مطرسر  ت  م  الدجطة المرتاكة لداصد ضالتيييم ض يديَم الييد م 

. ضأرسب المجدف أي س زجميع األمااف، زمييس  ييت ذلييك المطظمييست ( 232)ل 
مييع  ايييق اله ييااء، زتيي    نديمييية، ملييى ضييمسل الت ييسضل ديمييية ض ضل اإلاإلن

مطهييس  ييو يا أي م دومييست  ت دييق ز مديييست الطييي  غيييا المريياضع لدثيياضات 
. ض  ييس المجدييف أي ييس الدجطيية المرييتاكة لداصييد ( 233)ميي  جطييوب التييو ال

ضالتيييم ملى ممالع المجدييف  دييى الم دومييست ذات الصييدة، زمييس  ييت ذلييك 
الطييباع  ييت جمهورييية  مييااف لال فييسق المت دييق زحيي هييس لتطفيييو األزرقل  يييم

جطوب التو ال، ض ييدرس زس فييسق ضنييف األ مييسل اليتسلييية ضحمسييية المييدنيي  
 .( 234)اإلنتسنيةض يتيا ضصول المتس دات 

ضا هيييو المجديييف  يييدة نييياارات ا تييياف  يهيييس زسليييد م المييييدم مييي   
المطظمييست اإلنديمييية ض ضل اإلنديمييية  ييت  طفيييو  ييداميا الجييباءات المت دييية 

ييييديم ريييوا اليييد م.  ييييد هيييس مليهيييس   زجمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى أض مديييب  ي 
المجديييف، متصيييا س زموجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق، جمييييع  شيييجع

اليييدضل األ  يييسء، ض  سييييمس اليييدضل األ  يييسء  يييت الجمس ييية ا نتصيييس ية 
لييدضل ضسييط أ ايييييس ضالجمس يية ا نتصيييس ية ضالطيدييية لوسييط أ ايييييس،  ديييى 

 ديهيييس  يييت  اسيييتهدام مجيييااءات اإل  يييسر المتييي ق ضاإل فيييسء المطصيييوص
 __________ 

  .14، الفياة (2017) 2383. انظا أي س الياار 14الماجع نفت ، الفياة  (229) 
 . 32، الفياة (2018) 2442الياار  (230) 
. ضلمبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي  ض ييييية نييييوة 6لفييييياة ، ا(2018) 2406 الييييياار (231) 

 الحمسية اإلنديمية، انظا الجبء ال سشا، اليتم األضل.
 ‘.3‘ ض ’2’( )  7، الفياة (2018) 2406الياار  (232) 
 . 21، الفياة (2018) 2428الياار  (233) 
 . 25الماجع نفت ، الفياة  (234) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
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 ة جميييع أنييواع األسييدحة ضال تييس  المتصيي  مهييس حظا  وريييد األسييدحة، إل ييس
. ضأكد المجدف أي س ( 235)ملى اليوات المتدحة لجمهورية أ ايييس الوس ى
أل  جييياي  (2013) 2127أل مييي  المهيييم لدجطييية المطريييقة  ميييال زيييسلياار 

م طيييية ضالمطظميييست اإلنديميييية مييية ميييع اليييدضل األ  يييسء السضرات مطتظمرييي 
ض ضل اإلنديمية لكفسلة التطفيو الكسم  لحظا  وريد األسدحة ضحظييا التييفا 

. ض ييالضة  دييى ذلييك، رحييب المجدييف زسلتييداميا التييت ( 236)ض جميد األصييول
ا هييو هس الييدضل األ  ييسء  ييت الميي  ما الييدضلت الم طييت زمط ييية ال حييياات 

 حة ا ستغالل غيا اليييسنونت لدمييوار  م س رة اإلنديمية لمكسلتطفيو ال الك اى 
ضحييث  . ( 237)2010ال  ي ييية،  دييى الطحييو الييوي أنييان م ييالل لوسييسكس ل ييسم 

المجدييييف جميييييع األمييييااف، ضكييييولك المطظمييييست اإلنديمييييية ض ضل اإلنديمييييية،  
 دييى كفسليية الت ييسضل مييع  ايييق اله ييااء الم طييت زجمهورييية أ ايييييس الوسيي ى  

مهورييية أ ايييييس الوسيي ى ضالييدضل  ة أ  ييسئ ، ضحييث كييولك ج ضضييمسل سييالم 
المجسضرة لهس ضالدضل األ اى األ  سء  ت الميي  ما الييدضلت الم طييت زمط ييية  
ال حييياات الك يياى  دييى الت ييسضل  دييى الصيي يد اإلنديمييت لدتحييييق  ييت أمييا  
الرييي كست اإلجااميييية ضالجمس يييست المتيييدحة ال يييسل ة  يييت اسيييتغالل الميييوار   

س  يييت ذليييك اليييورب ضالميييسس ضصيييييد  الييييسنول ض هاي هيييس، زمييي ي يييية  يييسرج  ال   
األحيسء ال اية ضا  جسر مهس ز اق غيا مريياض ة، ضلمكس حيية  دييك الريي كست  

ميتييسض، أ يياب المجدييف    -. ض يمس  ت دييق زسلحسليية  ييت غيطيييس  ( 238) ضالجمس ست 
 يي    مييي  لدجهيييو  التييت   يييولهس الجمس ييية ا نتصييس ية ليييدضل غييياب أ اييييييس  

شييي سر/  اا ا    4لازمييية، ضأحيييسر  دميييس زياارريييس المييي ر   ل حييي  سيييايع  ل يييمس 
اليسضييت زفيياع جييباءات  دييى ميي  ي اندييول  طفيييو ا فييسق كونييسكاي    2018

ايق التت ضض تهس الجمس ة ا نتصس ية لدضل غيياب  زرقل  طفيو  اي ة ال  
 .( 923)ميتسض   -غيطيس أ ايييس لتتوية األزمة التيسسية  ت  

 
المناقشررات المتعلقررة برراإلذن لتنظيمررات إقليميررة باتخرراذ   - باء

 إجراءات إنفاذ وتنفيذها لسائر تدابير الفصل السابع 
 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، أشييسر مهتدييف أ  ييسء المجدييف  

ملى اإلذل لتطظيمست منديمييية زس هييسذ مجييااءات منفييسذ. ض دييى الطحييو الم ييي  
لمتحيييييدة ي  األميييييم اأ نيييييسن، ركيييييبت مطسنريييييست المجديييييف  ديييييى ال النييييية مييييي 

 __________ 

 . 8، الفياة (2018) 2399الياار  (235) 
 . 25اة الماجع نفت ، الفي (236) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (237) 
 . 37ض  36الماجع نفت ، الفيا سل  (238) 
 . 5، الفياة (2018) 2404الياار  (239) 

ضالجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس  ييت سيييسق األزميية التيسسييية  ييت 
ع الجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييييس لجييباءات ميتسض ض ا  -غيطيس 

( كمييس ركييبت  دييى مونييف ا  حييس  األ اييييت ميي  8 ديهييس )انظييا الحسليية 
، الييوي أحييسل زموج يي  المجدييف الحسليية  ييت (2005) 1593 طفيييو الييياار 

 (.9ة حسل)انظا ال  ار ور ملى المحكمة الجطسئية الدضلية
 
 8الحالة  
 بيساو -الحالة في غينيا  

  8182،  يييييييد المجدييييييف جدتييييييت   2018شيييييي سر/  اا ا    14 ييييييت   
ميتييسض ضأنريي ة    -لدطظييا  ييت  يايييا األمييي  ال ييسم  يي  الت ييورات  ييت غيطيييس  

ميتييييييسض    - ييييييت غيطيييييييس    طييييييسء التييييييالم مكتييييييب األمييييييم المتحييييييدة المتكسميييييي  ل  
 (S/2018/110  الميييدم  مييال زييسلياار )ضاسييتمع المجدييف  ( 2017)   2343 .

ضرئيييف  ميتييسض   -ملى محسمتي  م  الممث  الهسص لامي  ال ييسم  ييت غيطيييس  
ميتييسض، ضميي  ممثيي  ال اازييي ،  -تكسم  ل طسء التالم  ييت غيطيييس المكتب الم

ميتسض  ت لجطة مطييسء التييالم. ض يمييس  ت دييق  -زصفت  رئيف  ركيدة غيطيس 
زييسلت ورات  دييى الصيي يد اإلنديمييت، أمدييغ الممثيي  الهييسص المجدييف زييقل 
نييد  ريئة رؤسسء  ضل ضحكومست الجمس ة ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس

، جييباءات 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  27ااررييس الميي ر  ت،  مييال زي اضيي 
 يييييا ا ُي ت يييييا أنهيييييم ي انديييييول  طفييييييو ا فيييييسق  19محيييييد ة األريييييداف  ديييييى 

كونيييييسكاي. ضأمديييييغ المجديييييف كيييييولك زيييييقل المجمو ييييية الهمسسيييييية لدرييييياكسء 
اإلنديميييييي  ضالييييدضليي  الم لفيييية ميييي  ممثدييييت ا  حييييس  األ اييييييت، ضجمس يييية 

الجمس ييية ا نتصيييس ية لييدضل غييياب أ اييييييس، ا غسلييية، ض يييية زسل  ال دييدال الطسم
   بال  واص ،  حت نيس   ،  طتيييق  ضا  حس  األضرضبت، ضاألمم المتحدة، 

الجهييو  ضإرسييسل الاسييسئ   ييت الدحظييست المطسسيي ة مهييدف  هيئيية ميئيية متييتياة  
ضموا ييييية لدحييييوار مييييي  اليييييس ة التيسسيييييي . ضأكييييد أل ميييي  المهييييم أل  واصيييي   

ى األرمييية المحورييية   فييسق كونييسكاي ضأل يكييار  د مجييد ا  ديي التقكي  المجدف 
 .( 240)غاب أ ايييس اإل ااب      م  الكسم  لدجمس ة ا نتصس ية لدضل  

وار، الييوي أ يياب  يي  ندييي  مزاء المييقزق ثيي  كييوت  يفيي ضنييسل مم 
ميتييييسض، مل الجييييباءات التييييت  اضييييتهس الجمس يييية  -التيسسييييت  ييييت غيطيييييس 

ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس رييت  لييي  نييوي  دييى  بمهييس  دييى م ييااج 
ال دييد ميي  أزميية مييسل أمييدرس. ضنييسل منيي   ت ييي  أل ُ   ييَّق زقنصييى نييدر ميي  

التحد يييد   دييييق مريييسركة    ديييى ضجييي  التيييت  ريييمالصييياامة ريييون التيييداميا 
جميع األشهسص الم طيي   ييت أنريي ة الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب 

 __________ 

 (240) S/PV.8182 4ملى  2، الصفحست . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ar/S/2018/110
https://undocs.org/ar/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8182
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ض ييييياع حظيييييا  ديييييى سيييييفارم، ضر يييييض ميييييطحهم أض ميييييطح أسيييييارم  أ اييييييييس، 
 قشياات، ض جميييد أصييولهم المسلييية. ضرطييق الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب  

حظيييى    مليييى أل    ييي    د ييي   أ اييييييس  ديييى ا هسذريييس لهيييون التيييداميا، ضأ ييياب 
متق يييد   ييسل ميي  جسنييب ا  حييس  األ اييييت، ض  ييس المجدييف ملييى  يييديم الييد م  
الكسمييي  لدجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل غييياب أ اييييييس  ديييى نحيييو يصيييب  يييت  

ميتييسض. ضحييث أي ييس    -مصييدحة  حييييق التييالم ضالوئييسم الييومطت  ييت غيطيييس  
 دييى  م المتحييدة  بييت ضاألميي جمس ة ال دييدال الطسمييية زسل ا غسلييية ضا  حييس  األضرض 

  ييم الجهييو  التييت   ييولهس الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس مهييدف  
 .( 241)كونسكاي التطفيو الف سل لدتداميا الاامية ملى كفسلة ا لتبام زس فسق 

لجمس يية ا نتصييس ية  د   مييدضر ا مثيوبيس ملى المري ضان مت ممثدة  
لييدضل غيياب أ ايييييس، ض حظييت أنيي   ط غييت لدمجدييف أل ي ييبز نيياار الجمس يية  
ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس ضا  حس  األ اييت ضأل    ييث رسييسلة ضاضييحة  

. ضأشييس ت ممثديية الو يييست  ( 242) ضموحدة ملى جميع األمااف  ييت رييوا الصييد  
درم التد ة ضإرغييسمهم  دييى  سس ة م  مي لجهو  الم وضلة لمح المتحدة أي س زس 

 . ( 243) ميتسض  -الييسم زمس رو صواب لمس  ي   يا ش ب غيطيس 

ض  ت ممثدة  انتس المجدييف ملييى زيييس ة ال ييغط  دييى الجهييست  
ميتيييسض،  وسيييي  ميييسريو  يييسز،  -الفس دييية المحديييية، ض  سييييمس رئييييف غيطييييس 

. ضأضييس ت ملييى  حميي  متيي ضليس هسميتييسض  -ضالييد ع زييسألمااف  ييت غيطيييس 
ميييييي   ييييييالل الييييييياار  2012 ييييييت  ييييييسم  ُ اضييييييتسئديييييية مل جييييييباءات نييييييد ن

، ضيمكيي  ا هييسذ  ييداميا مضييس ية زييس نتاال مييع  دييك التييت (2012) 2048
ديييية . ضنسلييييت ممث ( 244)ا هييييو هس الجمس يييية ا نتصييييس ية لييييدضل غيييياب أ ايييييييس

جهييييو  الوسييييسمة التييييت   ييييولهس الجمس يييية د م ضي يييييد رولطييييدا مل مدييييدرس  يييي 
هس لجييباءات، ض  ييت المجدييف ملييى  ا نتصس ية لييدضل غيياب أ ايييييس ضَ ْاضييَ
  ييم الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس زحييبم، ضرأت أل ذلييك رييو 
مس  ط غت أل يف د   ت حسليية أي مطظميية منديمييية أ يياى  ييت أ ايييييس  تييولى 

 .( 245)المط ية ت  الم ضاألم الم س رة  ت صول الت زمسم

 يياع  ييداميا ممسثديية اسييتطس ا ملييى أحكييسم ز مكسنييية  ض يمييس  ت دييق 
، نسل ممثيي  ا  حييس  الاضسييت مل الهييدف الائيتييت (2012) 2048الياار 

 __________ 

 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (241) 
 . 10الماجع نفت ، الصفحة  (242) 
 . 9الماجع نفت ، الصفحة  (243) 
 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (244) 
 . 18الماجع نفت ، الصفحة  (245) 

 مدييية لدياار رو است س ة الطظسم الدستوري، ضرو أما ُأنجب ميي  الطسحييية ال
 -تييقلة نفتييهس، نييسل ممثيي  غيطيييس  ت دييق زسلم. ض يمييس ( 246)مطييو  ييدة سييطوات

ميتسض مل م  غيا الماجح أل    ي الجباءات ملى نييبع  تييي  األزميية ميي  
 .( 247) كتيةيمك  أل    ي حتى ملى نتسئ  

، 2018شيييي سر/  اا ا  28الم ييييو ة  يييت  8194ض يييت الجدتييية  
نيييسنل المجديييف ض يييية مكتيييب األميييم المتحيييدة المتكسمييي  ل طيييسء التيييالم  يييت 

ضنييسل ممثيي  كييوت  يفييوار،  . (2018) 2404ميتسض ضا هييو الييياار  -طيس غي 
زصيييفت  الجهييية اليسئمييية  ديييى صييييسغة اليييياار، مل اليييط  متيييوازل ضي كيييف  
الحيسئق  دى أرع الوانع، ضند حظيت صيسغت  زسلت ييسضل الكسميي  ضالرييسم   

المجدييييف  احييييب زييييسلياار الييييوي ا هو يييي  الجمس يييية    ميييي  الجميييييع. ضنييييسل مل 
زفيياع جييباءات    2018شيي سر/  اا ا    4ل غاب أ ايييس  ييت  تصس ية لدض ا ن 

 ديييى مييي  ي انديييول  طفييييو ا فيييسق كونيييسكاي، ضذكيييا أل المجديييف  ثطيييت أي يييس  
 ديييييى الرييييياكسء اليييييدضليي ، زميييييس  ييييييهم األميييييم المتحيييييدة ضا  حيييييس  األ ايييييييت  

أ اييييييس ضا  حيييس  األضرضبيييت ضمجمو ييية  ضالجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل غييياب  
 .( 248)مت س اة     غسلية، لمس مولون م  جهو  سمية زسل ا ال ددال الط 

ضأ ييياب ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية  ييي  رأي مفيييس ن أل الجيييباءات  
 ط غت أ   رك  الوسيدة الوحيدة لح  الحسليية الاارطيية  ييت ال دييد، ضنييسل منيي  

ضم سشييييياة لمتيييييس دة األميييييااف  يجيييييب أل  كيييييول رطيييييسك مريييييسركة  مديييييية
يمهيييد ال اييييق نحيييو  حييي   يييو ييت التيسسيييية الفس دييية  ديييى التوصييي  مليييى

التح ييياات لالنتهسزييست التريياي ية المي ديية. ض ييت رييوا الصييد ، انتيياح أل 
 واصيي  أ  ييسء المجدييف مجييااء ا صييس ت ضثيييية مييع األمييااف التيسسييية 

 .( 249)مدتبمميتسض زغية التوص  ملى ح   -الفس دة  ت غيطيس 

ل التحيياك الجييايء الييوي نسمييت  المتحييدة م   ضنسلييت ممثديية الو يييست  
ز  الجمس ة ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييييس لفيياع جييباءات محييد ة الهييدف  
 دييييى ميييي  ي اندييييول  مدييييية التييييالم  ط ييييع ميييي  الاغ يييية  ييييت حييييثهم  دييييى أل  

مل الجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل غييياب  يصييي حوا جيييبءا مييي  الحييي . ضنسليييت  
ك  مكسل ميي  حيييث  نديمية  ت  أ ايييس  ث ت أنهس مثسل يحتوى لدمطظمست اإل 

 . ( 250) غسم يس است دا رس   هسذ   وات ص  ة،  دى غاار مس   دت  ت  
 __________ 

 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (246) 
 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (247) 
 (248) S/PV.8194 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 4فت ، الصفحة الماجع ن (249) 
 . 5الماجع نفت ، الصفحة  (250) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8194
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ضنسل ممث  ا  حس  الاضست، الوي أكد أل ا  تااف الوار   ييت  
يييييييو  ميييييي  جسنييييييب الجمس يييييية س ت  يييييياع نزحيييييي  (2018) 2404الييييييياار 

ا نتصس ية لدضل غاب أ ايييس   ي طت موا ية المجدف  ديهييس، ضذكييا أل 
وحييييييدة ريييييت الجيييييباءات التيييييت يفاضيييييهس الجيييييباءات الدضليييييية المرييييياض ة ال

المجديييف، ض ييييس لدفصييي  التيييسزع مييي  الميثيييسق. ضا تييياع أي يييس  ديييى أي 
صييييسغة مييي   محسضلييية، يجييياي اليييييسم مهيييس  ييي  ماييييق المجديييف، إل  يييسل

شقنهس أل  رون روا الم دأ األسسست  ت اليسنول الدضلت أض  ستهدام ذلييك 
ع زصييورة انفاا ييية، ا  تااف  ت مضفسء الرا ية  دييى الييييو  التييت ُ فيياَ 

ب م التيي ت ملييى  حيييهيييس.  ضذلييك زغييض الطظييا  يي  أي نوايييس ن يدييية نييد  ييُ
ة ضيية زسإلضييس ضنييسل مل الجييباءات ا نفاا ييية، ض  سيييمس الجييباءات المفاض 

مليييييى التيييييداميا التيييييت سييييي ق أل ضا يييييق  ديهيييييس المجديييييف،    جيييييدي نف يييييس، 
 .( 251)دهسم  ح   ي م  ملى زيس ة  ص يد األزمست مد   ض 
 
 9الحالة  
 تقارير األمين العام عن السودان وجنوب السودان 

،  ييت  2018حبياال/ ونييي     20 ييت    8290 يييد المجدييف جدتييت    
األمييي  ال ييسم  يي  التييو ال ضجطييوب التييو ال“،    ” يييسريا ممسر ال طد الم طييول 

اائم  ضركب  يهس  دى التحييق الوي  جاي  المحكميية الجطسئييية الدضلييية  ييت الجيي 
دَّ ى ار كسمهييس  ييت مط ييية غيياب  ار ييور زسلتييو ال. ض ييالل الجدتيية،   التييت  ييُ
أشسر ممث  مثيوبيس ملى أل ا  حييس  األ اييييت نييد   ييس ملييى   ديييق اإلجييااءات  

و ال،  مييا ال ريييا، ضنييد حييث المجدييَف  دييى سييحب محسليية  ئيييف التيي ضييد ر 
ر  الي ييييية. ضبيطمييييس ذكييييا أل مواصييييدة الي ييييية ليييي   يييي  ي م  ملييييى اإلضيييياا 
زمصييدانية المجدييف، نييسل مل متييتوى ال طييف الي دييت نييد انهفييض زرييدة ميياة  
أ يييياى، مرييييياا ملييييى أل ا سييييت ااع ا سييييتاا يجت المرييييتاك الييييوي أجيييياان  

 . ( 252) أكد ذلك حدة ند  مم المت ا  حس  األ اييت ضاأل 

ضأ ييياب ممثييي  ميييياض مجيييد ًا  ييي   ق ييييدن ل مييي  مكتيييب المد يييية  
ال سمة لدمحكمة، ضأ اب    أسف  ألل ز ض الييدضل األمييااف  ييت نظييسم 
رضمييس األسسسيييت لييم  يييف زسلتبامهيييس زسلت ييسضل ميييع المحكميية. ضرحيييب أي يييًس 

مهييدف  2016ضل/ يتييم ا ل األزسلم س رة التييت أمديتهييس نيوزيدطييدا  ييت كييسنو 
 .( 253)المحكمةمتثسل ألضاما م سلجة مركدة  دم ا 

 __________ 

 . 4صفحة الماجع نفت ، ال (251) 
 (252) S/PV.8290 9، الصفحة.  
  .10الماجع نفت ، الصفحة  (253) 

ض  ييس ممثيي  الصييي  المجدييف ضالمحكميية ملييى ا حتيياام الكسميي   
لتيس ة التو ال، ضم سلجيية الرييواغ  المريياض ة التييت أ يياب  طهييس ا  حييس  
 األ اييييييت ضحكوميييية التييييو ال، ضا حتيييياام الكسميييي  آلراء ا  حييييس  األ اييييييت

 .( 254) جسردهسسم ة الدضل ال ابية، التت   يمك  ضج

ضأ يياب ممثيي   ضليية موليفيييس المت ييد ة اليوميييست  يي   ق يييدن ل ميي    
المحكمييية ضحثهيييس  ديييى ا ن يييمسم مليييى جهيييو  المجتميييع اليييدضلت، ض  سييييمس  
المطظمست اإلنديمية، لت بيب ال مديست التيسسية  ت التو ال، ض  سيمس  دييك  

ضنييسل مل الت ييسضل ضالتطتيييق مييي   الدضحة لدتييالم  ييت  ار ييور.   ة المت دية موثيي 
المحكمييية ضا  حيييس  األ ايييييت أمييياال زسلغيييس األرميييية،  ديييى الطحيييو اليييوار   يييت  

، ضذكيييييييا أل التييييييبام ا  حيييييييس  األ اييييييييت زمكس حييييييية  ( 2005)   1593الييييييياار  
حييو الم ييي   ييت نسنونيي   مييا   يمكيي  منكييسرن،  دييى الط أ اإل ييالت ميي  ال يييسب  

التقسيتيييت. ض  يييس مليييى منسمييية حيييوار مطيييسء ميييي  ا  حيييس  األ ايييييت ضالمحكمييية  
 . ( 255) الثية لتيتيا ا ض الع زسأل مسل ال اضرية ض  بيب 

ضنييييسل ممثيييي  غيطيييييس ا سييييتوائية مل ض ييييد مدييييدن يرييييسما ا  حييييس   
األ اييييت مونفيي  ميي  اإلجييااء الييوي ا هو يي  المحكميية زرييقل  ار ييور، ضنييسل 
مل المحكمة    تمتع مو ييية ا هييسم رئيييف ي يي دع زكسميي  مهسميي . ضان ييم 

لديييييد وة مليييييى ضنيييييف  مليييييى ال ديييييب اليييييوي ندمييييي  ا  حيييييس  األ ايييييييت ميييييااراً 
 .( 256)الي يةإلجااءات ضد رئيف التو ال ضسحب محسلة ا

ضنييييسل ممثيييي  الكويييييت مل مدييييدن، زصييييفت  ال  ييييو ال ابييييت  ييييت  
ا زييييييسلياار  الييييييوي ا هو يييييي  اليميييييية ال ابييييييية الثسنييييييية  514المجدييييييف،  ييييييوكه

ضاليييوي يمثييي  المونيييف ، 2010م  يييس ضال رييياضل الم ييييو ة  يييت سيييات  يييت
ال ابت م  مجااءات المحكميية ضييد رئيييف التييو ال ضرييو: ر ييُض  تييييف 
م س أل ال دالة الدضلية ضر ض استهدامهس لدطي  م  سيس ة الييدضل ضضحييد هس 
ضاسييتيااررس  حيييت سييتسر ال دالييية الجطسئييية الدضليييية، ضالتقكيييُد  ديييى ضييياضرة 

. ضأشييسر أي يييس ( 257)اسييتيالل ة ض احتيياام سيييس ة التييو ال ضسيييالمت  اإلنديمييي 
ملى أل نيياار المحكميية لييم يحييظ مييد م المطظمييست اإلنديمييية التييت التييو ال 
  ييييو  يهييييس، مثيييي  جسم يييية الييييدضل ال ابييييية ضا  حييييس  األ اييييييت ضمطظميييية 

 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الصفحة  (254) 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (255) 
 . 14الماجع نفت ، الصفحة  (256) 
موجهيية ملييى رئيييف مجدييف األميي  ميي   2010نيتييسل/أماي   19رسييسلة م ر يية  (257) 

(، S/2010/204الماانييب الييدائم لجسم يية الييدضل ال ابييية لييدى األمييم المتحييدة )
  .63ملى  61الصفحست 

https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8290
https://undocs.org/ar/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ar/S/2010/204
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الت ييسضل اإلسييالمت، ضرييت كدهييس مطظمييست نييس رة  دييى ا هييسذ مجييااء  ضلييت، 
 .( 258)الميثسق دى الطحو المطصوص  دي   ت الفص  الثسم  م  

ضنيييسل ممثييي  كسزا تيييتسل مل كسزا تيييتسل   كيييد، موصيييفهس ماان يييس  
 ييت ا  حييس  األ اييييت،  دييى الييدضر الحسسييم الييوي    ييي  ا  حييس  األ اييييت 

 __________ 

 (258) S/PV.8290 15، الصفحة . 

 ت ح  األزمة  ييت  ار ييور ض ييو ة التييالم ضال داليية ملييي . ضانتيياح أل  ق ييو 
أل  جاي حييوارا يت ض أل اي المحكمة  ت ا  ت سر المونف الموحد لال حس  ا

ميييييع الدجطييييية المفتوحييييية ال  يييييوية ليييييوزراء الهسرجيييييية الم طيييييية زسلمحكمييييية 
 .( 259)الدضليةالجطسئية 

 
 __________ 

 . 18الماجع نفت ، الصفحة  (259) 
  

 تقديم التنظيمات اإلقليمية التقارير عما تضطلع به من أنشطة   -  خامسا 
 في مجال صون السالم واألمن الدوليين

 مالحظة 
  حث اليتم الهسمف متقلة  يديم التطظيمست اإلنديمية التيسريا  

 الدضليي   ت  مس    دع ز  م  أنر ة  ت مجسل صول التالم ضاألم 
م ال حييث  ييت نتييمي   ييا يي  رمييس:  54ممسر المس ة  م  الميثسق، ضند ُنظييه

التطظيميييييييييييست اإلنديمييييييييييييية التيييييييييييييسريا؛ )أ( اليييييييييييياارات المت دييييييييييييية متيييييييييييييديم 
 المطسنرست التت  طسضلت  يديم التطظيمست اإلنديمية التيسريا. )ب(
 

 التقارير القرارات المتعلقة بتقديم التنظيمات اإلقليمية  - ألف 
ا المجديييف  يييت ناارا ييي     يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع، ليييم يريييِّ

م  الميثسق. ضمع ذلك،  يد مدب المجدف  54مشسرة صايحة ملى المس ة 
اإلنديمييييية، ض  سيييييمس ا  حييييس  األ اييييييت، أل  يييييدم ملييييي   ملييييى المطظمييييست

ي  ال ييسم، زرييقل متييسئ  ميي  ن ييي   يييسريا، ممييس م سشيياة أض  يي  مايييق األميي 
الت سضل  ت مجييسل التييالم ضاألميي  مييي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت، 
ييييت ض  سيييمس  يمييس  ت دييق ز مديييست   ييم التييالم، مثيي  ز ثيية ا  حييس  األ ا 

سل، ضاليييييوة المرييييتاكة التسز يييية لدمجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية  ييييت الصييييوم
ال داليييية ا نتيسليييية  يييت جطييييوب التيييسح   يييت ميييسلت، ض  ييييم منريييسء آلييييست 

 أ نسن. التو ال،  دى الطحو الم ي  زمبيد م  التفصي 

 فيمس  ت دق زسلحسلة  ت مسلت، مدب المجدف ملى األمي  ال ييسم  
 يييت  (2018) 2423يييياار أل يييييدم، مييياة كييي  ثالثييية أشيييها ز يييد ا هيييسذ ال

،  ياياا    التطتيييق ض  ييس ل الم دومييست ضالييد م 2018 حبياال/ وني  28
الترغيدت ضالدوجتتت المت س ل مي  ز ثة األمم المتحدة المتكسمديية المت ييد ة 

ضاليييوة ضاألميي  المسلييية، األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت، ضنوات الد سع 
 .( 260)مسلتالمرتاكة، ضاليوات الفانتية، ضب ثست ا  حس  األضرضبت  ت 

 __________ 

  ‘.3’ 70، الفياة (2018) 2423الياار  (260) 

 2442جدف، زموجب الياار ض يمس  ت دق زسلصومسل، مدب الم 
، مليييييى اليييييدضل ضالمطظميييييست اإلنديميييييية المت سضنييييية ميييييع التيييييد ست (2018)

الصومسلية أل   دغ المجدف ضاألمي  ال سم،  ت غ ول  تيي ة أشييها ميي  
سر ال م  ا هسذ الياار، زمس ُأحاز م   يدم  ت اإلجااءات المتهوة  ت مم

ضالتيي و الممطوحيية  ييت الييياار  يمييس  ت دييق زمكس حيية الياصييطة زسألذضنييست 
. ضمدييب المجدييف أي ييس ملييى ا  حييس  األ اييييت أل ( 261) حيياالمتدح  ييت ال

ي ديييع مجديييف األمييي  زسسيييتماار ضانتظيييسم  ديييى  طفييييو ض يييية ز ثييية ا  حيييس  
األ اييييييييت  ييييييت الصييييييومسل، زمييييييس يرييييييم  م ييييييس ة ريكدتهييييييس   مييييييس لده يييييية 

ا الصد ، مدب المجدف ملى ا  حس  األ اييييت أل . ض ت رو( 262)تيسليةا ن 
 يييديم  يياضع شييفوية لدمتييتجدات ضمييس   يييي     دييغ المجدييف  يي  مايييق

 ومييس،  دييى أل ييييدم التيايييا اله ييت  120   ثالثيية  يييسريا   ييية، كيي  
. ضمديييب ( 263)2018 رييياي  الثيييسنت/نو م ا  15األضل  يييت مو يييد أنصيييسن 
األضل  دييييى   يييية إل ييييس ة  يحتييييوي التيايييييا اله ييييتالمجدييييف كييييولك أل 

 .( 264)الطظسميي األ اا  التركي   راح زسلتفصي  ماائق  هفيض متتوى 

ض يمس  ت دق زسل طد الم طييول ” يييسريا األمييي  ال ييسم  يي  التييو ال  
، ملييى (2018) 2418ار ضجطوب التو ال“، مدب المجدف، زموجب اليا 

األمييييي  ال ييييسم أل ييييييوم، زسلتطتيييييق مييييع آلييييية رصييييد ضنييييف ممييييالق الطييييسر 
، زييسإلمال  2018حبياال/ ونييي   30ضالتا ي ست األمطية ا نتيسلييية، زحدييول 
ي أ مييسل ، أ2018أيسر/مييس و  31 مييس مذا ضن ييت، مطييو ا هييسذ الييياار  ييت 

 __________ 

لدمطظميست    . ضلمبيد م  الم دومست  ي  اإلذل 32، الفياة ( 2018)  2442الياار  (261) 
 ألف أ الن. -اإلنديمية زس هسذ مجااءات منفسذ  ت الصومسل، انظا اليتم الاازع 

 . 9، الفياة (2018) 2431الياار  (262) 
 الماجع نفت .  (263) 
 ماجع نفت . ال (264) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8290
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
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. ( 526)ال   مس مذا  وصدت األمااف ملى ا فسق سيسست  مدتنتسل، ضاإلم 
ضمدب المجدف أي س ملى األمي  ال سم أل ييييدم، ميي   ييالل  يييسريان التييت 

 وميييس، م دوميييست زريييقل المتيييس دة التيطيييية  90 ا  هيييس مليييي  زسنتظيييسم كييي  
لمجدييف . ض  ييس ا( 266)الميدمة إلنرسء المحكمة المهتد ة لجطوب التييو ال

المحيياز  ييت ملى أل ُي د    دى الم دومست المت دية زسلتيدما  حس  األ ا 
 ت منرسء المحكمة المهتد ة لجطوب التو ال، ضأ اب    ا تبام ، ز د 
 ديت  يسريا األمي  ال سم، مجااء  يييم لا مييسل المطجييبة  ييت سيي ي  منرييسء 

 .( 267)المهتد ة المحكمة
 __________ 

 . 3، الفياة (2018) 2418الياار  (265) 
 . 34الفياة  ،(2018) 2406الياار  (266) 
 الماجع نفت .  (267) 

 يميييس  ت ديييق زسلحسلييية  يييت  ار يييور، مديييب المجديييف مليييى األميييي   
ال يييسم ض  يييس رئييييف مفوضيييية ا  حيييس  األ ايييييت مليييى أل يييييدمس م دوميييست 

 وميييس،  ييي  التييييدم  90مفصيييدة، ضيييم  التييييسريا المطتظمييية الميدمييية كييي  
 يايييا ج ييية ضالم شيياات المحييد ة  ييت محيياز صييوب  حييييق الطيييسر الما ال

األمي  ال سم    ال مدية المهتد ة لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت 
 .( 268)(S/2018/912) 2018  راي  األضل/أكتوبا 12 ار ور الم ر  

رات المتهيييييوة  يييييالل الفتييييياة نييييييد  جمييييييع اليييييياا   3 ت يييييم  الجيييييدضل   
ا سييت ااع  يمييس  ت دييق زييس لتبام ز زيييسء المجدييف  دييى  دييم زسألنريي ة التييت  
 اض د ت مهس التطظيمست اإلنديمية م  أج  صول التالم ضاألم  الدضليي . 

 __________ 

 (268) S/PRST/2018/19 .الفياة التسز ة ، 

 
 3الجدضل 

 نشطتهاالتنظيمات اإلقليمية عن أن القرارات المتعلقة بتقديم تقارير م

 الجهة الميدمة لدتيسريا الفياات الياارات ال طد 
ال طييييييييييييو  الهسصييييييييييييية      

م ديييييييييييدال ضمطييييييييييييسمق 
  هسز يط

  (2018) 2423الياار  الحسلة  ت مسلت
  2018حبياال/ وني   28

 األمي  ال سم لامم المتحدة ‘3’ 70الفياة 

  (2018) 2431الياار  الحسلة  ت الصومسل
  2018 موز/ ولي   30

 ا  حس  األ اييت،    مايق األمي  ال سم 9الفياة 

  (2018) 2442الياار   
 2018 راي  الثسنت/نو م ا  6

 ة المت سضنة مع التد ست الصومسليةالدضل ضالمطظمست اإلنديمي 32الفياة 

 يييييييسريا األمييييييي  ال ييييييسم  يييييي   
 التو ال ضجطوب التو ال

  (2018) 2418الياار 
 2018أيسر/مس و  31

الطيييسر  األميييي  ال يييسم، زسلتطتييييق ميييع آليييية رصيييد ضنيييف مميييالق 3الفياة 
 ضالتا ي ست األمطية ا نتيسلية

  S/PRST/2018/19 

 2018نول األضل/ يتم ا كس 11
 األمي  ال سم ضرئيف مفوضية ا  حس  األ اييت الفياة التسز ة

   
المناقشرررررررات التررررررري تناولرررررررت تقرررررررديم التنظيمرررررررات  - باء

 التقارير اإلقليمية
 موز/ ولييييييي   18الم يييييييو ة  ييييييت  8314 ييييييت جدتيييييية المجدييييييف  

المطظمييست  ت ممسر ال طييد الم طييول ”الت ييسضل مييي  األمييم المتحييدة ض  2018
التيييالم ضاألمييي  اليييدضليي “ زرييييقل اإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية  ديييى صييييول 

ا  حيييس  األ ايييييت، رح يييت الممثدييية الهسصييية لاميييي  ال يييسم ليييدى ا  حيييس  
 اييت، رئيتة مكتب األمم المتحدة لدى ا  حس  األ اييييت،  يمييس  ت دييق األ

لتييييييدم اليييييوي أحيييييازن ، زس(2017) 2378زسلرييييياضر المحيييييد ة  يييييت اليييييياار 
ا  حيييس  األ ايييييت  يييت  ف يييي  صيييطدضق التيييالم، ضضضيييع مميييسر لالمتثيييسل، 

ضرح ييت نسئ يية ضزيييا  سرجييية التييويد زس  فييسق  . ( 269)ضضضييع ممييسر ل مييال 
  الم ام مي  األمييم المتحييدة ضا  حييس  األ اييييت زرييقل  يييديم التيييسريا ا ئتمسنييية 

. ضنيييسل ( 270)ن الصيييحيح زس ت يييسرن   يييوة رسمييية ضمدموسييية  يييورب  يييت ا  جيييس 
ممثييي  الممدكييية المتحيييدة مل م ا ييية ا  حيييس  األ ايييييت زسلمط يييية    ييييدر 

ع  ديييى زييييس ة التفس ييي  ميييي  مجديييف األمييي  ضمجديييف التيييدم ميييثم ، ضشيييج
ضاألم  التسزع لال حس  األ اييت، زمييس  ييت ذلييك زرييقل  يييديم التيييسريا، حتييى 

 __________ 

 (269) S/PV.8314 5ض  4، الصفحتسل . 
 . 8الماجع نفت ، الصفحة  (270) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/912)
https://undocs.org/ar/S/2018/912)
https://undocs.org/ar/S/2018/912)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8314
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ممثييي  كسزا تيييتسل  ضشيييد   . ( 271)الطظيييا  يييت آراء ا  حيييس  األ ايييييت تتيييطى 
 دييى ضيياضرة ا ضيي الع زمبيييد ميي  ال ميي  التيطييت لتمكييي  األمييم المتحييدة  

يييييت ميييي  ضضييييع ماائييييق لالشييييتااك  ييييت التحدييييي  ضالته يييييط  ضا  حييييس  األ اي 
 . ( 272) الم طية ضالتيييم، ضكولك لتيديم  يسريا ملى الهيئست الحكومية الدضلية 

  ريياي  الثييسنت/ 20الم يييو ة  ييت  8407ض ييت جدتيية المجدييف  
 ت ممسر ال طد الم طول ”التالم ضاألميي   ييت أ ايييييس“، أكييد  2018نو م ا 

ي  األمييم ممث  كسزا تتسل  دى ضاضرة ا ستفس ة م  اإلمسر المرييتاك ميي 
الريييااكة  يييت مجيييسل التيييالم ضاألمييي ، المتحيييدة ضا  حيييس  األ ايييييت لت بييييب 

  سلييية  مديييست    ال    اإلمسر المت دييق زسلتطمييية المتييتدامة، لتحتييي 
التييالم  ييت أ ايييييس. ضأشييسر أي ييس ملييى أل رطييسك حسجيية ملييى ا ضيي الع 
يط زمبيييد ميي  ال ميي  التيطييت لوضييع ماائييق لالشييتااك  ييت التحدييي  ضالته يي 

هيئيييييست الحكوميييييية الدضليييييية ضالتييييييييم،   يييييال  ييييي   ييييييديم التييييييسريا مليييييى ال
سل األضرضبييت، . ضنسل ممث  الطاضي ، متحدثًس زسسم مدييدال الرييم( 273)الم طية

مل الرييييااكة ا سييييتاا يجية مييييي  األمييييم المتحييييدة ضا  حييييس  األ اييييييت يجييييب 
ل مواصيييدة   بيبريييس  يييت مجيييسل التمويييي . ضأ ييياب  ييي   ق ييييد مديييدال الريييمس

ميي  األمييم المتحييدة ضالتموييي  األضرضبت لطظسم يجمع مييي  األنصيي ة الميييارة 
وا الطظييسم ملييى الميدم م  ا  حس  األ اييت؛ ضذكييا أنيي   ط غييت أل يتييتطد ريي 

. ضنيييسل ممثييي  غوا يميييس  مل نييييدرة ( 274)اإلميييال  الميييسلت المتتيييم زسلريييفس ية
لييدضليي ، األمم المتحدة، ض  سيييمس المجدييف،  دييى صييول التييالم ضاألميي  ا

ييييوم مهيييس ا  حيييس  األ ايييييت،    ييبزت زف ييي   مدييييست   ييم التيييالم التيييت
جييسل التييالم ضرو مس   از أرمية  ميي  المطظمتييي  م ييس زرييك  أضثييق  ييت م
يييييس ت ضاإلمييييال  دضاألميييي ، زمييييس  ييييت ذلييييك الت ييييسضل المرييييتاك ضالتيييييييم ال م

 . ضنيييسل ممثيي  رضانيييدا، م كييدًا مجيييد ا   يييم( 275)المرييتاك،  طيييد ا نت ييسء
 __________ 

 . 22فت ، الصفحة الماجع ن (271) 
 . 24الماجع نفت ، الصفحة  (272) 
 (273) S/PV.8407 12، الصفحة . 
 . 42الماجع نفت ، الصفحة  (274) 
 . 57الماجع نفت ، الصفحة  (275) 

 حيييس  األ ايييييت، مل رضانيييدا مديييدن إلميييسر الريييااكة ميييي  األميييم المتحيييدة ضا 
لتيييييم ضالته يييط  درك أرمييية التطتيييق ضالت ييسضل الييوثييي ، اليييسئمي   دييى ا

ضاإلميييييييال  ا سيييييييتاا يجت، مييييييي  أجييييييي  م سلجييييييية الطبا يييييييست  يييييييت الونيييييييت 
ضسيييدط ممثييي  جمهوريييية كورييييس ال يييوء  ديييى الحسجييية مليييى  . ( 276)المطسسيييب
ديييست التييالم التييت  وييي  يمكيي  التط يي  زيي  ضيكييول مانييس ضمتييتدامس ل م  ييو يا  م 

 ايييييت،  ييو ريييس ا  حيييس  األ ايييييت، ضرحيييب زسلتييييدم اليييوي أحيييازن ا  حيييس  األ 
 .( 277)ضاإلمال  زسلت سضل الوثيق مع األمم المتحدة،  ت ضضع أما لالمتثسل 

كييييسنول األضل/ يتييييم ا  6الم يييييو ة  ييييت  8414ض ييييت الجدتيييية  
التييت  ط غييت أل  اكييب  ، نسلييت ممثديية مولطييدا مل المجييس ت الائيتييية2018

المي دة م  الت سضل مي  األمييم  ديهس المجدف  طد صيسغة ممسر الماحدة 
المتحدة ضا  حس  األ اييت  تمث   ييت جمديية أمييور مطهييس ا متثييسل ضاإلمييال  

. ضأشييييسر ممثيييي  ال اازييييي  ملييييى أنيييي   ييييت ظيييي  ( 278)ضالمتييييسءلة ضا سييييتدامة
األ  ييسء ضالمطظمييست ظيياضف اسييتثطسئية، يمكيي  لدمجدييف أل يييقذل لدييدضل 

م، ضنييد سيي ق ليي  أل أذل لهييس مييولك، اإلنديمية زسستهدام اليوة لتحييق التال
ضأكييييد  دييييى ضيييياضرة  ييييو ت الييظيييية لتفييييس ي ملحييييسق ضييييار    ا ييييت ليييي  
زسلتكسل المييدنيي ، ضرصييد الحسليية، ضاشييتاار  يييديم  يييسريا  ضرييية. ضرحييب، 

الييوي   ييس  ،(2017) 2391لصييد ، زم ييس رات ميي  ن ييي  الييياار  ت رييوا ا
 ييييي  المجدييييف  ضل المجمو يييية الهمسسييييية لمط ييييية التييييسح  ملييييى احتيييياام 
اليييسنول الييدضلت، زمييس  ييت ذلييك اليييسنول الييدضلت لحيييوق اإلنتييسل ضاليييسنول 

اا ييييسة المطظييييور الجطتييييسنت  ييييت جميييييع الييييدضلت اإلنتييييسنت،   ييييال  يييي  م
تييت   يي دع مهييس اليييوة المرييتاكة التسز يية لدمجمو يية الهمسسييية ال مديييست ال

 .( 279)التسح مط ية ل
 __________ 

 . 63ض  62الماجع نفت ، الصفحتسل  (276) 
 . 77ض  76سل الماجع نفت ، الصفحت (277) 
 (278) S/PV.8414 33، الصفحة . 
 . 79الماجع نفت ، الصفحة  (279) 
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 مالحظة استهاللية  
 ]م  الميثسق[ 29المس ة   

 .لمجدف األم  أل  طرئ م  الفاضع الثسنوية مس  اى ل  ضاضرة أل اء ضظسئف  
 

  [الم نتم الدا دت ]م  الطظس 28المس ة   
را لمتقلة محد ة.   لمجدف األم  أل ي ي  ريئة أض لجطة أض مياهِّ
 
َط   ديييى سيييد ة مجديييف األمييي  زريييقل منريييسء األجهيييبة الفا   مييي  ميثيييسق األميييم  29يييية  يييت الميييس ة  يييُ

ميي  نظسميي  الييدا دت الم نييت. ضيتطييسضل الجييبء التسسييع ميي  رييوا المدحييق ممسرسيية المجدييف  28مييس ة المتحييدة ضال
زسلدجسل ضاأل انة ال سمديية ضريئييست التحييييق ضالمحكمتييي  ضالدجييسل المهصصيية ضبسلمتترييسري  ضالم  ييوثي   المت دية

لتييت انتييُاح  يهييس منرييسء سء التييالم. ضيت ييم  رييوا الجييبء أي ييس الحييس ت اضالممثدييي  الهسصييي ، ضكييولك لجطيية مطيي 
ست الميدانييية، زمييس  يهييس ز ثييست أجهييبة  ا ييية  ضل أل  ييتمهض ذلييك  يي  منرييسئهس. ضيتطييسضل الجييبُء ال سشييا ال  ثيي 

س المطظمييست األمم المتحدة لحفظ التالم ضب ثس هس التيسسية. ضيتطسضل الجبُء الثسم  ال  ثست الميدانييية التييت  يو ريي 
تييسم الفا ييية الييوار ة أ نييسن مييوجبا  يي  الت ييورات الائيتييية المت دييية زكيي  جهييسز اإلنديمية. ضييدم ك  نتم م  األن

  الل الفتاة المرمولة مهوا المدحق.م  األجهبة الفا ية 
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 اللجان - أوال
 مالحظة 
 طصيييب التاكييييب  يييت اليتيييم األضل  ديييى اليييياارات التيييت ا هيييورس  

و ض يس هييس  يمييس  ت دييق ز نرييسء الدجييسل ض طفييي  2018 ييت  ييسم مجدف األميي  
ضإ  سل  غيياات  ديهس، ضكولك  يمييس  ت دييق ز نهييسء  مدهييس.  يتطييسضل اليتييم 
الفا ييييت ألييييف الدجييييسل الدائميييية،  يمييييس  تطييييسضل اليتييييم الفا ييييت زييييسء الدجييييسل 

موجيييب الفصييي  التيييسزع مييي  ميثيييسق األميييم المتحيييدة. ضيت يييم  المطريييقة ز 
الدجيييسل ضصييفس لمهسمهيييس الصيييس ر مهييس  كدييييف مييي  ضصييف كييي  لجطيية مييي  

دييييف األميييي   ييييت سيييييسق  طفيييييو  ييييداميا الجييييباءات، مثيييي  حظييييا  وريييييد مج
األسدحة ض جميد األصول ضحظا التفا. ض ا  الم دومييست زرييقل التييداميا 

ميي  الميثييسق  ييت  41ال زسلمييس ة الصس ر مهس  كديف م  مجدف األم   ميي 
طييسضل الدجييسل  ييت ممييسر كيي  نتييم اليتييم الثسلييث ميي  الجييبء التييسزع. ضيييتم   

 منرسئهس. ا ت متا يب 

 ضُ ريييييكَّ  لجيييييسل مجديييييف األمييييي  مييييي  جمييييييع أ  يييييسء المجديييييف 
صة، مس لم  يار محدى الهمتة  را. ضُ  يد اجتمس س هس  ت جدتست  س

الدجسل مطفتهس  الف ذلك، ضُ تههو الياارات متوا ق اآلراء. ضيتقلف مكتييب 
همييس المجدييف ك  لجطة م  الدجسل  مومس م  رئيييف ضنسئييب لدييائيف  طته  

. ضلدمجدف لجسل  ائمة،    جتمع  مومس م  مذا ُماحييت متييقلة ( 1)سطويس
ت  دييى أسييسس مهصيي   طدرج  ت ممسر ض  تهس، ضليي  أي ييس لجييسل ُأنرييئ 

 د ييييًة  حتيسجيييست  سصييية لدمجديييف، مييي  ن يييي  لجطييية مكس حييية اإلرريييسب 
 لجسل الجباءات. أض
 

 اللجان الدائمة - ألف
كسنت الدجييسل الدائميية التسلييية    ييبال نسئميية ، 2018 الل  سم  

ه ييااء الم طييية زسلطظييسم غيييا أنهييس لييم   يييد أي اجتمس ييست، ضرييت: لجطيية ال
 1506اء التييت أنرييقرس مجدييف األميي   ييت جدتييت  الييدا دت، ضلجطيية اله ييا 

ل حيييث متييييقلة ال  يييوية زس نتتييييسب، ضالدجطيييية الم طيييية زي ييييول األ  ييييسء 
  ست المجدف  سرج الميا.الجد ، ضالدجطة الم طية زسجتمس 

 
 __________ 

لالميييالع  ديييى م دوميييست  ييي  مكس يييب الدجيييسل  يييالل الفتييياة المريييمولة مهييييوا  (1) 
 S/2018/2/Rev.2ض  S/2018/2/Rev.1ض  S/2018/2المدحيييييق، انظيييييا 

 .S/2018/2/Rev.4ض  S/2018/2/Rev.3 ض

 الميثاقوجب الفصل السابع من اللجان المنشأة بم - باء
الدجسل ضأ انة اله ييااء الما   يية مهييس التييت    1 تطسضل اليتُم الفا ت   
نيييت نريييي ة  ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع ضالتييييت أشييييا ت  دييييى  ييييداميا  كس 

 ييالل رييون الفتيياة، أنهييى مجدييُف األميي   . ض 2018جييباءات محييد ة  ييت  ييسم  
ل ض يَة الدجطة ال سمديية زموجييب  نظسَم ال  جباءات المفاضع  دى مريتايس، ض دَّ

ومسل ضإريتايييييييييس  زرييييييييقل الصيييييييي   ( 2009)   1907ض    ( 1992)   751اليييييييييااري   
ا  زرييقل    ( 1992)   751 سمديية زموجييب الييياار  اسييَمهس ليصيي ح الدجطيية ال  ضغيييه

الم طت زسلصومسل ضإريتايس زفايييق ، ضاست سع     ايق الاصد الصومسل 
اله ييييااء الم طييييت زسلصييييومسل. ض دييييى الطحييييو الييييوار ة مطسنرييييت  زمبيييييد ميييي  

  ض يييست الدجييسل  ضل تفصي  أ نسن،  ت الونت الوي ظيي   ييي  ال د ييد ميي ال
ل المجديييُف ز  يييس مييي  جوانيييب ض ييييست لجيييسل   غيييييا مليييى حيييد ك ييييا،  يييدَّ

أل  طظييا كيي    2018 سمز يطهس.   دى س ي  المثييسل، نييار المجدييف  ييت  يي 
  زرييقل الصييومسل، ضالدجطيية  ( 1992)  751م  الدجطة ال سمدة زموجب الياار 

 زرييقل لي يييس، ضالدجطيية المطرييقة  مييال ( 2011)  1970المطرقة  مال زييسلياار 
،  ييييت ال طييييف الجطتييييت زرييييقل جطييييوب التييييو ال (2015) 2206زييييسلياار 

 راج األ يييييييياا  ضالكيسنييييييييست  ييييييييت نييييييييوائم ضالجطتييييييييسنت كم يييييييييسر متييييييييتي  إل
. ضبطيييسء  دييييى ذليييك، مدييييب المجديييف أل  تييييوا ا ليييدى أ انيييية ( 2)الجيييباءات

ي يييس ضجطييوب التييو ال اله يياات ال يياضرية اله ييااء الم طييية زسلصييومسل ضل
مييييييييييييي  اليييييييييييييياار  6المت ديييييييييييييية زسلرييييييييييييي ضل الجطتيييييييييييييسنية، ض ييييييييييييييس لدفيييييييييييييياة 

ع المجديييُف ن يييسَق ض يييية الدجطييية المطريييقة  ميييال ( 3)(2015) 2242 . ضضسيييَّ
ل شااف  دييى حظييا  وريييد األسييدحة المفيياضع  (2015) 2206زسلياار 
 .(2018) 2428م  الياار  4 ت الفياة 

ضة  دى ذلييك، ضلدميياة األضلييى مطييو مييدء نظييسم الجييباءات  ييت ض ال 
زيييسرة  (2011) 1970، أض ييدت الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار 2011 سم 

. ضلالميييالع  ديييى ( 4)2018الثييسنت/نو م ا  رييياي   2ض  1ملييى لي ييييس  ييت 
ي  الدجييسل ضأ انيية اله ييااء  ييالل الفتيياات ت  يي  ض ييية ض/أض  كييو م دومييس

التسزية،  ط غت الاجوع ملى المالحييق التييسزية. ضلالمييالع  دييى م دومييست 
 __________ 

، (2018) 2441)الصييييييييييومسل(؛ ض  50، الفييييييييييياة (2018) 2444الييييييييييياارات  (2) 
 )ه( )جطوب التو ال(. 14، الفياة (2018) 2428)لي يس(؛ ض  11 الفياة

، (2018) 2441)الصييييييييييومسل(؛ ض  12، الفييييييييييياة (2018) 2444لييييييييييياارات ا (3) 
 )جطوب التو ال(. 20الفياة ، (2018) 2428ض )لي يس(؛  14 الفياة

 (4) S/PV.8394 8، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/2018/2
https://undocs.org/ar/S/2018/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2018/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2018/2/Rev.3
https://undocs.org/ar/S/2018/2/Rev.4
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8394


 األخرى   أجهزة مجلس األمن الفرعية: اللجان والمحكمتان والهيئات  -التاسع  الجزء  
 

 

421 19-13967 

 

    داميا الجباءات المت دية زك  م  الدجييسل ذات الصييدة، انظييا اليتييم 
 المدحق. الثسلث م  الجبء التسزع م  روا

 1373ر المطرييقة  مييال زييسليااالدجطييَة  2ضيتطييسضل اليتييُم الفا ييت  
 1540زرييقل مكس حيية اإلررييسب ضالدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار  (2001)
ب  سل مييو  تي  أضسيييع ن سنييس  يمييس  ت دييق زسإلرريييس، ضرمييس   يي د(2004)

طسَنل الهيئييست الفا ييية األ يياى، زمييس  يهييس مكتييب أمييي  ض دم ا نترسر. ض ُ 
المظسلم ضالمد اية التطفيوية لدجطيية مكس حيية اإلررييسب ضمجمو ييست أض أ انيية 
اله يييااء، زيييس نتاال ميييع الدجيييسل ذات الصيييدة. ضكميييس ريييو الحيييسل زسلطتيييي ة 

ى  ط غييت الاجييوع ملييى المالحييق التييسزية لدحصييول  ديي لدجييسل الجييباءات، 
 ت التسزية. م دومست    الفتاا

ضاض د ت الدجييسل مو يس هييس المت دييية،  ييت جمديية أمييور، زيي  راج  
أسييمسء األ يياا  ضالكيسنييست  ييت نييوائم الجييباءات أض ر  هييس ميي   دييك اليييوائم، 
 يييع ضميييطح ا سيييتثطسءات ض جهييييب اإل  يييسرات، ضرصيييد التطفييييو ض يييمييي ، ضر 

لتيييسريا ال   يي  مايييق  يييديم االتيسريا ملى المجدف. ضبسإلضس ة ملى اإلميي 
اله ية، ندم رؤسييسء الدجييسل محسمييست ملييى المجدييف  ييت مرييسضرات مغدييية 

، 2018أض جدتييست مفتوحييية. ض ييت جدتيييست مفتوحيية ُ ييييدت  ييالل  يييسم 
ندم رؤسسء األجهبة الفا ية محسمست ملى المجدف  ت ممسر مطو  مهتدفة 

ص األ مييييسل، مطهييييس مييييس رييييو مواضييييي ت ضمطهييييس مييييس رييييو  ييييسميييي  جييييدضل 
 ز يطهس. م ددال

، شييمدت اإلحسمييست الميدميية 1 دى الطحو الم ي   ت الجدضل ض  
 ت ممسر ال طو  المواضي ية محسمة مرتاكة ندمهس رؤسسء الدجطة ال سمدة 

 2253ض  (2011) 1989ض  (1999) 1267زموجيييييييييييييييييييب اليييييييييييييييييييياارات 
زرييييقل  طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم ) ا ييييل(  (2015)

ت، ض طظيم اليس دة ضمس  ا  ط مهمس م  أ اا  ضجمس ست ضم ستست ضكيسنس
زرييقل مكس حيية اإلررييسب،  (2001) 1373ضالدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار 
، ضذلك زرييقل الت ييسضل مييي  (2004) 1540ضالدجطة المطرقة  مال زسلياار 

   ريييياي  3اله ييييااء الم طييييية. ضُ يييييدت اإلحسميييية  ييييت  رييييون الدجييييسل ضأ انيييية
 ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”محسمييست م المييية ييييدمهس  2018األضل/أكتوبا 

رؤسسء الهيئست الفا ييية التسز يية لمجدييف األميي “. ض ييت ممييسر ال طييد نفتيي ، 
ملييى محسمييست ميي   2018كييسنول األضل/ يتييم ا  17استمع المجدييف  ييت 

ضليييية موليفيييييس المت ييييد ة اليوميييييست ضرولطييييدا ممثدييييت كسزا تييييتسل ضإثيوبيييييس ض 
 .( 5)هبة  ا ية مطتهية ض  تهمويد زصفتهم رؤسسء أجضالت

ضنييدم رؤسييسء لجييسل الجييباءات محسمييست ملييى المجدييف  ييت ممييسر   
مطييو   سصييية م ديييدال ز يطهيييس  ديييى  تييياات مهتدفييية، ض يييااضح  يييد  اإلحسميييست  

.  2018م  التت ندمهس ك  رئيف مي  محسمة ضاحدة ض مف محسمست  ت  ييس 
التييت نييسم مهييس ملييى الييدضل الم طييية  ضشييمدت اإلحسمييست  يييسريا  يي  البيييسرات  

  1907ض    ( 1992)   751دييييييييية زموجيييييييييب الييييييييييااري   رؤسيييييييييسء الدجطييييييييية ال سم 
  1989 ض   ( 1999)   1267ل سمدييية زموجييب اليييياارات  ، ضالدجطيية ا ( 6) ( 2009) 
  1591اار  ، ضالدجطيييييية المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلي ( 7) ( 2015)   2253  ض   ( 2011) 
ضالدجطييييييييييييية المطريييييييييييييقة  ميييييييييييييال زيييييييييييييسلياار  ،  ( 8) زريييييييييييييقل التيييييييييييييو ال   ( 2005) 

  ( 2012)   2048، ضالدجطييييييييية المطريييييييييقة  ميييييييييال زيييييييييسلياار  ( 9) ( 2011)  1970
  ( 2013)   2127، ضالدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار  ( 10) يتييسض م   -  غيطيييس  زرييقل 

، ضالدجطيييييية المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلياار  ( 11) زرييييييقل جمهورييييييية أ ايييييييييس الوسيييييي ى 
  ( 2017)   2374سلياار   مييييييييال زيييييييي ، ضالدجطيييييييية المطرييييييييقة  ( 12) ( 2015)  2206
 . ( 13) مسلت  زرقل 

 __________ 

 . S/PV.8428انظا  (5) 
 (6) S/PV.8322 ؛ ض 3ض  2، الصفحتسلS/PV.8428 5-3، الصفحست. 
 (7) S/PV.8364 8-5، الصفحست. 
 (8) S/PV.8287 3ض  2، الصفحتسل. 
 (9) S/PV.8428 12، الصفحة . 
 (10) S/PV.8337 7-5، الصفحست. 
 (11) S/PV.8378 11-9، الصفحست. 
 (12) S/PV.8431 12-8، الصفحة. 
 (13) S/PV.8229 ؛ ض 7ض  6، الصفحتسلS/PV.8428 14ض  13، الصفحتسل. 

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
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/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/PV.8322
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
https://undocs.org/ar/S/PV.8287
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/PV.8378
https://undocs.org/ar/S/PV.8431
https://undocs.org/ar/S/PV.8229
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
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 1الجدضل 
 2018الفرعية، رؤساء أجهزة مجلس األمن اإلحاطات اإلعالمية المقدمة من 

 مح ا الجدتة ض سريههس الائيفمحسمة ميدمة م   ال طد
   البنود المواضيعية   

محسمست م المية ييدمهس رؤسسء الهيئييست 
 الفا ية التسز ة لمجدف األم 

 (2011) 1989ض  (1999) 1267سمدة زموجب الياارات الدجطة ال 
  (2015) 2253ض 

S/PV.8364 

 2018أكتوبا  راي  األضل/ 3

   (2001) 1373الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

  (2004) 1540الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

 S/PV.8428 (1992) 751جطة ال سمدة زموجب الياار الد 

 (2011) 1989ض  (1999) 1267الدجطة ال سمدة زموجب الياارات   2018كسنول األضل/ يتم ا  17
 (2015) 2253ض 

  (2011) 1988الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

  (2004) 1540الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

  (2006) 1718الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

   (2011) 1970الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

   (2017) 2374دجطة المطرقة  مال زسلياار ال 

  ضحدهس  الفايق ال سم  المهص  الم طت زمطع نروب الطبا ست  ت أ ايييس  

  المتدحالفايق ال سم  الم طت زسألمفسل ضالطباع  

 S/PV.8230 (2004) 1540الدجطة المطرقة  مال زسلياار  الرسم  دم انترسر أسدحة الدمسر 

 2018نيتسل/أماي   12

م ضاألميييييي  األ  ييييييسر التييييييت  هييييييد  التييييييال
 اإلررسميةالدضليي  م  جااء األ مسل 

 S/PV.8180 (2001) 1373الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

 2018ش سر/  اا ا  13

   الخاصة ببلدان بعينهالبنود ا

 S/PV.8426 (2011) 1988الدجطة المطرقة  مال زسلياار  أ غسنتتسلالحسلة  ت 

 2018ا كسنول األضل/ يتم   17

 S/PV.8187 (2013) 2127الدجطة المطرقة  مال زسلياار  الوس ىالحسلة  ت جمهورية أ ايييس 

 2018ش سر/  اا ا  22

  S/PV.8378 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  23

https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/PV.8428
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.8230
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.8180
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8426
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.8187
https://undocs.org/ar/S/PV.8378
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 مح ا الجدتة ض سريههس الائيفمحسمة ميدمة م   ال طد
ة الكونغييييييييو الحسليييييييية المت دييييييييية زجمهورييييييييي    

 الديمياامية
 S/PV.8318 (2004) 1533اار الدجطة المطرقة  مال زسلي

 2018 موز/ ولي   26

 S/PV.8337 (2012) 2048الدجطة المطرقة  مال زسلياار  ميتسض -غيطيس الحسلة  ت 

 2018آب/أغت ف  30

 S/PV.8159 (2011) 1970الدجطة المطرقة  مال زسلياار  لي يسالحسلة  ت 

 2018سنت/ طس ا كسنول الث  17

  S/PV.8211 

 2018آذار/مسرس  21

  S/PV.8263 

 2018أيسر/مس و  21

  S/PV.8312 

 2018 موز/ ولي   16

  S/PV.8341 

 2018أ دول/س تم ا  5

 S/PV.8229 (2017) 2374اار الدجطة المطرقة  مال زسلي الحسلة  ت مسلت

 2018نيتسل/أماي   11

 S/PV.8322 )أ( (2009) 1907ض  (1992) 751الدجطة ال سمدة زموجب اليااري   الصومسلالحسلة  ت 

 2018 موز/ ولي   30

 ييييييييسريا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  التيييييييو ال 
 التو الضجطوب 

 S/PV.8202 (2005) 1591الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

 2018آذار/مسرس  14

 S/PV.8287 

 2018بياال/ وني  ح 14

  S/PV.8366 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  3

 S/PV.8249 (2015) 2206الدجطة المطرقة  مال زسلياار  

 2018أيسر/مس و  8

  S/PV.8431 

 2018كسنول األضل/ يتم ا  18

 
 .(2018) 2444 مال زسلياار  2018 راي  الثسنت/نو م ا  14زرقل الصومسل  ت  (1992) 751أص حت الدجطة ال سمدة زموجب الياار  )أ( 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.8318
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.8159
https://undocs.org/ar/S/PV.8211
https://undocs.org/ar/S/PV.8263
https://undocs.org/ar/S/PV.8312
https://undocs.org/ar/S/PV.8341
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8229
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.8322
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/PV.8202
https://undocs.org/ar/S/PV.8287
https://undocs.org/ar/S/PV.8366
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.8249
https://undocs.org/ar/S/PV.8431
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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 اللجان المعنية باإلشراف على تدابير جزاءات محددة   - 1
، نيييييييار المجديييييييف منهيييييييسء نظيييييييسم (2018) 2444 يييييييت اليييييييياار  

ا اسيييم الدجطييية ال سمدييية زموجيييب  الجيييباءات المفييياضع  ديييى مريتاييييس. ضُغييييهِّ
زرييييييقل الصييييييومسل ضإريتايييييييس  (2009) 1907ض  (1992) 751اليييييييااري  

ل الصييومسل. زرييق (1992) 751لييياار ليصيي ح الدجطيية ال سمديية زموجييب ا
ضُأنهييييت ض يييية  اييييق الاصيييد الم طيييت زسلصيييومسل ضإريتاييييس، ضُأنريييئ  اييييق 

 .( 14)  ااء جد د م طت زسلصومسل
 __________ 

  .11ض  10ض  9، الفياات (2018) 2444الياار  (14) 

، مدييييغ ال ييييد  اإلجمييييسلت لدجييييسل ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع 
لجطيييية. ضييييييدم  14اميا جييييباءات محييييد ة ال سمديييية التييييت  ريييياف  دييييى  ييييد

ست مهتييسرة ميي  التييداميا  اضييس  سمييس لدهجييسل، زمييس  ييت ذلييك  ئيي  2الجييدضل 
 .2018اإللبامية الائيتية التت أشا ت  ديهس  الل  سم 

 
 2الجدضل 

 2018زاءات محددة، لجان مجلس األمن المسؤولة عن اإلشراف على تدابير ج

 

حظيييييييييييييييييييييا 
 ورييييييييييييييييييييييييد 
 األسدحة

 جمييييييييييييييييييييد 
 األصول

ظيييييييييييييييييييييا ح
 التفا

  يييداميا  يييدم ا نتريييسر/
اليييو  المفاضضية  ديى 

 اليوائف التتيسرية
اليييييييييييييييييييو  
 المسلية

التداميا المتصدة زسلطفط 
)زميييس  يييت ذليييك  يييدمست 
  موي  التف  زسلونو (

الميييييييييييييييييوار  
 )أ(ال  ي ية

 يييييييييييييداميا 
 )ب(أ اى 

  X X X    X (1992) 751ة زموجب الياار الدجطة ال سمد         
 (1992) 751الدجطيييييية ال سمديييييية زموجييييييب اليييييييااري  

  X X X    X )ج((2009) 1907 ض
 (1999) 1267الدجطيييية ال سمديييية زموجييييب الييييياارات 

      X X X (2015) 2253ض  (2011) 1989 ض
       X X (2003) 1518الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
 X X X     X (2004) 1533الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
      X X X (2005) 1591الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
      X X  (2005) 1636الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
 X X X X X X X X (2006) 1718الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

   X X X  X X (2011) 1970مال زسلياار الدجطة المطرقة  
      X   (2012) 2048الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

      X X X (2013) 2127المطرقة  مال زسلياار الدجطة 
      X X X (2014) 2140الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
      X X X (2015) 2206الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
      X X  (2017) 2374الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

 
 ضالف ة ضالبنك.ضالفحم ضالحد د ضالورب ضالتيتسنيوم ضالطحسس ضالطيك    ريا ملى مجمو ة متطو ة م  التداميا المت دية زسلموار  ال  ي ية، زمس  ت ذلك الفحم الهر ت )أ( 
 التداميا المتصدة زجمدة أمور مطهس  داميا الطي  ضال ياال ض/أض الييو  التجسرية ض/أض الييو  الدمدومسسية.ضيرم  ذلك  )ب( 
 .(2018) 2444لياار  مال زس 2018اي  الثسنت/نو م ا  ر 14زرقل الصومسل  ت  (1992) 751أص حت الدجطة ال سمدة زموجب الياار  )ج( 
   

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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 1907 و (1992) 751اللجنررة العاملررة بموجررب القرررارين  
 وإريتريابشأن الصومال  (2009)

 ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، نييار المجدييُف، ز ييد ر ييع التييداميا   
  ،   يييد َ  ن يييسق 2018ديييى مريتاييييس  يييت  رييياي  الثيييسنت/نو م ا  المفاضضييية   

  ( 2009)   1907ض    ( 1992)   751ض يييية الدجطييية ال سمدييية زموجيييب الييييااري   
. ضن   ر ييع التييداميا  ( 15) صومسل ضإريتايس ضإنهسء ض ية  ايق الاصد الم طت زسل 

زار رئيييف الدجطييُة مثيوبيييس ضجي ييو ت ضالصييومسل  ييت الفتيياة  ،  2018 ييت  ييسم  
،  يييت أضل رحدييية يييييوم مهيييس اليييائيف مطيييو  2018أيسر/ميييس و    10مليييى    4مييي   
.  ( 16) ملييى اليييال األ اييييت،  دييى الطحييو الييوي ُأمدييغ زيي  المجدييف   2010  ييسم 

ن يي  منهييسء نظييسم    2018دجطيية  ييت  ييسم  ضيييا  ضصييف أكثييا  فصيييال ل ميي  ال 
 . ( 17) ى مريتايس  ت  يايا الدجطة التطوي فاضع  د الجباءات الم 

، أرييييسب المجدييييف زجميييييع  2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا    6ض ييييت   
، أل  ت ييييسضل   سضنييييس كييييسمال مييييع  ايييييق  ( 2018)   2442الييييدضل،  ييييت نيييياارن  

ل الم دومييست  رييقل   ييس  لاصييد الم طييت زسلصييومسل ضإريتايييس، زمييس  ييت ذلييك ز ا 
. ض ييت  ( 18)  يي  ا نتهسكييست المحتمديية لحظييا  وريييد األسييدحة أض حظييا الفحييم 

.  ( 2018)   2444، ا هييو المجدييف الييياار  2018 ريياي  الثييسنت/نو م ا    14
ارن  مييييي  نيييييا   17ض    16 يييييت ذليييييك اليييييياار، مليييييى الفييييييا ي     ضأشيييييسر المجديييييف، 

، ضأنييا زييقل  ايييق الاصييد لييم ي ثييا،  ييالل ض  تيي  الحسلييية  ( 2009)  1907
ضض يس ييي  األربيييع التيييسزية،  ديييى أي أ لييية نسم ييية  ديييى   يييم مريتاييييس لحاكييية  

اميا المفاضضيية  دييى مريتايييس ضإنهييسء ض ييية  الريي سب. ضنييار المجدييف ر ييع التييد 
 . ( 19) 2018ضل/ يتم ا كسنول األ  16  ت سرا م  ق الاصد ا  اي 
 
 الصومالبشأن  (1992) 751اللجنة العاملة بموجب القرار  

، أنهى المجدييف، زموجييب 2018الثسنت/نو م ا   راي  14 ت  
، نظيييسم الجيييباءات المفييياضع  ديييى مريتاييييس،  يييت (2018) 2444اليييياار 

 دييييى الونييييت الييييوي أ ييييس   ييييي   قكيييييد حظييييا  وريييييد األسييييدحة المفيييياضع 
لصييييومسلت الصييييومسل ضكييييولك الحظييييا المفيييياضع  دييييى اسييييتياا  الفحييييم ا

 __________ 

ا اسييييييم الدجطيييييية ليصيييييي ح لجطيييييية مجدييييييف األميييييي  ال سمديييييية زموجييييييب الييييييياار  (15)  ُغيييييييهِّ
  زرقل الصومسل. (1992) 751

 (16) S/PV.8322 3 ض 2، الصفحتسل . 
 . S/2018/1116انظا  (17) 
 . 11، الفياة (2018) 2442الياار  (18) 
  .10ض  4ض  1فياات ، ال(2018) 2444الياار  (19) 

ضجييييد  المجدييييف ا سييييتثطسءات ميييي  حظييييا  وريييييد األسييييدحة  . ( 20)ض صييييد ان
ميييي  الييييياار    2المفيييياضع  دييييى الصييييومسل المطصييييوص  ديهييييس  ييييت الفييييياة  

، ضكيييييييييييولك  2019سنت/نو م ا   رييييييييييياي  الثييييييييييي   15حتيييييييييييى    ( 2014)   2142
ا اسيييم الدجطييية ال سمدييية  ( 21) األصيييول ا سيييتثطسءات مييي   يييداميا  جمييييد   . ضُغييييهِّ

زريييييييقل الصيييييييومسل    ( 2009)   1907ض    ( 1992)   751زموجيييييييب الييييييييااري   
 ( 1992)   751تايس ليص ح لجطيية مجدييف األميي  ال سمديية زموجييب الييياار  ضإري 

. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، أنريييق المجديييف، ا ت يييسرا مييي  ( 22)زريييقل الصيييومسل
كييييسنول األضل/ يتييييم ا  15ضحتييييى  (2018) 2444 ييييسري  ا هييييسذ الييييياار 

لم طت زسلصومسل، ضأ اب    ا تبام  است ااع ،  ايق اله ااء ا2019
ض يييية  اييييق اله يييااء ضا هيييسذ اإلجيييااء المطسسيييب زريييقل أي  مد يييد لهيييس  يييت 

 .  ( 23)2019 راي  الثسنت/نو م ا  15 مو د أنصسن

جطة، زسستثطسء ن سنهييس الييوي أصيي ح اآلل يغ ييت ضظدت ض ية الد 
اا،  ضل  غييا ملى حد ك يا، ضشمدت المهسم المحييد ة  ييت الصومسل حص

 1844مييييي  اليييييياار  11، ضالفيييييياة (1992) 751مييييي  اليييييياار  11الفيييييياة 
. ض ييت األسييسس، كسنييت (2012) 2036م  الياار  23، ضالفياة (2008)

زرييييييقل  (1992) 751لجطيييييية مجدييييييف األميييييي  ال سمديييييية زموجييييييب الييييييياار 
اء مجمو ة المهسم نفتهس التت    دع مهس الدجطيية لصومسل ند ُكدهِّفت زق ا

زرييييييييقل  (2009) 1907ض  (1992) 751ة زموجييييييييب اليييييييييااري  ال سمديييييييي 
ضجمييع الم دومييست رصييد  طفيييو التييداميا،  الصييومسل ضإريتايييس، زمييس  ييت ذلييك

سييتثطسءات، ضا هييسذ مجييااءات زرييقل المت دييية زس متثييسل ض حديدهييس، ضمييطح ا 
ا نتهسكييييست المب وميييية، زتييييُ   مطهييييس م راج األ يييياا  ضالكيسنييييست  ييييت نسئميييية 
الجباءات. ضبسإلضس ة ملى ذلك، مدب المجدف ملى الدجطة أل  طظييا  ييت 

م ملييييى المجدييييف  ايييييق اله ييييااء ضأل  يييييد التوصيييييست الييييوار ة  ييييت  يييييسريا
ليسئمييييية ضا متثيييييسل لهيييييس  وصييييييست زريييييقل مييييياق  حتيييييي   طفييييييو التيييييداميا ا

 .  ( 24)ُ ا كبلدتصدي لالنتهسكست التت    بال 

رئيتهس  جطة أل  طظا  ت أل ييومضمدب المجدُف كولك ملى الد 
ة مدييدال مهتييسرة مهييدف ض/أض أ  سؤرس، حيثمس ضمتى انت ييى األمييا، مبيييسر 

 __________ 

 . 41ض  13الماجع نفت ، الفيا سل  (20) 
 . 48ض  14الماجع نفت ، الفيا سل  (21) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (22) 
أمديغ األمييُ   ،2018كسنول األضل/ يتم ا  13. ض ت 11الماجع نفت ، الفياة  (23) 

مطتييق لفايييق  ال ييسم رئيييَف مجدييف األميي  زقنيي   يييَّ  سييتة   ييااء زسإلضييس ة ملييى
  (.S/2018/1115ت زسلصومسل )انظا اله ااء الم ط

 . 55الماجع نفت ، الفياة  (24) 

https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/PV.8322
https://undocs.org/ar/S/2018/1116
https://undocs.org/ar/S/RES/2442(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ar/S/2018/1115
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 طفيييوا  (2018) 2444  بيب  طفيو التداميا المطصوص  ديهس  ت الييياار 
يس . ض مريي ( 25)التييسم لدييياار سمس ض  س ، ضذلك لترجيع الييدضل  دييى ا متثييسل 

وار ة  ييت الييياار مييع التغيييياات التييت ُأ  دييت  دييى ن ييسق  ميي  الدجطيية، اليي 
ل الدجطييييييية م س ئهيييييييس (2018) 2444 ، مديييييييب المجديييييييف أي يييييييس أل   يييييييدهِّ

 .  ( 26)الر كتالتوجيهية ضموكاا هس لدمتس دة  دى التطفيو ضمون هس 

 2444حييييو المطصييييوص  دييييي   ييييت الييييياار ضبسلمثيييي ، ض دييييى الط  
،   ل ض ية  ايق اله ااء الم طت زسلصومسل  كتت ض ييية  ايييق (2018)

الاصد الم طت زسلصومسل ضإريتايس الوي ُأنهيت ض  ت . ضنييار المجدييف أل 
 (2012) 2060ميي  الييياار  13يييُة المهييسم الم يطيية  ييت الفييياة  رييم  الو 

مييي   15ضالفيييياة  (2013) 2093مييي  اليييياار  41ضالمتيييتكمدة  يييت الفيييياة 
ضالفيييياة  (2012) 2036مييي  اليييياار  23ضالفيييياة  (2014) 2182اليييياار 

. ( 27)مييييي  حييييييث ا صيييييسلهس زسلصيييييومسل (2018) 2444مييييي  اليييييياار  29
 دة  ييييت رصييييد  طفيييييو  دييييك األحكييييسم زجمديييية أمييييور مطهييييس المتييييسض ت دييييق 

زس متثييييسل ض حديدهييييس، ض يييييييم أثييييا التييييداميا، ضجمييييع الم دومييييست المت دييييية 
التييداميا ض  سليتهييس، ض ييو يا الم دومييست ذات الصييدة زييسإل راج  ييت اليسئميية 
ض/أض زس نتهسكييست، ضاإلمييال  ض يييديم التوصيييست، ض حد ييد المجييس ت التييت 

 الجباءات. طفيو   بيب ندرات الدضل اإلنديمية  دى  يمك   يهس

ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، نييار المجدييف أل  واصيي   ايييق اله ييااء  
ريتاييييس زريييقل التحييييييست التيييت ميييدأرس  اييييق الاصيييد الم طيييت زسلصيييومسل ضإ

دة  ييت  صييطيع  صييد ا مييوا  كيميسئييية يمكيي  أل ُ تييتهدم ك طس صييا م كتييِّ
. ضرحيييب المجدييييف ( 28)األجهيييبة المتفجييياة اليدضييييية الصيييطع مليييى الصييييومسل

متيسريا  ايق اله ييااء  يي   جييسرة الفحييم غيييا المريياض ة التييت   ييدع  يهييس 
مدييب ، ض ( 29)سب، ضكولك مت سضن  مييع اليييوات ال حاييية المرييتاكةحاكة الر  

ا الفحيييم مييي  مليييى  اييييق اله يييااء مواصيييدة التاكييييب  ديييى اسيييتماار  صيييد  
الصومسل ضانتااح مبيد م  التداميا، مع ماا سة الرواغ  المت دييية زحيييوق 

، ض يديم م دومست  يي  المتييتجدات شييهايس ملييى الدجطيية   ييال ( 30)اإلنتسل
 .( 31)مطتصف المدة    يايا ل

 __________ 

 . 56الماجع نفت ، الفياة  (25) 
 . 9، الفياة الماجع نفت  (26) 
 . 11الماجع نفت ، الفياة  (27) 
 . 29الماجع نفت ، الفياة  (28) 
 . 43ض  33لفيا سل الماجع نفت ، ا (29) 
 . 45الماجع نفت ، الفياة  (30) 
 . 54الماجع نفت ، الفياة  (31) 

 1989 و (1999) 1267اللجنة العاملرة بموجرب القررارات  
أن تنظيم الدولة اإلسرالمية بش (2015) 2253و  (2011)

يم القاعدة وما يرتبط بهما في العراق والشام )داعش( وتنظ
 كياناتمن أفراد وجماعات ومؤسسات و 

 الل الفتاة نيد ا ست ااع، لم ُ د   أي  غيياات  دييى ض ييية  
 (2011) 1989ض  (1999) 1267الدجطييييية ال سمدييييية زموجيييييب اليييييياارات 

زرييييقل  طظيييييم الدضليييية اإلسييييالمية  ييييت ال ييييااق ضالرييييسم  (2015) 2253 ض
 ) ا ل( ض طظيم اليس دة ضمس  ا  ط مهمس ميي  أ يياا  ضجمس ييست ضم ستييست

. ض طييسضل ( 33)ضض ييية  ايييق الييد م التحديدييت ضرصييد الجييباءات ( 32)ضكيسنييست
الثيية مطييو  مهتدفيية، رييت: المجدييف المتييسئ  المتصييدة زسلدجطيية  ييت ممييسر ث 

)أ( األ  ييييسر التييييت  هييييد  التييييالم ضاألميييي  الييييدضليي  ميييي  جييييااء األ مييييسل 
اإلررسمييية؛ )ب(  ييدم انترييسر أسييدحة الييدمسر الرييسم ؛ )ج( صييول التييالم 

، أصييييدر 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا  21. ض ييييت ( 34)ميييي  الييييدضليي ضاأل
هييد  التييالم لمجدف،  ت سيسق نظان  ت ال طد الم طول ”األ  ييسر التييت   ا

ضاألم  الدضليي  م  جااء األ مسل اإلررسمية“، ميسنييس رئسسيييس أ ديي   ييي  أنيي  
ا نت ييسء، سيواص   يييم  طفيو التداميا ضإ  ييسل   ييد الت  ديهييس، حتييب 

يييييي ”جميييييييع األ يييييياا  ضالجمس ييييييست    مييييييس لتطفيييييييورس الكسميييييي   يمييييييس  ت دييييييق مي
ضييية  ديييى ضالم ستيييست ضالكيسنيييست المدرجييية  يييت نسئمييية الجيييباءات المفاض 

. ضيييا  ضصييف أكثييا ( 35)“ طظيم الدضلة اإلسالمية ) ا ل( ض طظيم اليس دة
 .  ( 36)ي التطو  ت  يايارس  2018 فصيال ل م  الدجطة  ت  سم 

،  يييَّ  األمييي  ال ييسم  انيييي  كي فييا 2018أيسر/مييس و  24ض ييت  
  ميييوز/ 18 سسييييس ت )سويتييياا( أميطيييس لدمظيييسلم، اليييوي  يييولى مطصييي    يييت 

 __________ 

 شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا  (32) 
ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  ريييم  

ول ضحظيييا التيييفا، ضإجيييااَء است ااضيييست  ورييييد األسيييدحة ض جمييييد األصييي حظيييا 
 ضرييية ضمتهصصيية لد طييو  الييوار ة  ييت نسئميية الجييباءات المفاضضيية  دييى  طظيييم 

  الدضلة اإلسالمية ) ا ل( ض طظيم اليس دة.
ق الاصييد   ييَم الدجطيية، ضجمييَع الم دومييست المت دييية زس متثييسل شييمدت ض يييُة  اييي  (33) 

  راج أسييييمسء األ يييياا  ضالكيسنييييست يَا الم دومييييست ذات الصييييدة زيييي ض حديدهييييس، ض ييييو 
الهسضيي ي  لتيييداميا الجييباءات  يييت اليسئميية، ضمتيييس دَة الدجطيية  ديييى اسيييت ااع 

دجطيية األسييمسء المدرجيية  ييت نسئميية الجييباءات زسنتظييسم، ضمتييس دَة أمييي  مظييسلم ال
   ت أ اء الو ية، ض يديَم  يسريا  ضرية.

، 37أليييف ض -34ض  31م انظييا الجيييبء األضل، األنتييس لمبيييد ميي  الم دوميييست، (34) 
  زرقل رون ال طو .

 (35) S/PRST/2018/21 . 
 . S/2018/1128انظا  (36) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2444(2018)
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/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/21
https://undocs.org/ar/S/2018/1128
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، مييد  المجدييف ض ييية (2017) 2368. ضبموجييب الييياار ( 37)8201 ولييي  
 .( 38)2021كسنول األضل/ يتم ا  17حتى  مكتب أمي  المظسلم

 
  (2003) 1518اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

الوي ا هون  ت  (2003) 1518أنرق المجدُف، زموجب الياار  
، ريييون الدجطييية ضكدَّفهيييس زمواصيييدة  حد يييد 2003سنت/نو م ا  رييياي  الثييي  24

سنست الو    ط غييت  جميييد أمييوالهم ضأصييولهم المسلييية روية األشهسص ضالكي 
األ اى ضموار رم ا نتصس ية ض حويدهس ملى صييطدضق  طمييية ال ييااق، ض يييس 

. ض يييييييالل الفتييييييياة ( 39)(2003) 1483اار مييييييي  اليييييييي  23ض  19لدفييييييييا ي  
د   أي    يييد الت  ديييى ض يييية الدجطييية المطريييقة المريييمولة زيييسلتيايا، ليييم  يييُ

 ميي  الدجطيية . ضيييا  ضصييف أكثييا  فصيييال ل(2003) 1518 مال زسلياار 
 .( 40)التطوي  ت  يايارس  2018 ت  سم 

 
بشرررررأن  (2004) 1533اللجنرررررة المنشرررررأة عمرررررال برررررالقرار  

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

جطيييية المطرييييقة  مييييال زييييسلياار ، ظدييييت ض ييييية الد2018 ييييت  ييييسم  
زريييقل جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية  ضل  غيييييا مليييى  (2004) 1533
 2018. ضيييا  ضصييف أكثييا  فصيييال ل ميي  الدجطيية  ييت  ييسم ( 41)حييد ك يييا

 .  ( 42) ت  يايارس التطوي 

، ض ييييَة  اييييق (2018) 2424ضمييد  المجديييُف، زموجيييب اليييياار  
اله ييييااء الم طييييت زجمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية المطرييييق  مييييال زييييسلياار 

، ضأ ييييياب  يييي  ا تبامييييي  2019آب/أغتيييي ف  1حتييييى  (2004) 1533
و ية ضا هسذ اإلجااء المطسسب زرييقل  مد ييدرس ميياة أ يياى است ااع رون ال

 __________ 

 (37) S/2018/514  ضS/2018/579 2، الفياة.  
 . 60، الفياة (2017) 2368الياار  (38) 
-2000ماجع الممسرسست، مدحق سسسية، انظا  لالمالع  دى الم دومست األ (39) 

  .2-زسء-، الفص  الهسمف، الجبء األضل2003
 .S/2018/1127انظا  (40) 
حد ييَد األ يياا   شييمدت ض يييُة الدجطيية رصييَد التطفيييو، ضال ييته  ييت مد ييست ا سييتثطسء، ض   (41) 

لتيت  ريم  حظيا  الهسض ي  لتداميا الجباءات التت  اضيهس المجديف ضا ضالكيسنست 
  وريد األسدحة ض جميد األصول ضالانسزة  دى الطي  ضالجمسرك ضحظا التفا. 

 .S/2018/1135انظا  (42) 

. ضجييييد  المجدييييُف، زموجييييب ( 43)2019 موز/ ولييييي   1أجيييي  أنصييييسن  ت يييي 
، ض ييييييَة ز ثييييية مطظمييييية األميييييم المتحيييييدة لتحيييييييق (2018) 2409اليييييياار 

اامييية، ضأ يياب  يي    ميي  الكسميي  ا ستياار  ييت جمهورييية الكونغييو الديمي
  ثييَة ماصييد  طفيييو حظييا  وريييد األسييدحة زسلت ييسضل لفايق اله ااء، ضكدَّف ال

مع  ايييق اله ييااء، ضماان يية التييد يست التييت  طتهييك التييداميا المفاضضيية  ييت 
 يييييييس ل الم دوميييييييست ، ض  (2016) 2293مييييييي  نييييييياار المجديييييييف  1الفيييييييياة 
 .( 44)اله ااءالصدة مع  ايق  ذات
 
 بشأن السودان (2005) 1591اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

جطييييية المطريييييقة  ميييييال زيييييسلياار  ، ظديييييت ض يييييية الد 2018 يييييت  يييييسم   
. ض يييييت  ( 45) زريييييقل التيييييو ال  ضل  غيييييييا مليييييى حيييييد ك ييييييا   ( 2005)  1591

،  ( 2018)   2429، أ اب المجدف، زموجييب الييياار 2018 موز/ ولي   13
بام  الطظا  ييت  يياع  ييداميا مضييس ية ضييد أي ميياف ي يييق  مدييية     ا ت 
 ييت    2018 . ضيييا  ضصييف أكثييا  فصيييال ل ميي  الدجطيية  ييت  ييسم ( 46) الم التيي 

 .  ( 47) التطوي  يايارس 

، مييييد  المجدييييُف، زموجييييب الييييياار 2018شيييي سر/  اا ا  8ض ييييت  
، ض ييييَة  ايييييق اله يييااء الم طييييت زسلتيييو ال المطرييييق  مييييال (2018) 2400

، 2019آذار/ميييييسرس  12حتيييييى  (2005) 1591زيييييياار مجديييييف األمييييي  
ية ضا هسذ اإلجااء المطسسب زرقل ضأ اب    ا تبام  است ااع رون الو 
 .( 48)2019ش سر/  اا ا  12  مد درس ماة أ اى  ت أج  أنصسن

 
 __________ 

  ايق اله يااء   يَم الدجطية، ضجميَع  . شمدت ض يةُ 3، الفياة  ( 2018)  2424الياار  ( 43)  
الم دومييست المت دييية زس متثييسل ض حديدهييس، ض ييو يَا الم دومييست ذات الصييدة زيي  راج  

   يسريا  ضرية. األ اا  ضالكيسنست الهسض ي  لتداميا الجباءات  ت اليسئمة، ض يديمَ 
 .46‘ ض 3’ 37، الفيا سل (2018) 2409الياار  (44) 
شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا   (45) 

التيييت  ريييم  ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ض 
 ريد األسدحة ض جميد األصول ضحظا التفا.حظا  و 

 .31، الفياة (2018) 2429الياار  (46) 
 .S/2018/1122انظا  (47) 
لدجطييية، . شيييمدت ض ييييُة  اييييق اله يييااء   يييَم ا2، الفيييياة (2018) 2400اليييياار  (48) 

ضجمَع الم دومست المت دية زس متثسل ض حديدهس، ض يو يَا الم دوميست ذات الصيدة 
زييي  راج األ ييياا  ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات  يييت اليسئمييية، ض ييييديَم 

  يسريا  ضرية.

https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/2018/514
https://undocs.org/ar/S/2018/579
https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/1127
https://undocs.org/ar/S/2018/1135
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2400(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2424(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1122
https://undocs.org/ar/S/RES/2400(2018)
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  (2005) 1636اللجنة المنشأة عمال بالقرار  
ل الفتاة نيد ا ست ااع، لم ُ د   أي  غيياات  دييى ض ييية  ال 

المكدَّفييييييية زسلتتيييييييجي   (2005) 1636الدجطييييييية المطريييييييقة  ميييييييال زيييييييسلياار 
فا ض جميييد األصييول المفاضضيية  دييى ضاإلشييااف  دييى  ييداميا حظييا التيي 
ييييق الدضلييية المتييتيدة أض حكوميية ل طيييسل تحاأل يياا  الييو   حييد  هم لجطيية ال

كمرييت    ييت ضييدو هم  ييت التفجيييا اإلررييسمت الييوي ضنييع  ييت مييياضت  ييت 
ضالييوي أض ى زحيييسة رئيييف ضزراء ل طييسل التييسمق،  2005شيي سر/  اا ا  14

يد الدجطيية أي اجتمس ييست ضلم    ( 49)شهصس آ اي  22ر يق الحاياي، ض 
، لييم يكيي  نييد 2018م ا  يتيي كسنول األضل/ 31. ضحتى 2018 الل  سم 

 أ اا . م  تجي  أي 
 
 (2006) 1718اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

اع، لم ُ د   أي   د الت  دى ض ية  الل الفتاة نيد ا ست ا  
. ضيا   ييت  يايييا الدجطيية ( 50)(2006) 1718الدجطة المطرقة  مال زسلياار 

، زميييس  يييت ذليييك 2018أكثيييا  فصييييال ل مدهيييس  يييت  يييسم التيييطوي ضصيييف 
الييييدضل األ  ييييسء لتبضيييييد  7ا تمييييس  مييييوكاة المتييييس دة  دييييى التطفيييييو رنييييم 

متوجيهست مضس ية زرقل الحصول  دى استثطسءات إليصييسل المتييس دات 
 .  ( 51)الديميااميةاإلنتسنية ملى جمهورية كوريس الر  ية 

، ض ييييَة  اييييق (2018) 2407ضمييد  المجديييُف، زموجيييب اليييياار  
حتييييييى  (2009) 1874اله ييييييااء المطرييييييق  مييييييال زييييييياار مجدييييييف األميييييي  

ت ااع ريييون الو ييييية ، ضأ ييياب  ييي  ا تبامييي  اسييي 2019نيتيييسل/أماي   24
ضا هيييسذ اإلجييييااء المطسسييييب زرييييقل  مد ييييدرس مييياة أ يييياى  ييييت أجيييي  أنصييييسن 

. ضحييث المجدييُف جميييَع الييدضل ضريئييست األمييم ( 52)2019آذار/مييسرس  24
 __________ 

، 2007-2004ماجيييييع الممسرسييييست، مدحيييييق ميييييست، انظييييا لمبيييييد ميييي  الم دو  (49) 
  ء.زس-الفص  الهسمف، الجبء األضل

شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا   (50) 
ضالكيسنييست ضالتييف  الهسضيي ي  لتييداميا الجييباءات التييت  اضييهس المجدييف ضالتييت 

ا  ت ديييق زيييسل اام  الطوضيييية ضبييياام   ورييييد األسيييدحة، ضحظيييا  ريييم  حظييياا  ديييى 
األ ييياى، ضحظييياا  ديييى ن س يييست  الييييوائف التتييييسرية ضأسيييدحة اليييدمسر الريييسم 

الفحم ضالم س ل ضالونو ، ضحظاا  دى صس رات التدع الكمسليية، ضحظياا لدتيفا، 
ض جميييدا لاصييول، ضحظيياا  دييى  يييديم الهييدمست المسلييية، ضحظيياا  دييى  ييو يا 

جييييس ت يمكيييي  أل  تييييهم  ييييت األنريييي ة ض ييييدريب متهصصييييي   ييييت م ييييدريف 
  ضال اام  المحظورة.

 . S/2018/1148انظا  (51) 
ااء   يييَم الدجطييية، . شيييمدت ض ييييُة  اييييق اله ييي 1، الفيييياة (2018) 2407اليييياار  (52) 

 مَع الم دومست المت دية زس متثسل ض حديدهس، ض يو يَا الم دوميست ذات الصيدةضج
زييي  راج األ ييياا  ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات  يييت اليسئمييية، ض ييييديَم 

    يسريا  ضرية.

كسميي  األمييااف المهتميية  دييى أل  ت ييسضل زسلالمتحييدة الم طييية ضغيارييس ميي  
 .( 53)اله ااء مع الدجطة ض ايق

 
 ليبيا بشأن  (2011) 1970اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

 2441ااع، ا هييييو المجدييييف الييييياار  يييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت  
 (2011) 1970المطريييقة  ميييال زيييسلياار  المت ديييق ز مييي  الدجطييية (2018)

ضريئيييست . ضحيييث المجدييُف،  يييت رييوا الييياار، جمييييَع الييدضل ( 54)زرييقل لي يييس
المتحيييدة لديييد م  يييت لي ييييس، األميييم المتحيييدة الم طيييية، زميييس  يهيييس ز ثييية األميييم 
الكسمييي  مييع الدجطيية ض اييييق  ضغيارييس ميي  األمييااف المهتمييية  دييى الت ييسضل 

، ض  سيمس    مايق  يييديم (2011) 1973اله ااء المطرق  مال زسلياار 
يهييييس  ييييت م دوميييست  تييييوا ا لييييد هس  ييي   طفيييييو التييييداميا المطصيييوص  د أي

 2ض  1. ض ييت ( 55)ضالييياارات الالحييية ذات الصييدة (2011) 1970الييياار 
، نسم رئيف الدجطة زييقضل زيييسرة ملييى لي يييس مطييو 2018 راي  الثسنت/نو م ا 
. ضييييا  ضصيييف أكثيييا  فصييييال ( 56)2011ءات  يييت  يييسم ميييدء نظيييسم الجيييبا

، زمس  ت ذلك م راج أسييمسء ثمسنييية أ يياا   ييت 2018طة  ت  سم ل م  الدج
 .( 57)التطوي  الجباءات،  ت  يايارسنسئمة 

لمجدُف ض يَة  ايييق اله ييااء ، مد  ا(2018) 2441ض ت الياار  
ضنار أل المهسم الموكديية ملييى الفايييق  دييى  2020ش سر/  اا ا  15حتى 

 ت ديييق  سيييتط  ق أي يييس  يميييس (2015) 2213الطحيييو المحيييد   يييت اليييياار 
. كميييس أكيييد المجديييف ( 58)(2018) 2441زسلتيييداميا المتيييتكمدة  يييت اليييياار 

 __________ 

 . 5الماجع نفت ، الفياة  (53) 
اليوي ليم  ي ثا  (2018) 2420، ا تميد المجديُف أي يس الييااَر 2018 يت  يسم  (54) 

 ت ض ية الدجطة. ضشمدت ض ييُة الدجطية رصيَد التطفييو، ضال يته  يت زصورة م سشاة 
مد يييييست ا سيييييتثطسء، ض حد يييييَد األ ييييياا  ضالكيسنيييييست ضالتيييييف  الهسضييييي ي  لتيييييداميا 

حة، ظييياا  ديييى  ورييييد األسيييدالجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  ريييم  ح
ضحظيييياا لدتييييفا، ض جميييييدا لاصييييول، ض يييياع نيييييو   دييييى األ مييييسل التجسرييييية، 

  يا مت دية زمحسض ت  صد ا الطفط زصورة غيا مراض ة.ض دام
 . 16، الفياة (2018) 2441الياار  (55) 
 (56) S/PV.8394 8، الصفحة.  
 . S/2018/1176انظا  (57) 
، . شييمدت ض يييُة  ايييق اله ييااء   ييَم الدجطيية14، الفييياة (2018) 2441الييياار  (58) 

لمت دييييييية زس متثييييييسل ض حديَدهيييييس، ض يييييييديَم  وصيييييييست زرييييييقل ضجميييييَع الم دومييييييست ا
ا المجدييُف أض الدجطييُة أض حكومييُة لي يييس أض  ضلل أ يياى اإلجييااءات التييت نييد  طظيي 

   ت ا هسذرس لتحتي   طفيو التداميا ذات الصدة، ض يديَم  يسريا  ضرية.

https://undocs.org/ar/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ar/S/2018/1148
https://undocs.org/ar/S/RES/2407(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2420(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8394
https://undocs.org/ar/S/2018/1176
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
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اسييت دا ن  سييت ااع ض ييية الفايييق، حتييب ا نت ييسء  ييت أي ضنييت  ييت 
 .( 59)  ورات  ت لي يسضوء مس يحدث م  

 
  (2011) 1988اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

د   أي  غيييييياات  دييييى ض ييييية الدجطيييية 2018 ييييت  ييييسم   ، لييييم  ييييُ
. ضيا  ضصف ل م  الدجطة  ييت ( 60)(1201) 1988المطرقة  مال زسلياار 

 .( 61)لتطوي  ت  يايارس ا 2018 سم 
 
 بيساو   -  غينيا بشأن    ( 2012)   2048اللجنة المنشأة عمال بالقرار   

، اسييت ااَع  ييداميا (2018) 2404نييار المجدييُف،  ييت الييياار  
ميتييسض  ييت غ ييول سيي  ة أشييها ميي   -الجباءات المفاضضة  دييى غيطيييس 

 دييى    2018ضمييع ذلييك، لييم  ييُد   أي  غيييياات  ييت  ييسم  ؛ ( 62)هييسذ الييياارا  
ميتييسض.    -زرييقل غيطيييس    ( 2012)   2048لياار   ية الدجطيية المطرييقة  مييال زييس ض 

ض يييت ريييوا الصيييد ، ضاصيييدت الدجطيييُة اإلشيييااَف  ديييى  طفييييو حظيييا التيييفا 
ا ا ميي  أ يياا  الجيييل الييو   نييس ضا ا نيييالب الييوي  يي  11المفيياضع  دييى 
، ض حد يييَد األ ييياا  2012نيتيييسل/أماي   12تيييسض  يييت مي  -ضنيييع  يييت غيطييييس 

الييو   يتيييتو ول م يييس يا اإل راج  يييت نسئمييية الجيييباءات اليييوار ة  يييت اليييياار 
ا سيييتثطسء مييي   يييداميا الجيييباءات ، ضالطظيييَا  يييت مد يييست (2012) 2048

ميتيييييييييسض  يييييييييت  -طييييييييييس ضغيطييييييييييس ضال يييييييييته  يهيييييييييس. ضزار رئييييييييييُف الدجطييييييييية غي 
، زغيييييياع الحصييييييول  دييييييى م دومييييييست 2018حبياال/ ونييييييي   29 ض 25

 __________ 

 . 18الماجع نفت ، الفياة  (59) 
ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا   لدجطة رصَد التطفيو،شمدت ض يُة ا (60) 

الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  ريييم   ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا
حظيييا  ورييييد األسيييدحة ض جمييييد األصيييول ضحظيييا التيييفا، ضإجيييااَء است ااضيييست 
 ضرييية ضمتهصصييية لد طييو  اليييوار ة  يييت نسئميية الجيييباءات الصييس رة  ييي  الدجطييية. 

   م   ايق الد م التحديدت ضرصد الجباءات.ض ديت الدجطُة الد مَ 
 . S/2018/1118انظا  (61) 
.  ت روا الياار، مدب المجدف ملى األمي  27، الفياة  (2018)  2404الياار   (62) 

دم  ياياا    التيدم المحاز  يمس  ت دق متحييق ا سيتياار ضاسيت س ة ال سم أل يي
ميتسض، ضأل يييدم كيولك  وصييست زريقل اسيتماار  -الدستوري  ت غيطيس  الطظسم

. ضنييدم (2012) 2048نظييسم الجييباءات الييوي  اضيي  المجدييف زموجييب الييياار 
 2018آب/أغتيييييييييي ف  28ال ييييييييييسم  يايييييييييييان ملييييييييييى المجدييييييييييف  ييييييييييت األمييييييييييي  

(S/2018/791.)  

أكثييا  فصيييال ل ميي  . ضيييا  ضصييف ( 63)م سشاة     طفيو  داميا الجييباءات
 .( 64) ت  يايارس التطوي  2018الدجطة  ت  سم 

 
بشرررررأن  (2013) 2127اللجنرررررة المنشرررررأة عمرررررال برررررالقرار  

 الوسطىهورية أفريقيا جم

تيياة نيييد ا سييت ااع، ا هييو المجدييف نيياارا ضاحييدا  ت دييق   ييالل الف  
الم طييت    ض ايييق اله ييااء   ( 2013)  2127مو ية الدجطة المطرقة  مال زسلياار 
  2399. ضميييييييد  المجديييييييُف،  يييييييت اليييييييياار  ( 65) زجمهوريييييييية أ اييييييييييس الوسييييييي ى 

  ( 2013)   2127،  ييييييداميا الجييييييباءات المفاضضيييييية  ييييييت اليييييييااري   ( 2018) 
 يميييس  ت ديييق زجمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، ضنيييار، لدمييياة    ( 2014)   2134 ض 

األضلى، أل األ يياا  ضالكيسنييست الييو   ار ك ييوا أ مييسل التحييايض  دييى ال طييف،  
يمكيي  أل يتييتو وا م ييس يا اإل  ييسع  ض  سيمس  دى أسسس  انت أض   طت،  

. ضزار رئيييييُف الدجطيييية جمهوريييييَة أ ايييييييس  ( 66) لدجييييباءات التييييت  ت  هييييس الدجطيييية 
. ضيييا  ضصييف أكثييا  ( 67) 2018 ريياي  األضل/أكتييوبا    5ض    2 ييت  الوسيي ى  

 . ( 68)  ت  يايارس التطوي   2018 فصيال ل م  الدجطة  ت  سم 

 أي ييس، ض يييةَ  (2018) 2399ضمييد  المجدييُف، زموجييب الييياار  
 ييييياب  ييييي  ا تبامييييي  ، ضأ 2019شييييي سر/  اا ا  28 اييييييق اله يييييااء حتيييييى 

است ااع رون الو ية ضا هسذ اإلجااء المطسسب زرييقل  مد ييدرس ميياة أ يياى 
. ضبسإلضييييس ة ملييييى ( 69)2019كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  31 ييييت أجيييي  أنصييييسن 
در  كديف مهس سسزيس، مدب المجدف ملى  ايق اله ااء أل المهسم التت ص
أسييسس   يي  أ مييسل التحييايض  دييى ال طييف، ض  سيييمس  دييى يجمع ميسنييست

 __________ 

 (63) S/PV.8337 الم دوميييست زريييقل الحسلييية  يييت  . ضلمبييييد مييي 7-5، الصيييفحست
  ميتسض“. -، ”الحسلة  ت غيطيس 8يتم ميتسض، انظا الجبء األضل، ال -غيطيس 

 . S/2018/1140انظا  (64) 
شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا   (65) 

 كيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  ريييم ضال
  حظا  وريد األسدحة ض جميد األصول ضحظا التفا.

  .22ض  16ض  9ض  1، الفياات (2018) 2399الياار  (66) 
 (67) S/PV.8378 9، الصفحة . 
 . S/2018/1136/Rev.1انظا  (68) 
. شييمدت ض يييُة  ايييق اله ييااء   ييَم الدجطيية، 31، الفييياة (2018) 2399ار اليييا  (69) 

الصيدة  ضجمَع الم دومست المت دية زس متثسل ض حديدهس، ض يو يَا الم دوميست ذات
َم ض ييييديزييي  راج األ ييياا  ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات  يييت اليسئمييية، 

    يسريا  ضرية.

https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/2018/1118
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ar/S/2018/791
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8337
https://undocs.org/ar/S/2018/1140
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8378
https://undocs.org/ar/S/2018/1136/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
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  طت أض  انت، ض   ما ك ييت رييون األ مييسل، ضأل  ييدم  مطظييورا جطتييسنيس 
 .( 70)ضاإلمال   ت جميع مااح  التحييق

، ل  ثييية األميييم (2018) 2448، زموجيييب اليييياار ضأذل المجديييُف  
لمتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت جمهورية أ ايييس ا

الوسيي ى زمتييس دة الدجطيية ض ايييق اله ييااء ضباصييد  طفيييو  ييداميا الجييباءات 
ضكدييَّف المجدييُف ال  ثييَة أي ييس مييد م  ايييق   ت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى.
 ييييي  أ ميييييسل التحيييييايض  ديييييى ال طيييييف،  اله يييييااء  يييييت جميييييع الم دوميييييست

 .  ( 71)ة اني سيمس  دى أسف   طية أض  ض 
 
  (2014) 2140اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

  2140، ظدت ض ية الدجطة المطرقة  مال زييسلياار  2018 ت  سم  
  2402. ض ييت الييياار  ( 72) اليييم ،  ضل  غييييا ملييى حييد ك يييا   ، زرييقل ( 2014) 
، أ ييييييس  المجدييييييف  قكيييييييد حظيييييييا  وريييييييد األسييييييدحة  دييييييى الطحيييييييو  ( 2018) 

 ييييييداميا  جميييييييد  ، ضجييييييد   ( 2015)   2216المطصييييييوص  دييييييي   ييييييت الييييييياار  
  ( 2014)   2140األصول ضحظا التفا التت  اضهس المجدف  ت اليييااري   

. ضيييا  ضصييف أكثييا  ( 73) 2019شيي سر/  اا ا    26حتييى    ( 5201)   2216ض  
 .  ( 74) التطوي   ت  يايارس   2018طة  ت  سم  فصيال ل م  الدج 

ضمييد  المجدييُف أي ييس ض يييَة  ايييق اله ييااء الم طييت زييسليم  حتييى  
  اسييييت ااع رييييون الو ييييية ، ضأ يييياب  يييي  ا تباميييي 2019آذار/مييييسرس  28

 يييياى  ييييت أجيييي  أنصييييسن ضا هيييسذ اإلجييييااء المطسسييييب زرييييقل  مد ييييدرس مييياة أ
 .( 75)2019ش سر/  اا ا  28
 
بشررررررأن  (2015) 2206اللجنررررررة المنشررررررأة عمررررررال بررررررالقرار  

 السودان جنوب

  زهصييوص  الل الفتاة نيد ا ست ااع، ا هو المجدييف نييااري  
 زرييييييقل جطييييييوب (2015) 2206ض ييييييية الدجطيييييية المطرييييييقة  مييييييال زييييييسلياار 

 __________ 

 . 35)ز( ض  32الماجع نفت ، الفيا سل  (70) 
  )ب( ض )ج( ض ) (. 41، الفياات الفا ية (2018) 2448الياار  (71) 
اا  األ ي  شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يدَ  (72) 

ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  ريييم  
  حظا  وريد األسدحة ض جميد األصول ضحظا التفا.

 . 2، الفياة (2018) 2402الياار  (73) 
 . S/2018/1125انظا  (74) 
 . 5، الفياة (2018) 2402الياار  (75) 

، ضرمييييس ( 77)ضض ييييية  ايييييق اله ييييااء الم طييييت زجطييييوب التييييو ال ( 76)التييييو ال
 2428ض  2018أيسر/ميييييييييييس و  31المييييييييييي ر   (2018) 2418اليييييييييييياارال 

، (2018) 2418.  فييت الييياار 2018 موز/ ولييي   13الميي ر   (2018)
ن  المجدف  دى  مد د  طييت لدتييداميا المت دييية زسلتييفا ضالتييداميا المسلييية 

، ضمييد  لمدة شييها ضنصييف الرييها (2015) 2206المفاضضة  ت الياار 
. ضمدييب المجدييف ( 78)2018آب/أغتيي ف  14ض يييَة  ايييق اله ييااء حتييى 

  ال ييسم أل ييييوم، زسلتطتيييق مييع آلييية رصييد ضنييف ممييالق الطييسر ملييى األمييي 
ضالتا ي يييييست األمطيييييية ا نتيسليييييية، زيييييسإلمال   ييييي  انتهسكيييييست ا فيييييسق ضنيييييف 
األ مييسل اليتسلييية ض مييس مذا  وصييدت األمييااف ملييى ا فييسق سيسسييت  مدييت، 

أل  طظا،  ت حسلة  دم محااز التيدم  ت رييوا الصييد ،  ييت    يييق  ضنار
رييداف  دييى سييتة أ يياا  جيياى  حد ييدرم  ييت ما ييق الييياار  داميا محد ة األ
 .  ( 79)األسدحة ض/أض حظا  وريد

،  جمييييييييَد (2018) 2428ضجييييييد  المجدييييييُف، زموجيييييييب الييييييياار  
َاَع  حظيياا  دييى  وريييد األسييدحة ملييى جطييوب  األصييول ضحظييَا التييفا ض ييَ

. ضنار المجدُف أي ييس  يياَع  ييداميا  جميييد األصييول ضحظييا ( 80)التو ال
. ضنسمييت رئيتيية الدجطيية مبيييسرة ( 81)دجطييةالتييفا  دييى شهصييي  حييد  همس ال

ملييييى  16طيييييس  ييييت الفتيييياة ميييي  ملييييى جطييييوب التييييو ال ضإثيوبيييييس ضأضغطييييدا ضكي 
ضصييف أكثييا  فصيييال ل ميي  الدجطيية . ضيييا  ( 82)2018حبياال/ ونييي   26

 .( 83)التطوي   ت  يايارس 2018 ت  سم 

ضبموجييب الييياار نفتيي ، مييد  المجدييُف ض يييَة  ايييق اله ييااء حتييى  
ع ن سنهييس 2019 موز/ ولييي   1 لترييم  متييس دة الدجطيية  يي  مايييق  ضضسييَّ

 __________ 

، ض حد يَد األ ياا  شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء (76) 
تيييت  ريييم  ف ضالضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجدييي 

  حظا  وريد األسدحة ض جميد األصول ضحظا التفا.
شيييمدت ض ييييُة  اييييق اله يييااء   يييَم الدجطييية، ضجميييَع ض راسيييَة ض حدييييَ  الم دوميييست  (77) 

المت دييييية متوريييييد ، الم دومييييست 2018المت دييييية زس متثييييسل، ضا ت ييييسرا ميييي   ييييسم 
تييس دة ميي  م ميييع أض نييي  األسييدحة ضاأل تييدة ذات الصييدة ضمييس  تصيي  مييولك أض

 تييكاية أض غيارييس ميي  أشييكسل المتييس دة، ض يييديَم م دومييست ذات صييدة زيي  راج 
  أسمسء األ اا  ضالكيسنست الهسض ي  لتداميا الجباءات، ض يديَم  يسريا  ضرية.

  .2ض  1، الفيا سل (2018) 2418الياار  (78) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (79) 
  .13ض  12ض  6-4، الفياات (2018) 2428الياار  (80) 
 . 17الماجع نفت ، الفياة  (81) 
 (82) S/PV.8431 8، الصفحة . 
 . S/2018/1123انظا  (83) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/1125
https://undocs.org/ar/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2418(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8431
https://undocs.org/ar/S/2018/1123
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الته ييييييط   بضييييييدرس زم دوميييييست  ييييي  األ ييييياا  ضالكيسنيييييست ال يييييسل ي   يييييت
 دييييييى ال طييييييف الجطتييييييت أل مييييييسل ال طييييييف ضالته يييييييط أل مييييييسل  ط ييييييوي 

. ضنييار المجدييف ( 84)ضالجطتييسنت أض  ييت  وجييي   دييك األ مييسل أض ار كسمهييس
دييييييية أي يييييس أل يييييييوم الفايييييييق زجميييييع ض راسييييية ض حدييييييي  الم دوميييييست المت 

زسلجمس ست المتدحة أض الر كست اإلجاامية ال سل ة  ت ا ستغالل غيا 
سيييسق  تييايب  مييوار  ال  ي ييية أض ا  جييسر مهييس، ضأل ييييوم،  ييتالمراضع لد

المييوار  ال سميية ضالتيييسريا التييت  فيييد ز ييدوع أ  ييسء  ييت حكوميية الوحييدة 
ت الومطيييية ا نتيسليييية  يييت  تيييس  ميييسلت، زجميييع ض راسييية ض حديييي  الم دوميييس

المت دييية زيييسأل اا  ال يييسل ي   ييت أ ميييسل أض سيسسيييست كييسل الغييياع مطهيييس 
  تمثيييي   ييييت  وسيييييع ن ييييسق الطييييباع  ييييت جطييييوب التييييو ال أثارييييس الف دييييت أض
ع ن ييسق ض ييية الفايييق المتمثديية  ييت جمييع ض راسيية ( 85)ممسلة أمييدن أض . ضُضسييهِّ

ض حديييي  الم دوميييست المت ديييية متورييييد األسيييدحة أض مي هيييس أض نيدهيييس لتريييم  
. ضكييييار المجدييييف مد يييي  التييييسمق ملييييى ( 86)اائييييق  موييييي  رييييون األنريييي ةم

ممثديية ال ييسم الم طييية زسألمفييسل ضالطييباع المتييدح ضالالممثدة الهسصيية لامييي  
الهسصيية لامييي  ال ييسم الم طييية زييسل طف الجطتييت  ييت حييس ت الطييباع، ميي  
أج    س ل الم دومست ذات الصدة زسلموضوع مع الدجطيية، ض  ييس مفوضيية 

متحدة التسمية لحيوق اإلنتسل ملى   س ل الم دومست ذات الصدة األمم ال
 .  ( 87) سءمع الدجطة، حتب ا نت 

 
 بشأن مالي (2017) 2374اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

د   أي  غيييييياات   دييييى   ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، لييييم  ييييُ
ض ايييق اله ييااء  ( 88)(2017) 2374ت الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار ض  تيي 

 .( 89)الم طت زمسلت

،  يييييييداميا (2018) 2432ضجييييييد  المجدييييييُف، زموجييييييب الييييييياار  
. ض ييت رييوا الصييد ، ( 90)(2017) 2374لمفاضضيية  ييت الييياار الجباءات ا

 __________ 

  )أ(. 19) ( ض )ه( ض  14، الفياات الفا ية (2018) 2428الياار  (84) 
  )أ( ض ) (. 19ض  15)ي( ض  14جع نفت ، الفياات الما  (85) 
 )ج(.  19ة الماجع نفت ، الفيا  (86) 
 . 22الماجع نفت ، الفياة  (87) 
شمدت ض يُة الدجطة رصَد التطفيو، ضال يته  يت مد يست ا سيتثطسء، ض حد يَد األ ياا   (88) 

م  ضالكيسنيييست الهسضييي ي  لتيييداميا الجيييباءات التيييت  اضيييهس المجديييف ضالتيييت  رييي 
  حظا  وريد األسدحة ضحظا التفا.

الدجطيية، ضجمييَع الم دومييست المت دييية زس متثييسل شييمدت ض يييُة  ايييق اله ييااء   ييَم  (89) 
ض حديدهس، ض و يَا الم دوميست ذات الصيدة زي  راج األ ياا  ضالكيسنيست الهسضي ي  

  لتداميا الجباءات  ت اليسئمة، ض يديَم  يسريا  ضرية.

أكييييد المجديييييف مييييي  جد يييييد أل الدجطييييية مكدفييييية متحد يييييد األ ييييياا  ضالكيسنيييييست 
. ض يييت ( 91)داميا الجيييباءات ضالطظيييا  يييت مد يييست ا سيييتثطسء  لتييي الهسضييي ي 

 ييييت الدجطيييية  ديييى مضيييس ة أسييييمسء ، ضا2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  20
ثالثييية أ ييياا  مليييى نسئمييية الجيييباءات. ضنيييسم رئييييف الدجطييية مبييييسرة مليييى ميييسلت 

. ضيييييا  ضصييييف أكثييييا  فصيييييال ( 92)2018آذار/مييييسرس  27 ض 26 ييييومت 
ت ذلييك البيييسرة الثسنييية التييت نييسم مهييس زمييس  يي  ،2018ل ميي  الدجطيية  ييت  ييسم 

 .( 93)الائيف ملى مسلت،  ت  يايا الدجطة التطوي 

جدُف ض يَة  ايييق اله ييااء المطرييق ضبموجب الياار نفت ، مد  الم 
، ضأ يياب 2019أ دول/سيي تم ا  30حتييى  (2017) 2374 مييال زييسلياار 

   ا تبام  است ااع رون الو ية ضا هسذ اإلجااءات المطسسيي ة  ييت مو ييد 
 . ( 94)1920آب/أغت ف  31أنصسن 

 
 اللجان األخرى  - 2
سيييت ااع، اسييييتما نريييسر كييي  مييي  لجطيييية  يييالل الفتييياة نييييد ا  

زرييييقل مكس حيييية  (2001) 1373مجدييييف األميييي  المطرييييقة  مييييال زييييسلياار 
اإلررسب ضالمد اية التطفيوية لدجطة مكس حة اإلررسب المطرييقة  مييال زييسلياار 

، 2018لييييييد م لجطيييييية مكس حيييييية اإلررييييييسب. ض ييييييت  ييييييسم  (2004) 1535
 دييييق مدجطيييية مكس حيييية اإلررييييسب. ضأصييييدر  تهييييو المجدييييف أي نيييياار  ت  لييييم

كييسنول  19المجدف ميسني  رئسسيي  زرقل الدجطة ضمد ايتهس التطفيوية،  ييت 
. ضكيييسل  اكييييب نييياارات المجدييييف ( 95)2018أيسر/ميييس و  8 الثسنت/ طيييس ا ض

فتييياة نييييد ا سيييت ااع  ت ديييق زريييك   يييسم زسلصيييدة ميييي  اإلرريييسب  يييالل ال
، ضشييييييجع المجدييييييُف الدجطييييييَة الييييييدضلت ضالجايميييييية المطظميييييية   ييييييا الومطييييييية

ضمييييييد ايَتهس التطفيوييييييية  دييييييى التطتيييييييق مييييييع الكيسنييييييست األ يييييياى. ضركييييييبت 
 2341يييياار اإلحسميييست التيييت نيييدمهس رئييييف الدجطييية أي يييس  ديييى  طفييييو ال

المت ديييييق زحمسيييييية الهيسكييييي  األسسسيييييية الحيويييييية مييييي  الهجميييييست  (2017)
ررسمييييييييية، ضكييييييييولك  دييييييييى الميييييييييس دي  اإلررييييييييسميي  األجسنييييييييب ال سئييييييييد   اإل
 .  ( 96)المطتيدي  ضأ اا  أسارم أض

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2432الياار  (90) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (91) 
 (92) S/PV.8229 7ض  6، الصفحتسل. 
 .S/2018/1124/Rev.1انظا  (93) 
 . 3، الفياة (2018) 2432الياار  (94) 
 (95) S/PRST/2018/2  ضS/PRST/2018/9.  
 (96) S/PV.8180 ؛ ض 3ض  2، الصفحتسلS/PV.8364 10-8، الصفحست.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8229
https://undocs.org/ar/S/2018/1124/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/PV.8180
https://undocs.org/ar/S/PV.8364


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 432 

 

 زييييييسلياار ضَ واصييييييَ   يييييييد اجتمس ييييييست الدجطيييييية المطرييييييقة  مييييييال 
 يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ااع. ضليييم  تهيييو المجديييف أي  (2004) 1540
 ر  ت دق مهون الدجطة. ناا
 
بشرررررأن  (2001) 1373اللجنرررررة المنشرررررأة عمرررررال برررررالقرار  

 اإلرهابمكافحة 

، 2018كييسنول الثسنت/ طييس ا  19 ييت ميييسل رئسسييت صييس ر  ييت  
 دميييييس زيييييسلجهو  التيييييت   يييييولهس لجطييييية مكس حييييية اإلرريييييسب  أحيييييسر المجديييييف

س التطفيوية لتيييم ضرصد  طفيو أ غسنتتسل ضبددال المط ية لدييياارات ضمد ايته
 2396ض  (2014) 2178ض  (2005) 1624ض  (2001) 1373
دييييييية زسإلررييييييسب، ضأنييييييا ضالييييييياارات األ يييييياى ذات الصييييييدة المت  (2017)

زسلتوصيييست التييت نييدمتهس الدجطيية، زمييس  ييت ذلييك مييس  طييدرج مطهييس  ييت مجييسل 
 .  ( 97)التيطيةالمتس دة  يديم 

، شيييييجع 2018أيسر/مييييس و  8 ييييت ميييييسل رئسسيييييت صييييس ر  يييييت ض  
ررييسب  دييى ا سييتفس ة ميي  المجدييُف المد ايييَة التطفيوييية لدجطيية مكس حيية اإل

لمكس حيية اإلررييسب ميي  أجيي   كييوي   هييم أ  يي  شيي كة ال حييوث ال سلمييية 
ل  ي يييية ضن ييييسق الصييييالت التييييت نييييد  وجييييد مييييي  اإلررييييسميي  ضالمجييييامي  

. كميييس   يييس المجديييُف ( 98) يييا الومطييييةال يييسل ي   يييت الجايمييية المطظمييية  
طييية زييسإلجااءات المد ايَة التطفيوية ملى   بيب الت سضل مع  انة ال ميي  الم 

. ضرحيييييب المجديييييف ( 99)اإلنديميييييية التيييييت  ديييييى غاارريييييسالمسليييييية ضالهيئيييييست 
زسإلحسمة المفتوحة التت ندمتهس لجطة مكس حة اإلررسب زرقل الصييدة مييي  

ظميييية   ييييا الومطييييية، ضمدييييب ملييييى لجطيييية اإلررييييسب الييييدضلت ضالجايميييية المط 
 (1999) 1267مكس حيييية اإلرريييييسب ضالدجطييييية ال سمدييييية زموجيييييب اليييييياارات 

ضالدجطييييية المطريييييقة  ميييييال زيييييسلياار  (2015) 2253ض  (2011) 1989 ض
شييهاا  12أل   يد جدتة استثطسئية مرتاكة  ت غ ول  (2011) 1988

زرييييقل م سلجيييية متييييقلة الصييييدة اليسئميييية مييييي  اإلررييييسب الييييدضلت ضالجايميييية 
أي ييس، أحييسل رئيييف    2018أيسر/مييس و    8ت  ض  . ( 100)المطظمة   ا الومطية

 __________ 

 (97) S/PRST/2018/2 .الفياة التسز ة ، 
 (98) S/PRST/2018/9الفياة الثسلثة ، . 
 الماجع نفت ، الفياة ال سشاة.  (99) 
 الماجع نفت ، الفياة الااز ة  راة.  (100) 

ة التطفيوييية لدجطيية  لجطة مكس حة اإلررسب التيايا المرتاك الميدم ميي  المد اييي 
مييي  اليييياار  18سب ضمكتيييب مكس حييية اإلرريييسب  ميييال زيييسلفياة  مكس حييية اإلررييي 

ميييييي  الييييييياار  44 ييييييت الفييييييياة . ضض يييييييس لمييييييس ُمدييييييب ( 101)(2017) 2395
توجيهييييييييية المت دييييييييية ، است اضييييييييت الدجطييييييييُة الم ييييييييس أل ال(2017) 2396

زسلميييس دي  اإلررييسميي  األجسنييب )م ييس أل مدريييد التوجيهييية( التييت ا ُتمييدت 
ي  ،  يييييت ضيييييوء التهد يييييد المتطيييييسمت لدمييييييس دي  اإلرريييييسمي 2015 يييييت  يييييسم 

كييسنول  27األجسنب، ضا تمدت اإلضس ة ملى م س أل مدريد التوجيهية  ييت 
  .( 102)2018األضل/ يتم ا 

 
 (2004) 1540اللجنة المنشأة عمال بالقرار  

ست ااع، لم  تهو المجدف أي نيياار  ت دييق  الل الفتاة نيد ا  
. غييييا أل رئييييف الدجطييية (2004) 1540زسلدجطييية المطريييقة  ميييال زيييسلياار 

نيييدم محسميييست مليييى المجديييف  يييت  يييدة مطسسييي ست  ييي   مييي  الدجطييية  يييت 
. ( 103)(2004) 1540 طفيييو الييياار  مهمتهييس المتمثديية  ييت اإلشييااف  دييى

المجدييييَف  دييييى أنريييي ة التو ييييية التييييت   يييي دع مهييييس َأْمدييييع الييييائيُف  كمييييس
الدجطيية، زمييس  ييت ذلييك الت ييسضل مييع المطظمييست الدضلييية ضاإلنديمييية التييت لهييس 

 . ( 104)ض يست ذات صدة م سشاة زسلياار

 مدهييس التييسزع  رييا الييوي يغ ييت الفتيياة دمت الدجطييُة مانييسمَ  ضن 
 ييييت ، 2019كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  31ملييييى  2018شيييي سر/  اا ا  1ميييي  
. ضضا يييييت ( 105)(2016) 2325،  مييييال زييييسلياار 2018نيتيييسل/أماي   13

نيياارات مجدييف زمتيي ضليس هس  ييت ممييسر  الدجطيية  دييى مانييسم  ال ميي  لدو ييسء
 (2008) 1810ض  (2006) 1673ض  (2004) 1540األميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 .(2016) 2325ض  (2011) 1977 ض
 __________ 

 . S/2018/435انظا  (101) 
 . S/2018/1177انظا  (102) 
 (103) S/PV.8230 2، الصفحة . 
 (104) S/PV.8364 13-10، الصفحست . 
 . S/2018/340انظا  (105) 

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2395(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1673(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1810(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ar/S/2018/435
https://undocs.org/ar/S/2018/1177
https://undocs.org/ar/S/PV.8230
https://undocs.org/ar/S/PV.8364
https://undocs.org/ar/S/2018/340
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 األفرقة العاملة - ثانيا
 مالحظة 
 الل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، َ واصييَ   يييد اجتمس ييست األ انيية  

ل،  قلفييت ال سمديية التسز يية لمجدييف األميي . ضكمييس رييو الحييسل زسلطتيي ة لدجييس
األ انييية ال سمدييية مييي  أ  يييسء المجديييف الهمتييية  ريييا جميييي هم ضُ ييييدت 

صييية، ميييس ليييم  تييييار  يييالف ذليييك. ضا ُّهيييوت اجتمس س هيييس  يييت جدتيييست  س

،  ييييدت  متييية مييي  األ انييية 2018. ض يييت  يييسم اليييياارات متوا يييق اآلراء
 .  ( 106)مطتظمةال سمدة التتة اليسئمة حسليس اجتمس ست 

م دوميييست  ييي  منريييسء األ انييية ال سمدييية غييييا  3ضيييييدم الجيييدضل  
سز ييية لدمجديييف، ض ييي  ض يس هيييس، الاسيييمية ضاأل انييية ال سمدييية المهصصييية الت 

ضشييسغدت مطسصييب الييائيف ضنييواب الييائيف  يهييس  ييت ضأحكسمهييس الائيتييية، 
 .2018 سم 

 __________ 

 الل الفتاة نيد  (2004) 1566ر لم يجتمع الفايق ال سم  المطرق  مال زسلياا (106) 
  ا ست ااع.

 3الجدضل 
 2018األفرقة العاملة التابعة لمجلس األمن، 

 ئيفالا  الو ية اإلنرسء
 الفريق العامل المعني بعمليات حفظ السالم   

كييسنول الثسنت/ طييس ا  31ُأنرئ  ت 
2001 (S/PRST/2001/3) 

لجوانييب التيطييية  ا  طييسُضل المتييسئ  ال سميية المت دييية زحفييظ التييالم ذات الصييدة زمتيي ضليست المجدييف، ضكييولك  
 لفاا ى  مديست حفظ التالم،  ضل المتسس زس تصسص الدجطة الهسصة الم طية ز مديست حفظ التالم 

 كوت  يفوار

سرِّمة زييييوات، موسيييسئ  مطهيييس  ييييد التييي ت،  طيييد ا نت يييسء، مليييى الحصيييول  ديييى آراء ال ديييدال المتييي  
المجديييييف ريييييون اآلراء  يق يييييواجتمس يييييست ميييييي  الفاييييييق ال سمييييي  ضال ديييييدال المتيييييسرِّمة زييييييوات، كيييييت 

 ا  ت سر  ت

  

 الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها

 2002ُأنريييييييئ  يييييييت آذار/ميييييييسرس 
(S/2002/207) )أ( 

ضميييس سييي ي  مييي  ميسنيييست  S/PRST/2002/2رصيييُد  طفييييو التوصييييست اليييوار ة  يييت ال ييييسل الائسسيييت 
 ة ضناارات  ت دق زمطع نروب الطبا ست  ت أ ايييس ضحدهسرئسسي 

 مثيوبيس

انتااح  وصيست زرقل   بيب الت سضل مي  مجدف األم  ضالمجدف ا نتصس ي ضا جتمييس ت ضكييولك  
 ة األ اى الم طية زق ايييسالمتحدمع ضكس ت األمم 

 

 ييت جميييع الطبا ييست التييت لهييس  الييسم، موج   سص، مدراسيية المتييسئ  اإلنديمييية ضالمتييسئ  الم اضحيية 
  قثيا  دى  م  المجدف  ت مجسل مطع نروب الطبا ست  ت أ ايييس ضحدهس

 

إلنديمييييية ظميييست اانتيييااح  وصييييست مليييى مجديييف األمييي  لت بيييييب الت يييسضل ميييي  األميييم المتحيييدة ضالمط  
ل اإلنديمييية )مطظمة الوحدة األ اييية ]التت أص حت ُ تمَّى اآلل ا  حس  األ اييت[( ضالمطظمييست  ض 

  ت مجسل مطع نروب الطبا ست ضحدهس

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2001/3
https://undocs.org/ar/S/2002/207
https://undocs.org/ar/S/PRST/2002/2
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 ئيفالا  الو ية اإلنرسء
 (2004) 1566الفريق العامل المنشأ عمال بالقرار    

ضل/أكتييوبا  ريياي  األ 8ُأنرئ  ت 
 ((2004) 1566)الياار  2004

ع  دييى الطظا  ت ضضع  وصيست ض يديمهس ملى المجدف  يمس  ت دق زسلتداميا ال مدييية التييت سييُتفا 
ميييي   األ يييياا  أض الجمس ييييست أض الكيسنييييست ال ييييسل ي   ييييت األنريييي ة اإلررسمييييية أض المييييا   ي  مهييييس،

األ ييييياا  أض الجمس يييييست أض الكيسنيييييست الميييييدرجي   يييييت نيييييوائم الدجطييييية المطريييييقة  ميييييال زيييييسلياار  غييييييا
زرقل  طظيم اليس دة ضحاكة ال سل سل ضمس  ا  ط مهمس م  أ يياا  ضكيسنييست، زمييس  ييت  (1999) 1267

اءات أكثيييا   سليييية لتييييديمهم لد دالييية  ييي  ماييييق المحسكمييية ذليييك ضضيييع ميييس ُي يييد مالئميييس مييي  مجيييا 
ع  حاكييس هم   ييا أنييسليم الييدضل األ  ييسء، ضمطييع  بضيييدرم التتديم، ض جميد أصولهم المسلييية، ضمطيي  أض

 التداميا ت دق ز جااءات  طفيو  دك  ألسدحة ضال تس ، ضكولك  يمسزجميع أنواع ا

 مياض

ارم، يمكيي  أل  الطظييا  ييت ممكسنييية منرييسء  صييطدضق  ضلييت لت ييويض ضييحسيس األ مييسل اإلررسمييية ضُأسييَ
ل    مايق الت ا ست التت نييد  تكييول جبئيييس ميي  األصييول المصييسَ رة ميي  المطظمييست اإلررسمييية  يموَّ

  دى ر س تهس، ض يديم  وصيس   مهوا الرقل ملى المجدفضأ  سئهس ضاليسئمي  

 

 المسلحالفريق العامل المعني باألطفال والنزاع 

 2005 موز/ ولييي   26ُأنرئ  ييت 
 ((2005) 1612)الياار 

 ضالطبا ست المتدحةاست ااع  يسريا آلية الاصد ضاإلمال  زرقل األمفسل 

 (2004) 1539اسييت ااع التيييدم المحيياز  ييت ضضييع ض طفيييو   ييط ال ميي  الم دوبيية  ييت اليييااري  
 (2005) 1612 ض

 التويد

م ملي الطظا  ت    الم دومست األ اى ذات الصدة التت ُ يدَّ
 يييديم  وصيييست ملييى المجدييف زرييقل التييداميا الممكيي  ا هسذرييس لت بيييب حمسييية األمفييسل المت يياري  

الطبا ست المتدحة، زمس  ت ذلك متيديم  وصيييست زرييقل الو يييست المطسسييب مسييطس رس ملييى ز ثييست م  
 اعالم ض وصيست  يمس  ت دق زقمااف الطب حفظ الت

 

 وجي  مد ست،  طييد ا نت ييسء، ملييى ريئييست أ يياى  ا يي  مطظوميية األمييم المتحييدة   هييسذ مجييااءات  
 ، ض يس لو ية ك  مطهس (2005) 1612 امت ملى   م  طفيو ناار مجدف األم  

  

 بالوثائق والمسائل اإلجرائية األخرى العامل غير الرسمي المعني  الفريق
 1993ُأنرييييئ  يييييت حبياال/ ونيييييي  

 ا هسذ ناار رسمت( ) ضل 
 الكويت   طسُضل المتسئ  المت دية زسلوثسئق ضالمتسئ  اإلجاائية األ اى 

 الرسمي المعني بالمحكمتين الدوليتينريق العامل غير الف
 2000ُأنرييييئ  يييييت حبياال/ ونيييييي  

 ميييييييال زيييييييسنتااح ز يييييييض أ  يييييييسء 
) ضل  4161الجدتة ف  ت المجد

 ا هسذ ناار رسمت(

 طسُضل متقلة محد ة  تص  زسلطظسم األسسست لدمحكمة الدضلية ليوغوسال يس التييسزية، ضميي  ثييم ُكدييهِّف 
 ( أ اى متصدة زسلمحكمتي الفايق ال سم  متطسُضل متسئ  )نسنونية

 مياض  

 
 2011كيييسنول األضل/ يتيييم ا  31ض ييييَة الفاييييق ال سمييي  لفتييياات ميييدة كييي  مطهيييس سيييطة ضاحيييدة حتيييى  رئييييف مجديييف األمييي ، جيييدَّ  المجديييُف زموجيييب ميييوكاات صيييس رة  ييي   )أ( 

(. ضمطييو ذليييك التييسري ، ضاصييي  S/2010/654ض  S/2009/650ض  S/2008/795ض  S/2007/6ض  S/2005/814ض  S/2004/1031ض  S/2003/1138 )انظييا
 الفايُق ال سم   يَد اجتمس س    ضل التجد د التطوي لو  ت .

   .S/PV.4161انظا  )ب( 

https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/2003/1138
https://undocs.org/ar/S/2004/1031
https://undocs.org/ar/S/2005/814
https://undocs.org/ar/S/2007/6
https://undocs.org/ar/S/2008/795
https://undocs.org/ar/S/2009/650
https://undocs.org/ar/S/2010/654
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 هيئات التحقيق   -  ثالثا 
 مالحظة 
يييق التييسزع لامييم  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، مييدأ  ايييُق التحي 

المتحييدة لت بيييب المتييسءلة  يي  الجيياائم الما ك يية ميي  جسنييب  ا ل/ طظيييم 
مدييَ ، ز ييد موا ييية حكوميية ال ييااق الدضليية اإلسييالمية  ييت ال ييااق ضالرييسم  

 تصسصييست المحييد ة ألنريي ة  ايييق التحييييق. ضموا ييية المجدييف  دييى ا 
ئيتييس لفايييق ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك،  يييَّ  األمييي  ال ييسم متترييسرا  سصييس ضر 

التحييق، ضُأض دت ال طسصا األضلية لفايييق التحييييق ملييى زغييدا   ييت  ريياي  
 .( 107)2018األضل/أكتوبا 

 ايييييق التحييييييق التييييسزع لامييييم المتحييييدة لت بيييييب المتييييسءلة  يييي   
ا ك يية ميي  جسنييب  ا ل/ طظيييم الدضليية اإلسييالمية  ييت ال ييااق الجيياائم الم
 ضالرسم 

 __________ 

ماجييييع لالمييييالع  دييييى م دومييييست أسسسييييية  يييي  ض ييييية  ايييييق التحييييييق، انظييييا  (107) 
  ، الجبء التسسع، اليتم الثسلث.2017-2016رسست، مدحق الممس

  تصسصيييييست المحيييييد ة ز يييييد موا يييييية حكومييييية ال يييييااق  ديييييى ا 
 دييى  2018ش سر/  اا ا  13ألنر ة  ايق التحييق، ضا ق المجدف  ت 

ت  فسصيييي   ييي  ريكييي   اييييق التحيييييق ريييون ا  تصسصيييست التيييت   يييمط 
 .( 108) مومسض كويط  ضأسسليب  مد  

ض ييييب   ييييي  األميييي  ال يييسم لدمتتريييسر الهيييسص ضرئييييف  اييييق  
، مييدأ  ايييق التحييييق رسييميس أنريي ت  2018 موز/ ولييي   13لتحييييق  ييت ا

، ضُأض ييدت ال طسصييا األضلييية لفايييق التحييييق 2018آب/أغتيي ف  20 ييت 
 رييياي   15. ض يييت ( 109)0182 رييياي  األضل/أكتيييوبا  29مليييى زغيييدا   يييت 
، نييييدم المتترييييسُر الهييييسص ضرئيييييف  ايييييق التحييييييق 2018الثييييسنت/نو م ا 

كييسنول  4أنر ة الفايق ضندم محسمة ملى المجدف  ييت التيايَا األضل    
 .( 011)2018األضل/ يتم ا 

 __________ 

  .S/2018/119ض  S/2018/118انظا  (108) 
  .S/2018/1031ض  S/2018/773انظا  (109) 
 (110) S/PV.8412 7-2، الصفحست . 

  
 المحكمتان  -  رابعا 

 مالحظة 
،  ( 111) 2018شيي سر/  اا ا    2 ييت مييوكاة ميي  الييائيف صييدرت  ييت   

المجدييف  دييى الطظييا  ييت المتييسئ  المت دييية زسآللييية الدضلييية لتصييايف  ضا ييق  
األ مييسل المت ييييية لدمحكمتييي  الجطيييسئيتي   حييت مطيييد م طييول ”اآلليييية الدضليييية  

، سييُتدَرج  ييت ممييسرن  ( 112) “  مييسل المت يييية لدمحكمتييي  الجطييسئيتي  لتصييايف األ 
 __________ 

 (111) S/2018/90 . 
، اآللييييييَة إلنجيييييسز األ ميييييسل (2010) 1966أنريييييق المجديييييُف، زموجيييييب اليييييياار  (112) 

الدضليييية لمحسكمييية األشيييهسص المتييي ضلي   ييي  ا نتهسكيييست مت ييييية لدمحكمييية ال
نديييم  وغوسييال يس التييسزية الجتييمة لديييسنول اإلنتييسنت الييدضلت التييت ارُ ك يت  ييت م

ألشيييهسص المتييي ضلي  ضالمحكمييية الجطسئيييية الدضلييية لمحسكمييية ا 1991مطييو  يييسم 
يمة لدييييسنول  ييي  أ ميييسل اإلزيييس ة الجمس يييية ضغييييا ذليييك مييي  ا نتهسكيييست الجتييي 

اإلنتييسنت الييدضلت الما ك يية  ييت منديييم رضانييدا ضالمييوامطي  الاضانييد ي  المتيي ضلي  
اريييس مييي  ا نتهسكيييست الممسثدييية الما ك ييية  يييت  ييي  أ ميييسل اإلزيييس ة الجمس يييية ضغي
كيييييسنول  31ض  1994الثسنت/ طيييييس ا كيييييسنول  1أراضيييييت اليييييدضل المجيييييسضرة ميييييي  

ييية لاضانييدا( ز ييد اكتمييسل ض  تييت )المحكميية الجطسئييية الدضل 1994األضل/ يتييم ا 
ريييييس ي  المحكمتيييييي . ضلمبييييييد مييييي  الم دوميييييست  ييييي  أنرييييي ة المجديييييف  يييييالل 

 

حكميية الجطسئييية  لييية ليوغوسييال يس التييسزية ضالم المتسئ  المت دية زسلمحكمة الدض 
. ض ييالل الفتيياة  ( 113) الدضلية لاضاندا التت نظييا  يهييس المجدييف  ييت ضنييت سييسمق 

ا ضاحيييدا  نييييد ا سيييت ااع، أصيييدر المجديييف ميسنيييس رئسسييييس ضاحيييدا ضا هيييو نييياار 
زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق زرييقل جمديية أمييور مطهييس م ييس ة   يييي   

ت ديييية زييي  ارة مهيييسم    ييال  ييي  الجوانيييب األ يياى الم   المييد ت ال يييسم لاليييية، 
 ضإنجسزرس. المحكمة ض يديم  يسريا  طهس 

 
 2018التطورات التي حدثت عام  

آذار/ميييييسرس  6ض  1ييييييق   يييييس ل لميييييوكا ي  مييييي ر تي   ييييي  ما  
جديييف  دميييس ميييي  األميييي  ال يييسم ضرئييييف مجديييف األمييي ، أحيييسر الم 2018

 __________ 

، ”اآللية الدضليية 27ة، انظا الجبء األضل، اليتم  يمس  ت دق زسآللي 2018  سم
  دمحكمتي  الجطسئيتي “.لتصايف األ مسل المت يية ل

، 28بء األضل، اليتيييم ، الجييي 2017-2016ماجيييع الممسرسيييست، مدحيييق انظيييا  (113) 
  .26، الجبء األضل، اليتم 2015-2014ضماجع الممسرسست، مدحق 

https://undocs.org/ar/S/2018/118
https://undocs.org/ar/S/2018/119
https://undocs.org/ar/S/2018/773
https://undocs.org/ar/S/2018/1031
https://undocs.org/ar/S/PV.8412
https://undocs.org/ar/S/2018/90
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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سم   يي  نسع لميي ء شييسغا  يييب اسييتيسلة أحييد ن ييسة زس تبام األمي  ال 
 .  ( 114)2018آذار/مسرس  11اآللية ا ت سرا م  

، أصييييدر المجدييييف ميسنييييس رئسسيييييس 2018آذار/مييييسرس  19ض ييييت  
ر  ي  ملى نيياارن زييقل   ميي  اآللييية لفتيياة أضلييية مييد هس أربييع سييطوات   ييدأ أشس

، ضنيييياارن زييييقل يتييييت اع التيييييدم الييييوي 2012 موز/ ولييييي   1ا ت ييييسرا ميييي  
 حازن اآللية  ت أ اء  مدهس، زمس  ت ذلييك التيييدم الييوي  حييازن  ييت منجييسز 

 هسييية رييون الفتيياة األضلييية ضكيي  سييطتي  ز ييد ذلييك. كمييس أشييسرمهسمهييس، ن يي  ن 
المجدف  ت روا الصد  ملى ناارن كولك زقل  واص  اآلليُة  مَدهس لفتاات 

ل ز ييد كيي  اسييت ااع، مييس لييم ييييار المجدييف  حييية مييدة كيي  مطهييس سييطتس
 ييييالف ذلييييك، ضأل  كييييول اآللييييية ريييييكال صييييغياا م نتييييس ض  ييييس ،  ييييتيد  

ونت، ضي م  ييد ا نديييال ميي  المييوظفي   تطسسييب ضظسئف  ضحجم  زماضر ال
 .  ( 115)ض ةالمحدمع ضظسئف  

 __________ 

  .S/2018/191ض  S/2018/190انظا  (114) 
 (115) S/PRST/2018/6.الفيا سل الثسنية ضالثسلثة ،  

، الييوي ا ههيييو (2018) 2422ضنييار المجدييُف، زموجيييب الييياار  
لميثييسق،   ييييَ  المييد ت ال ييسم لالييية ا ت ييسرا زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  ا

. ضنييييد ( 116)2020حبياال/ ونييييي   30ضلغسييييية  2018 موز/ ولييييي   1ميييي  
المجديييف،  يييت ذليييك اليييياار،  ديييى أنييي  نظييياا لكيييول المهيييسم المت ييييية شيييد  
مييسزع محييدض  جييدا،  يييد ُأنرييئت اآللييية لتكييول ريييكال صييغياا م نتييس  ذات

ر الونيييت ضي يييم  يييد ا ندييييال مييي  ض  يييس ،  يييتيد  ضظسئفييي  ضحجمييي  زمييياض 
المييوظفي   تطسسييب مييع ضظسئفيي  المحييدض ة، ضحييثه اآللييية  دييى أل  واصيي  

 .( 117)أنر تهس طسصا  تا ستاشس  مهون ال 
 __________ 

، . ضلمبيييد ميي  الم دومييست  يي  آلييية الت يييي 1، الفييياة (2018) 2422الييياار  (116) 
   ال. -انظا الجبء الاازع، اليتم األضل 

  .5الماجع نفت ، الفياة  (117) 

   
 اللجان المخصصة  -  خامسا 

 مالحظة 
. ضضاصييدت لجطيية 2018لييم ُ طرييق أييية لجييسل جد ييدة  ييالل  ييسم  

 (1991) 687ال زيييييسليااري  األميييييم المتحيييييدة لدت وي يييييست، المطريييييقة  مييييي 

لتجهييييب الم سل يييست ض  يييع الت وي يييست  ييي  الهتيييسئا  (1991) 692 ض
لغييبض ضاحييتالل ال ييااق لدكويييت  ييت ضاألضاار التت ضن ت كطتيجة م سشيياة 

 ض  تهس.  ، ممسرسة مهسمهس  ضل أي  غيياات  ت 1991ض  1990 سمت 
   

 لون الخاصون المستشارون والمبعوثون والممث   - سادسا 
 مالحظة 
 ييييييا   ييييييت اليتييييييم التييييييس س نسئميييييية زسلمتترييييييسري  ضالم  ييييييوثي   

و   شسرك مجدف األم   ت   ييطهم ضالو    تص  ضالممثدي  الهسصي  ال
ض يس هم زمت ضلية المجدييف  يي  صييول التييالم ضاألميي  الييدضليي . ضيتطييسضل 

ظ التييالم الجبُء ال سشا الممثدي  الهسصي  الم يَّطي  كاؤسييسء ل  ثييست حفيي 
تيسسيييييية الهسصييييية، ميطميييييس  تطيييييسضل الجيييييبُء الاازيييييع الممثديييييي  أض ال  ثيييييست ال

 ذل ميييي  الجم ييييية ال سميييية. ضيط غييييت الاجييييوع ملييييى الهسصييييي  ال ييييسمدي  زيييي 
المالحييق التييسزية لدحصييول  دييى م دومييست  يي  المتترييسري  ضالم  ييوثي  

 مهسمهم.ضالممثدي  الهسصي  الو   انتهت 

ض ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع، ضاصيييي  م  وثييييو األمييييي  ال ييييسم   
رضن ضممثدييون التييسلول ممسرسيية مهييسمهم: الم  ييوث الرهصييت لامييي   ضمتترييس 

ال سم لدصحااء الغابية، ضالمتترسر الهييسص لامييي  ال ييسم الم طييت زي يياص،  
إلزس ة الجمس ييية، ضالم  ييوث  ضالمتترسر الهسص لامي  ال سم الم طت زمطع ا 

،  ( 2004)   1559لامييي  ال ييسم الم طييت متطفيييو نيياار مجدييف األميي   الهسص 
ضالمتترسر الهسص لامي  ال سم الم طت زسلمت ضلية  يي  الحمسييية، ضالممثديية  

حيييييس ت الطيييييباع،  الهسصييييية لاميييييي  ال يييييسم الم طيييييية زيييييسل طف الجطتيييييت  يييييت  
ميييي  ال يييسم مليييى الييييم ، ضالم  يييوث الهيييسص لاميييي   ضالم  يييوث الهيييسص لا 
سح ، ضالم  ييوث الهييسص لامييي  ال ييسم لمط ييية ال حييياات  ال ييسم لمط ييية التيي 

ع ن ييييييسق   الك يييييياى، ضالم  ييييييوث الهييييييسص لامييييييي  ال ييييييسم ل ورضنييييييدي. ُضضسييييييهِّ
ال  ا تصييسص الم  ييوث الهييسص لامييي  ال ييسم ملييى التييو ال ضجطييوب التييو  

. ضبسإلضس ة ملى ذلك،  يَّ  األميييُ  ال ييسم  ( 181) ليرم  مط ية اليال األ اييت 
 __________ 

 . S/2018/955انظا  (118) 

https://undocs.org/ar/S/2018/190
https://undocs.org/ar/S/2018/191
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/687(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/692(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/2018/955
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المتترسَر الهسص ضرئيف  ايق التحييييق التييسزع   2018  موز/ ولي   13 ت 
لامييييييم المتحييييييدة لت بيييييييب المتييييييسءلة  يييييي  الجيييييياائم الما ك يييييية ميييييي  جسنييييييب  

 .  ( 119)  ا ل/ طظيم الدضلة اإلسالمية  ت ال ااق ضالرسم 
 __________ 

  ث أ الن.. ضلمبيد م  الم دومست، انظا اليتم الثسلS/2018/773انظا  (119) 

ف التييت  يييا مت يييي  نسئميية زييياارات المجديي  4ت الجييدضل ض ييا   يي  
لهسصييي  لامييي  ال ييسم، الم  ييوثي  ضالمتترييسري  ضالممثدييي  الرهصيييي  ضا

 ضض يس هم، ضأي   ورات حدثت  الل الفتاة نيد ا ست ااع.

 4الجدضل 
 2018التطورات المتعلقة بالمستشارين والمبعوثين والممثلين الخاصين، 

 الياارات اإلنرسء/الت يي 
 شخصي لألمين العام للصحراء الغربيةالمبعوث ال  

S/1997/236 
 1997آذار/مسرس  19

 13، الفياات الثسنية ضالثسلثة ضال سشاة م  الد  سجة، ضالفياة (2018) 2414الياار 

الد  سجيية، ، الفياات الثسنية ضالثسلثة ضالااز ة ضالهسمتة ضالثسنية  راة ضالااز ة  راة م  (2018) 2440الياار 
 7ض  3ضالفيا سل 

 المستشار الخاص لألمين العام المعني بقبرص

S/1997/320 
 1997نيتسل/أماي   17

 2018 حدث أي   ورات  ت  سم لم 

S/1997/321  
 1997نيتسل/أماي   21

  يةالمعني بمنع اإلبادة الجماعالمستشار الخاص لألمين العام 

S/2004/567  
 2004 موز/ ولي   12

 ‘3)ج( ’ 7، الفياة (2018) 2406الياار 

S/2004/568 
 2004 موز/ ولي   13

 (2004) 1559المبعوث الخاص لألمين العام المعني بتنفيذ قرار مجلس األمن 

S/PRST/2004/36 
  2004 راي  األضل/أكتوبا  19

 2018لم  حدث أي   ورات  ت  سم 

S/2004/974 
 2004 ا كسنول األضل/ يتم 14

S/2004/975 
 2004 كسنول األضل/ يتم ا 16

https://undocs.org/ar/S/2018/773
https://undocs.org/ar/S/1997/236
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/321
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/2004/568
https://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/ar/S/2004/974
https://undocs.org/ar/S/2004/975
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 الياارات اإلنرسء/الت يي 
 المستشار الخاص لألمين العام المعني بالمسؤولية عن الحماية  

S/2007/721  
 2007آب/أغت ف  31

 2018لم  حدث أي   ورات  ت  سم 

S/2007/722 
 2007كسنول األضل/ يتم ا  7

 حاالت النزاعالممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في 

  (2009) 1888الياار 
 2009أ دول/س تم ا  30

 39، الفياة (2018) 2399الياار 

 ، الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة(2018) 2406الياار 

 ، الفياة الااز ة ضال راضل م  الد  سجة(2018) 2409الياار 

 22، الفياة (2018) 2428الياار 

 35، الفياة الثسمطة  راة م  الد  سجة، ضالفياة (2018) 2429الياار 

S/2010/62 
 2010سنول الثسنت/ طس ا ك 29

2 S/2010/63 
 2010ش سر/  اا ا  2

 لسودان وجنوب السودانالمبعوث الخاص لألمين العام إلى ا
S/2011/474 

 2011 موز/ ولي   27
 2018لم  حدث أي   ورات  ت  سم 

S/2011/475 
 2011 ولي  / موز 29

 المبعوث الخاص لألمين العام إلى القرن األفريقي
S/2018/955 

 2018 راي  األضل/أكتوبا  24
 32ض  9ض  7تة م  الد  سجة، ضالفياات ، الفياة الهسم(2018) 2445الياار 

S/2018/979 
 2018 راي  األضل/أكتوبا  31

 مين العام إلى اليمنالمبعوث الخاص لأل
S/2012/469 

 2012حبياال/ وني   18
 2018لم  حدث أي   ورات  ت  سم 

S/2012/470  
 2012حبياال/ وني   21

 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل
S/2012/750 

 2012 راي  األضل/أكتوبا  5
 2018لم  حدث أي   ورات  ت  سم 

https://undocs.org/ar/S/2007/721
https://undocs.org/ar/S/2007/722
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/2010/62
https://undocs.org/ar/S/2010/63
https://undocs.org/ar/S/2011/474
https://undocs.org/ar/S/2011/475
https://undocs.org/ar/S/2018/955
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/979
https://undocs.org/ar/S/2012/469
https://undocs.org/ar/S/2012/470
https://undocs.org/ar/S/2012/750


 األخرى   أجهزة مجلس األمن الفرعية: اللجان والمحكمتان والهيئات  -التاسع  الجزء  
 

 

439 19-13967 

 

 الياارات اإلنرسء/الت يي 
  S/2012/751 
 2012 راي  األضل/أكتوبا  9

 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى 
S/2013/166  

  2013آذار/مسرس  15
 62’ )أ( ض 2’ 36، الفيا سل (2018) 2409الياار 

S/PRST/2018/17 الفياة التسز ة ، 
S/2013/167 

 2013آذار/مسرس  18

 المبعوث الخاص لألمين العام لبوروندي

S/2017/396 
 2017 أيسر/مس و 3

S/PRST/2018/7الفياة التس سة  راة ، 

S/PRST/2018/17الفياة التسز ة ، 
S/2017/397 

 2017أيسر/مس و  4

المستشررار الخرراص ورئرريس فريررق التحقيررق التررابع لألمررم المتحرردة لتعزيررز المسرراءلة عررن الجرررائم المرتكبررة مررن جانررب داعش/تنظرريم الدولررة 
 ية في العراق والشاماإلسالم

 (2017) 2379الياار 
  2017أ دول/س تم ا  21

 2018لم  حدث أي   ورات أ اى  ت  سم 

S/2018/118 
 2018ش سر/  اا ا  9

S/2018/119 
 2018ش سر/  اا ا  13
  

  

https://undocs.org/ar/S/2012/751
https://undocs.org/ar/S/2013/166
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/2013/167
https://undocs.org/ar/S/2017/396
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/2017/397
https://undocs.org/ar/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ar/S/2018/118
https://undocs.org/ar/S/2018/119
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 لجنة بناء السالم  - سابعا 
 مالحظة 
 1645مطييييييسء التييييييالم زموجييييييب الييييييياار  أنرييييييق المجدييييييُف لجطييييييةَ  
. ض ييييالل ( 201)2005كييييسنول األضل/ يتييييم ا  20الصييييس ر  ييييت  (2005)

الفتاة نيد ا ست ااع،  طسضلت الدجطة  د ا متبا دا م  المتييسئ  الهسصيية 
متييس دة  دييى اسييتماار ضالمتييسئ  اإلنديمييية ضالمواضييي ية لدم دييدال ز يطهييس 

ا رتميييسم ز مديييية مطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ  ديييي  ض  بييييب ا  تيييسق  يييت ريييون 
ورضنييييدي ، ظدييييت الحسليييية  ييييت كيييي  ميييي  م 2018. ض ييييت  ييييسم ( 121)ال مدييييية

ميتسض ضلي ايييس مدرجيية  ييت  -ضجمهورية أ ايييس الوس ى ضسيااليول ضغيطيس 
اسيييتماار ض يييالضة  ديييى ذليييك،  أميييت الدجطيييُة  ديييى  جيييدضل أ ميييسل الدجطييية.

ا رتمسم الييدضلت زييسلجهو  الم وضليية  ييت  مدييية مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي  
 .( 122)2017 سم  ت غسم يس، متسزِّ ًة مولك ال م  التت    دع ز  مطو 

 
 التعيينات في اللجنة التنظيمية 

ت( المت يييد ة اليومييييس -نيييت موليفييييس ) ضلييية ، كس2018 يييت  يييسم  
ضكوت  يفوار رمس   وا المجدف المطته سل الدوال ا تييياا لدمرييسركة  ييت 

 .( 123)التالمالدجطة التطظيمية لدجطة مطسء 
 
 2018التطورات التي حدثت عام  

، ض مسشيييس مييع الممسرسيية المت  يية  ييت التييسمق، 2018 ييت  ييسم  
م ضرؤسييييسء الترييييكيالت الي اييييية   ييييس المجدييييُف رئيييييَف لجطيييية مطييييسء التييييال

 __________ 

، نار المجدف، زسل م   دى نحيو متيبام  ميع (2005) 1645زموجب الياار  (120) 
الجم يييية ال سمييية، أل ُ طيييسر مدجطييية مطيييسء التيييالم  حيييييق مجمو ييية مييي  الغسييييست 

صدة زحفظ التالم الائيتية م  ميطهس الجمع مي  جميع الجهست الفس دة ذات ال
   ضإسيداء المريورةضبطسء التالم م   ا   األمم المتحيدة ض سرجهيس لحريد الميوار 

زرييقل اسييتاا يجيست متكسمديية ل طييسء التييالم ضاإلن ييسم ز ييد انتهييسء الطييباع ضانتييااح 
ريييييون ا سيييييتاا يجيست، ض اكييييييب ا رتميييييسم  ديييييى جهيييييو  م يييييس ة اإل ميييييسر ضبطيييييسء 

نتهسء الطباع، ض يديم  وصيست ضم دومست الم ستست، ال اضرية ل ن سم ز د ا
 ا ي  األميم المتحيدة فس دية ذات الصيدة لتحتي  التطتيق مي  جميع الجهيست ال

، ”مطسء التالم 35ض سرجهس. ضلمبيد م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم 
  ضالحفسظ  دي “.

،  A/73/724-S/2019/88 يايييا لجطيية مطييسء التييالم  يي   ضر هييس الثسنييية  ريياة )  (121) 
  (. 4الفياة  

 . 8الماجع نفت ، الفياة  (122) 
 . S/2018/75انظا  (123) 

لتسز يييية لهييييس ملييييى  يييييديم محسمييييست زرييييقل أنريييي تهس ضبرييييقل المهصصيييية ا
 . ( 124)الدجطةالحس ت المدرجة  ت جدضل أ مسل 

لة  ت مورضندي، ندم رئيف ض ت اجتمس ست المجدف زرقل الحس 
اييييية المهصصيييية ل ورضنييييدي محسميييية ملييييى المجدييييف ثييييالث الترييييكيدة الي 

ماات،  طسضل  يهس  دى ضج  الهصييوص المتييسئ  اإلنتييسنية ضا جتمس ييية 
ال  يي  الجوانييب المت دييية زييسألم  ضحيييوق ا نتصييس ية ضالتيسسييية،   يي  -

المهصصة لجمهورية أ ايييييس . ضندم رئيف التركيدة الي اية ( 125)اإلنتسل
ميياة ضاحييدة، نييدم  يهييس  ياييياا  يي  األ مييسل  الوسيي ى محسميية ملييى المجدييف

ضالم ييس رات الاامييية ملييى التاكيييب  ييت األجيي  ال وييي   دييى جهييو   حييييق 
ت ال دييد، زمييس  ييت ذلييك المتييس دة الميدميية ا ستياار ضالمصسلحة ضالتطمية  يي 

دم رئييييف التريييكيدة الي ايييية . ضنييي ( 126)إلنرييسء المحكمييية الجطسئيييية الهسصييية
حسمييية مليييى المجديييف  يييت أربيييع مطسسييي ست، ميتيييسض م -المهصصييية لغيطييييس 

 اع  يهس م دومست    الد م الميدم لي ييسع ال ييدل ضجهييو  المصييسلحة 
ميتسض، ضال م  مييع  -م لغيطيس الومطية، ض طفيو حس ظة صطدضق مطسء التال

زق التيسسييت الييوي الريياكسء اإلنديميييي  ضالييدضليي  لدمتييس دة  ييت حيي  المييق
كونيييييييييسكاي ضالتح ييييييييييا  يريييييييييهدن ال ديييييييييد، ضكيييييييييولك  ييييييييي   طفييييييييييو ا فيييييييييسق

. ضندم ممثيي  رئيييف الترييكيدة الي اييية المهصصيية لدي ايييس ( 127)لالنتهسزست
ة األسييي سب محسمييية مليييى المجديييف مييياة ضاحيييدة، شييياح  يهيييس ضييياضرة م سلجييي 

س الجورية المت يية لدطباع ضاإلصالحست الهيكدية الائيتية المطصوص  ديهيي 
تييالم محسمييًة ملييى . ضنييدم رئيييُف لجطيية مطييسء ال( 128) ييت   يية مطييسء التييالم

المجدف أثطسء جدتة ُ يدت  ت ممييسر ال طييد الم طييول ”التييالم ضاألميي   ييت 
 __________ 

 م مرسسء الممسرسة المتمثدة  يت   يوة رؤسيسء التريكيالت الي ايية المهصصية  (124) 
جطيية مطييسء التييالم لدمرييسركة  ييت الجدتييست الاسييمية لدمجدييف زموجييب التسز يية لد

(، 61، الفيياة S/2010/507) 2010 موز/ وليي   26ة الم ر ي موكاة الائيف 
 2017آب/أغتيييييييي ف  30ضأُ ييييييييد  قكيييييييييدرس  ييييييييت مييييييييوكاة الييييييييائيف الم ر يييييييية 

(S/2017/507 95، الفياة.)  
. ضلمبييييييييييييييييد مييييييييييييييي  S/PV.8408ض  S/PV.8268ض  S/PV.8189انظيييييييييييييييا  (125) 

  ، ”الحسلة  ت مورضندي“.4، انظا الجبء األضل، اليتم الم دومست
، 7. ضلمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا الجييبء األضل، اليتييم S/PV.8187انظييا  (126) 

  ”الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس ى“.
. ضلمبيييييد  S/PV.8438ض    S/PV.8337ض    S/PV.8261ض    S/PV.8182انظييييا   (127) 

 ميتسض“.    -ة  ت غيطيس ، ”الحسل 8م  الم دومست، انظا الجبء األضل، اليتم  
، 2. ضلمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا الجييبء األضل، اليتييم S/PV.8239انظييا  (128) 

  ”الحسلة  ت لي ايس“.
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ط ييية التييسح  التييت أ ايييييس“ زرييقل اسييتاا يجية األمييم المتحييدة المتكسمديية لم
 مثيييييي  اسييييييتجسزة متكسمديييييية ل طييييييسء التييييييالم ضالحفييييييسظ  دييييييي   ييييييت مط ييييييية 

 .  ( 129)التسح 

ئيف لجطة مطسء التالم ضنسئ سن محسمست ، ندم ر 2018ض ت  سم  
، ضكييسل ذلييك  ييت ممييسر ال طييد ملييى المجدييف  ييت ممييسر ال طييو  المواضييي ية

، ض يييت اجتميييسع زريييقل متيييقلة ( 130)“ دييي  الم طييول ”مطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ
. ضضاصييي  رئيييف لجطييية مطييسء التيييالم ضنسئ يييسن ( 131)الريي سب ضالتيييالم ضاألميي 

ت ملييى أ  ييسء المجدييف  ييت سيييسق الممسرسيية المتمثديية  ييت  يييديم محسمييس
 .  ( 132)التالمجدتة  حسضر غيا رسمية سطوية زرقل مطسء 

جم ييية ال سميية زرييقل مطييسء ض يييب ا جتمييسع الا يييع المتييتوى لد 
، 2018سل/أماي  نيتيي  25ض  24التييالم ضالحفييسظ  دييي  الييوي ُ يييد  ييومت 

، زييييسلتوازي مييييع ا هييييسذ (2018) 2413ا هييييو المجدييييف زسإلجمييييسع الييييياار 
. ضرحييب المجدييف ز يياع  يايييا األمييي  72/276الجم ية ال سميية الييياار 

، ضأحييسر  دمييس زييياار الجم ييية ( 133)مطييسء التييالم ضالحفييسظ  دييي ال ييسم  يي  
  وة ريئست األمم المتحدة ضأجهب هييس ذات الصييدة، زمييس  يهييس لجطيية ال سمة 

مطسء التالم، ملى مواصدة الد ع زسلتوصيييست ضالهيييسرات الييوار ة  ييت  يايييا 
  ال ييييييسم، ضاستكرييييييسف رييييييون التوصيييييييست ضالهيييييييسرات ضالطظييييييا  ييييييت األمييييييي 
. ضأحسر المجدف  دمس أي س زياار الجم ية ال سمة أل   دييب ( 134) طفيورس
ي  ال سم أل ييدم،  الل الدضرة الثسلثيية ضالتيي  ي  لدجم ييية،  ياييياا ملى األم

م نتييس  ت ييم  المبيييد ميي  التفسصييي   يي   وصيييس   ض يسرا يي ،   ييال  يي  
صييييي   يييييالل اليييييدضرة الااز ييييية ضالتييييي  ي  لدجم يييييية  يميييييس  ت ديييييق  ياييييييا مف
اع الرييييييييسم  المي يييييييي  لهيكيييييييي  مطييييييييسء التييييييييالم التييييييييسزع لامييييييييم زس سييييييييت ا 
، أصيييدر المجديييف 2018كيييسنول األضل/ يتيييم ا  18. ض يييت ( 135)المتحيييدة

ميسنييس رئسسيييس أنييا  ييي  زييقل مطييسء التييالم الف ييسل يجييب أل يرييم  مطظوميية 
سلتييييدم اليييوي أحاز ييي  لجطييية مطيييسء التيييالم، األميييم المتحيييدة زقسيييارس، ضأنيييا ز 

ا رسمييس    ييي  موصييفهس ريئيية استرييسرية حكومييية ضشييد   دييى أل لدجطيية  ضر 
 __________ 

 . S/PV.8435انظا  (129) 
 . S/PV.8243ض  S/PV.8301انظا  (130) 
 . S/PV.8241انظا  (131) 
لمبييييد مييي  الم دوميييست زريييقل جدتيييست التحيييسضر غييييا الاسيييمية، انظيييا الجيييبء  (132) 

  جيم.-ت، اليتم األضلالثسن
 (133) S/2018/43 . 
  .2ض  1، الفيا سل (2018) 2413الياار  (134) 
 . 4ض  3الماجع نفت ، الفيا سل  (135) 

. ( 136) يييت الجهيييو  الدضليييية ل طيييسء التيييالم  ضليييية مكاسييية لتحيييييق ا  تيييسق
ضأشييسر المجدييف ملييى أرمييية جدتييست التحييسضر غيييا الاسييمية مييي  المجدييف 

 تيييييييح لدجطيييييية ممسرسيييييية  ضررييييييس  ضلجطيييييية مطييييييسء التييييييالم زس ت سررييييييس محفييييييال
يييدم ملييى المجدييف  وصيييست مييوجبة ا سترييسري، ضشييجع الدجطييَة  دييى أل   

ق  ييت ال دييدال التييت  طظييا  يهييس ضمحدَّ ة األرداف ضالتيسنست ضنسمدة لدت  ييي 
. ضشييد  المجدييف  دييى ضيياضرة مواصييدة ا سييتفس ة ميي  ( 137)كدتييس الهيئتييي 

  ضمتتييق مزاء ض يييست  ضر لجطيية مطييسء التييالم  ييت الطهييوع مييطه  متكسميي 
الييطه ، ضأنييا مييدضر الدجطيية  ييت  حفييظ التييالم المت ييد ة األز ييس  ض  ييم رييوا

نتيسليييية المتصيييدة زتيييحب  ييييديم المريييورة مليييى المجديييف  يييالل الفتييياات ا 
. ضأكيييد المجديييُف ( 138) مدييييست حفيييظ التيييالم ضال  ثيييست التيسسيييية الهسصييية

إلنديمييية، ضأضصييى أرميييَة مواصييدة ال ميي  مييع المطظمييست اإلنديمييية ض ضل ا
لجطة مطييسء التييالم ضصييطدضق زمواصدة استكرسف ُس    وثيق الت سضل مي  
جمديية أمييور، زسسييتهالص مطسء التييالم، زمييس ُيمكييهِّ  الدجطيية ميي  الييييسم،  ييت 

 .  ( 139)التالم الممسرسست الجيدة  ت مجسل مطسء

ضأشييسر المجدييف ملييى لجطيية مطييسء التييالم ضض  تهييس  ييت ال د ييد ميي   
ضييي ية ضال طييو  الهسصيية الييياارات األ يياى المتهييوة  ييت ممييسر ال طييو  الموا

سر ال طييو  المواضييي ية، شييد  المجدييف م ددال ز يطهس  دى التواء.  فت مميي 
يييية ضالت يييسضل م هيييس زريييقل  ديييى ضييياضرة مشيييااك األميييااف الفس دييية اإلنديم

المتيييييسئ  المت ديييييية زسلتيسسيييييست ضالمتيييييسئ  الهسصييييية م ديييييدال ز يطهيييييس  يييييت 
الهييسم الييوي    ييي   المرييورة التييت  يييدمهس لجطيية مطييسء التييالم، ضأنييا زسلييدضر

ديية ل طييسء التييالم  ييت   ييم الجهييو  الدجطيية ضمكس ييب األمييم المتحييدة المتكسم
يييي ،   يييال  ييي  التصيييدي الومطيييية الااميييية مليييى مطيييسء التيييالم ضالحفيييسظ  د

. ضشييييييد  المجدييييييف أي يييييس  دييييييى أرمييييييية ( 140)لدتهد يييييدات ال ييييييسماة لدحيييييدض 
نييست الائيتييية ا سييتفس ة ميي  مرييورة لجطيية مطييسء التييالم  يمييس  ت دييق زس  فس

اى  يمييس  ت دييق مو يييست ز ثييست مي  األمم المتحدة ضاألمااف الم طية األ 
مييس  ت دييق زسألمفييسل ضالطييباع . ض ي ( 141)األمييم المتحييدة ضبسل مديييست ا نتيسلييية

المتيييدح،   يييس المجديييُف لجطيييَة مطيييسء التيييالم مليييى م راج األحكيييسم المت ديييية 
وق ال فييي  ضر سرييي ،  يييت زحمسيييية ال فييي ، ضكيييولك األحكيييسم المت ديييية زحيييي 

 __________ 

 (136) S/PRST/2018/20الفيا سل الثسمطة ضالتسس ة ،.  
  الماجع نفت ، الفيا سل الحس ية  راة ضالثسنية  راة. (137) 
  الماجع نفت ، الفيا سل الثسلثة  راة ضالهسمتة  راة. (138) 
  حس ية ضال راضل.الماجع نفت ، الفيا سل التسز ة  راة ضال (139) 
 (140) S/PRST/2018/1لفياة الثسمطة  راة.، ا  
 (141) S/PRST/2018/10.الفياة الثسنية  راة ،  

https://undocs.org/ar/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
https://undocs.org/ar/A/RES/72/276
https://undocs.org/ar/S/PV.8435
https://undocs.org/ar/S/PV.8301
https://undocs.org/ar/S/PV.8243
https://undocs.org/ar/S/PV.8241
https://undocs.org/ar/S/2018/43
https://undocs.org/ar/S/RES/2413(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/20
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/10


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 442 

 

ف ممييالق الطييسر ضا فسنييست التييالم، جميييع مفسضضييست التييالم ضا فسنييست ضنيي 
. ضأرييسب المجدييف ( 421)ض ييت األحكييسم المت دييية ماصييد ضنييف ممييالق الطييسر

أي س مدجطة مطييسء التييالم كفسليية ماا ييسة آراء األمفييسل  ييت أنريي ة ال امجيية 
مسييييية األمفييييسل  يييت جميييييع مااحيييي   ضرة الطييييباع، ضكفسليييية م مييييسج متييييسئ  ح

 ييسرهم ض مكيييطهم زصييورة كسمديية المت اري  م  الطباع المتدح ضحيييونهم ضر 
ست اإلن ييسم ضإ ييس ة ضإ الئهس األضلوية  ت جميع   يييط ضبيياام  ضاسييتاا يجي 

يييباع، ضكيييولك  يييت الجهيييو  المت ديييية م طيييسء التيييالم  اإل ميييسر ز يييد انتهيييسء الطي
لة الر سب ضالتالم . ضأضصى المجدف، لدى  طسضل  متق( 143)ضالحفسظ  دي 

م  يمس  جاي  ميي  مطسنرييست ضمييس  يدميي  ضاألم ، زقل  درج لجطة مطسء التال
رة رس  ييية  يييت الجهيييو  مييي  مريييورة التيييُ   الكفيدييية ز شيييااك الرييي سب زصيييو 

 .  ( 144) دي الومطية الاامية ملى مطسء التالم ضالحفسظ 

ض ت ممسر مطو   سصة م ددال ضمطسمق ز يطهس، رحييب المجدييف  
، ضشيييجع 2017سم تهسزيييست التيييدمية التيييت ُأجاييييت  يييت لي اييييس  يييت  ييي زس ن 

 دييى مواصييدة ال ميي   دييى متييس دة ال دييد  ييت جهييو ن الاامييية ملييى  حييييق 
ام. ضأنا المجدف زقرمية استماار ا رتمسم الييدضلت مدي ايييس ز ييد سالم متتد

، ضكييولك 2018انتييحسب ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت لي ايييس  ييت آذار/مييسرس 
الهييسم لدجطيية مطييسء ا نتيسلية التت  دت ذلك، ضشد   دييى الييدضر   الل الفتاة

. ضشد  مجدف األم  كولك  دى أرمية الدضر ( 145)التالم  ت روا الصد 
تييت الوي    دع ز  لجطة مطسء التالم  ت   م جهو  الحفسظ  دى التط 

، ض يييت   مييييق ا لتيييبام ضالريييااكة ميييي  مطظومييية ( 146)التيييالم ضبطيييسء التيييالم
 __________ 

 . 22، الفياة (2018) 2427الياار  (142) 
 . 23الماجع نفت ، الفياة  (143) 
 . 15، الفياة (2018) 2419ار اليا  (144) 
 (145) S/PRST/2018/3  الفياة التسز ة؛ ض ،S/PRST/2018/8 راة.  ، الفياة الثسنية    
 (146) S/PRST/2018/3س سييييييييية  رييييييييياة؛ ض ، الفيييييييييياة التS/PRST/2018/16 ،

 اة.ال سش الفياة

ء اإلنديمييييييي  لمتحيييييدة ضبديييييدال التيييييسح  ضغييييييا ذليييييك مييييي  الرييييياكساألميييييم ا
. ض يميييس  ت ديييق ( 147)ضاليييدضليي ، زميييس  يييت ذليييك الم ستيييست المسليييية الدضليييية

ميتييييسض، أكييييد المجدييييف أل مكتييييب األمييييم المتحييييدة  - ييييت غيطيييييس زسلحسليييية 
ميتييسض ضالممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم  -المتكسم  ل طسء التالم  ت غيطيييس 

التييييالم،  سيييييد مسل، زسلت ييييسضل الوثيييييق مييييع لجطيييية مطييييسء ميتييييسض -لغيطيييييس 
ميتييسض  ييت    ئيية المتييس دة الدضلييية ضمواءمتهييس ض طتييييهس  -حكومييَة غيطيييس 
. ضأنييا المجدييف ( 148)التييالم ضا سييتياار الييدائمي   ييت ال دييدل مسل  حييق 

مدضر لجطيية مطييسء التييالم  ييت   بيييب الجهييو  الاامييية ملييى  حييييق ا سييتياار 
ت األجييييي  دف   يييييم أضلويس ييييي   ييييت مجيييييسل مطيييييسء التييييالم  ييييي  ييييت ال ديييييد مهيييي 

ض يمس  ت دق زسلحسلة  ت مورضندي، رحييب المجدييف زسلمرييسركة  . ( 149)ال وي 
ة الي ايييية المهصصييية ل ورضنيييدي  يييت لجطييية مطيييسء التيييالم،  الطرييي ة لدتريييكيد 

زس ت سررس مط اا صييسلحس لدحييوار مييي  مورضنييدي ضشيياكسئهس يق ييو مييطه  شييمولت  
ض يمييس  ت دييق  . ( 150)ا نتصييس ية   -  التيسسية ضا جتمس ييية  ت م سلجة الحسلة 

يهِّم اليييوي    يييي    زجمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، شيييد  المجديييف  ديييى اليييدضر الييييَ
سء التييالم  ييت مسيييداء المرييورة ا سييتاا يجية، ض يييديم المالحظيييست،  لجطيية مطيي 

ضالترييجيع  دييى ا  ييسع نهيي  أكثييا ا تييسنس ض طتييييس ض كييسمال  جييسن جهييو  مطييسء  
تييييييق مييييع لجطيييية مطيييييسء التييييالم   ميييييًس  ، ضشييييجع  ديييييى مواصييييدة التط التييييالم 

 .( 151)التالم  حتيسجست ال دد ال ويدة األج   ت مجسل مطسء 
 __________ 

 (147) S/PRST/2018/3.الفياة التس سة  راة ، 
 )ه(. 4، الفياة (2018) 2404الياار  (148) 
 . 16الماجع نفت ، الفياة  (149) 
 (150) S/PRST/2018/7.الفياة التس سة  راة ،  
 . 25، الفياة (2018) 2448الياار  (151) 

  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2427(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
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 اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأأجهزة فرعية تابعة لمجلس األمن   -  ثامنا 
 مالحظة 
 يهييس منرييسء ، كسنت رطييسك حسليية ضاحييدة انتييُاح 2018 الل  سم  

 ية آلية التحييق المرييتاكة مييي  جهسز  ا ت لكط  لم ُ طرق.   يب منهسء ض 
، نظييا المجدييف  ييت ( 152)مطظمة حظا األسدحة الكيميسئية ضاألمم المتحدة

 يييييت حيييييس ت اسيييييتهدام األسيييييدحة متيييييقلة منريييييسء ريكييييي  جد يييييد لدتحيييييييق 
 .  ( 315)التوريةالكيميسئية  ت الجمهورية ال ابية 

، نظيييا المجديييف  يييت مرييياض ت 2018نيتيييسل/أماي   10ض يييت  
مييس منرييسء آلييية األمييم المتحييدة المتييتيدة لدتحييييق ضذلييك نييااري ، انتييُاح  يه
ق  يييييت رجيييييوم مب يييييوم زسألسيييييدحة الكيميسئيييييية  يييييت  ضميييييس، مهيييييدف التحييييييي 

زسلجمهورييية ال ابييية التييورية، ض ييت مريياضع نيياار ثسلييث  اكييب  دييى  ميي  
لتسز ة لمطظمة حظا األسدحة الكيميسئييية  ييت مونييع ز ثة  يصت الحيسئق ا

د أي ميي  مرييسريع الييياارات الثالثيية، كمييس رييو الحييس ث المب ييوم. ضلييم ُي تميي 
 . ( 154)اإل اا ية أ نسنم ي   ت  راسة الحسلة 

 
 الحالة في الشرق األوسط 

 يييب ا جتمييسع الييوي ُ يييد  ييت ممييسر ال طييد الم طييول ”األ  ييسر  
لالسييتمسع  2018نيتييسل/أماي   9  الدضليي “  ت التت  هد  التالم ضاألم

س الم  وث الهسص لامي  ال ييسم ملييى سييورية ملى اإلحسمتي  الدتي  ندمهم
ريييي ضل نييييبع التييييالح زرييييقل الهجييييوم زسألسييييدحة ضنسئييييب الممثديييية التييييسمية ل
 ييت  ضمييس، زسلجمهورييية  2018نيتييسل/أماي   7الكيميسئييية الييوي ضنييع  ييت 

نيتيييسل/أماي   10ع المجديييف ميياة أ يياى  ييت ، اجتميي ( 155)ال ابييية التييورية
الم طيييييول ”الحسلييييية  يييييت الرييييياق ريييييون المييييياة،  يييييت مميييييسر ال طيييييد  - 2018

 __________ 

، ضب يييد  يييدة محيييسض ت لتجد يييد ض يييية آليييية  2017 رييياي  الثيييسنت/نو م ا    17 يييت   (152) 
ق المجدف  ت ا تمس  مراضع ناار كسل ُ تو ى مط   مد د  التحييق المرتاكة، أ ف 
ض ييية اآللييية ض ييم منهييسء  مديس هييس. لمبيييد ميي     ة لييولك، اني ييت ض ييية اآللييية. ضنتيجيي 

ماجيع الممسرسيست،  الم دومست    منرسء آلية التحييق المريتاكة ضإنهسئهيس، انظيا  
 ، الجبء التسسع، اليتم الثسلث.  2017-2016ض    2015-2014مدحيت  

 S/PV.8225ض  S/PV.8174ض  S/PV.8164ض  S/PV.8160انظيييييييييييييييييييييا  (153) 
  .S/PV.8390ض  S/PV.8344ض  S/PV.8244ض  S/PV.8230 ض

  .S/2018/322ض  S/2018/175ض  S/2018/321انظا  (154) 
 (155) S/PV.82255 ض 2سل ، الصفحت . 

زرييقل رييون المتييقلة، ض جييب األضسييط“، لدطظييا  ييت ثالثيية مرييسريع نيياارات 
 .  ( 156)المجدف    ا تمس  أي مطهس

اح  26ضنييد نييدمت    ضليية   ييوا مريياضع الييياار األضل الييوي مييُ
جب مراضع الييياار رييوا، كييسل المجدييف سيطرييئ آلييية . ضبمو ( 157)لدتصويت

لدتحيييييق لميييدة سيييطة ضاحيييدة ميييع ممكسنيييية  مد يييد األميييم المتحيييدة المتيييتيدة 
ا تصسصييييس هس مذا مييييس انت ييييت ال يييياضرة  ض  تهييييس لفتيييياة أ يييياى ض حييييد ث

. ضكيييييسل المجديييييف سيييييي دب مليييييى األميييييي  ال يييييسم أل يييييييدم مليييييي  ( 158)ذليييييك
ا ال ييسم لمطظميية حظييا األسييدحة لدحصول  دى مذنيي ، زسلتطتيييق مييع المييد  
،  ييت غ ييول   ومييس ميي   ييسري  ا تمييس  مريياضع  30الكيميسئييية،  وصيييستع

 ريييتم   ديييى  طسصيييا اليييياار، زريييقل منريييسء اآلليييية المتيييتيدة ض ريييغيدهس، 
  تصسصييست اآللييية، اسييتطس ا ملييى م ييس أل الحيييس  ضا سييتيالل ضالمهطييية، 

أض الكيسنيييست  ضذليييك لديييييسم، مليييى أنصيييى حيييد ممكييي ، متحد يييد األشيييهسص
سييدحة الكيميسئييية، الجمس ييست أض الحكومييست التييت نسمييت زسسييتهدام األ أض

ورية ال ابية زمس  يهس الكدور أض أي مس ة كيميسئية سسمة أ اى،  ت الجمه
التييورية أض التييت  ولييت  طظيييم ذلييك ا سييتهدام أض ر س تيي  أض شييسركت  ييي  

مييي  ال ييسم أل . ضكسل المجدف سييي دب أي ييس ملييى األ( 159) دى نحو آ ا
سيييدحة الكيميسئيييية،  تهيييو، زسلتطتييييق ميييع الميييد ا ال يييسم لمطظمييية حظيييا األ
دة ضشيياض هس  ييت التداميا ضالتا ي ست الالزمة ل سااع ز نرييسء اآللييية المتييتي

مباضلييية مهسمهيييس زريييك  كسمييي ، زميييس  يييت ذليييك اسيييتيدام ميييوظفي  محطكيييي  
 يييييييييييس  تحدييييييييييول زسلطباريييييييييية ضيتمت ييييييييييول زسلمهييييييييييسرات ضالدراييييييييييية الالزميييييييييية ض 

 . ضكييييسل المجدييييف سييييي كد أنيييي  سيييييجاي ( 160)لال تصسصييييست الموضييييو ة
 يييمييييس ضا يييييس لكيفييييية ا هييييسذ اإلجييييااءات ز ييييد صييييدضر اسييييتطتسجست اآللييييية 

كسل سي كد م  جد د ناارن الصس ر ر ا  دى انتهسكست الييياار المتتيدة، ض 
 .( 161)ع  داميا زموجب الفص  التسزع م  الميثسقزفا  (2013) 2118

يت،  كدييم ممثيي   انتييس ضذكييا أل مدييدن سيييف   كيي  ضن يي  التصييو  
 ديييييى اسيييييتهدام األسيييييدحة  ميييييس  يييييت ضسييييي   لمطيييييع اإل يييييالت مييييي  ال ييييييسب

 __________ 

 . S/PV.8228انظا  (156) 
 (157) S/2018/321 . 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (158) 
 . 8الماجع نفت ، الفياة  (159) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (160) 
 . 19 ، الفياة جع نفتالما  (161) 

https://undocs.org/ar/S/PV.8160
https://undocs.org/ar/S/PV.8164
https://undocs.org/ar/S/PV.8174
https://undocs.org/ar/S/PV.8225
https://undocs.org/ar/S/PV.8230
https://undocs.org/ar/S/PV.8244
https://undocs.org/ar/S/PV.8344
https://undocs.org/ar/S/PV.8390
https://undocs.org/ar/S/2018/321
https://undocs.org/ar/S/2018/175
https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/PV.8225
https://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/2018/321
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الكيميسئيييية، ألل التيييمسح مت  ييييع اسيييتهدام األسيييدحة الكيميسئيييية مييي   ضل 
رسر أسييدحة الييدمسر الرييسم  التصدي لولك سيكول زمثسزة ”م ااج مسر  انت 

لتحييق المرتاكة مييي  مطظميية حظييا م  اليميم“. ضأضسف أل زضال آلية ا
نييد  2017ثييسنت/نو م ا األسييدحة الكيميسئييية ضاألمييم المتحييدة  ييت  ريياي  ال

أرس  مشسرة   ياة ز مكسنية اإل الت م  ال يسب ضحام المجدف م  ”أ اة 
لمتحييدة األمايكييية مل الو يييست . ضنسلت ممثدة الو يست ا( 162)ر ع“ أسسسية

المتو ة األضلييى لمريياضع الييياار، نييد مييولت كيي  المتحدة، موصفهس ضاض ة 
. ( 163)زرييقل رييوا الييط  مس  ت ضس هس لد م   دييى  حييييق ضحييدة المجدييف

ضذكيييا ممثييي  ا  حيييس  الاضسيييت أل نييي  مرييياضع اليييياار ليييم يكييي  أكثيييا مييي   
لتييت ُأنرييئت لدتحييييق  ييت  محسضليية إلحيييسء آلييية التحييييق المرييتاكة التييسزية ا 

سئييية  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية،  ضل  حييس ت اسييتهدام األسييدحة الكيمي 
ستطتييس س م سزيييس لجميييع  أي  غييييا. ضذكييا كييولك أل مريياضع الييياار يمثيي  ا 

أسسليب ال م  الم ي ة لالية التييسزية، ضأل اآللييية المتييتيدة الجد ييدة سييُتجاي  
 س،  ضل الاجييوع ملييى م ييس يا ا فسنييية   حيييييست  دييى الطحييو الييوي  يياان مطسسيي 

. ض جب المجدف    ا تمس  مريياضع الييياار، زتيي ب  ( 164) ية األسدحة الكيميسئ 
 .  ( 165) المجدف  و  ائم  ت   صويت ا  حس  الاضست ضدن، ضرو   

التصيييويت، ذكيييا مميييثال كيييوت  يفيييوار ضبولطيييدا أل مرييياضع  ضب يييد   
  اسييتيالل اآللييية  الياار الوي ندمت  الو يست المتحدة كسل م  شييقن  أل يكفيي 

. ضنييسل ممثيي  الصييي  منيي   ييت الونييت الييوي   يييد  ييي   ( 166) الميتاحيية ضحيس رييس 
ت اسييييتهدام األسييييدحة  مدييييُدن مجييييااَء  حييييييق شييييسم  ضموضييييو ت ضمحس ييييد  يييي 

الجمهوريييية ال ابيييية التيييورية،  ييي ل مرييياضع اليييياار    اا يييت  الكيميسئيييية  يييت  
رييقل  حتييي   زسلكسميي  ز ييض الرييواغ  الائيتييية ليي  ض أ  ييسء المجدييف ز 

 .  ( 167) ضمحس د أسسليب  م  اآللية ضضمسل مجااء  حييق موضو ت 
 __________ 

 (162) S/PV.8228 3ض  2، الصفحتسل . 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (163) 
 . 4الماجع نفت ، الصفحة  (164) 
  ييوا )مثيوبيييس ضبولطييدا ضبييياض ضالتييويد ضغيطيييس  12حظييت مريياضع الييياار متق يييد  (165) 

كسزا تييييتسل ضكييييوت  يفييييوار ضالكويييييت ضالممدكيييية المتحييييدة انتييييس ض ا سييييتوائية ض 
دا الريييمسلية ضرولطيييدا ضالو ييييست المتحيييدة األمايكيييية(، ل اي سنييييس ال ظميييى ضأ الطييي 

المت يد ة اليوميييست((،  -ضم سرضية   ييوي  )ا  حيس  الاضسييت ضبوليفييس ) ضليية 
  .S/PV.8228ضامتطسع   و ضاحد    التصويت )الصي (. انظا 

 (166) S/PV.8228 مولطدا(. 9ض  8)كوت  يفوار( ضالصفحتسل  8، الصفحة(  
 . 8ض  7الماجع نفت ، الصفحتسل  (167) 

ثيييييم نظيييييا المجديييييف  يييييت مرييييياضع اليييييياار المييييييدم مييييي  ا  حيييييس   
جدييف سيطرييئ آلييية . ضبموجييب مريياضع الييياار رييوا، كييسل الم( 168)الاضسييت
المتحدة المتتيدة لدتحييق لمدة سطة ضاحدة ا ت سرا م  التسري  الييوي األمم 

نيييسم المجدييف   وا ق  ي  المجدييف  دييى ا تصسصييست اآللييية، مييع ممكسنييية
متمد يييييد ض  تهيييييس لفتييييياة أ ييييياى ض حيييييد ث ا تصسصيييييس هس مذا ميييييس رأى ذليييييك 

   مسميييس ضييياضريس. ضكيييسل المجديييف سييييحث اآلليييية المتيييتيدة  ديييى أل  كفييي 
هيييس ز ايييييية محس يييدة ضمتيييتيدة ضمهطييييية ضموثونييية حييييس  دييييى مجيييااء  حيييس  

ق مطهييس ضموثييوق  ييت صييحتهس،  ييتم جم هييس  ييت  أسييسس أ ليية م كييدة متحيييَّ
البيييسرات المون ييية، ضكييسل سيرييد   دييى أل المجدييف سيييجاي  يييمييس  أثطييسء

. ضكييسل المجدييف سييي دب ( 169)ضا يس لالستطتسجست التت  هد  مليهس اآللية
ييدم ملي  لدحصول  دييى مذنيي ، زسلتطتيييق مييع المييد ا ملى األمي  ال سم أل 

،  يييييت غ ييييييول  ال يييييسم لمطظميييييية حظيييييا األسييييييدحة الكيميسئيييييية،  وصيييييييستع
ري  ا تمييس  مريياضع الييياار، زرييقل منرييسء اآللييية المتييتيدة  ومييس ميي   ييس 30

ض رييغيدهس،  رييتم   دييى  طسصييا   تصسصييست اآللييية، لتحد ييد الحيييسئق 
  لدريييك مليييى أل يحيييد  مجديييف  ييي  ي زميييس    يييدع مجيييس التيييت يمكييي  أل

األمييي  ميييَ   ييييع  ديييي  متييي ضلية التيييورر  يييت اسيييتهدام الميييوا  الكيميسئيييية، 
 ة كيميسئيييييية سيييييسمة أ ييييياى، كقسيييييدحة  يييييت  يهيييييس الكديييييور أض أي ميييييس زميييييس

. ضكييييسل المجدييييف سييييي دب أي ييييس ملييييى ( 170)الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية
ظميية حظييا األسييدحة مع المد ا ال سم لمط األمي  ال سم أل ييوم، زسلتطتيق 

الكيميسئييييييية، زسسييييييتيدام مييييييوظفي  محطكييييييي   تحدييييييول زسلطباريييييية ضيتمت ييييييول 
سصست الموضو ة ضبسلتطتيق مع زسلمهسرات ضالدراية الالزمة ض يس لال تص

. ضن يييييي  ( 171)الييييييدضل الم طييييييية ز ييييييد أل ييييييييا مجدييييييف األميييييي  اسييييييتيدامهم
أ  ييييسَء المجدييييف ملييييى التصييييويت،  كدييييم ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت ض  ييييس 

التصييويت لصييسلح مريياضع الييياار، م كييدا أل أمييسمهم اآلل  اصيية حيييييية 
   اسييتهدام إلنرسء ”آلية  م  متتيدة ضمحس دة حيس“ لتحد د المت ضلي  
. ضلييييم ُي تمييييد ( 172)األسييييدحة الكيميسئييييية  ييييت الجمهورييييية ال ابييييية التييييورية
 . ( 173)األصواتمراضع الياار ل دم حصول   دى ال د  الم دوب م  

 __________ 

 (168) S/2018/175 . 
 . 5الماجع نفت ، الفياة  (169) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (170) 
 . 7ماجع نفت ، الفياة ال (171) 
 (172) S/PV.8228 11، الصفحة . 
أ  ييييسء )ا  حييييس  الاضسييييت ضإثيوبيييييس ضبوليفيييييس  6الييييياار متق يييييد حظييييت مريييياضع  (173) 

د ة اليوميييييييست( ضالصييييييي  ضغيطيييييييس ا سييييييتوائية ضكسزا تييييييتسل(، المت يييييي  - ) ضليييييية
ولطدا ضبياض ضالتويد ض انتس ضالممدكة المتحيدة ل اي سنييس أ  سء )م 7ضم سرضة 

امتطيييييسع ال ظمييييى ضأ الطيييييدا الرييييمسلية ضرولطيييييدا ضالو ييييييست المتحييييدة األمايكيييييية( ض 
  .S/PV.8228  وي     التصويت )كوت  يفوار ضالكويت(. انظا 
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ضب ييييد التصييييويت، أشييييسرت ممثديييية الممدكيييية المتحييييدة ل اي سنيييييس  
الرمسلية ملى أل مريياضع الييياار غيييا مي ييول ألنيي  يتيي ى أ الطدا ال ظمى ض 

ملييييى التقكييييييد  ديييييى أل الييييدضل ذات التييييييس ة ريييييت  ييييوق الييييييسنول اليييييدضلت 
. ضأكيييدت ممثدييية الو ييييست المتحيييدة، التيييت  حيييدثت ( 417)ضاأل يييااف الدضليييية

أي س ز د التصويت، أل رطسك ا تال ي  رئيتيي  مي  مريياض ت اليييااري  
يست المتحدة ضا  حس  الاضست. ضض يس لممثديية الو يييست س الو الدو   ندمتهم

المتحيييييدة،  ييييي ل ا  حيييييس  الاضسيييييت، أض ، أرا  أل ي  يييييت لطفتييييي  الفاصييييية 
محيييييي  اليييو    يييتم ا تييييسررم لديييييسم زمهمييية التحيييييق“، ”لدموا يييية  ديييى ال

ضثسنيس، أرا  م  مجدف األم  أل ”ُيييهِّم نتييسئ  أي  حييييق ن يي  مصييدار أي 
ت لصييسلح مريياضع الييياار، ( 175)“ يايييا . ضذكييا ممثيي  الصييي ، الييوي صييوَّ

أل آلييييية التحييييييق الجد ييييدة كسنييييت سييييتتمك  ميييي  ال ميييي  زيييييدر أك ييييا ميييي  
سييتطتسجست موثونيية حيييس، ضأ يياب  يي  أسييف  ل ييدم المهطييية ضالتوصيي  ملييى ا
. ضأ ييياب ممثييي  غيطييييس ا سيييتوائية  ييي  شييي ورن ( 176)ا تميييس  مرييياضع اليييياار
 ييتمك  ميي  ا تمييس  أي ميي  مريياض ت اليييااري ، ف لم زسإلح سر ألل المجد

ت لصييسلح مريياض ت اليييااري   دييى أميي  ميجييس  آلييية  ضأضضح أل مددن صييوَّ
أج  حمسية الطييسس ميي  اآلثييسر الاري يية رصد جد دة لتحد د المت ضلية م  
. ضأ يياب ممثيي  مثيوبيييس  يي  أسييف  ( 177)ضال ييسرة لهييون األسييدحة الكيميسئييية

نييياار ز نريييسء آليييية جد يييدة، ضأضيييسف أل هيييسذ ل يييدم  مكييي  المجديييف مييي  ا  
دة زرقل  بم المجدييف  منرسء رون األ اة كسل سي  ث ماسسلة ساي ة ضموحَّ

 .  ( 178)ال يسب دى  دم التتسمح مزاء اإل الت م  

اح مرييياضع نييياار ثسليييث، ندمييي  ا  حيييس    ض يييت ضنيييت  حيييق، ميييُ
الييييياار رييييوا، كييييسل  ع. ضبموجييييب مريييياض ( 179)الاضسييييت أي ييييس، لدتصييييويت

المجديييف سييييكار  قكييييد م انتييي  زقشيييد ال  يييسرات ألي اسيييتهدام ألي مييييس ة 
 اب كيميسئييية سييسمة كتييالح  ييت الجمهورييية ال ابييية التييورية، ضكييسل سييي 

. ضكييسل ( 180)   جب يي  ميي  مييبا م اسييتهدام األسييدحة الكيميسئييية  ييت  ضمييس
يميسئييية لكالمجدييف سييياحب زييياار المييد ا ال ييسم لمطظميية حظييا األسييدحة ا

ز يفيييس    يييااء ز ثييية  يصيييت الحييييسئق التسز ييية لهيييس ألغيييااع التحيييييق ض ييييس 
 __________ 

 (174) S/PV.8228 12ض  11، الصفحتسل . 
 . 13الماجع نفت ، الصفحة  (175) 
 الماجع نفت   (176) 
 لماجع نفت  ا (177) 
 . 14ض  13الماجع نفت ، الصفحتسل  (178) 
 (179) S/2018/322 . 
 . 2ض  1الفيا سل  الماجع نفت ، (180) 

  فسنيييييية األسيييييدحة الكيميسئيييييية مليييييى مونيييييع الحيييييس ث المب يييييوم  يييييت  ضميييييس 
طسمق المجييسضرة، ضكييسل سييي دب ملييى ال  ثيية أل  يييدم  ياييياا  يي  نتييسئ  ضالم

ريييوا التحيييييق مليييى المجديييف التطفييييوي لدمطظمييية  يييت أنييياب ضنيييت ممكييي ، 
سل سيييي دب مليييى الميييد ا ال يييسم لدمطظمييية أل  واصييي  مميييالع مجديييف ضكييي 

. ضبموجييييب مريييياضع الييييياار رييييوا، كييييسل ( 181)األميييي   دييييى التيييييدم المحيييياز
األمي  ال سم أل ييدم ملى المجدف  ياياا    المجدف سي دب أي س ملى 

 طفييييو ريييوا اليييياار ض ييي  امتثيييسل جمييييع األميييااف الم طيييية  يييت الجمهوريييية 
 .  ( 182) ومس م   سري  ا هسذن 15 ت غ ول ة، ال ابية التوري 

ضن يييي  التصييييويت،  كدييييم ممثيييي  ا  حييييس  الاضسييييت ضشييييد   دييييى  
األسيييييدحة ضييييياضرة ا تميييييس  مرييييياضع اليييييياار   ميييييس ل  ثييييية مطظمييييية حظيييييا 

. ثيييم ُ دهِّييييت الجدتييية حتييييى  يييتمك  أ  يييسء المجديييف ميييي  ( 183)الكيميسئيييية
اح مرييياض الرييياضع  يييت المريييسضرات. ضب يييد مجيييااء  ع اليييياار المريييسضرات، ميييُ

لدتصيييويت ضليييم ُي تميييد، ضذليييك ل يييدم حصيييول   ديييى ال يييد  الم ديييوب مييي  
. ضب يييد التصيييويت، أضضيييحت ممثدييية الممدكييية المتحيييدة أل ( 184)األصيييوات
صوهِّت لصسلح مراضع الياار ألن  لم يك  ليحد  المت ضلية    مددرس لم ي 

  ممثيي  مثيوبيييس،  ييت سيييسق   ديديي . ضذكييا ( 185)اسييتهدام األسييدحة الكيميسئييية
لتصييييويت مدييييدن لصييييسلح مريييياضع الييييياار، أل مريييياضع الييييياار رييييوا، حتييييى 

يكييي  ليتييييح، ميييال شيييك،  حد يييد المتييي ضلية،  ييي ل التحييييق مميييس مذا  ”ليييم ليييو
يسئيييييية نيييييد اسيييييُتهدمت زسلف ييييي  كيييييسل سيريييييك  منجيييييسزا كسنيييييت أسيييييدحة كيم

ا  يييي  . ضأضضييييح أ  ييييسء آ يييياضل  ييييت المجدييييف مميييي  امتط ييييو ( 186)“ك ييييياا
رييياضع اليييياار أنهيييم   ديييوا ذليييك ألل مرييياضع التصيييويت أض صيييوَّ وا ضيييد م

. ضذكيييا ( 187)اليييياار ليييم  يييط   ديييى منريييسء آليييية  حيييييق متيييتيدة ضمحس يييدة
 ة مزاء نيي  مريياضع الييياار، ممث  رولطدا أن  كسنييت لييدى مدييدن شييكوك جييس

 __________ 

 . 3الماجع نفت ، الفياة  (181) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (182) 
 (183) S/PV.8228 18، الصفحة . 
أ  ييييسء )ا  حييييس  الاضسييييت ضإثيوبيييييس ضبوليفيييييس  5يييييد حظييييت مريييياضع الييييياار متق  (184) 

أ  ييييسء  4( ضالصيييي  ضكسزا تيييتسل(، ضم سرضييية المت يييد ة اليومييييست - ) ضلييية
 الطيدا الريمسلية ضالو ييست )مولطدا ض انتس ضالممدكة المتحدة ل اي سنييس ال ظميى ضأ

أ  ييسء  يي  التصييويت )مييياض ضالتييويد ضغيطييييس  6المتحييدة األمايكييية( ضامتطييسع 
  توائية ضكوت  يفوار ضالكويت ضرولطدا(.ا س

 (185) S/PV.8228 19، الصفحة . 
 . 21الماجع نفت ، الصفحة  (186) 
)الو يست المتحيدة(،    21ض    20)مولطدا(، ضالصفحتسل    20جع نفت ، الصفحة الما  (187) 

 )مياض(.   24) انتس(، ضالصفحة   23)الكويت(، ضالصفحة    22ضالصفحة 
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https://undocs.org/ar/S/2018/322
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
https://undocs.org/ar/S/PV.8228
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ألل ريييوا الييييط  ليييم  وضييييح زميييس  ييييي  الكفسيييية أل ز ثيييية  يصيييت الحيييييسئق 
 ت الجمهورييية ال ابييية التييورية مطظمة حظا األسدحة الكيميسئية التسز ة ل

 تمتييييع زسلف يييي  مو ييييية لدييييييسم مبيييييسرات مون ييييية، كمييييس  ت ييييي   دييييى الييييدضل 
ة زقنيي  يجييب الحصييول ا متثييسل لهييس، ضأل رولطييدا لييم  ييو  أل   ييع سييسزي

 .  ( 188)ز مدهس دى مذل م  المجدف لت  دع ز ثة  يصت الحيسئق 

موجهة ملييى رئيييف  2018نيتسل/أماي   11 ة ض ت رسسلة م ر  
مجدف األم ، أشسر األمي  ال سم ملى المداض ت التت جات  ت المجدييف 

 __________ 

 . 23الماجع نفت ، الصفحة  (188) 

. ضأ يياب  يي   ي يية أمديي  الك ييياة ل ييدم َ مكييُّ  2018نيتييسل/أماي   10 ت 
  ا  فسق  دى آلية مهصصة لتحد د المت ضلية    استهدام المجدف م

ة ال ابييية التييورية، ضنسشييد المجدييف أل األسييدحة الكيميسئييية  ييت الجمهورييي 
دع مواج س   ضأ   تهدييى  يي  الجهييو  الاامييية ملييى ا  فييسق  دييى آلييية ي  

مهصصيييية  تتييييم زسلحيييييس  ضالموضييييو ية ضا سييييتيالل لتحد ييييد المتيييي ضلية 
 .( 189)ةالكيميسئي هدام األسدحة  ت دق زسست   يمس

 __________ 

 (189) S/2018/333 . 

https://undocs.org/ar/S/2018/333
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 مالحظة استهاللية  
  ]م  الميثسق[ 29المس ة   

 ضظسئف .لمجدف األم  أل  طرئ م  الفاضع الثسنوية مس  اى ل  ضاضرة أل اء  
 

 الطظسم الدا دت الم نت[]م   28المس ة   
 لمجدف األم  أل ي ي  ريئة أض لجطة أض ميارا لمتقلة محد ة. 
َط   دييى صييالحيست مجدييف األميي     ميي  ميثييسق األمييم    29زرييقل منرييسء الهيئييست الفا ييية  ييت المييس ة   ييُ

ف المت دييية    رييوا المدحييق نيياارات المجديي م  نظسم  الدا دت الم نت. ضيتطسضل الجبء ال سشا م  28المتحدة ضالمس ة 
ل  زسلهيئييست الفا ييية الميدانييية التييت أنرييقرس المجدييف أل اء ضظسئفيي  زموجييب الميثييسق ضالتييت كسنييت  ييباضل  مدهييس  ييال 

. ضيمكيي   يتيييم رييون الهيئييست الفا ييية الميدانييية، المرييسر مليهييس رهطييس ز مديييست التييالم، ملييى  ئتييي  رمييس:  2018 ييسم  
 الثسنت(.  ضال  ثست التيسسية الهسصة ) تطسضلهس اليتم ) تطسضلهس اليتم األضل(؛   مديست حفظ التالم 

أمييس الهيئييست الفا ييية األ يياى، ميي  ن ييي  الدجييسل ضاأل انيية ال سمديية ضريئييست التحييييق ضالمحييسكم ضالدجييسل  
ضالمتترييييييسرضل ضالم  وثييييييول ضالممثدييييييول ضالمطتيييييييول الهسصييييييول ضلجطيييييية مطييييييسء التييييييالم،  يتطسضلهييييييس صصيييييية المه
التييت  يو رييس المطظمييست اإلنديمييية  ييت الجييبء الثييسم ،  التسسع م  روا المدحق. ضيا  ميسل  مديييست التييالم الجبء

 الوي  تطسضل   سضل المجدف مع المطظمست اإلنديمية.

 تطسضلهس الجبء ال سشا حتب المط ية ضالتا يب الييوي ُأنرييئت زيي . ض ييا  لتت ضُ  اع  مديسُت التالم ا 
نتم رئيتت جداضَل  يهس لمحة  سميية أسمسء ال مديست الجد دة م سشاًة ز د أسمسء سسزيس هس. ض ت م  ميدمة ك  

ت (، ض يييييدم  حدييييال لال جسرييييست ضالت ييييورا5ض  4ض  2ض  1 ييي  الو يييييست المتيييطدة ملييييى كييي   مدييييية )الجيييداضل 
 ئيية ميي   ئييست  21ائيتية  الل الفتاة المرمولة زسلتيايا. ضُ  اع ض يست ال مديست  ت  دك الجداضل زحتب ال

حصاا ملى الصيييسغة الييوار ة  ييت نيياارات المجدييف، ض    كييف زسل يياضرة المهسم المطومة مهس، ضرت  ئست  تتطد 
ون الفئيييست  تيييهياًل  ديييى الييييسرأل، دم رييي ريكييي  ال  ثييية المحيييد  أض األنرييي ة المحيييد ة التيييت   ييي دع مهيييس. ضُ تيييته

د أي ممسرسة أض مونف لدمجدف. ض    جتهِّ

   مديييية ض كويطهيييس،  ديييى نحيييو ض ييييدم األنتيييسم الفا يييية ميييوجبا لدت يييورات الائيتيييية المت ديييية مو يييية كييي  
 ي كف الياارات التت ا هورس المجدف  الل الفتاة المرمولة زس ست ااع. ضلالمالع  دى م دومست    ض ييية

 .لماجع الممسرسست ثست ض كويطهس  ت المسضت، انظا المالحق التسزية ال  
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 عمليات حفظ السالم - أوال
 مالحظة 
لتييت ا هييورس مجدييُف األمييي  األضل  دييى اليييياارات ا اكييب اليتييم  

 ييالل الفتيياة المرييمولة زس سييت ااع زرييقل منرييسء ضإنهييسء  مديييست حفييظ 
 ض ت  ركي   طسصارس.التالم   ال    التغيياات  ت ض يس هس 

 
 2018عرض عام لعمليات حفظ السالم خالل عام  

زس سييييت ااع، أشيييياف المجدييييف  دييييى  يييالل الفتيييياة المرييييمولة  
. ضكسنييت ثمييسل ميي   دييك ال مديييست ( 1) مدية م   مديست حفظ التييالم 15

 ، ضضاحدة  ت آسيس، ضاثطتسل  ت أضرضبييس،  ت أ ايييس، ضضاحدة  ت األمايكتي 
ضثالث  ت الراق األضسط. ضلم  طرئ المجدف أي  مديست جد دة لحفييظ 

 ت ض  تهس.، ضأ مت محدى ال مديس2018التالم  ت  سم 
 
 منهسء الو يست ض مد درس 
، أنجييبت ز ثيية األمييم  ( 2016)  2333نيي   دييي  الييياار ض يس لمس  

 سمييس ميي    14ز ييد    2018سرس  آذار/ميي   30المتحييدة  ييت لي ايييس ض  تهييس  ييت  
نرييارس. ضميييده  المجدييف أي يييس ض ييييست  مديييست حفيييظ التييالم التسليييية: ز ثييية  

 مدييية المهتد يية لال حييس   حااء الغابييية، ضال األمم المتحدة لالستفتسء  ييت الصيي 
األ اييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور، ضب ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق  

لديمياامييية، ضنييوة األمييم المتحييدة األمطييية  ا سييتياار  ييت جمهورييية الكونغييو ا 
الم نتييية ألمييييت، ضب ثييية األميييم المتحيييدة  يييت جطيييوب التيييو ال، ضب ثييية األميييم  

س  لتحيييييق ا سيييتياار  يييت ميييسلت، ضب ثييية  دييية المت يييد ة األز ييي المتحيييدة المتكسم 
األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية  

ب ثة األمييم المتحييدة لييد م نظييسم ال داليية  ييت رييس تت، ضنييوة  أ ايييس الوس ى، ض 
األمم المتحييدة لحفييظ التييالم  ييت ن يياص، ضنييون األمييم المتحييدة لماان يية  ييض  

 ل طسل. مم المتحدة الم نتة  ت   شت سك، ضنوة األ ا 

ديييست أ يياى، رييت  ايييق ماان ييت األمييم ضظدييت ض يييست ثييالث  م 
المتحيييدة ال تيييكايي   يييت الهطيييد ضبسكتيييتسل، ضب ثييية األميييم المتحيييدة لييي  ارة 

ة األمييييم المتحييييدة لماان يييية الهدنيييية مفتوحيييية، سييييو و، ضريئيييي الم نتيييية  ييييت كو 
 ناار.يتتدبم  مد درس ا ههسذ أي  ضلم

 __________ 

نيياارات المجدييف ضمداض  ييي  المتصييدة زسل طييد الم طييول ” مدييييست لالمييالع  دييى  (1) 
. ضلالميالع  ديى 26األمم المتحدة لحفظ التالم“، انظا الجيبء األضل، اليتيم 

الدراسيييست  مطسنريييست المجديييف المتصيييدة زفييياا ى  مدييييست حفيييظ التيييالم، انظيييا
  المت دية م ددال ز يطهس  ت الجبء األضل.

 
  يست  مديست حفظ التالم، زمس  ت ذلك اإلذل زسستهدام اليوة ض  
، ضاصيي  المجدييف  تييديط ال ييوء  دييى ضيياضرة 2018 ت  ييسم  

يييدال، ضأنييا ض/أض أ ييد  كييييف ض يييست حفييظ التييالم مييع األضضييسع  ييت الم
التوصييييست الصيييس رة  ييي  سييي  ة است ااضيييست لد مدييييست أجا هيييس األمسنييية 

ض ييييست ز ثييية األميييم المتحيييدة  لزريييق 2018ض  2017ال سمييية  يييت  يييسمت 
لالسيييتفتسء  يييت الصيييحااء الغابيييية، ضال مديييية المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت 

حيييييييق ضاألميييييم المتحيييييدة  يييييت  ار يييييور، ضب ثييييية مطظمييييية األميييييم المتحيييييدة لت 
ا سييتياار  ييت جمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضب ثيية األمييم المتحييدة  ييت 

مديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق سجطوب التو ال، ضب ثة األمم المتحدة المتك
ا سيييتياار  يييت ميييسلت، ضب ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز يييس  

ميييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، ضنيييوة األ
. ضأ اب المجدف أي س  يي  ا تباميي  مواصييدة ( 2)لحفظ التالم  ت ن اص

لم نتيية ألميييت ضض  تهييس، حتييب ا  طييييح  رييكي  نييوة األمييم المتحييدة األمطييية
ا نت يييسء،  ييييت ضييييوء  وصيييييست األمييييي  ال ييييسم مطييييسء  دييييى ا سييييت ااع 

. ضكسنيييت سيييتة مييي  ا ست ااضيييست ا سيييتاا يجية ( 3)المتيييتي  لتديييك ال  ثييية
تتيدة  ت م ي تهس، ضشييسرك  يهييس   ييااء  ييسرجيول    طتمييول ملييى األمييم م

اسييييييت ااع ااء . ضمدييييييب المجدييييييف ملييييييى األمييييييي  ال ييييييسم مجيييييي ( 4)المتحييييييدة
 __________ 

 2440لمتحدة لالستفتسء  ت الصحااء الغابية، اليياار  يمس  ت دق م  ثة األمم ا (2) 
 ، الفياة األ ياة م  الد  سجة؛ ض يمس  ت دق زسل مدية المهتد ة لال حيس (2018)

؛ ض يميس 2، الفيياة (2018) 2429األ اييت ضاألمم المتحدة  ت  ار يور، اليياار 
الكونغييو   ت دييق م  ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية

؛ ض يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم 57، الفيييياة (2018) 2409الديميااميييية، اليييياار 
؛ ض يميس  ت دييق 3، الفييياة (2018) 2406المتحيدة  ييت جطيوب التييو ال، اليياار 

  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت،م 
، الفييياة التييسز ة ضالثالثييول ميي  الد  سجيية؛ ض يمييس  ت دييق (2018) 2423الييياار 

اار  ت جمهوريية م  ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا ستي
، الفييييييياة الااز يييييية ضالثالثييييييول ميييييي  (2018) 2448أ ايييييييييس الوسيييييي ى، الييييييياار 

الد  سجيية؛ ض يمييس  ت دييق زيييوة األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم  ييت ن يياص، اليييياار 
  .10، الفياة (2018) 2398

 . 6، الفياة (2018) 2445الياار  (3) 
 يميييييييس  ت ديييييييق م  ثييييييية األميييييييم المتحيييييييدة لالسيييييييتفتسء  يييييييت الصيييييييحااء الغابيييييييية،  (4) 

S/2018/889 ؛ ض يميييس  ت ديييق زييييوة األميييم المتحيييدة األمطيييية 75-72، الفيييياات
؛ ض يميس  ت ديق م  ثية األميم المتحيدة  يت جطيوب S/2018/778الم نتية ألمييت، 
تحييييييدة المتكسمديييييية ؛ ض يمييييييس  ت دييييييق م  ثيييييية األمييييييم المS/2018/143التييييييو ال، 

، الفييياة (2018) 2423المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت، الييياار 
التييسز ة ضالثالثييول ميي  الد  سجيية؛ ض يمييس  ت دييق م  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية 

ة أ ايييييييس الوسيييي ى، الييييياار المت ييييد ة األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت جمهورييييي 
فياة الااز ة ضالثالثول م  الد  سجة؛ ض يمس  ت دق زيوة األمم ، ال(2018)  2448

  .S/2017/1008المتحدة لحفظ التالم  ت ن اص، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2398(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/889
https://undocs.org/ar/S/2018/778
https://undocs.org/ar/S/2018/143
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/1008
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استاا يجت جد د لد مدييية المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت 
 ار يييور ض ييييييم اسيييتاا يجت ل  ثييية األميييم المتحيييدة ليييد م نظيييسم ال دالييية  يييت 

ضذلييك  ييت سيييسق مييس رييو ميييار ميي  الهفييض التييدريجت لد مديتييي   رييس تت،
 .( 5)الغاعضالهاضج مطهمس، ضأنا الطيسر الماج ية التت ضض ت لهوا 

ضأ س  المجدف مطح اإلذل زسستهدام اليوة لك  م  ز ثة مطظميية  
يق ا ستياار  ت جمهورية الكونغو الديمياامييية ضب ثيية المتحدة لتحياألمم 

األمييييم المتحييييدة  ييييت جطييييوب التييييو ال ضب ثيييية األمييييم المتحييييدة المتكسمديييية 
ضب ثيييية األمييييم المتحييييدة  المت ييييد ة األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت مييييسلت

المتكسمدييييية المت يييييد ة األز يييييس  لتحيييييييق ا سيييييتياار  يييييت جمهوريييييية أ اييييييييس 
اإلذل لكييييي  مييييي  ال مديييييية المهتد ييييية لال حيييييس   . ضأُ ييييييد ميييييطح( 6)الوسييييي ى

األ اييت ضاألمم المتحدة  ت  ار ييور، ضنييوة األمييم المتحييدة األمطييية الم نتيية 
ليية  ييت رييس تت، ضنييوة األمييم ألميييت، ضب ثيية األمييم المتحييدة لييد م نظييسم ال دا

المتحييييدة الم نتيييية  ييييت ل طييييسل، زس هييييسذ جميييييع اإلجييييااءات الالزميييية لدو ييييسء 
  ض يس هيييس، مثييي  حمسييييية الميييدنيي  ضأ ييياا  األمييييم ا م يطييية  ييييط ميييي ز طسصييي 

المتحييييدة ضم ييييدا هس، ضضييييمسل حاييييية  ييييطيدهم ضحاييييية  طييييي  ال ييييسمدي   ييييت 
  يييييم نيييييوات المجيييييسل اإلنتيييييسنت، ضحمسيييييية مطيييييسمق متييييي ضلية ال  ثيييييست، ض 

 .( 7)الرامة الومطية ض  ويارس

ل مديييست حفييظ التييالم، كسنييت المهييسم األكثييا شييييو س ضبسلطتيي ة  
التيييت صيييدر مهيييس  كدييييف مييي  المجديييف  ديييك المتصيييدة متيييو يا المتيييس ت 

 __________ 

 ت دييق زسل مدييية المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور،   يمييس (5) 
S/PRST/2018/4 ؛ 7، الفييييييياة (2018) 2429، الفييييييياة ال سشيييييياة؛ ضالييييييياار

يمييس  ت دييق م  ثيية األمييم المتحييدة ، الفييياة التس سيية. ض S/PRST/2018/19 ض
، الفيياة الهسمتية  رياة (2018) 2410لد م نظسم ال دالية  يت ريس تت، اليياار 

  .9م  الد  سجة ضالفياة 
 ت دييييق م  ثيييية مطظميييية األمييييم المتحييييدة لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت جمهورييييية   يمييييس (6) 

؛ ض يمييس  ت دييق م  ثيية 35، الفييياة (2018) 2409لديمياامييية، الييياار الكونغييو ا
؛ 9ض  7، الفيا يسل (2018) 2406األمم المتحدة  ت جطوب التيو ال، اليياار 

األمم المتحيدة المتكسمدية المت يد ة األز يس  لتحيييق ا سيتياار ض يمس  ت دق م  ثة 
؛ ض يمييييس  ت دييييق م  ثيييية األمييييم 32، الفييييياة (2018) 2423 ييييت مييييسلت، الييييياار 

لمتكسمدييية المت يييد ة األز يييس  لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية أ اييييييس المتحيييدة ا
  .32، الفياة (2018) 2448الياار الوس ى، 

 يميييس  ت ديييق زسل مديييية المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  يييت  ار يييور،   (7) 
؛ ض يمس  ت ديق  15، الفياة  ( 2018)   2429، ض  2، الفياة  ( 2018)   2425الياارال 

،  10، الفييياة  ( 2018)   2416زييوة األميم المتحيدة األمطييية الم نتية ألمييت، اليياارال  
؛ ض يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المتحيييدة ليييد م نظيييسم  11، الفيييياة  ( 2018)   2445ض  

؛ ض يمييس  ت دييق زيييوة األمييم  14، الفييياة  ( 2018)   2410ال داليية  ييت رييس تت، الييياار  
 .  19، الفياة  ( 2018)   2433م نتة  ت ل طسل، الياار  المتحدة ال 

م، ضحمسية المدنيي ، الحميدة ضالد م ل مديست التالم ض طفيو ا فسنست التال
ضرصد حسلة حيوق اإلنتييسل ضاإلمييال   طهييس، ضحمسييية أ يياا  األمييم المتحييدة 

 ييييت المجييييسل اإلنتييييسنت. ضظدييييت ض يييييست ال  ثييييست  س هييييس ضال ييييسمدي ضممتدك
األمييول أمييدا مثيي  ز ثيية األمييم المتحييدة لالسييتفتسء  ييت الصييحااء الغابييية، 

ضبسكتتسل، ضريئة األمييم  ض ايق ماان ت األمم المتحدة ال تكايي   ت الهطد
المتحيييدة لماان يييية الهدنييية، ضنييييوة األميييم المتحييييدة لماان ييية  ييييض ا شييييت سك، 

  يس  دى رصد ضنف ممالق الطسر.بة زرك  ضيق نتمتاك

ض ت   د   الو يييست، ركييب المجدييف زرييك   ييسص  دييى   بيييب  
ي   مديست حفظ التالم  ت مجسل مول المتس ت الحميدة الدضر الوي    

ضاليييد م التيسسيييت، ضمديييبِّ  طفييييو نهييي  أكثيييا شيييمو  ض كيييسمال مزاء حمسيييية 
 م ال مدييييس ت ضالدوجتيييتت الميييدنيي ؛ ضضضيييَع لغييية جد يييدة زريييقل  ييييديم اليييد

لديييييوات ال تييييكاية ضنييييوات الرييييامة الومطييييية؛ ضمدييييَب م راج ا  ت ييييسرات 
ة زسألمفيييسل ضالطيييباع المتيييدح  يييت جمييييع أنرييي ة ية ض ديييك المتصيييدالجطتيييسن 
 ال  ثست.

ض ديييى ضجيييي  التحد يييد،  ييييبز المجديييف  ضر المتييييس ت الحميييييدة  
ا سييتياار الوي    دع زيي  كيي  ميي  ز ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق 

 يييت جمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية، ضب ثييية األمييييم المتحييييدة  ييييت جطييييوب 
مدييييية المت يييييد ة األز يييييس  لتحيييييييق المتحيييييدة المتكسالتيييييو ال، ضب ثييييية األميييييم 

ا ستياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى،   مييس ل مديييست التييالم الجسرييية 
يييييس  يييت جمهوريييية الكونغيييو الديميااميييية ضجطيييوب التيييو ال ضجمهوريييية أ اي 

الوسيييي ى، زسلتطتيييييق مييييع الجهييييست الفس ديييية األ يييياى الدضلييييية ضاإلنديمييييية 
طظميييية األمييييم المتحييييدة كييييولك ملييييى ز ثيييية م. ضمدييييب المجدييييف ( 8)ضالمحدييييية

لتحيييييييق ا سيييييتياار  يييييت جمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية، ضب ثييييية األميييييم 
المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت، ضب ثيية 

م المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية األم
ء حمسية المدنيي ، زت   مطهييس أكثا شمو  مزا أ ايييس الوس ى، ا  سع نه 

التاكييييب  ديييى الحمسيييية المس يييية لفئيييست ضييي يفة محيييد ة، ض  بييييب مريييسركة 
 __________ 

 يميس  ت ديق م  ثية مطظمية األميم المتحيدة لتحيييق ا سيتياار  يت جمهوريية الكونغيو   (8) 
يمييييس  ت دييييق م  ثيييية  ‘ )أ(؛ ض  2’   36، الفييييياة  ( 2018)   2409الديمياامييييية، الييييياار  

‘؛  1) ( ’   7، الفييياة  ( 2018)   2406األمييم المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال، الييياار  
 د ة األز س  لتحيييق ا سيتياار  يت  ض يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت 

 ‘.  1)ب( ’   39، الفياة  ( 2018)   2448ورية أ ايييس الوس ى، الياار  جمه 
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المجتم يييييست المحديييييية ض مكيطهيييييس، ضاإلنيييييوار الم كيييييا، ضاإل يييييالم، ضآلييييييست 
 .( 9)التطتيق  ا   ال  ثست، ضالت سضل مع أ انة األمم المتحدة الي اية

دييية المت ييد ة األز يييس  المتحييدة المتكسم ضُكدفييت كييولك ز ثييية األمييم 
لتحيييييق ا سيييتياار  يييت ميييسلت ضب ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة 
األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى  دييييى ضجيييي  

متهفييييييف المهيييييسما التيييييت  ت ييييياع لهيييييس الميييييدنيول  يييييت سييييييسق التحد يييييد 
و  لييك ال مديييست التييتال مديييست ال تييكاية ض مديييست الرييامة، زمييس  ييت ذ  طفييَّ

. ض ييالضة  دييى ذلييك، ض ييت ممييسر الجهييو  ( 10)  مييس ليييوات األميي  الييومطت
التت   ولهس ال  ثتسل لد م زتط سد ة الدضلة  ييت مييسلت ضجمهورييية أ ايييييس 

ى ال  ثتي   يديم الد م ال مديييس ت ضالدوجتييتت ميي  أجيي  الوس ى، ُمدب مل
 .( 11)ومطيةة ضنوات الرامة الم س ة ا نترسر التدريجت لديوات ال تكاي 

ض يميييييس  ت ديييييق زسلمتيييييسئ  الريييييسمدة، ُكدفيييييت ال مديييييية المهتد ييييية  
لال حس  األ اييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور ضنييوة األمييم المتحييدة الم نتيية 

اا ييسة ا  ت ييسرات الجطتييسنية  دييى نحييو  ييسم  ييت جميييع  ييت ل طييسل زكفسليية م
مرييسركة  ييت ندرة الماأة  دى المااح   طفيو الو ية ضالمتس دة  دى   بيب 

. ضُمدييب ملييى ز ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحييييق ( 12)ال مديييست التيسسييية
ا سيييييتياار  يييييت جمهوريييييية الكونغيييييو الديميااميييييية ضب ثييييية األميييييم المتحيييييدة 

د ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت مييسلت أل  وليييس ارتمسمييس المتكسمديية المت يي 
كديية لكيي  مطهمييس ت  طفيييو المهييسم المو  سصس  حتيسجست الطتسء ضاألمفسل  يي 

 يمييييس  ت دييييق مطييييبع التييييالح ضالتتييييايح ضإ ييييس ة اإل مييييسج ضإصييييالح ن ييييسع 
 __________ 

 يميييس  ت ديييق م  ثييية مطظمييية األميييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية الكونغيييو   (9) 
  ؛ 50 ض   47ض    44‘ )ج( ض  1’   36، الفييييياات  ( 2018)   2409الديمياامييييية، الييييياار  

ض يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحيييق ا سيتياار  يت  
 ت ديييق م  ثييية   ‘؛ ض يميييس 2‘ ض ’ 1) ( ’   38الفيييياة    ، ( 2018)   2423ميييسلت، اليييياار  

مت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس  األمييم المتحييدة المتكسمديية ال 
 ‘.  4‘ ض ’ 2)أ( ’   39، الفياة  ( 2018)   2448الوس ى، الياار  

ز ييس  لتحييييق ا سييتياار مييم المتحييدة المتكسمدية المت ييد ة األ يميس  ت دييق م  ثيية األ (10) 
‘؛ ض يميييس  ت ديييق م  ثييية 2) ( ’ 38، الفيييياة (2018) 2423  يييت ميييسلت، اليييياار

األميييم المتحيييدة المتكسمدييية المت يييد ة األز ييييس  لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهورييييية 
  ‘.1)أ( ’ 39، الفياة (2018) 2448س ى، الياار أ ايييس الو 

 يميس  ت دييق م  ثيية األمييم المتحييدة المتكسمدية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  (11) 
؛ ض يمييس  ت دييق ‘ ض )ب(2)أ( ’ 38، الفييياة (2018) 2423 ييت مييسلت، الييياار 

كسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت جمهوريية م  ثة األمم المتحدة المت
  ‘.5)أ( ’ 40، الفياة (2018) 2448أ ايييس الوس ى، الياار 

مييم المتحييدة  ييت  ار ييور، ة المهتد يية لال حييس  األ اييييت ضاأل يمييس  ت دييق زسل مدييي  (12) 
؛ ض يمييس  ت دييق زيييوة األمييم المتحييدة الم نتيية 27، الفييياة (2018) 2429الييياار 

  .24، الفياة (2018) 2433 ت ل طسل، الياار 

. ض ت ممسر المهسم المت دية زحمسية المدنيي ، ُكدفت ز ثة األمييم ( 13)األم 
 ت جطوب التو ال زسلتطتيييق مييع الم ستييست األمطييية ضالحكومييية المتحدة 

سل ضالطييييباع الجطتيييت ضالجطتييييسنت، ضاألمفييي ض و يتهيييس زريييقل متييييسئ  ال طيييف 
،  ت حي  ُمدب ملى  طصا الرامة التسزع لد مدية المهتد يية ( 14)المتدح

لال حييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحييدة  يييت  ار يييور التاكيييب  ديييى أميييور مطهيييس 
سرة المجتم ييية، زمييس  ييت ذلييك مييس  ت دييق مطهييس زييسل طف الجطتييت الييسم زسلهفيي 

ت دييق زسلحسليية . ض دييى ن ييسق أضسييع، ض يمييس   ( 15)ضالجطتسنت ضحمسييية ال فيي 
 ييت مط ييية أميييت، كييار المجدييف مد ييي  ملييى األمييي  ال ييسم كفسليية الاصيييد 
الف ييييسل لحيييييوق اإلنتييييسل، زمييييس  ييييت ذلييييك رصييييد أ مييييسل ال طييييف الجطتييييت 

ست ض جييسضزات حيييوق اإلنتييسل التييت  ا كييب ضييد ضالجطتييسنت كس يية ضانتهسكيي 
 .( 16)الطتسء ضاألمفسل

المتييدح، كدييف  الجطتسنية ضاألمفسل ضالطباع ضإلى جسنب المتسئ  
المجدف ز ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييق ا سييتياار 
 ييييت مييييسلت، زسلتطتيييييق مييييع الريييياكسء الم طيييييي ، مبيييييس ة ض يهييييس زسلمصييييس ر 

لدطبا يييست  يييت ميييسلت، زميييس يريييم  ا  جيييسر زسألشيييهسص ضاألسيييدحة  المسليييية
 ييالضة  دييى ذلييك،  ض . ( 17) ية ض هايييب المهييسجاي ضالمهدرات ضالموار  ال  ي 

ض يمييييس  ت دييييق زسل مدييييية المهتد يييية لال حييييس  األ اييييييت ضاألمييييم المتحييييدة  ييييت  
 ار يييور، مديييب المجديييف مليييى األميييم المتحيييدة ضحكومييية التيييو ال أل  اا ييييس  

تد ية الطسجمة     غيا المطس   يمس  طفوال م  ميياام   ييت  ار ييور،  اآلثسر ال 
مهييييسما ضضضييييع   ييييالل ا ضيييي الع ز مديييييست  يييييييم لد زمييييس  ييييت ذلييييك ميييي   

اسييييتاا يجيست إل ارة المهييييسما، ضمدييييب كييييولك ملييييى األمييييي  ال ييييسم  بضيييييدن  
 . ( 18) زم دومست    رون التيييمست  ت التيسريا التت يكدَّف متيديمهس 

و  الجسرييييييية التييييييت   ييييييولهس األمسنيييييية ال سميييييية ض ييييييت سيييييييسق الجهيييييي  
 مديييست حفييظ التييالم، أضلييى ضأصييحسب المصييدحة الم طيييول لت بيييب أ اء 

ارتمسميييييس ك يييييياا ليييييييسس الف سليييييية، ضمطيييييع ا سيييييتغالل ضا نتهيييييسك المجديييييف 
 __________ 

ا سيييييتياار  يييييت جمهوريييييية  ت ديييييق م  ثييييية مطظمييييية األميييييم المتحيييييدة لتحيييييييق   يميييييس    (13) 
‘ )ب(؛  2‘ ) ( ض ’ 1’   37، الفييياة  ( 2018)   2409الديمياامييية، الييياار   الكونغييو 
اار  يت  ة المت د ة األز س  لتحيييق ا سيتي  ت دق م  ثة األمم المتحدة المتكسمد  ض يمس 

 ‘. 2)أ( ’   38، الفياة  ( 2018)   2423مسلت، الياار  
  ‘.7)أ( ’ 7، الفياة (2018) 2406الياار  (14) 
 . 19 ، الفياة(2018) 2429الياار  (15) 
 . 26، الفياة (2018) 2416الياار  (16) 
 . 31 اة، الفي(2018) 2423الياار  (17) 
 . 47، الفياة (2018) 2429الياار  (18) 
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. ض ييت رييوا ( 19)الجطتيي ، ضسالمة ضأم  األ اا   ت  مديييست حفييظ التييالم
  ال ييسم لتوحيييد ”ثيس يية األ اء“  ييت الصد ، رحب المجدف زم س رات األمييي 

 ت شييسم  ضمتكسميي  ميي  ال  ثست، ضأ يياب  يي   ق يييدن لوضييع ممييسر سيسسييس
. ض يييالضة  ديييى ( 20) طفييييو الو ييييست زف سليييية ضبريييك  كسمييي شيييقن  أل  يتيييا 

ذلك، ُمدب ملى األمي  ال سم  طفيو مث  رييون األمييا  يمييس  ت دييق زكيي  ميي  
ااء الغابييية ضال مدييية المهتد يية ز ثيية األمييم المتحييدة لالسييتفتسء  ييت الصييح

ضنييوة األمييم المتحييدة األمطييية لال حس  األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور 
ة ألميييت ضب ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق الم نتيي 

ا سييتياار  ييت مييسلت ضنييوة األمييم المتحييدة لحفييظ التييالم  ييت ن يياص ضنييوة 
. ضمدييب المجدييف أي ييس  دييى ضجيي  ( 21)طييسلاألمييم المتحييدة الم نتيية  ييت ل  

 __________ 

لمبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي  المطسنرييييست التييييت  ارت  ييييت المجدييييف ضالييييياارات  (19) 
، 26المت دية مت بيب   سلية  مدييست حفيظ التيالم، انظيا الجيبء األضل، اليتيم 

  دة لحفظ التالم“.تح” مديست األمم الم
؛ 52، الفيييييييييييياة (2018) 2409؛ ض 16، الفيييييييييييياة (2018) 2406اليييييييييييياارات  (20) 

 2423؛ ض 29، الفييييييييياة (2018) 2416؛ ض 15، الفييييييييياة (2018) 2414 ض
، (2018) 2429؛ ض 10 ، الفييييييياة(2018) 2426؛ ض 58، الفييييييياة (2018)

؛ 23، الفييييياة (2018) 2433؛ ض 17، الفييييياة (2018) 2430؛ ض 26الفييييياة 
  .30، الفياة (2018) 2445 ض

 2414 يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة لالستفتسء  ت الصحااء الغابية، اليياار  (21) 
لال حيس  األ ايييت ضاألميم  ؛ ض يمس  ت دق زسل مدية المهتد ة15، الفياة (2018)

؛ ض يميييس  ت ديييق زييييوة 26، الفيييياة (2018) 2429المتحيييدة  يييت  ار يييور، اليييياار 
، 29، الفيييياة (2018) 2416األمييم المتحيييدة األمطيييية الم نتيية ألمييييت، اليييياارال 

؛ ض يمييييس  ت دييييق م  ثيييية األمييييم المتحييييدة المتكسمديييية  30الفييييياة  ، (2018) 2445 ض
 ؛ 58 الفياة   ، ( 2018)   2423المت د ة األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت، الياار  

 2430 ض يميييس  ت ديييق زييييوة األميييم المتحيييدة لحفيييظ التيييالم  يييت ن ييياص، الييييياار
ا شيت سك،  ؛ ض يمس  ت دق زيوة األميم المتحيدة لماان ية  يض17، الفياة (2018)

 ؛ ض يمييس  ت دييق زيييوة األمييم المتحييدة الم نتيية10، الفييياة (2018) 2426الييياار 
  .23، الفياة (2018) 2433 ت ل طسل، الياار 

األ اييييييت ضاألمييييم المتحييييدة  ييييت التحد ييييد ملييييى ال مدييييية المهتد يييية لال حييييس  
 مريييس مييع سيسسيية  ييدم التتييسمح ممالنييس التييت ا تمييدرس األمييي    ار ييور،

ال ييييسم، التحييييييق  ييييت ضنييييوع حييييس ت اسييييتغالل ضانتهييييسك جطتيييييي  زقسيييياع 
سر المجديييف  دميييس زيييسلتيايا . ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، ضإذ أحييي ( 22)يمكييي  ميييس

المتحييدة“،  يييد رحييب الم طول ” حتي  أم  حفظة التالم التييسز ي  لامييم 
ضيييي تهس ز ثيييية األمييييم المتحييييدة المتكسمديييية المت ييييد ة زه يييية ال ميييي  التييييت ض 

األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت مييييسلت  ييييت رييييوا الصييييد ، ضشييييجع  دييييى 
 .( 23)الت جي  متطفيورس ضا ستماار  ي 

لمحة  سمة  يي  ض يييست  مديييست حفييظ  2ض  1ل ضيور  الجدض  
لمجمو يييية الواسييي ة ميييي  المهيييسم التييييت ، ضي هِّطيييسل ا2018التيييالم  يييت  ييييسم 

المجدييف  كديفييس زرييقنهس. ض رييم  الو يييست الييوار ة  ييت الجييدضلي : أصييدر 
المهسم التت أصدر المجدف  كديفس زرقنهس  ت الياارات المتهوة  الل  )أ(

ض )ب( المهيييسم التيييت أصيييدر المجديييف  كديفيييس الفتييياة المريييمولة زيييسلتيايا؛ 
 قكييييييدرس  يييييالل الفتييييياة المريييييمولة زريييييقنهس  يييييت الفتييييياات التيييييسزية ضأ يييييس  

ااع. ضيرييم  الجييدض ل أي ييس مهييسم  مديييست حفييظ التييالم ذات زس سييت 
الو يست المفتوحة التت ا ُتمدت  ت ناارات ميي   تيياات سييسزية. ضالجييدض ل 

مسل لد دم  يط، ض  ي  هِّاا ل    أي مونف أض رأي لدمجدف  يمس  ت دق ُييدَّ
 زماكب ض يست ال مديست الم طية.

 

 
 __________ 

 . 36، الفياة (2018) 2429الياار  (22) 
 . 59، الفياة (2018) 2423الياار  (23) 
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 الو ية

ز ثيييييية األمييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييدة 
لالسيييييييييييييييييتفتسء 
 ت الصحااء 

 الغابية

ز ثييييييييييييييييييييية 
األميييييييييييييييييم 
المتحيييييييدة 
 ييييييييييييييييييييييييييت 
 )أ(لي ايس

ال مدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
المهتد يييييييييييييييييييييييييييييييية 
لال حس  األ ايييت 
ضاألميييييم المتحيييييدة 

  ت  ار ور

ة مطظمة األمم ز ث
المتحييييييدة لتحييييييييق 
ا سيييييييييييتياار  يييييييييييت 
جمهورييية الكونغييو 

 الديمياامية

نيييييييييييوة األميييييييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييييييدة 
األمطييييييييييييييييييييييييييييييية 
 الم نتة ألميت

ز ثية األميم 
المتحييييييييييييييدة 
 ييت جطييوب 
 التو ال

المتحييدة  ز ثيية األمييم
المتكسمديييية المت ييييد ة 
األز ييييييييييييس  لتحييييييييييييييق 
 ا ستياار  ت مسلت

ز ثيييييية األمييييييم المتحيييييييدة 
المتكسمدييييييييييية المت يييييييييييد ة 

ز ييييييييييييييييييس  لتحييييييييييييييييييييق األ
ورية ا ستياار  ت جمه
 أ ايييس الوس ى

 X X X X X X X  الفص  التسزع         
 X X X X X X   اإلذل زسستهدام اليوة

  X     X X رصد ضنف ممالق الطسر
 X X  X X X   ال تكاي  - التطتيق المدنت
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ز ثيييييية األمييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييدة 
لالسيييييييييييييييييتفتسء 
 ت الصحااء 

 الغابية

ز ثييييييييييييييييييييية 
األميييييييييييييييييم 
المتحيييييييدة 
 ييييييييييييييييييييييييييت 
 )أ(لي ايس

ال مدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
المهتد يييييييييييييييييييييييييييييييية 
لال حس  األ ايييت 
ضاألميييييم المتحيييييدة 

  ت  ار ور

ة مطظمة األمم ز ث
المتحييييييدة لتحييييييييق 
ا سيييييييييييتياار  يييييييييييت 
جمهورييية الكونغييو 

 الديمياامية

نيييييييييييوة األميييييييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييييييدة 
األمطييييييييييييييييييييييييييييييية 
 الم نتة ألميت

ز ثية األميم 
المتحييييييييييييييدة 
 ييت جطييوب 
 التو ال

المتحييدة  ز ثيية األمييم
المتكسمديييية المت ييييد ة 
األز ييييييييييييس  لتحييييييييييييييق 
 ا ستياار  ت مسلت

ز ثيييييية األمييييييم المتحيييييييدة 
المتكسمدييييييييييية المت يييييييييييد ة 

ز ييييييييييييييييييس  لتحييييييييييييييييييييق األ
ورية ا ستياار  ت جمه
 أ ايييس الوس ى

 X  X X X X X X التجايد م  التالح ضإ ارة األسدحة          
 X X  X   X X نتهسميةالمتس دة ا 

حيييييييوق اإلنتييييييسل؛ ضالميييييياأة ضالتييييييالم 
 X X X X X X X  ضاألم ؛ ضاألمفسل ضالطباع المتدح

 X  X X  X X X الد م اإلنتسنت
 X X X X X X X X لالت سضل ضالتطتيق الدضليس

 X   X X     يييم أثا ال  ثة
 X X X X X X X X ال مدية التيسسية
 X X X X X X X X حمسية المدنيي 

  ال ييسمدي   ييت المجييسل اإلنتييسنت/ حمسييية  
أ يياا  األمييم المتحييدة ضماا يهييس؛ ضضييمسل  

 X X X X X X X  حاية حاكة األ اا  ضالم دات 
 X  X   X X  اإل الم
 X X X X  X X  ليسنول/الر ضل الي سئيةسيس ة ا

رصييييييييد الحسليييييييية األمطييييييييية؛ ض تييييييييييا 
 X X X X X X X  الدضريست؛ ضالا ع

 X  X   X X  ح ن سع األم مصال
 X   X X      م الجيل
 X X X X X X X X   م الرامة

 X X  X X X     م ُنُظم الجباءات
 X X X  X X X    م م ستست الدضلة

 
 ،  دى الطحو الم ي   ت الجدضل.2018آذار/مسرس  30مم المتحدة  ت لي ايس لفتاة أ ياة  متد حتى ، ض ية ز ثة األ(2016) 2333مجدف، زموجب الياار مد  ال )أ( 
  

 2الجدضل 
 ق األوسطن وآسيا وأوروبا والشر: األمريكتا2018الواليات الموكلة إلى عمليات حفظ السالم، 

 الو ية

ز ثة األميم المتحيدة 
ال داليية  لييد م نظييسم

 رس تت ت 

 ايييق ماان ييت األمييم 
المتحيدة ال تيكايي  
  ت الهطد ضبسكتتسل

نوة األمم المتحدة 
م  ييت لحفيظ التيال

 ن اص

ز ثة األمم المتحدة 
لي  ارة الم نتية  ييت 

 كوسو و

ريئيييييييية األمييييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييييييدة 
 لماان ة الهدنة

نيييييييييييييييوة األميييييييييييييييم 
المتحييدة لماان يية 
  ض ا شت سك

نييييييييييييييييوة األمييييييييييييييييم 
المتحيييدة الم نتييية 

 ل طسل ت 
    X   X الفص  التسزع        

 X      X اإلذل زسستهدام اليوة
    X    ال تكاي  - التطتيق المدنت

 X X  X X X  رصد ضنف ممالق الطسر
 X       التجايد م  التالح ضإ ارة األسدحة

https://undocs.org/ar/S/RES/2333(2016)
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 الو ية

ز ثة األميم المتحيدة 
ال داليية  لييد م نظييسم

 رس تت ت 

 ايييق ماان ييت األمييم 
المتحيدة ال تيكايي  
  ت الهطد ضبسكتتسل

نوة األمم المتحدة 
م  ييت لحفيظ التيال

 ن اص

ز ثة األمم المتحدة 
لي  ارة الم نتية  ييت 

 كوسو و

ريئيييييييية األمييييييييم 
المتحييييييييييييييييييييييييييييدة 
 لماان ة الهدنة

نيييييييييييييييوة األميييييييييييييييم 
المتحييدة لماان يية 
  ض ا شت سك

نييييييييييييييييوة األمييييييييييييييييم 
المتحيييدة الم نتييية 

 ل طسل ت 
        المتس دة ا نتهسمية        

حييييوق اإلنتيييسل؛ ضالمييياأة ضالتيييالم ضاألمييي ؛ 
 X   X   X لطباع المتدحضاضاألمفسل 

 X X   X   الد م اإلنتسنت
 X X   X   الت سضل ضالتطتيق الدضليسل

    X  X X سيةال مدية التيس
 X      X حمسية المدنيي 

 حمسييييية ال ييييسمدي   ييييت المجييييسل اإلنتييييسنت/
أ يييياا  األمييييم المتحيييييدة ضماا يهييييس؛ ضضيييييمسل 

 X       حاية حاكة األ اا  ضالم دات
        اإل الم

       X سيس ة اليسنول/الر ضل الي سئية
 X       رصد الحسلة األمطية؛ ض تييا الدضريست؛ ضالا ع 

        صالح ن سع األم م
 X         م الجيل
    X  X X   م الرامة

          م ُنُظم الجباءات
 X   X      م م ستست الدضلة

  
  نوام  مديست حفظ التالم المقذضل ز 
ل المجديييف،  يييالل الفتييياة المريييمولة زس سيييت ااع،  ريييكي     يييدَّ

. 3أربيييع  مدييييست لحفيييظ التيييالم  ديييى نحيييو ميييس ريييو م يييي   يييت الجيييدضل 
ال مدييييية المهتد يييية لال حييييس  ض فييييض المجدييييف ال طصييييا ال تييييكاي  ييييت 

لمتحييدة األمطييية الم نتيية األ اييييت ضاألمييم المتحييدة  ييت  ار ييور ضنييوة األمييم ا

ألميييت. ض فييض المجدييف أي ييس  طصييا الرييامة  ييت ز ثيية األمييم المتحييدة 
 ييييت رييييس تت، ضزا   طصييييا الرييييامة  ييييت نييييوة األمييييم لييييد م نظييييسم ال داليييية 

 المتحدة األمطية الم نتة ألميت.
 

  
 3الجدضل 

 2018التغييرات الُمدخلة على تشكيل عمليات حفظ السالم، 

 الياار التغيياات المد دة  دى التركي  ال  ثة
تد ة لال حس  األ اييت ال مدية المه   

 ضاألمم المتحدة  ت  ار ور
 ييييا ا حتييييى  4 050 ييييا ا ملييييى مييييس يصيييي  ملييييى  8 735ُ فييييض ال طصييييا ال تييييكاي ميييي  

 2019حبياال/ وني   30
2429 (2018) 

نييوة األمييم المتحييدة األمطييية الم نتيية 
 ألميت

  ريياي  الثييسنت/ 15 ييا  حتييى  4 500 ييا ا ملييى  4 791ُ فييض ال طصييا ال تييكاي ميي  
 2018نو م ا 

2416 (2018) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
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 الياار التغيياات المد دة  دى التركي  ال  ثة
أيسر/مييس و  15ا ا حتييى  يي  4 140 ييا  ملييى  4 500ض فض كولك ال طصا ال تييكاي ميي      

 ييا ا  ييت أ يييسب مييدء انترييسر  3 845 ييا ا مضييس يس لي دييغ  295يييدار ، ثييم  فييض زم2019
 أ اا  الرامة اإلضس يي 

2445 (2018) 

 ميي  أ يياا  الرييامة 185 ييا ا، زمييس يرييم   345 ييا ا ملييى  50ضزيييد  طصييا الرييامة ميي   
 الرامة المركدةالمطتدمي  ضضحدة م  ضحدات 

 

ز ثيييية األمييييم المتحييييدة لييييد م نظييييسم 
 ال دالة  ت رس تت

 ييا ا ميي   295 ييا ا( ض  980ُ فض  طصا الرامة م  س ع ضحدات شييامة مرييكدة )أض 
 ييا ا ميي  أ يياا  الرييامة  295رييكدة ض تدمي  ملى  مف ضحييدات شييامة مأ اا  الرامة المط 

 2019نيتسل/أماي   15ملى  2018 راي  األضل/أكتوبا  15المطتدمي   ت الفتاة م  

2410 (2018) 

  
 أفريقيا

 ربيةاألمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغبعثة  
أنرييييق المجدييييف ز ثيييية األمييييم المتحييييدة لالسييييتفتسء  ييييت الصييييحااء  

، ض يييس (1991) 690زموجب الياار  1991نيتسل/أماي   29الغابية  ت 
ريي  ية لتحايييا التييسنية لميتاحييست التتييوية التييت ن دهييس المغيياب ضالج هيية ال

رب )ج هيية ال وليتييسريو(، ضأنييسر مهييس ض ييية رصييد ضنييف الحمااء ضضا ي الييو
ممالق الطسر ض و يا األم  إل س ة الالجئي  ملييى أمييسكطهم األصييدية ض  ييم 

 .( 24)ضنبي  طظيم استفتسء حا 

ال  ثيية مييا ي  مييدة كيي  ، مييد  المجدييف ض ييية 2018ض ييت  ييسم  
المييييي ر   (2018) 2414مطهمييييس سيييييتة أشيييييها، ضذليييييك زموجيييييب الييييييااري  

  رييياي  األضل/ 31المييي ر   (2018) 2440ض  2018نيتيييسل/أماي   27
 ييياج ميييولك  ييي  الممسرسييية التيييسزية التيييت كيييسل يجييياي ، ض 2018أكتيييوبا 

نيتييييسل/أماي   30التمد ييييد  يهييييس لفتيييياة سييييطة، ضكسنييييت الميييياة الثسنييييية حتييييى 
طييييسع ثالثيييية  س ضامت صييييو  12. ضا ُّهييييو الييييياارال كالرمييييس زقغد ييييية ( 25)2019

 .( 26)التصويتأ  سء    
 __________ 

لمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي   يييسري  ض يييية ز ثييية األميييم المتحيييدة لالسيييتفتسء  يييت  (24) 
  الغابية، انظا المالحق التسزية.الصحااء 

  .1، الفياة (2018) 2440، ض 1، الفياة (2018) 2414الياارال  (25) 
 2414امتط ييت الصييي  ضإثيوبيييس ضا  حييس  الاضسييت  يي  التصييويت  دييى الييياار  (26) 

، م ابيية  يي  اليدييق مزاء سيييا  مدييية المفسضضييست ض ييدم م راج صيييغة (2018)
)مثيوبيييس(،  3، الصييفحة S/PV.8246رييقل ال مدييية التيسسييية. انظييا ميتاحيية ز
)الصيي (. ضامتط يت  ضلية موليفييس  7)ا  حس  الاضست(، ضالصفحة  4ضالصفحة 
 2440وميست ضإثيوبيس ضا  حس  الاضست    التصويت  دى الياار المت د ة الي

 

ضلييييييم ي ييييييدل المجدييييييف ض ييييييية ال  ثيييييية  ييييييالل الفتيييييياة المرييييييمولة  
 ديييييى  (2018) 2414زس سيييييت ااع. ضشيييييد  المجديييييف زموجيييييب اليييييياار 

ضاضرة محااز  يييدم نحييو التوصيي  ملييى حيي  سيسسييت ضان ييت ض مدييت ض ائييم 
م  التوا ييق، ض دييى أرمييية المواءميية لمتقلة الصحااء الغابية  دى أسسس 

مي  التاكيب ا ستاا يجت لد  ثة ض وجي  موار  األمييم المتحييدة  حيييييًس لهييون 
كيي  مهييس . ضحث المجدف ال  ثة  دى الطظييا  ييت الكيفييية التييت يم( 27)الغسية

استهدام التكطولوجيييست الجد ييدة  ييت الحييد ميي  المهييسما، ض حتييي  حمسييية 
 .( 28)مهسية المطومة اليوة، ضالطهوع متطفيو الو 

، نظييا المجدييف  ييت  يايييا األمييي  (2018) 2440ض ت الييياار  
(، اليييوي S/2018/889ال يييسم  ييي  الحسلييية المت ديييية زسلصيييحااء الغابيييية )

 اع  ي  نتسئ  ض وصيست ا ست ااع المتتي  لد  ثة الييوي أجيياي  ييت 
أل ال  ثيييية  يييي  ي مهييييسم مطييييع نرييييوب  ، ضالييييوي  ديييي  ملييييى2018 ييييسم 

الطبا ست، ضأل رطسك مجس  ك ياا إل  سل  حتيطست  يطية  ت ندر هس  دى 
 .( 29)الطباعالاصد ضالتهفيف م  حدة ا ض الع زقنر ة 
 __________ 

 6، الصيييييفحة S/PV.8387  ممسثدييييية. انظيييييا ، م ابييييية  ييييي  شيييييواغ(2018)
 -)موليفييييس ) ضلييية  10ضالصيييفحة )مثيوبييييس(،  6)ا  حيييس  الاضسيييت(، ضالصيييفحة 

، ”الحسليية المت دييية 1ل، اليتييم المت ييد ة اليوميييست((. ضانظييا أي ييس الجييبء األض 
  زسلصحااء الغابية“.

 . 2، الفياة (2018) 2414الياار  (27) 
 . 16الماجع نفت ، الفياة  (28) 
، S/2018/889ييياة األ ييياة ميي  الد  سجيية. انظييا ، الف(2018) 2440الييياار  (29) 

  .75-72الفياات 

https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/690(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8246
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/889
https://undocs.org/ar/S/PV.8387
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/889
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ي  ال ييييسم لدتيييييسريا،  ييييدل المجدييييف، ض يمييييس  ت دييييق متيييييديم األميييي  
، الممسرسييية التيييسزية المتمثدييية  يييت مديييب (2018) 2414زموجيييب اليييياار 
  حسليية المفسضضييست ضال  ثيية مييا ي   ييت التييطة  دييى األنيي ، محسمييست  يي 

ضكييولك  ييت ضمدب ملى األمي  ال سم أل يف يي  ذلييك  دييى  تيياات مطتظميية، 
، حيييييييد  (2018) 2440. ضبموجيييييييب اليييييييياار ( 30)أي ضنييييييت  ييييييياان مطسسييييييي س

محسميية  ييت غ ييول ثالثيية أشييها المجدف أل ذلك  ط غت أل يرم   يديم 
 .( 31)م   سري   جد د ض ية ال  ثة، ضماة أ اى ن   انتهسئهس

كي  ال  ثييييية  يييييالل الفتييييياة المريييييمولة ضليييييم ي يييييدل المجديييييف  رييييي  
، ُمدب ملييى األمييي  ال ييسم (2018) 2414زس ست ااع. ضبموجب الياار 

ملييى زيييس ة  ييد  الطتيييسء  ييت ال  ثيية، ضأل يكفيي  مرييسركة المييياأة  أل يتيي ى
 .( 32) دى نحو رس ف  ت جميع جوانب ال مديست

 
 عثة األمم المتحدة في ليبرياب 
لي ايييييس زموجييييب نيييياارن أنرييييق المجدييييف ز ثيييية األمييييم المتحييييدة  ييييت  

، متصييييياهِّ س زموجيييييب 2003أ دول/سييييي تم ا  19 المييييي ره  (2003) 1509
الفص  التسزع م  ميثييسق األمييم المتحييدة، لتحييييق جمديية أمييور مطهييس   ييم 
 طفيييييو ا فييييسق ضنييييف ممييييالق الطييييسر ض مدييييية التييييالم  ييييت لي ايييييس، ضحمسييييية 

مييدنيي  ضمييوظفت األمييم المتحييدة ضم ييدا هس، ضاإلسييهسم  ييت حمسييية حيييوق ال
لمتيييس دة اإلنتيييسنية، ضالمتيييس دة  يييت  ييييديم ا اإلنتيييسل ض  بيبريييس، ض يتييييا

الجهييييو  التييييت   ييييولهس الحكوميييية الدي اييييية إلصييييالح ن ييييسع األميييي . ض ييييت 
، ضض يييييس ل مدييييية الهفييييض التييييدريجت الم يطيييية  ييييت 2018آذار/مييييسرس  30

ايييان الماحدييت . ض ييت  ي( 33)، أنجييبت ال  ثيية ض  تهييس(2016) 2333الييياار 
نيتيييسل/أماي   13الطهيييسئت زريييقل ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت لي اييييس المييي ر  

 .( 34)التدريجت، أ س  األمي  ال سم ز  مسم الهفض 2018

، ضب ييد ا نتهييسء ميي  ا نتهسزييست 2018أماي  /نيتييسل 19ض ييت  
، أصدر المجدف ميسنس رئسسيس 2017التراي ية ضالائسسية الدي اية  ت  سم 

 __________ 

، (2016) 2285. انظييييييييييا اليييييييييييااري  14، الفييييييييييياة (2018) 2414الييييييييييياار  (30) 
  .10، الفياة (2017) 2351، ض 11 الفياة

 . 11، الفياة (2018) 2440الياار  (31) 
 . 15، الفياة (2018) 2414الياار  (32) 
لمبيييد ميي  الم دومييست  يي   ييسري  ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت لي ايييس، انظييا  (33) 

(، ضلالمييالع  دييى م دومييست  يي  الهفييض 2015-2003المالحييق التييسزية )
  .2017-2016 الماجع، المدحقريجت الطهسئت لد  ثة، انظا التد

 (34) S/2018/344 . 

 أشس   ييي  زسلمتييس دة التييت نييدمتهس ال  ثيية ل مدييية ا نتهسزييست، ضأ يياب  يي 
 ييييد ان لدمتيييسرمة الهسمييية التيييت نيييدمتهس ال  ثييية مييي  أجييي  محيييالل التييييالم 

. ( 35)اليييوي اسيييتما أرب ييية  ريييا  سميييس ميدييية  مدهيييسضا سيييتياار ضالتطميييية 
ضمدب المجدف ملى األمي  ال سم أل يجاي  راسة لدضر ال  ثة  ت  توية 
الطبا يييست ض يييولي  التحيييديست  يييت لي اييييس  ييي  ماييييق مسيييهسمست المتيييس ت 

ضالوسيييسمة التيسسيييية ضنظيييسم الجيييباءات ضغييييا ذليييك مييي  ال وامييي  الحمييييدة 
مطجييسح ضانتيسلهييس ملييى  ايييق   ييية ال  ثييةذات الصييدة، التييت أ سحييت منجييسز ض 

 .( 36)الي اي األمم المتحدة 
 
العملية المختلطرة لالتحراد األفريقري واألمرم المتحردة  

 في دارفور
س  األ ايييييييت ضاألميييييم أنريييييق المجديييييف ال مديييييية المهتد ييييية لال حييييي  

المييييييييييي ر   (2007) 1769المتحيييييييييييدة  يييييييييييت  ار يييييييييييور زموجيييييييييييب نييييييييييياارن 
، ضأذِّل لد مدييييييية المهتد يييييية، متصيييييياهِّ س زموجييييييب 2007 موز/ ولييييييي   31

 تهو مييس  دييبم ميي  مجييااءات  الفص  التسزع م  ميثسق األمم المتحدة، زقل
م  طفيييو ا فييسق سييالم  ار ييور، ضحمسييية المييدنيي ، ضأ يياا  األمييم ميي  أجيي    يي 

أ اا ريييس ضال ييييسمدي   يييت المجييييسل  المتحيييدة ضم يييدا هس، ضكفسليييية أمييي  ضحاييييية
 .( 37)لهساإلنتسنت التسز ي  

 (2018) 2425، ا هييو المجدييف اليييااري  2018ض ييالل  ييسم  
  مييوز/ 13الميي ر   (2018) 2429ض  2018حبياال/ ونييي   29لميي ر  ا

. ضنييار ( 38)ةميسني  رئسسيي  زرقل ال مدية المهتد ، ضأصدر 2018 ولي  
المجدييف  مد ييد ض ييية ال  ثيية  مد ييدا  يطيييس لمييدة أسيي و ي ، ثييم مييد رس  ييت 

 .( 39)2019 حبياال/ وني  30شهاا حتى  5،11ضنت  حق لمدة 

دييى الحسليية األمطييية ضرحييب المجدييف زسلتحتيييطست التييت ميياأت   
ندي  مزاء التحييديست التييت    ييبال نسئميية،   ت  ار ور، ضكار اإل ااب   

 __________ 

 (35) S/PRST/2018/8 ،الفيا ييييسل الثسنيييييية ضالثسلثييييية. انظييييا أي يييييس الجيييييبء األضل ،
  حسلة  ت لي ايس“.، ”ال2اليتم 

 (36) S/PRST/2018/8 .الفياة الااز ة ، 
لمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي   يييسري  ض يييية ال مديييية المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت  (37) 

  (.2017-2007ضاألمم المتحدة  ت  ار ور، انظا المالحق التسزية )
 (38) S/PRST/2018/4  ضS/PRST/2018/19 . 
د ييدا )التيت  يط   ديى  مد يد ض يية ال  ثية  م 1، الفيياة (2018) 2425اليياار  (39) 

، (2018) 2429(، ضالييياار 2018 موز/ ولييي   13 ومييس حتييى  14 يطيييس لمييدة 
  (.2019حبياال/ وني   30شهاا حتى  11,5) مد د الو ية لمدة  1الفياة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2440(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2414(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/344
https://undocs.org/ar/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/2425(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2425(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
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 . ضأشيييياف ض  سيييييمس  دييييك المت دييييية زييييسلظاضف الالزميييية ل ييييو ة المرييييا   
المجدف  دى م مسم الماحدة الثسنييية ميي  م ييس ة  رييكي  ال مدييية المهتد يية، 

 .( 40)2018 ، ضأذل زماحدة أ اى  ت  سم2017التت مدأت  ت  سم 

، 2018ول الثسنت/ طيييس ا كيييسن  31ض يييت ال ييييسل الائسسيييت المييي ر   
أشس  المجدف زسل مدية المهتد ة  دى منهسئهس مطجسح لدماحدة األضلى ميي  

المجدييف . ضمدب ( 41)(2017) 2363  ة التركي  التت أذل مهس الياارم س
 اصدا  يي  كثييب  ملى ال مدية المهتد ة ض ايق األمم المتحدة الي اي أل

 قثيا م س ة الترييكي   دييى الحسليية  ييت الميييدال، ضأل ي د ييس المجدييف  دييى 
. ضأ اب المجدف أي س     ق يييدن لدتوصييية ( 42) ت حيطهسأي آثسر ضسرة 

د  يييمهمييس التت ندمهس رئيف مفوضية ا  حس  األ اييت ضاألمي  ال ييسم، ز يي 
طظييا  ييت مفهييوم المرييتاك، زيي جااء اسييت ااع آ ييا لد مدييية المهتد يية لد

 .( 43)جد د لد  ثة ز د   د   أضلويس هس

، زموجيييب ، أحيييسر المجديييف  دميييس2018 موز/ وليييي   13ض يييت  
ل ييسم ضرئيييف مفوضييية  زييسلتيايا الهييسص لامييي  ا ، (2018) 2429الييياار 

قل مفهييوم جد ييد لد  ثيية ضمفهييوم  ا  حس  األ اييت ضالتوصيست الييوار ة  ييي  زريي 
زمطييت  لالنتيسل زسلت سضل مع  ايق األمم المتحدة الي يياي  دييى امتييدا  ممييسر  

  حبييييييييياال/  30مد يييييييي   سمييييييييسل مهييييييييدف  يييييييياضج ال مدييييييييية المهتد يييييييية  ييييييييت  
األمطييت، ضأل    ، شاي ة أ  يحييدث أي  غييييا ك يييا  ييت الوضييع 2020  وني  

مدب المجدييف أي ييس ملييى  ض . ( 44) تم الو سء زسلم شاات الائيتية زرك  كسم  
ال  ثيية أل  وحييد الييطه  ”الرييسم  لدمطظوميية“  جييسن  ار ييور، الييوي  اكييب  دييى  

لتالم ضيو ا حدو  متتدامة لد واميي  المتيي  ة لدطييباع، مييع نهيي  ال  ثيية  حفظ ا 
كييي  حكوميية التييو ال ض ايييق  الحسلت ”ذي الريي “، زغييية  رء ا نتكييسس ض م 
، ضالجهيييست الدضليييية الفس دييية، مييي   األميييم المتحيييدة الي ييياي ضالمجتميييع الميييدنت 
 .( 45)اإل دا   نتحسب ال  ثة  ت نهسية الم سف 

ا سييت ااع ا سييتاا يجت، أ ييس  المجدييف  ضبطسء  دييى  وصيييست 
 حد د األضلويست ا ستاا يجية لد مدية المهتد ة لترييم  حمسييية المييدنيي ، 
ض مدييييست الاصيييد ضاإلمييييال  المت ديييية زحييييوق اإلنتييييسل ضال طيييف الجطتييييت 

 __________ 

ل ، ” ييييييييسريا األميييييييي  ال يييييييسم  ييييييي  التيييييييو ا10ألضل، اليتيييييييم انظيييييييا الجيييييييبء ا (40) 
  التو ال“. ضجطوب

 (41) S/PRST/2018/4 .الفياة الهسمتة ، 
 الماجع نفت .  (42) 
 الماجع نفت ، الفياة ال سشاة.  (43) 
  .S/2018/530انظا . 2، الفياة (2018) 2429الياار  (44) 
 . 3، الفياة (2018) 2429الياار  (45) 

الجطتييسنت ضا نتهسكييست الجتيييمة الما  كيية زحييق األمفييسل، ض يتيييا  يييديم ض 
مة مييوظفت المتييس دة اإلنتييسنية ضأمييطهم؛ المتس دة اإلنتسنية ضضمسل سال

ضالوسسمة مي  حكومة التو ال ضالحاكست المتدحة غيييا المونهِّ يية اسييتطس ا 
ي دية لى ضثيية الدضحة لدتالم  ت  ار ور؛ ض  م الوسسمة  ت الطبا ست الم

أض غيارييس ميي  الطبا ييست المحدييية التييت يمكيي  أل  يييوع الوضييع األمطييت، 
ا الالزميية لم سلجيية أسيي سمهس الجورييية، زسلت ييسضل زمييس  ييت ذلييك ا هييسذ التييدامي 

 .( 46)مع الحكومة ض ايق األمم المتحدة الي اي ضالمجتمع المدنت

ضس يس لتحييق  دك األضلويست، نار المجدف أل  حتفظ ال مدية  
د يييية زسلمهييييسم المطوميييية مهييييس حسليييييس  دييييى الطحييييو الم ييييي   ييييت الييييياار المهت 

، ضأ س  مطح اإلذل لهس، متصا س زموجب الفصيي  التييسزع (2017) 2363
، زس هييييسذ اإلجييييااءات الالزميييية لتطفيييييو المهييييسم ميييي  ميثييييسق األمييييم المتحييييدة
ت ، التيي (2007) 1769)أ( ميي  الييياار  15اة المطصييوص  ديهييس  ييت الفييي 

 رييم ،  ييت جمديية أمييور، حمسييية المييدنيي  ضأ يياا  ال  ثيية ضم ييدا هس ضكفسليية 
   ييت المجييسل اإلنتييسنت التييسز ي  أميي  ضحاييية  طييي  أ يياا  ال  ثيية ضال ييسمدي 
 دييييى ر ع أي أ  يييسر  هييييد رس  لهيييس. ضحييييث المجديييف ال مدييييية المهتد ييية

. ضأ ييس  المجدييف أي ييس  اكيييب ض ييية ال  ثيية المتصييدة ( 47) هييد  ض  تهييس أض
 .ز م   طصا الرامة التسزع لهس، ضأضسف مهسم مضس ية

 دييييى ضجيييي  التحد ييييد  دييييى أل  (2018) 2429ضنيييي  الييييياار  
مس ييية لدمييدنيي  ض يتيييا  يييديم  اكب  طصا الرامة  دييى   ييم الحمسييية ال

ة المتس دة اإلنتسنية؛ ض هيئيية ميئيية  ييو ا الحمسييية ميي   ييالل  طتيييق  مدييي 
  ويا ض دريب نوات الرامة التسز يية لدحكوميية؛ ضالييييسم زم ييس رات الهفييسرة 

م يييية زس شيييتااك ميييع  اييييق األميييم المتحيييدة الي ييياي، زميييس  يييت ذليييك المجت 
نت ضحمسيييييية ال فييييي ، ضريييييت  ت ديييييق مطهيييييس زيييييسل طف الجطتيييييت ضالجطتيييييس ميييييس

الم س رات التت  طفو م   الل الت سضل  دى متتوى مكس ب ا  صسل  ت 
 .( 48)ت ض دى المتتوى الماكبي الو يس

ة المهتد ة أل ض يمس  ت دق زسلمهسم اإلضس ية، ُمدب ملى ال مدي  
 كفييي  م راج التحدييييالت الالزمييية المت ديييية زسلرييي ضل الجطتيييسنية ضاله ييياات 

الريي ضل  ييت جميييع مااحيي   ه يييط ال  ثيية ض حد ييد ض  تهييس  المتصييدة متدييك
. ضُمدييب ملييى ال  ثيية كييولك ( 49)ض طفيييورس ضاست ااضييهس ض ف ييهس التييدريجت

 __________ 

 . 11الماجع نفت ، الفياة  (46) 
، (2007) 1769. انظا اليااري  16ض  15، الفيا سل (2018)  2429الياار   (47) 

  .15، الفياة (2017) 2363‘، ض 2‘ ض ’1)أ( ’ 15الفياة 
 . 19، الفياة (2018) 2429الياار  (48) 
 . 27ع نفت ، الفياة الماج (49) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2363(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
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نتهيييييسك ا هييييسذ اله ييييوات الالزميييية لدتحييييييق  ييييت حييييس ت ا سييييتغالل ضا 
الجطتيي  زقساع مس يمك ، ضالييسم    ناب مد م ضرصييد التييبام األمييااف 

ذلييك ميي  ، زمس  ييت (2013) 2106، ض يس لدياار زمكس حة ال طف الجطتت
. ض يمييس  ت دييق زهيياضج ال  ثيية ميي  ( 50) الل متترسري ش ضل حمسية الماأة 

ر،   س المجدييف ال مدييية المهتد يية ملييى ال ميي   يي  كثييب مييع  ايييق  ار و 
لكفيديية زم سلجيية الثغيياات  يمييس رييو األمييم المتحييدة الي يياي لتحد ييد التيي   ا

 مدييية . ض ييت ممييسر ال( 51)متييسح ميي  نييدرات ض طتيييق نييي  رييون المتيي ضليست
ا نتيسليييية، ض حد يييدا  يييت سييييسق مزالييية األلغيييسم، ُمديييب كيييولك مليييى ال مديييية 

ة أل  ت ييييسضل مييييع الحكوميييية ضمطظميييية األمييييم المتحييييدة لد فوليييية المهتد يييي 
 .( 52)الدضلية لدصديب األحماضبانسم  األمم المتحدة اإلنمسئت ضالدجطة 

ضض ييييس لتوصييييست ا سيييت ااع ا سيييتاا يجت،  فيييض المجديييف،  
األنصييييى المييييقذضل زيييي  ليييييوات ، اليييييوام (2018) 2429اار زموجييييب الييييي 

 ييا ا  دييى  4 050 ا ا ملى مس يص  ملى  8 735ال مدية المهتد ة م  
الو يييية الحسليييية، ميييس ليييم يييييار المجديييف   يييد   ن يييسق التهفيييييض  امتيييدا 
اإلزييييسء  ديييى متيييتويست الريييامة زميييس . ضنيييار المجديييف أي يييس ( 53)ضض يا ييي 

اا  ضحييدات  ييا ، يرييمدول  يياا ى ضيي سر الرييامة ضأ يي  2 500 تجييسضز   
 .( 54)المركدة الرامة

ضأ ياا، مدب المجدف ملى األمي  ال سم ضرئيف مفوضية ا  حييس    
أل ييدمس، زسلترسضر مييع ال مدييية المهتد يية، ميي   ييالل اسييت ااع   األ اييت، 

،  يييمييييس زرييييقل جمديييية أمييييور مطهييييس  2019أيسر/مييييس و    1اسييييتاا يجت زحدييييول  
كييولك ملييى األمييي  ال ييسم    . ضُمدييب ( 55) التيدم المحاز  ت م س ة الترييكي  ضأثييان 

أل يييييييدم اسيييييتاا يجية ذات نييييييسر ماج يييييية ضاضيييييحة  يييييطظم  ييييياضج ال مديييييية  
 يتييييم ا    كييييسنول األضل/   11. ض ييييت ال يييييسل الائسسييييت الميييي ر   ( 56) المهتد يييية 

 ريييياي    12دمييييس متيايييييا األمييييي  ال ييييسم الميييي ر   ، أحييييسر المجدييييف   2018
 شيياات اإلنجييسز  ، زمس  ت ذلييك الطيييسر الماج ييية ضم ( 57) 2018األضل/أكتوبا 

الميتاحيية، ضا تيياف زييقل التيييدم المحيياز صييوب  حيييهييس سيتييهم  ييت نجييسح  
 __________ 

 . 36ض  35الماجع نفت ، الفيا سل  (50) 
 . 55الماجع نفت ، الفياة  (51) 
 . 49الماجع نفت ، الفياة  (52) 
 . 5الماجع نفت ، الفياة  (53) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (54) 
 ‘. 6’–‘1’ 7الماجع نفت ، الفياة  (55) 
 . 53الماجع نفت ، الفياة  (56) 
 (57) S/2018/912 . 

. ض ييت رييوا  ( 58)   حفظ التالم ملى مطييسء التييالم  ييت  ار ييور  مدية ا نتيسل م 
لى ال مدية المهتد ة ض ايق األمم المتحدة الي يياي  الصد ، مدب المجدف م 

يسر الماج ييية، ضشييج همس  الييسم زسلاصد الف سل لدتيدم المحاز  ت  حييق الط 
 ديييى كفسلييية أل  يييد م أنرييي تهمس ا نتيسليييية المتكسمدييية الجهيييو  الااميييية مليييى  

ااز  يدم  ييت  حييييق الطيييسر الماج ييية ض طفيييو ا فييسق سييالم  ار ييور ض  ييط  مح 
 . ( 59) التطمية لتو ال  ت مجسل  حكومة ا 

 
تحقيررق االسررتقرار فرري بعثررة منظمررة األمررم المتحرردة ل 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
ق ا سييتياار  ييت  أنرييق المجدييف ز ثيية مطظميية األمييم المتحييدة لتحيييي  

وجييييب اليييييياار  زم   2010أيسر/مييييس و    28جمهورييييية الكونغييييو الديمياامييييية  يييييت  
تسزع ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة،  ، متصا س زموجب الفص  ال ( 2010)   1925

.  ( 60) مييية لتح  مح  ز ثة مطظمة األمم المتحدة  ت جمهورييية الكونغييو الديمياا 
ضنيييد ُمطحيييت ال  ثييية اإلذل زسسيييتهدام جمييييع الوسيييسئ  ال ييياضرية لالضييي الع  
مو ية  و يا الحمسية المطومة مهس  دى الطحو الم ي   ت ذلييك الييياار، ضُكدهِّفييت،  

الحمسييية الف سليية لدمييدنيي  ض  ييم الجهييو  التييت   ييولهس     ييت جمديية أمييور، ز ييمسل 
 التالم. الحكومة لتحييق ا ستياار ض وميد 

 2409، مييييد  المجدييييف، زموجييييب الييييياار 2018ض ييييالل  ييييسم  
 ب الفصيييييي ، متصييييييا س زموجيييييي 2018آذار/مييييييسرس  27الميييييي ر   (2018)

التسزع م  الميثسق، ض ية ال  ثة،  مريس مع الممسرسة التييسزية، لمييدة سييطة 
 .( 61)2019آذار/مسرس  31ضاحدة حتى 

ض ت الياار نفت ، ض دى  دفييية ا نتهسزييست الائسسييية ضال المسنييية  
، 2018ت الميسم ست الميار مجااؤرس  ييت كييسنول األضل/ يتييم ا ضانتهسزس

أحسر المجدييف  دمييس زس سييت ااع ا سييتاا يجت الييوي ندميي  األمييي  ال ييسم 
(S/2017/826 ضأ د  وصيس   المت دية زسلت د الت الميتاحة لد  ثيية  ييت )

. ضض ييييس لدتوصييييست، كيييار المجديييف  قكييييد ( 62)ماحدييية ميييس ن ييي  ا نتهسزيييست
 2348األضلوييييست ا سيييتاا يجية لد  ثيييية  ديييى الطحيييو المحييييد   يييت الييييياار 

 __________ 

 (58) S/PRST/2018/19 .الفياة التس سة ، 
   ة ضالحس ية  راة.الماجع نفت ، الفيا سل التسز (59) 
األميم المتحيدة لتحيييق ا سيتياار  لمبيد م  الم دوميست  ي   يسري  ض يية ز ثية مطظمية   (60) 

 (.  2017-2010 ت جمهورية الكونغو الديمياامية، انظا المالحق التسزية ) 
 .29، الفياة (2018) 2409الياار  (61) 
سلة المت دية ، ”الح6. انظا أي س الجبء األضل، اليتم 57فياة الماجع نفت ، ال (62) 

 زجمهورية الكونغو الديمياامية“.

https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/912
https://undocs.org/ar/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/826
https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)


 الهيئات الفرعية لمجلس األمن:  -  العاشرالجزء  
 والبعثات السياسية الخاصة  عمليات حفظ السالم

 

 

461 19-13967 

 

لميييدنيي  ض  يييم  طفييييو ا  فيييسق التيسسيييت الريييسم  ، ضريييت حمسيييية ا(2017)
ضال مديييييييييية  2016 كيييييييييسنول األضل/ يتيييييييييم ا 31ضالجيييييييييسمع الم يييييييييام  يييييييييت 

و اسييتطس ا ملييى ( 63)ا نتهسمية . ضأكد المجدييف أل ض ييية ال  ثيية  ط غييت أل ُ طفييَّ
. ض يييت مميييسر األضلوييييست ا سيييتاا يجية، كيييار ( 64) ا ييييب أضلوييييست المهيييسم
ئمييية ذات األضلويييية لد  ثييية  يميييس  ت ديييق زحمسيييية المجديييف  قكييييد المهيييسم اليس

ألمييييم المتحييييدة ضم ييييدا هس، ت االمييييدنيي ، ض طفيييييو ا  فييييسق، ضحمسييييية مييييوظف
 .( 65)الصد ضأضضح زمبيد م  التفصي  ز ض ال طسصا  ت روا 

زحمسييية المييدنيي ، مدييب المجدييف ملييى ال  ثيية أل  ض يمييس  ت دييق 
أل   يييف حمسييية المتظييسراي  ة، ض  ق ييو مييطه  شييسم  مزاء الحمسييية المس ييي 

المتيييييسلمي  مليييييى المهيييييسم اليسئمييييية لد  ثييييية، ضأل  اكيييييب  ديييييى ال طيييييف ميييييي  
الجمس ييييييييست أض ال وائييييييييف اإلثطييييييييية ضالد طييييييييية المتطس تيييييييية  ييييييييت األنييييييييسليم 

  ثيية مواصييدة   بيييب مشييااك المجتمييع . ضمدب المجدف ملييى ال( 66)المحد ة
 ييالل اإلنييوار  ييية ميي المحدييت ض مكيطيي ، ض  بيييب ض  تهييس  ييت مجييسل الحمس

ضا ستجسزة الم كاي ، زمس  ت ذلك الونسية، ض   مايق كفسلة نييدرة ال  ثيية 
. ضمديييب المجديييف أي ييييس مليييى ال  ثييية أل  واصييي  كفسليييية ( 67) ديييى التطيييي 

 .( 68)مفسل ضالطباع المتدح  سلية آلية الاصد ضاإلمال  زرقل األ

التيييد   مييي  أجييي  ضضسيييع المجديييف ن يييسق اإلذل الممطيييوح لديييواء  
يييد الجمس ييست المتييدحة  ييت شيياق ال دييد زمييس يرييم  جمهورييية الكونغييو  حي 

. ( 69)الديميااميييية زكسمدهيييس،  حيييت اليييييس ة الم سشييياة ليسئيييد الييييوة  يييت ال  ثييية
م  مومييس ميي  أجيي  ض  س المجدف ال  ثيية كييولك ملييى   تيييط الييييس ة ضالييتحك
. ضُمدب ملى ( 70)زيس ة أضج  الكفسءة ض حتي  التطتيق مع  طصا الرامة

  ثييية أي يييس أل  تيييتفيد مييي  نيييدرات ض  ييياات شيييامة األميييم المتحيييدة  يييت ال
مجسل التحييق م  أج  ا تيسل جميع م  ُ تهمول زسلمت ضلية    أ مسل 

نتهسكييييست اإلزييييس ة الجمس ييييية ضجيييياائم الحيييياب ضالجيييياائم ضييييد اإلنتييييسنية ضا
 .( 71) جسضزات حيوق اإلنتسل ض يديمهم ملى ال دالة أض

 __________ 

 )أ( ض )ب(. 31، الفياة (2018) 2409الياار  (63) 
 .32الماجع نفت ، الفياة  (64) 
 ‘.3’–‘1’ 36جع نفت ، الفياة الما  (65) 
 ‘ )أ(.1’ 36الماجع نفت ، الفياة  (66) 
 ‘ )ج(.1’ 36الماجع نفت ، الفياة  (67) 
 ‘ )ب(.1’ 36الماجع نفت ، الفياة  (68) 
 ‘ ) (.1’ 36الماجع نفت ، الفياة  (69) 
 .50الماجع نفت ، الفياة  (70) 
 ‘ )ض(.1’ 36الماجع نفت ، الفياة  (71) 

ا ستاا يجية الثسنييية،  ييبز المجدييف  ضر ض يمس  ت دق زسألضلوية  
ال  ثييييية  يييييت   يييييم  طفييييييو ا  فيييييسق التيسسيييييت الريييييسم  ضالجيييييسمع ضال مديييييية 
ا نتهسمييييية ميييي   ييييالل  كديييييف ال  ثيييية زمهميييية مييييول المتييييس ت الحمييييييدة 

  ميي  مهتدييف األميييسف التيسسييية، ضاأل ييو مييطه  ضالت ييسضل مييع المحييسضري 
الكسمدة م  اليييدرات اليسئميية  مم المتحدة زس ستفس ةمتكسم   دى ن سق األ

لدم  وث الهييسص لامييي  ال ييسم لمط ييية ال حييياات الك يياى، ضمكتييب األمييم 
المتحييدة لييدى ا  حييس  األ اييييت، ضمكتييب األمييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط 

 ة ملييى ذلييك، ُكدفييت ال  ثيية متييو يا اله يياة ضالمريييورة . ضبسإلضييس( 72)أ ايييييس
 دق زقم  ا نتهسزست م  أج   طتيييق مطية الكونغولية  يمس  ت لدرامة الو 

 .( 73)األنر ة  ت مجسل الته يط ضالد م األمطت

ضإلييى جسنييب المهييسم ذات األضلوييية ا سييتاا يجية، أ ييس  المجدييف  
ة مييييد م نظييييسم الجييييباءات  فييييويض ال  ثيييية متطفيييييو مهسمهييييس اليسئميييية المت دييييي 
 ، ضأضييييسف( 74)و الديميااميييييةض ايييييق اله ييييااء الم طييييت زجمهورييييية الكونغيييي 

صييييسغة جد يييدة زريييقل المهيييسم المت ديييية متحيييييق ا سيييتياار ضنيييبع التيييالح 
، ض رييجيع اإلصييالح الرييسم  لي ييسع األميي ، ( 75)ضالتتييايح ضإ ييس ة اإل مييسج

اجهييول أضضييس س مييع التاكيييب  دييى الطتييسء ضاألمفييسل ضاألشييهسص الييو    و 
 ييت ممييسر ميي  ا متثييسل ، ض  ييم ال مديييست المرييتاكة مييع الجيييل ( 76)رريية

مييول ال طسييية الواج يية  ييت ماا ييسة حيييوق اإلنتييسل  طييد  يييديم   ييم لتيسسيية 
، ض يييو يا ( 77)األميييم المتحيييدة مليييى نيييوات أمطيييية غييييا  سز ييية لاميييم المتحيييدة
هييو   حييييق متترسري  لدر ضل الجطتسنية ضحمسية الماأة  ت ممييسر   ييم ج

 .( 78)ا ستياار

ب   سضنهييس مييع الجهييست الفس دييية ضُمدييب كييولك ملييى ال  ثيية   بيييي  
إلنتييسنية ض  تيييط آليييست التطتيييق مييع الوكييس ت اإلنتييسنية ل ييمسل   ييس ل ا

. ضأ ييياا، مسلييب ( 79)الم دومييست زرييقل المهييسما المت دييية زحمسييية التييكسل
 __________ 

 ‘ )أ(.2’ 36ماجع نفت ، الفياة ال (72) 
 ‘ )ج(.2’ 36الماجع نفت ، الفياة  (73) 
‘. ضلالميييالع  ديييى م دوميييست  ييي  ض يييية الدجطييية 3’ 37الماجيييع نفتييي ، الفيييياة  (74) 

مييية، زرييقل جمهورييية الكونغييو الديمياا (2004) 1533المطرييقة  مييال زييسلياار 
ع، اليتييييم األضل. ضلالمييييالع  دييييى م دومييييست  يييي   ييييداميا انظييييا الجييييبء التسسيييي 

  جباءات، انظا الجبء التسزع، اليتم الثسلث.ال
 ‘ )ج( ض ) (.1’ 37، الفياة (2018) 2409الياار  (75) 
 ‘ )ب(.2’ 37الماجع نفت ، الفياة  (76) 
 ‘ )ج(.2’ 37نفت ، الفياة الماجع  (77) 
 .39الماجع نفت ، الفياة  (78) 
 . 44الماجع نفت ، الفياة  (79) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
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الجهييو  التييت   ييولهس المجدف مت بيب آليست التطتيييق  ا يي  ال  ثيية لتمكييي  
يي ،  ييسيس ذات األضلوييية كحمسييية المييدن ”ال  ثيية زقسييارس“، ض  سيييمس  ييت الي

ضشييجع ال  ثيية ضمطظوميية األمييم المتحييدة  ا يي  ال دييد  دييى   بيييب التكسميي  
مييييي   يييييالل جمدييييية أميييييور مطهيييييس  يسسيييييم الم دوميييييست ضاألنرييييي ة التطفيويييييية 

 .( 80)المرتاكة، استطس ا ملى أنر ة مطتية إل ارة الم سرف

ريييييمولة ضليييييم ي يييييدل المجديييييف  ريييييكي  ال  ثييييية  يييييالل الفتييييياة الم 
، نييدم األمييي  ال ييسم ملييى ( 81)(2018) 2409 رزييسلتيايا. ضبطييسء  دييى الييياا

،  يييييسرات لت بيييييب 2018 موز/ ولييييي   18المجدييييف،  ييييت رسييييسلة م ر يييية 
الديمياامييية ور الحسليية  ييت جمهورييية الكونغييو ال  ثيية م نتييس  ييت حييسل  ييدر

 .( 82)  ي هس احدة التت الل الفتاة التت  ت ق ا نتهسزست ض ت الم
 
 األمنية المؤقتة ألبيياألمم المتحدة قوة  
الم نتيية ألميييت زموجييب  أنرق المجدف نوة األمم المتحدة األمطية 

، ضاضييييي س  يييييت 2011حبياال/ ونيييييي   27المييييي ر   (2011) 1990نييييياارن 
 حكوميية التييو ال مي  2011حبياال/ وني   20ا ت سرن ا  فسق الم ام  ت 

رة ضاألميي  ضالحاكة الر  ية لتحايا التو ال زرقل التا ي ست الم نتيية ليي  ا
 ت مط ية أميت. ضكدَّف المجدف اليييوة األمطييية الم نتيية،  ييت جمديية أمييور، 
ماصييييد م ييييس ة نرييييا أي أ يييياا  ميييي  اليييييوات المتييييدحة التييييو انية ضالجيييييل 

ت، ضالتحيييق ميي  الريي  ت لتحايييا التييو ال أض ميي  يهدفيي ، ميي  مط ييية أمييي 
ذلييك، ضالمرييسركة  ييت الهيئييست الم طييية  دييى الطحييو المطصييوص  دييي   ييت 
ا  فيييسق، ض يتييييا  ييييديم المتيييس دة اإلنتيييسنية، ض  بييييب نيييدرة  ائييياة شيييامة 
أمييييييت. ضبموجيييييب اليييييياار نفتييييي ، أذِّل المجديييييف لدييييييوة األمطيييييية، متصييييياهِّ س 

اضرية زموجب الفص  التسزع م  الميثسق، زقل   يي دع زييسإلجااءات ال يي 
 ،  ييت جمديية أمييور، حمسييية مييوظفت األمييم المتحييدة ضممتدكس هييس التييت  رييم
يييتسنت، ضحمسيييية الميييدنيي  الم اضيييي  له يييا ضال يييسم دي   يييت المجيييسل اإلني

الت يياع لد طييف ال ييدنت الوشيييك، ضكفسليية األميي   ييت المط ييية. ضبموجييب 
ع 2011كييسنول األضل/ يتييم ا  14الميي ر   (2011) 2024الييياار  ، ضسييَّ

مطييييية الم نتيييية لترييييم  متييييس دة التييييو ال المجدييييف ن ييييسق ض ييييية اليييييوة األ
ضجطوب التييو ال  ييت ضييمسل التييييد زس  فييسق المت دييق زييقم  الحييدض  الييوي 

 __________ 

 . 47الماجع نفت ، الفياة  (80) 
 .55الماجع نفت ، الفياة  (81) 
 (82) S/2018/727ة  راة.، الفيا سل الهسمتة  راة ضالتس س  

أمامسن، ض  م مس    دع ز  اآللية المرتاكة لاصد الحدض  ضالتحيق مطهس 
 .( 83) طفيويةم  أنر ة 

 (2018) 2411، ا هييو المجدييف الييياارات 2018ض ييالل  ييسم  
 نيتسل/ 23الم ر   (2018) 2412، ض 2018نيتسل/أماي   13الم ر  
، 2018أيسر/ميييييييييييس و  15المييييييييييي ر   (2018) 2416، ض 2018أمايييييييييييي  

 (2018) 2438، ض 2018 موز/ وليييي   13المييي ر   (2018) 2429 ض
المييييي ر   (2018) 2445، ض 2018األضل/أكتيييييوبا  رييييياي   11المييييي ر  

 يمييييس  ت دييييق زييييسليوة األمطييييية الم نتيييية.  2018 ريييياي  الثييييسنت/نو م ا  15
األمطييييية الم نتيييية لييييد م ا فييييسق أميييي  الحييييدض   ضمييييده  المجدييييف ض ييييية اليييييوة

مطهمييس سييتة أشييها، ضكسنييت الميياة  ضض  تهس  ت مط ية أميت ما ي  مدة كيي 
 ديييييى  2019أيسر/ميييييس و  15ض  2019نيتيييييسل/أماي   15الثسنيييييية حتيييييى 

. ضأذل المجدييييف أي ييييس متمد ييييد الو ييييية المتصييييدة زس فييييسق أميييي  ( 84)التييييوالت
 .( 85)أيسم 10الحدض   مد دا  يطيس لمدة 

غم ميي  أل المجدييف أزيييى ملييى حييد ك يييا  دييى ض ييية ض دييى الييا  
اليييييوة األمطييييية الم نتيييية  ييييالل الفتيييياة المرييييمولة زس سييييت ااع،  يييييد ضجيييي  
ا نت سن ملى جوانب محد ة مطهس. ض يمس  ت دق مو ية اليوة األمطييية الم نتيية 

، (2018) 2412ا فسق أم  الحدض ، نار المجدف، زموجب الياار  ملد 
أل يظيييي    ييييم ال  ثيييية لالييييية المرييييتاكة لاصييييد الحييييدض  ضالتحيييييق مطهييييس 
مراضمس زيدرة التو ال ضجطوب التو ال  دى مث ست محااز  يييدم مدمييوس 

مييييس  يييت ذلييييك اإلزييييسء  دييييى اإلذل الييييدائم ز  يييت مييييس  تصييي  ز ييييدة شييياضر، 
ة لدييييييوة األمطيييييية الم نتييييية، الممطيييييوح لديييييدضريست الجويييييية ضاألرضيييييية التسز ييييي 

ض رغي  أرب ة موانع أ انة  سز ة لالية المرتاكة لاصييد الحييدض  ضالتحيييق 
مطهييس، ض يييد اجتمس ييست لالييية التيسسييية ضاألمطييية المرييتاكة، ضا نتييحسب 

ة المطبض ييية التيييالح، ض ييتح م يييسما حدض يييية طيي ميي  المط يييية الحدض يييية اآلم
تكم  المجدييف  دييك المجمو يية . ضاسيي ( 86)مضييس ية، ضمطسنريية   ديييم الحييدض 

 .( 87)(2018) 2438 لياارم  الراضر زموجب 
 __________ 

مطية الم نتة ألميت، لمبيد م  الم دومست     سري  ض ية نوة األمم المتحدة األ (83) 
  انظا المالحق التسزية.

) مد ييييييد  1، الفييييييياة (2018) 2438، ض 1، الفييييييياة (2018) 2412الييييييياارال  (84) 
، 1، الفييييييياة (2018) 2416لييييييياارال الو يييييية لييييييد م ا فييييييسق أميييييي  الحييييييدض (؛ ضا

  ية أميت(.) مد د الو ية  ت مط  1، الفياة (2018) 2445 ض
 . 1، الفياة (2018) 2411الياار  (85) 
 . 3، الفياة (2018) 2412الياار  (86) 
 . 3، الفياة (2018) 2438الياار  (87) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2409(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/ar/S/2018/727
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2411(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
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 يمس  ت دق زمط ية أميت، ض ت سيسق الجهو  التت   ولهس اليييوة ض  
لت بيب لجسل الحمسية المجتم ية، أماز المجدف، زموجييب األمطية الم نتة 

، ضييياضرة أل   يييم  ال  ثييية الم سمدييية اإلنتيييسنية (2018) 2416اليييياار 
. ض ييالضة  دييى ذلييك، ( 88) يييهم ضغيييارم ميي  المحتجييبي  ضالكايميية لدمرييت  

ى األمييييي  ال ييييسم كفسليييية رصييييد حيييييوق ض ييييت سيييييسق  كيييياار  قكيييييد مد يييي  مليييي 
اإلنتيييسل  يييت أمييييت، أضيييسف المجديييف أل ريييوا الاصيييد  ط غيييت أل يريييم  
أ مييسل ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت كس يية ضانتهسكييست حيييوق اإلنتييسل التييت 

المجديييف كيييولك مليييى األميييي   مديييب. ض ( 89) ا كيييب ضيييد الطتيييسء ضاألمفيييسل
 2018ف آب/أغتيييي  15ال يييسم أل ييييييدم مليييي   ياييييياا  يييت مو ييييد أنصيييسن 

 تطييسضل  وصيييست مفصييدة زرييقل م ييس ة  رييكي  ض ييية اليييوة األمطييية الم نتيية 
م  أج   هيئة المجسل ل مدية سيسسية  مدييية يمكيي  أي ييس أل  يي  ي  ضر 

ميييع كيسنيييست األميييم    ثييية. ض يميييس  ت ديييق مت يييسضل ال( 90)اسيييتاا يجية الهييياضج
،  قكيييد (2018) 2429المتحدة األ اى، كييار المجدييف، زموجييب الييياار 

مد ييييي   وثييييييق  النيييييست التطتييييييق ميييييي  الييييييوة األمطيييييية الم نتييييية، ضال مديييييية 
م األمييي المهتد ييية لال حيييس  األ ايييييت ضاألميييم المتحيييدة  يييت  ار يييور، ضب ثييية 

المتحييدة  يييت جطيييوب التييو ال، ضب ثييية األميييم المتحييدة المتكسمدييية المت يييد ة 
لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى، ضب ثييية األميييم األز يييس  

، شييد  المجدييف (2018) 2445. ض ييت الييياار ( 91)المتحدة لدد م  ت لي يييس
ييييا  ييت التهد ييد  ييت مط ييية أميييت، كمييس ضر  ضصييف   ييت الاسييسلة التغ  دييى

الموجهة ميي  األمييي  ال ييسم ملييى رئيتيية  2018آب/أغت ف  20الم ر ة 
ضأكيييييد المجديييييف مييييياة أ ييييياى أل ”جميييييييع  . ( 92)(S/2018/778المجديييييف )

طييد ا نت ييسء، ميي  أجيي  حمسييية  ليييوة   الوسسئ  ال اضرية“  رم  اسييت مسل ا 
يسق  ميييي  اليييييوة  . ض ييييت سيييي ( 93) المييييدنيي  الم اَّضييييي  له ييييا ال طييييف ال ييييدنت 

األمطييية الم نتيية مييع الي سئيي  المحدييية،   ييس المجدييف ال  ثيية ملييى التطتيييق مييع  
اإل ارة التييييت  يطتهييييس جوبييييس  ييييت أميييييت ضإ ارة ن يديييية المتييييياية  ييييت المجدييييد،  

لدحفييييييسظ  دييييييى ا سييييييتياار ض  بيييييييب    مالئميييييية، زسسييييييتهدام اله يييييياة المدنييييييية ال 
 . ( 94) مست الهد  يديم المصسلحة مي  الي سئ ، ض يتيا  و ة الطسزحي  ض  

 __________ 

 . 18، الفياة (2018) 2416الياار  (88) 
 . 26الماجع نفت ، الفياة  (89) 
 .33الماجع نفت ، الفياة  (90) 
 .28، الفياة (2018) 2429الياار  (91) 
، الفييياة الثسمطيية ميي  الد  سجيية. ضلمبيييد ميي  الم دومييست، انظييا  ( 2018)   2445الييياار   ( 92)  

    التو ال ضجطوب التو ال“.  ، ” يسريا األمي  ال سم  10الجبء األضل، اليتم  
 .11، الفياة (2018) 2445الياار  (93) 
 .16الماجع نفت ، الفياة  (94) 

،  فيييض المجدييييف ميييا ي  الحييييد األنصييييى 2018ض يييالل  ييييسم  
ليييوة األمطييية الم نتيية.  يييد  فييض المجدييف، زموجييب المييقذضل زيي  أل يياا  ا

 ييا   4 500 ييا ا ملييى  4 791،  د  اليوات ميي  (2018) 2416الياار 
. ضبموجييييييييييييب الييييييييييييياار ( 95)2018 ا  ريييييييييييياي  الثييييييييييييسنت/نو م 15حتييييييييييييى 
،  فييييض المجدييييف كييييولك الحييييد األنصييييى المييييقذضل زيييي  (2018) 2445

، ضنيييار  هفي ييي  2019أيسر/ميييس و  15 يييا ا حتيييى  4 140لدييييوات مليييى 
الرييييييامة   ييييييا ا آ يييييياي   ييييييت أ يييييييسب مييييييدء انترييييييسر أ يييييياا  295زميييييييدار 
 50. ضزا  المجدف اليوام األنصى المقذضل ز  لدرامة م  ( 96)اإلضس يي 
م  أ يياا  الرييامة المطتييدمي  ضضحييدة  185زمس يرم   ا ا،  345 ا ا ملى 

م  ضحدات الرامة المركدة، ضأ اب    ا تبام   فض اليوام األنصييى 
اليسنول  لدرامة مع منرسء  ائاة شامة أميت  دريجيس ضنيسمهس م تط سيس ة

 .( 97)أميتميع أنحسء مط ية   ديس  ت ج

ض ييالضة  دييى ذلييك، ضررطييس زيييدرة ال ييا ي   دييى الو ييسء زسلريياضر  
ة المرتاكة لاصد الحدض  ضالتحيييق التت حد رس المجدف  يمس  ت دق زسآللي 

 (2018) 2412مطهيييييييس ضالحيييييييدض ، كيييييييار المجديييييييف، زموجيييييييب الييييييييااري  
،  قكيييييييد ا تباميييييي  مواصييييييدة  فييييييض الحييييييد األنصييييييى (2018) 2438 ض

 ا ا آ اي  مييس لييم  ييتم  مد ييد ض ييية اليييوة األمطييية  541زميدار  المقذضل ز 
 ريياي  األضل/أكتييوبا  15صيي  مييد م اآللييية ملييى مييس ز ييد الم نتيية  يمييس  ت 

 .( 98)التوالت  دى 2019نيتسل/أماي   15 ض 2018
 
 بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان 
  ز/  مييو  8الميي ره    ( 2011)  1996المجدف، زموجب الييياار أنرق  

، ز ثييية األميييم المتحيييدة  يييت جطيييوب التيييو ال زموجيييب الفصييي   2011 وليييي   
يثيييسق األميييم المتحيييدة، ضأنيييسر مهيييس مهمييية   يييم  ومييييد التيييالم  التيييسزع مييي  م 

ض رجيع مطسء الدضلة ض حييق التطمية ا نتصييس ية  ييت األجيي  ال وييي ؛ ض  ييم  
حكومة جطوب التو ال  ت ا ض الع زمت ضليس هس  ت مجييسل مطييع نرييوب  

ت ضالتهفييييف مييي  آثسرريييس ضحدهيييس ض يييو يا الحمسيييية لدميييدنيي ؛ ض ييييديم  ا يييس الطب 
ميييية، زسلت ييييسضل مييييع  ايييييق األمييييم المتحييييدة الي يييياي ضغيييييان ميييي   الييييد م لدحكو 

الراكسء الدضليي ، لدطهوع زيدر هس  دى  و يا األم  ضبتييط سيييس ة اليييسنول  
 __________ 

 .3، الفياة (2018) 2416الياار  (95) 
 .3، الفياة (2018) 2445الياار  (96) 
 .4الماجع نفت ، الفياة  (97) 
  .2، الفياة (2018) 2438، ض 2، الفياة (2018) 2412الياارال  (98) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/778)
https://undocs.org/ar/S/2018/778)
https://undocs.org/ar/S/2018/778)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2416(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2445(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2412(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2438(2018)
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ض  بيييييب ن ييييس ت األميييي  ضال داليييية. ضأذِّل لد  ثيييية زسسييييتهدام جميييييع الوسييييسئ   
 . ( 99) لمدنيي  ا زمة لالض الع مو  تهس المتصدة زحمسية الال 

ض الل الفتاة المرييمولة زس سييت ااع، ا هييو المجدييف، متصييا س  
الميييي ر   (2018) 2406زموجييييب الفصيييي  التييييسزع ميييي  الميثييييسق، الييييياار 

 (2018) 2429ض  (2018) 2428ضالييييييااري   2018آذار/ميييييسرس  15
ييييية  زرييييقل ال  ثيييية. ضمييييده  المجدييييف ض  2018 موز/ ولييييي   13الميييي ر ي  

 .( 100)2019آذار/مسرس  15ال  ثة لمدة سطة ضاحدة حتى 

، ض ييت ظيي  اسييتماار اليتييسل  ييت  ( 2018)   2406ضبموجييب الييياار   
جميييع أنحييسء ال دييد ض ييدم محييااز  يييدم  ييت  طفيييو ا  فييسق المت دييق زحيي  الطييباع  

، أحسر المجدييف  دمييس متوصيييست  2015ل سم  ت جمهورية جطوب التو ال 
المتييتي  لد  ثيية، زرييقل سيي    كييييف  األمي  ال سم، استطس ا ملييى ا سييت ااع  

كفسء هييس، كمييس مدييب المجدييف  ييت اليييااري     ال  ثة مع الحسلة الميدانية ضزيس ة 
قكيييييييد ض ييييييية  . ضكييييييار المجدييييييف   ( 101) (2016) 2327  ض   ( 2016)   2304

لم ا ييية إليصييسل  ال  ثيية التييت  تمثيي   ييت حمسييية المييدنيي ، ض هيئيية الظيياضف ا 
المتس دات اإلنتسنية، ضالاصد ضالتحييق  ت مجسل حيييوق اإلنتييسل، ض يييديم  

المجدييييف أي ييييس مييييطح اإلذل  . ضأ ييييس   ( 102) 2015الييييد م لتطفيييييو ا فييييسق  ييييسم  
 . ( 103) ض  تهس لد  ثة زسستهدام جميع الوسسئ  الالزمة لتطفيو 

ضض يييييييييس لتوصيييييييييست ا سييييييييت ااع ا سييييييييتاا يجت ض ييييييييت ممييييييييسر  
األضلوييييييست، أجييييياى المجديييييف  يييييدة   يييييد الت  ديييييى مهيييييسم ض يييييية ال  ثييييية 

مدية التيسسية. ضسياكب   ييسضل ال  ثيية زحمسية المدنيي  ض  م ال المتصدة 
يييية ضاألمطيييية ضاألميييااف الفس دييية ميييع أجهيييبة الريييامة ضالم ستيييست الحكوم

زييسلمجتمع المييدنت  ييت جطييوب التييو ال  ييت مجييسل األنريي ة ذات الصييدة 
التيييييت  اكيييييب  ديييييى الحمسيييييية،  حد يييييدا  ديييييى التو يييييية زيييييسل طف الجطتيييييت 

تيييييييس دة التيطييييييييية لطييييييييباع المتيييييييدح، ض يييييييييديم المضالجطتيييييييسنت، ضاألمفيييييييسل ضا
ميسضييييسة  ييييت المريييورة زرييييقل الييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت، ضالتحيييييق ضال أض

 __________ 

ض ية ز ثة األمم المتحدة  ت جطيوب التيو ال،  لمبيد م  الم دومست     سري  (99) 
 (.2017-2010انظا المالحق التسزية )

” يييييسريا ، 10. انظييييا الجييييبء األضل، اليتييييم 5، الفييييياة (2018) 2406اليييياار  (100) 
  األمي  ال سم    التو ال ضجطوب التو ال“.

، الفييييييياة الحس ييييييية ضالثالثييييييول ميييييي  الد  سجيييييية. انظييييييا (2018) 2406اار الييييييي  (101) 
S/2018/143. 

 ) (.-)أ( 7، الفياة (2018) 2406الياار  (102) 
 .12ض  7الماجع نفت ، الفيا سل  (103) 

ن يييسيس ال طيييف الجطتيييت ضالجطتيييسنت ضال طيييف الجطتيييت المتصييي  زيييسلطباع، 
 .( 104)ضسسئا ا نتهسكست الجتيمة لحيوق اإلنتسل

سييية، مدييب المجدييف ملييى ال  ثيية أل ض يمييس  ت دييق زسل مدييية التيس 
تييالم، ض  سيييمس المطتييدى الا يييع  تتهدم متس يهس الحميييدة لييد م  مدييية ال

التييييسزع لدهيئيييية الحكومييييية الدضلييييية  2015المتييييتوى لتطريييييط ا فييييسق  ييييسم 
الم طية زسلتطمية، ضأضضح كولك أل   ييم ال  ثيية آللييية رصييد ضنييف ممييالق 

 ط غيييت أل يريييم  رصيييد ا نتهسكيييست ا ي يييست األمطيييية ا نتيسليييية الطيييسر ضالت 
  رييون ا نتهسكييست ضاإلمييال   يي  ضالف سلية ال سمة  ت  حد د المت ضلي   يي 

. ضبسإلضييييس ة ملييييى ذلييييك، أزال المجدييييف المهييييسم التييييسزية لد  ثيييية ( 105)ذلييييك
المت ديييية مته ييييط التا ي يييست األمطيييية ا نتيسليييية ضضضييي هس، ض  يييم  مديييية 

ضيي الع زسألنريي ة المتصييدة مطييبع لدستور، ضضضييع اسييتاا يجية لالم دا  ا
ن سع األم ، ض يديم المرييورة  التالح ضالتتايح ضإ س ة اإل مسج ضب صالح

ضالمتييييس دة ملييييى لجطيييية ا نتهسزييييست الومطييييية، ض  ييييم منرييييسء ض ف ييييي  نييييوة 
 .( 106)الرامة المتكسمدة المرتاكة

ة حمسييية منديمييية، ضنار المجدف أل  تتما ال  ثة  ت احتواء نو  
المهيييسم اليسئمييية لدييييوة، ضضسيييع ن يييسق متييي ضلية الييييوة لتريييم  ضكيييار  قكييييد 
ة  ت جوبس ضحولهس ض ييت أجييباء أ يياى ميي  جطييوب التييو ال  و يا ميئة آمط 

حتييب ا نت ييسء، ضأذل لديييوة زسسييتهدام جميييع الوسييسئ  الالزميية ميي  أجيي  
أل ييياى اليسئمييية . ضكيييار المجديييف أي يييس  قكييييد المهيييسم ا( 107) طفييييو ض  تهيييس
، ض  مييييم ( 108)ديييق زسلتطتييييق اليييدضلت زريييقل  مديييية التيييالملد  ثييية  يميييس  ت 
، ( 110)، ضحمسييية المييدنيي  ضالاصييد األمطييت( 109)لجطتييسنتماا ييسة المطظييور ا
 .( 112)، ضكفسلة أم   مديس هس الجوية( 111)ض  م نوات األم 

 ض ديييى الييياغم مييي  أل المجديييف أزييييى  ديييى المتيييتويست الحسليييية 
ميييس زيييس تبام األميييي  ال يييسم مجيييااء لدييييوات ضالريييامة  يييت ال  ثييية، أحيييسر  د

 __________ 

 ‘.7)أ( ’ 7نفت ، الفياة  الماجع (104) 
 ‘.2‘ ض ’1) ( ’ 7فياة الماجع نفت ، ال (105) 
 ‘.8‘ ض ’7‘ ض ’4’-‘1) ( ’ 7، الفياة (2016) 2327انظا الياار  (106) 
 .9، الفياة (2018) 2406الياار  (107) 
 .13نفت ، الفياة الماجع  (108) 
 .14الماجع نفت ، الفياة  (109) 
 .15الماجع نفت ، الفياة  (110) 
 .18الماجع نفت ، الفياة  (111) 
 .22الماجع نفت ، الفياة  (112) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/143
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
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حظ موج   سص أرمية است ااع  راسة لديدرات ال تكاية ضالرامية، ض 
الطمييوذج الحييسلت لتييو يا األميي   ييت موانييع حمسييية المييدنيي ، ضأ يياب  يي  
اسيييت دا ن لدطظيييا  يييت م  يييسل الت يييد الت الالزمييية  ديييى ال  ثييية  ديييى ريييوا 

 .( 113)زمس  ت ذلك نوة الحمسية اإلنديمية األسسس،

،  قكيييد (2018) 2428ضأ ياا، كار المجدييف، زموجييب الييياار  
ض ية ال  ثة  ت مس  تص  زمتس دة الدجطة ض ايق اله ااء المطرق    مال 

، ضشييجع  دييى   ييس ل ( 114)زرييقل جطييوب التييو ال (2015) 2206زييسلياار 
. ضكيييار المجديييف، زموجيييب اليييياار ( 115)همالم دوميييست  يييت ضنتهيييس  يميييس مييييط 

،  قكيييد مد يي   وثيييق  النييست التطتيييق  يمييس مييي  ال  ثيية (2018) 2429
ميييم المتحيييدة  ييت  ار يييور، ضنيييوة ضال مدييية المهتد ييية لال حيييس  األ اييييت ضاأل
 ثييية األميييم المتحيييدة المتكسمدييية األميييم المتحيييدة األمطيييية الم نتييية ألمييييت، ضب 

ألز س  لتحييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى، ضب ثيية المت د ة ا
 .( 116)لي يس األمم المتحدة لدد م  ت

 
ملررررة المتعررررددة األبعرررراد بعثررررة األمررررم المتحرررردة المتكا 

 لتحقيق االستقرار في مالي
المت ييد ة األز ييس  لمجدييف ز ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية أنرييق ا 

المييييي ر   (2013) 2100لتحيييييييق ا سيييييتياار  يييييت ميييييسلت زموجيييييب نييييياارن 
  التيييسزع مييي  ميثيييسق ، متصييياهِّ س زموجيييب الفصييي 2013نيتيييسل/أماي   25

هدام جميييع الوسييسئ  الالزميية لتحييييق األمم المتحدة. ضند ُأذل لد  ثيية زسسييت 
سييتياار  ييت المااكييب التييكسنية ض  ييم م ييس ة زتييط سييد ة الدضليية، ض  ييم ا 

 طفيييو  اي يية مايييق انتيسلييية، ضحمسييية المييدنيي  ضمييوظفت األمييم المتحييدة 
ب حييييييوق اإلنتيييييسل ضممتدكس هيييييس، ضمتيييييس دة التيييييد ست المسليييييية  يييييت   بيييييي 

ية، ضال دالة الومطييية ضالدضلييية، ضحمس تهس، ض  م  مديست المتس دة اإلنتسن 
 .( 117)الثيس تحس ظة  دى التااث ضالم

 __________ 

. ضلمبييييد مييي  الم دوميييست  ييي   كيييوي  ز ثييية 12ض  6الماجيييع نفتييي ، الفيا يييسل  (113) 
رييمولة مهييوا التيايييا، انظييا م المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال ن يي  الفتيياة الماألميي 

 (.2017-2010المالحق التسزية )
 .19، الفياة (2018) 2406الياار  (114) 
ومييييست  يييي  ض ييييية . ضلالمييييالع  دييييى م د24، الفييييياة (2018) 2428الييييياار  (115) 

زرييقل جطييوب التييو ال، انظيييا  (2015) 2206الدجطيية المطرييقة  مييال زييسلياار 
 اليتمسل األضل ضالثسلث. الجبء التسسع،

 .28اة ، الفي(2018) 2429الياار  (116) 
لمبييد ميي  الم دوميست  يي   يسري  ض ييية ز ثية األمييم المتحيدة المتكسمديية المت ييد ة  (117) 

  (.2017-2012األز س  لتحييق ا ستياار  ت مسلت، انظا المالحق التسزية )

متصييا س زموجييب الفصيي  ، ا هييو المجدييف، 2018ض ييالل  ييسم  
حبياال/ ونييي   28الميي ر   (2018) 2423التسزع ميي  الميثييسق، اليييااري  

زريييييييييقل  2018 ف آب/أغتييييييييي  30المييييييييي ر   (2018) 2432ض  2018
ممسرسييية التيييسزية، ميييد  المجديييف ض يييية ال  ثييية لميييدة سيييطة ال  ثييية. ضض ييييس لد

 .( 118)2019حبياال/ وني   30حتى  دةضاح

ض ت ظ  التق يا  ت  طفيو ا فسق التييالم ضالمصييسلحة  ييت مييسلت  
ة،   سيمس  ت ضسييط ال دييد، ، ض درور الحسلة األمطية ضاإلنتسني 2015ل سم 

سسيييييييية المييييييييار مجااؤريييييييس  يييييييت  موز/ وليييييييي  ضالتح ييييييييا لالنتهسزيييييييست الائ 
، أ ييس  المجدييف الطظييا  ييت ض ييية ال  ثيية مطييسء  دييى 2018تيي ف ضآب/أغ

نتسئ  ا سييت ااع ا سييتاا يجت المتييتي  الييوي أجيياي  ييت الطصييف األضل 
، (2018) 2423. ضنييار المجدييف، زموجييب الييياار ( 119)2018ميي   ييسم 

د  ثيييية متمثديييية  ييييت   ييييم  طفيييييو ا فيييييسق أل  ظيييي  األضلوييييية ا سييييتاا يجية ل
، مييع التاكيييب  دييى  رييكي  ريكيي  م ستييت جد ييد، ضإصييالح 2015  ييسم

. ضمدب المجدف ملى ( 120)ن سع األم ، ض طفيو  داميا المصسلحة الومطية
 ا يييييب أضلوييييست موار رييييس ضالجهييييو  التيييت   ييييولهس ميييي  أجيييي  ال  ثييية م ييييس ة 

 دييى ضيياضرة  طفيييو ض ييية تاكيييب  دييى المهييسم التيسسييية، ضكييار التقكيييد ال
. ضأ س  المجدف مييطح اإلذل ( 121)ال  ثة استطس ا ملى  ا يب أضلويست المهسم

، ضكييار ( 122)لد  ثة زسستهدام جميييع الوسييسئ  الالزميية لالضيي الع مو  تهييس
 لييييى ال  ثييييية أل  واصيييي   طفييييييو ض  تهييييس زس تميييييس  مونييييف اسيييييت سنتمد يييي  م
، ( 124)لمييدنيي  ضالتصييدي لهييس، ضاست سق ضر ع التهد دات ضد ا( 123)ضصسرم

 .( 125)ضحمسية موظفت األمم المتحدة ضمطرآ هس ضم دا هس

ضكييييار المجدييييف  قكيييييد المهييييسم اليسئميييية ذات األضلوييييية لد  ثيييية،  
. ضبسإلضييس ة ملييى ذلييك، ( 126)طسصييارسضأضضح زمبيد م  التفصي  ز ض  

 __________ 

 . 24، الفياة (2018) 2423الياار  (118) 
الماجع نفت ، الفياة التسز ة ضالثالثول م  الد  سجة. انظا  يايا األميي  ال يسم  (119) 

(، اليوي S/2018/541) 2018حبياال/ ونيي   6   الحسلة  ت مسلت المي ر  
ت ااع ا سييتاا يجت المتييتي . انظييا أي ييس يتييتطد ملييى نتييسئ  ض وصيييست ا سيي 

 .“ الحسلة  ت مسلت” ، 14الجبء األضل، اليتم 
 .26، الفياة (2018) 2423الياار  (120) 
 .27ض  26فت ، الفيا سل الماجع ن (121) 
 .32جع نفت ، الفياة الما  (122) 
 .33ت ، الفياة الماجع نف (123) 
 .34الماجع نفت ، الفياة  (124) 
 .35الماجع نفت ، الفياة  (125) 
 )ض(.-)أ( ض )ج( 38الماجع نفت ، الفياة  (126) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2406(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2428(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/541
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
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 ت أضلوية  تمث   ت نيسم ال  ثيية مييد م م ييس ةحد  المجدف مهمة جد دة ذا
زتيييط سيييد ة الدضلييية  يييت ضسيييط ال ديييد مييي   يييالل  ييييديم اليييد م الدوجتيييتت 

 .( 127)ضالترغيدت ليوات الد سع ضاألم  المسلية

ال  ثيية ، ميييه  المجدييف أل نيييسم 2015ض يمييس  ت دييق زس فييسق  ييسم  
يييو مييد م ضرصييد ضنييف ممييالق الطييسر ضاإلشييااف  دييي  سيرييم  مواصييدة  طف

لمونهِّ يييييية  دييييييى ا  فييييييسق  ييييييداميا ماان يييييية حاكيييييية الجمس ييييييست المتييييييدحة ا
. ضأ ييس  المجدييف  اكيييب الييد م الترييغيدت ضالدوجتييتت الييوي ( 128)ضأسييدحتهس

 يدم  ال  ثة  دى م س ة نرا نوات الييد سع ضاألميي  المسلييية  ييت ممييسر  دييك 
. ضنيي  الييياار  دييى أل  ميي  ال  ثيية ميييع ( 129)ألضلوييية  ييت شييمسل مييسلتا

ضإ يييس ة اإل ميييسج  يييست المتيييدحة  يييت مجيييسل نيييبع التيييالح ضالتتيييايح الجمس
دلت مهييسم ال  ثيية  ييت ( 130)سيرم  مانسمجس مجتم يس لدحد ميي  ال طييف . ض ييُ

مجييييسل   ييييم  طفيييييو  ييييداميا المصييييسلحة ضال داليييية المطصييييوص  ديهييييس  ييييت 
  م  مديست لجطة التحييق الدضلية الم طية زمييسلت، ض ميي  ا  فسق لترم  

ة ال دالييييييييية ضالمصيييييييييسلحة، ض  سليييييييييية متييييييييي ضلت ال دالييييييييي لجطييييييييية الحيييييييييييية ض 
ضاإلصيييالحيست  يييت شيييمسل ضضسيييط ال دييييد، ضاليييد م المييييدم مليييى التييييد ست 
الم نتيية الما   يية مهييوا الي ييسع، ض يييديم الييد م ملييى الم ستييست الي ييسئية 

مجدف  دييى الحسجيية ملييى أل  كييول ا نتهسزييست . ضإذ شد  ال( 131) ت مسلت
اة ضنبيهييية ضشيييفس ة ضذات مصيييدانية جسم ييية ضحييي  2018المي دييية  يييت  يييسم 
ب مليييى الممثييي  الهيييسص لاميييي  ال يييسم  يييت ميييسلت أل   يييول ضسيييدمية، مدييي 

 .( 132)متس ي  الحميدة لد م م دا رس ضإجاائهس ضا تتسمهس

يييييية ض يييياع المجدييييف زسلتفصيييييي  ض ييييية ال  ثييييية المتصييييدة زحمس 
المييدنيي  الم اضييي  لتهد ييد زييسل طف المييس ي، مرييياا ملييى أل رييون المهييسم 

. ( 133)التفس ييييي  الم سشيييييارييييم  اإل يييييالم ضالتو ييييية المجتم يييييية ضالحييييوار ض   
ضأشييييسر المجدييييف ملييييى أنيييي   ييييت حييييي   ط غييييت لد  ثيييية أل  واصيييي  ا هييييسذ 

 __________ 

 )ب(. 38الماجع نفت ، الفياة  (127) 
 ‘.2)أ( ’ 38الماجع نفت ، الفياة  (128) 
 الماجع نفت . (129) 
 الماجع نفت .  (130) 
 كيسنول الثييسنت/ 19‘. انظييا الاسيسلة الم ر يية 3)أ( ’ 38الفيياة  الماجيع نفتيي ، (131) 

(. S/2018/57الموجهة م  األميي  ال يسم مليى رئييف المجديف ) 2018 طس ا 
 طييييية زمييييسلت، انظييييا مييييست  يييي  لجطيييية التحييييييق الدضلييييية المضلمبيييييد ميييي  الم دو 

  ثسنت، ”التحييق  ت المطسز ست ض يصت الحيسئق“.التس س، اليتم ال الجبء
 .22ض  19، الفيا سل (2018) 2423الياار  (132) 
 ‘.1) ( ’ 38الماجع نفت ، الفياة  (133) 

”  وات نوية ضنر ة“ لحمسية المدنيي ،  يي ل أنريي ة ال  ثيية الاامييية ملييى 
ق ا سيييتياار  يييت المااكيييب التيييكسنية الائيتيييية ضغياريييس مييي  المطيييسمق  حييييي 

مسل مييسلت،  يهييس المييدنيول لده ييا، ض  سيييمس  ييت ضسييط ضشيي  التييت  ت يياع
 ط غت أل  اكب أي س  دى التهفيف م  المهسما التييت  حييدق زسلمييدنيي  
ن يي  ال مديييست ال تييكاية ض اللهييس ضب ييد  طفيييورس، ض  بيييب اإلنييوار الم كييا 

ا الطييباع ضال طييف  دييى المييدنيي ، ض  بيييب مرييسركة المجتم ييست ض وثيييق أثيي 
 .( 134)الحمسيةالمحدية ضآليست 

ضكار المجدييف أي ييس التقكيييد  ييت ممييسر ”المهييسم األ يياى“  دييى  
مرييسريع  حييييق ا سييتياار، ضإ ارة ال ميي  الييوي  يييوم زيي  ال  ثيية  ييت   ييم 

يييق اله ييااء المطرييق    مييال األسييدحة ضالييو ياة، ضالت ييسضل مييع الدجطيية ض ا 
، ضاسييت  د مهميية   ييم المحس ظيية ( 135)زرقل مسلت (2017) 2374زسلياار 

د مد يي  ملييى ال  ثيية  حتييي  . ضكار المجدييف  قكييي ( 136) دى التااث الثيس ت
لرييامة  يهييس التطتيق مي  ال طصييا المييدنت ضال طصييا ال تييكاي ض طصييا ا

ع الم دومييست ا سييته سرية، زمييس  ييت  ييت مجييسل الته يييط لد مديييست ضجميي 
. ضُكدفييت ( 137)ذلييك ميي   ييالل منرييسء آليييست مكاسيية لدتطتيييق  ا يي  ال  ثيية
 ، زميييس  يييت ذليييك ال  ثييية أي يييس أل   مييي ، زسلتطتييييق ميييع الرييياكسء الم طييييي 

مكتييييب األمييييم المتحييييدة لغيييياب أ ايييييييس ضمط ييييية التييييسح  ضمكتييييب األمييييم 
س ة ض يهييييس زسلمصييييس ر متحييييدة الم طييييت زسلمهييييدرات ضالجايميييية،  دييييى زييييي ال

 .( 138)المسلية لدطبا ست  ت مسلت ضآثسر ذلك  دى األم  اإلنديمت

ضكيييار المجديييف  قكييييد مد ييي  مليييى األميييي  ال يييسم ضيييمسل الييييدر  
الت ييسضل ضالتطتيييق، ضميي  الييد م  طييد ا نت ييسء، مييي  ال  ثيية المطسسييب ميي  

الهمسسييية مسلية ضاليوة المرتاكة التسز ة لدمجمو ة ضنوات الد سع ضاألم  ال
لمط ييية التييسح  ضاليييوات الفانتييية ضب ثييست ا  حييس  األضرضبييت  ييت مييسلت، 
ضمدب كولك ملى ال  ثة أل   بز  واصدهس مع جميع أصحسب المصييدحة 

ع التييييكسل  دييييى الصيييي يد المحدييييت، مهييييدف زيييييس ة الييييو ت  ييييت مييييسلت ضميييي 
س ضأثارس ض صوصيييست الو ييية المطوميية ضالم ا ة زسل  ثة م  حيث م ي ته

 __________ 

 ‘.2) ( ’ 38الماجع نفت ، الفياة  (134) 
)ج(. ضلالمالع  دى م دومست    ض ية الدجطة –)أ( 39الماجع نفت ، الفياة  (135) 

زرقل مسلت، انظا الجبء التسسع، اليتم  (2017) 2374المطرقة  مال زسلياار 
  ع، اليتم الثسلث.األضل، ضالجبء التسز

  )ج(. 22، الفياة (2017) 2364اار الي (136) 
 . 28، الفياة (2018) 2423الياار  (137) 
 .31الماجع نفت ، الفياة  (138) 

https://undocs.org/ar/S/2018/57
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2423(2018)
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. ض يمييس  ت دييق زييسليوة المرييتاكة التسز يية ( 139)األنريي ة التييت  يييوم مهييسمهييس ض 
لدمجمو يية الهمسسييية لمط ييية التييسح ، ُمدييب ملييى ال  ثيية أل  كفيي   يييديم 

امتثييسل صييسرم لتيسسيية مييول ال طسييية الواج يية  ييت ماا ييسة حيييوق   مهس  ييت 
 المتحدة ملى نييوات أمطييية غيييا  سز يية لامييم اإلنتسل  طد  يديم   م األمم

. ضحييييث المجدييييف أي ييييس ال  ثيييية ضالحكوميييية  دييييى م ييييس فة ( 140)المتحييييدة
جهو رمييس ميي  أجيي  كفسليية  طفيييو مييوكاة التفييسرم المت دييية متيييديم الييد م  ييت 

. ضأ ييياا، ضإذ أحييسر المجدييف ( 141)وات الييد سع ضاألميي  المسليييةم س ة نرييا نيي 
ي  أميييي  حفظيييية التييييالم التييييسز ي  لامييييم  دمييييس زييييسلتيايا الم طييييول ” حتيييي 

دة“،  ييييد رحيييب زه ييية ال مييي  التييت ضضييي تهس ال  ثييية لتحتيييي  أمييي  المتحيي 
 .( 142)أ اا رس، ضشجع  دى الت جي  متطفيورس ضا ستماار  ي 

، كيييييار المجديييييف، متصيييييا س (2018) 2432ضبموجيييييب اليييييياار  
قكيييد مهميية ال  ثيية  ييت الفص  التسزع م  ميثسق األمم المتحييدة،    زموجب

 (2017) 2374متييس دة الدجطيية ض ايييق اله ييااء المطرييق    مييال زييسلياار 
 .( 143)مسلتزرقل 

الفتيياة  غيييياات  ييت  رييكي  ال  ثيية  ييالل ضلييم يجييا المجدييف أي  
 .( 144)المرمولة زسلتيايا

بعثررررة األمررررم المتحرررردة المتكاملررررة المتعررررددة األبعرررراد  
 لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

أنرييق المجدييف ز ثيية األمييم المتحييدة المتكسمديية المت ييد ة األز ييس   
نيتيييسل/أماي   10لتحيييييق ا سيييتياار  يييت جمهوريييية أ اييييييس الوسييي ى  يييت 

، متصيياهِّ س زموجييب الفصيي  التييسزع (2014) 2149ن زموجييب نيياار  2014
ضأذِّل لد  ثيية زسسييتهدام جميييع الوسييسئ  الالزميية ميي  ميثييسق األمييم المتحييدة. 

لديييييييسم،  يييييت جمدييييية أميييييور، زحمسيييييية الميييييدنيي  ضميييييوظفت األميييييم المتحيييييدة 
 نتيسليييية؛ ض يتييييا ميصيييسل المتيييس دة تدكس هيييس؛ ض  يييم  طفييييو ال مديييية اضمم

اإلنتييييسنية؛ ض  بيييييب حيييييوق اإلنتييييسل ضحمس تهييييس؛ ض  ييييم ال داليييية ضسيييييس ة 
 __________ 

 .41فت ، الفياة الماجع ن (139) 
 .52ع نفت ، الفياة الماج (140) 
 .46ياة الماجع نفت ، الف (141) 
 .59الماجع نفت ، الفياة  (142) 
 .3، الفياة (2018) 2432الياار  (143) 
األز س  لمتكسمدة المت د ة لمبيد م  الم دومست     كوي  ز ثة األمم المتحدة ا (144) 

مهيوا التياييا، انظيا المالحيق  لتحييق ا ستياار  ت مسلت ن ي  الفتياة المريمولة
  (.2017-2012التسزية )

يست نييبع التييالح ضالتتييايح ضإ ييس ة اإل مييسج اليييسنول؛ ض  ييم  طفيييو اسييتاا يج
 .( 145)الوم ضاإل س ة ملى 

 (2018) 2429، ا هييو المجدييف الييياارات 2018ض ييالل  ييسم  
 رييياي   15مييي ر  ال (2018) 2446، ض 2018 موز/ وليييي   13المييي ر  

كيييييييييييييييييسنول  13المييييييييييييييييي ر   (2018) 2448، ض 2018الثيييييييييييييييييسنت/نو م ا 
زرييييقل ال  ثيييية. ضكييييار المجدييييف، زموجييييب الييييياار  2018ضل/ يتييييم ا األ

وثيييق  النييست التطتيييق  يمييس مييي  ال  ثييست ،  قكيد مد     (2018) 2429
 ت المط ية، ضرت ز ثة األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز ييس  لتحييييق 

هوريييية أ اييييييس الوسييي ى، ضال مديييية المهتد ييية لال حيييس  ا سيييتياار  يييت جم
طييية الم نتيية األ اييت ضاألمم المتحدة  ت  ار ييور، ضنييوة األمييم المتحييدة األم

م المتحييدة  ييت جطييوب التييو ال، ضب ثيية األمييم المتحييدة ألميييت، ضب ثيية األميي 
. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، أذل المجديييف متمد يييد ض يييية ( 146)لديييد م  يييت لي ييييس

، ( 714)(2018) 2446 د دا  يطيس لمدة شها ضاحد زموجييب الييياارال  ثة  م
 ريياي  الثييسنت/نو م ا  15شييهاا حتييى  11ضمييد رس  ييت ضنييت  حييق لمييدة 

 .( 148)(2018) 2448 زموجب الياار 2019

، أحييسر المجدييف  دمييس متيايييا  (2018) 2448ضبموجييب الييياار   
 (، S/2018/922األمي  ال ييسم  يي  الحسليية  ييت جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى ) 

تتي  الوي الوي يتتطد ملى نتسئ  ض وصيست ا ست ااع ا ستاا يجت الم
  ،( 149)2018أجا ييي  ال  ثييية  يييت الفتييياة ميييي  حبياال/ ونيييي  ضأ دول/سييي تم ا 

ضأكيييييد مجيييييد ا، متصيييييا س زموجيييييب الفصييييي  التيييييسزع مييييي  الميثيييييسق، الهيييييدف  
م اليييد م  يييت  هيئييية الظييياضف  الييييسئم لد  ثييية المتمثييي   يييت  ييييدي ا سيييتاا يجت  

تييدحة  التيسسييية ضاألمطييية ضالم ستييية الموا ييية لهفييض ضجييو  الجمس ييست الم 
 دييى نحييو متييتدام ميي   ييالل ا  ييسع نهيي  شييسم  ضا هييسذ  ا ي ييست اسييت سنية  

 __________ 

لمبييد ميي  الم دوميست  يي   يسري  ض ييية ز ثية األمييم المتحيدة المتكسمديية المت ييد ة  (145) 
المالحييييق األز ييييس  لتحييييييق ا سييييتياار  ييييت جمهورييييية أ ايييييييس الوسيييي ى، انظييييا 

  (.2017-2014التسزية )
 .28، الفياة (2018) 2429الياار  (146) 
 . 1، الفياة (2018) 2446الياار  (147) 
 حيييس  الاضسيييت  ييي  . امتط يييت الصيييي  ضا 34، الفيييياة (2018) 2448اليييياار  (148) 

التصويت  دى الياار. ض ت ميسنيهمس الصيس ري  ز يد التصيويت، أ ياب ا  حيس  
الاضسييت  يي  ندييي  مزاء سيييا  مديييست المفسضضييست زرييقل مريياضع الييياار، ميطمييس 

لم طيييية  يييت ت   يييولهس األمييااف اأكييدت الصيييي  ضيياضرة ا  تيييااف زيييسلجهو  التيي 
، S/PV.8422ايييس الوس ى )المجتمع الدضلت لتحييق التالم  ت جمهورية أ 

)الصيييي ((. انظيييا أي ييييس  7)ا  حيييس  الاضسيييت(، ضالصييييفحة  7-5الصيييفحست 
  ى“.، ”الحسلة  ت جمهورية أ ايييس الوس7الجبء األضل، اليتم 

 ، الفياة الااز ة ضالثالثول م  الد  سجة.(2018) 2448 الياار (149) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2432(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/922
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2446(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8422
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
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. ضأشيييسر المجديييف كيييولك مليييى أل ض يييية ال  ثييية  ط غيييت أل  طفيييو  ( 150) ضرا  ييية 
، ضأ ييس  ميييطح  ( 151)  يييدريجت    ا ييييب أضلويييست المهيييسم ض دييى نحييو اسييتطس ا ملييى  

 . ( 152) ض  تهس  اإلذل لد  ثة زسستهدام جميع الوسسئ  الالزمة لتطفيو 

ضكيييار المجديييف  قكييييد ”المهيييسم ذات األضلويييية“ اليسئمييية لد  ثييية،  
ضريييت حمسييييية المييييدنيي ، ضبييييول المتييييس ت الحميييييدة ض يييييديم الييييد م ل مدييييية 

صييسل المتييس دة اإلنتييسنية، ضحمسييية م، ض يتيييا ميجييس  ميئيية آمطيية إلي التييال
ميي  الت ييد الت  ييت رييوا موظفت األمم المتحييدة ضممتدكس هييس، ضأجيياى  ييد ا 

. ضمدب ملى ال  ثة،  ت ممسر المهمة الموكديية مليهييس زسسييت سق ( 153)اإلمسر
 ضر ع التهد دات المحدنة زسلتييكسل المييدنيي  ضالتصييدي لهييس زف سلييية زس  ييسع

لمييدنيي ، ض  بيييب آليتهييس ل نييوار الم كييا، نه  شسم ،   بيب  فس دهييس مييع ا
اليييييسنول الييييدضلت اإلنتييييسنت  ض كثيييييف جهو رييييس لاصييييد ض وثيييييق انتهسكييييست

ض جيييييييسضزات حييييييييوق اإلنتيييييييسل، ض  بييييييييب مشيييييييااك ض مكيييييييي  المجتم يييييييست 
. ضُمدب ملييى ال  ثيية أي ييس التهفيييف ميي  حييدة األ  ييسر التييت ( 154)المحدية

يييست الرييامة، ضال ميي  مييع    ييت ال مديييست ال تييكاية أض  مد هييد  المييدنيي 
ا  تييداءات سييد ست جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى  دييى  حد ييد التهد ييدات ض 

الموجهيية ضييد المييدنيي  ضاإلمييال   طهييس ض طفيييو مييس رييو نييسئم ميي  اله ييط 
لدونسييييية مطهييييس ضالتصييييدي لهييييس ض  بيييييب الت ييييسضل مييييي  ال طصيييياي  المييييدنت 

دييف  قكيييد  ضكييار المج . ( 155)ته يييط المرييتاكضال تييكاي، زمييس  ييت ذلييك ال
زحمسييية    ضجييوب أل  طفييو ال  ثيية  طفيييوا كييسمال اسييتاا يجيتهس الجد ييدة المت دييية 

، ضكدييييف ال  ثيييية أي ييييس  2018المييييدنيي  التييييت ا ُتمييييدت  ييييت نيتييييسل/أماي   
ز  ييدا  اسييتاا يجية شييسمدة لحمسييية المييدنيي   رييسرك  يهييس التييد ست الومطييية  

 . ( 156) “ التيسسية هس لي اي ” ت ا تسق مع استاا يجيت ض ايق األمم المتحدة ا 

ضُكدفييييت ال  ثيييية مت بيييييب  ضررييييس  ييييت  مدييييية التييييالم ميييي   ييييالل  
مريييسركتهس  يييت الم يييس رة األ اييييييية لدتيييالم ضالمصيييسلحة ضمريييسركة الممثيييي  

اي الهييييسص لامييييي  ال ييييسم لجمهورييييية أ ايييييييس ال وسيييي ى  ييييت  ايييييق ميتييييه
األ اييية، ضا ض الع مدضر أنوى  ت  يد ا جتمس ييست ض طتيييق الم س رة 

 __________ 

 .36الماجع نفت ، الفياة  (150) 
 .37الماجع نفت ، الفياة  (151) 
 .38الماجع نفت ، الفياة  (152) 
 .39الماجع نفت ، الفياة  (153) 
 ‘.2)أ( ’ 39الفياة الماجع نفت ،  (154) 
 الماجع نفت . (155) 
 ‘.4)أ( ’ 39، الفياة الماجع نفت  (156) 

. ض الضة  دى ذلك، ُمدب ملييى ال  ثيية ( 157)لدم س رة األ اييية الد م الدضلت
الت يييييسضل ميييييع الم يييييس رة األ ايييييييية لكيييييت  كيييييول ا سيييييتاا يجيست التيسسيييييية 

دة  دييى مضييفسء المبييي  د ميي  ا نتييجسم  دييى  مدييية ضاألمطييية لد  ثيية متييس ِّ
م زحيث  ابط الجهو  التت ُ  ييول  دييى الصيي يد   المحدييت ضالييومطت التال

التييييالم مييييع الجهييييو  الجسرييييية لطييييبع التييييالح ضالتتييييايح ضإ ييييس ة ميييي  أجيييي  
اإل مسج، ضإصييالح ن ييسع األميي ، ضمكس حيية اإل ييالت ميي  ال يييسب، ضإ ييس ة 

الم ييس رة األ اييييية  زتط سد ة الدضلة، ضج   الجهو  التت ُ  ول  ت ممسر
يتيييتجد مييي    يييورات  يييت المجيييسلي  التيسسيييت ضاألمطيييت، ض يييت  اا يييت ميييس 

. ضإذ أحيييسر ( 158)تييسل ضالمتيييس دة اإلنتييسنية ضالحمسيييةمجييس ت حيييوق اإلن 
المجدييف  دمييس زس نتهسزييست الائسسييية ضالتريياي ية ضالمحدييية التييت سييتجاى 

تييييس ت ، كدييييف ال  ثيييية أي ييييس م ييييول الم( 159)2021ض  2020 ييييت  ييييسمت 
لفطية المتهصصة   مس إلجااء  مدية انتهسمية الحميدة ض و يا اله اات ا

س ت سررييييييييس جييييييييبءا    تجييييييييبأ ميييييييي  ال مدييييييييية شييييييييفس ة ضشييييييييسمدة لدجميييييييييع ز 
. ضجييياى  وسييييع ن ييسق المتيييس دة التيييت  يييدمهس ال  ثييية مليييى ( 160)التيسسييية

التد ست لكفسلة  مدية سالم شسمدة لدجميع زمس يرم  الريي سب ضالطييسزحي  
لك أل اله اة التيطية التت  يييدمهس ال  ثيية . ضبيه  المجدف كو( 161)لالجئي ضا

س مع مددال الجوار  ط غت أل  رم   يييم الفيياص ملى الحكومة  ت   سمده
المتسحيية لتتييوية الي ييسيس ذات ا رتمييسم المرييتاك ضالثطييسئت، زغييية  حتييي  

 .( 162)مطهسالتط   زسلمهسما المحتمدة  دى ا ستياار اإلنديمت ضالونسية 

 قكيييد المهييسم المت يييية لد  ثيية  يمييس  ت دييق ضكييار المجدييف أي ييس  
؛ ضإصالح ن سع األم ؛ ضنييبع التييالح ضالتتييايح مد م زتط سد ة الدضلة

ضإ س ة اإل مييسج ضاإل ييس ة ملييى الييوم ؛ ض  بيييب حيييوق اإلنتييسل ضحمس تهييس؛ 
 ض  يييم ال دالييية الومطيييية ضالدضليييية ضمكس حييية اإل يييالت مييي  ال ييييسب ضبتيييط

. ض دييى ضجيي  التحد ييد، ( 163) دييى ز  ييهس سيس ة اليسنول، ضأ  يي    ييد الت
مة ال  ثة المتصدة مييد م نرييا نييوات األميي ،  طسضل المجدف زسلتفصي  مه

م ميي  متييس دة  يطييية ضمتييس دة  ييت  زمس  ت ذلك  يي  مايييق   بيييب مييس ُييييدَّ
 __________ 

 ‘.1)ب( ’ 39الماجع نفت ، الفياة  (157) 
 ‘.2)ب( ’ 39الماجع نفت ، الفياة  (158) 
 الماجع نفت ، الفياة الااز ة  راة م  الد  سجة. (159) 
 ‘.4’)ب(  39الماجع نفت ، الفياة  (160) 
 ‘.3)ب( ’ 39لماجع نفت ، الفياة ا (161) 
 ‘.6)ب( ’ 39 الماجع نفت ، الفياة (162) 
 )ري(.–)أ( 40الماجع نفت ، الفياة  (163) 
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، ضالييد م ( 164)مجييسل الته يييط لديييوات ال تييكاية ضنييوات الرييامة الومطييية
 يييس لتيسسيية مييول ال طسييية الواج يية  ييت وجتتت المحدض  إل ييس ة نرييارس، ض الد

 يييديم   ييم األمييم المتحييدة ملييى نييوات أمطييية ماا ييسة حيييوق اإلنتييسل  طييد 
غيا  سز ة لامم المتحدة،  ضل زيس ة المهييسما التييت  هييد  ا سييتياار  ييت 

لامييم  ال دد، أض المدنيي ، أض ال مدية التيسسية، أض حفظة التالم التسز ي 
. ض يميييس  ت ديييق زمهمييية ال  ثييية المتمثدييية  يييت ( 165)ةالمتحيييدة، أض حييييس  ال  ثييي 

ة ا سييتاا يجية ضالفطييية لتييد ست جمهورييية أ ايييييس الوسيي ى  ييو يا المرييور 
ميي  أجيي   طفيييو ا سييتاا يجية الومطييية إلصييالح ن ييسع األميي ، ُمدييب ملييى 

ال تييكاي  ييت ال  ثة التطتيق الوثيق مييع ز ثيية ا  حييس  األضرضبييت لدتييدريب 
وس ى ضسسئا الراكسء الدضليي ، زمييس  ييت ذلييك ا  حييس  جمهورية أ ايييس ال

 .( 166)انتس ضالو يست المتحدة األمايكيةالاضست ض 
 __________ 

 ‘.4)أ( ’ 40الماجع نفت ، الفياة  (164) 
 ‘.5)أ( ’ 40الماجع نفت ، الفياة  (165) 
ز ثية  وميست  ي  ض يية‘. ضلالمالع  دى م د1)ب( ’ 40الماجع نفت ، الفياة  (166) 

الوسييي ى، انظيييا  ا  حيييس  األضرضبيييت لدتيييدريب ال تيييكاي  يييت جمهوريييية أ اييييييس
 الجبء الثسم ، اليتم الثسلث.

ضكييار المجدييف  قكيييد الييدضر اإلضييس ت الييوي   يي دع زيي  ال  ثيية   
  ( 2013)   2127 يييت   يييم الدجطييية ض اييييق اله يييااء المطريييق    ميييال زيييسلياار  

زرقل جمهورية أ ايييييس الوسيي ى، ضأضييسف أل  دييى ال  ثيية أل  ييد م الفايييق  
 ت جمع الم دومست    أ مسل التحايض  دييى ال طييف، ضبهسصيية مييس كييسل  

ا سييتياار   مطهييس نسئمييًس  دييى أسييف  انييية أض   طييية، التييت  يييوع التييالم أض 
  يييى ميي    ييياا، كييار المجدييف أي ييس  قكيييد مييس . ضأ  ( 167) أض األميي   ييت ال دييد 

مهيييسم نسئمييية لد  ثييية  يميييس  ت ديييق زسآلثيييسر ال يئيييية ل مديس هيييس، ضحمسيييية ال فييي ،  
 . ( 168) ض  ميم ماا سة المطظور الجطتسنت، ضإ ارة األسدحة ضالو ياة 

ضنييييار المجدييييف أي ييييس اإلزيييييسء  دييييى الترييييكي  الحييييسلت لا يييياا   
 .( 169)ال تكايي  ضأ اا  الرامة  ت ال  ثة

 __________ 

) (. ضلالميييالع  ديييى م دوميييست  ييي  ض يييية الدجطييية  41الماجيييع نفتييي ، الفيييياة  (167) 
زرقل جمهورية أ اييييس الوسي ى، انظيا  (2013) 2127المطرقة  مال زسلياار 
  األضل.الجبء التسسع، اليتم 

  .61-56ض  54، الفياات (2018) 2448الياار  (168) 
حيدة  . ضلمبييد مي  الم دوميست  ي   كيوي  ز ثية األميم المت 35الماجع نفت ، الفيياة  (169) 

سيي ى ن يي   المتكسمديية المت ييد ة األز ييس  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية أ ايييييس الو 
 (.  2017-2014الفتاة المرمولة مهوا التيايا، انظا المالحق التسزية ) 

 األمريكتان
 مم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتيبعثة األ 
أنرييق المجدييف، متصييا س زموجييب الفصيي  التييسزع ميي  الميثييسق،  

 2350ز ثة األمم المتحدة لد م نظييسم ال داليية  ييت رييس تت زموجييب الييياار 
سب مغالق ز ثيية ، ضذلك  ت أ ي2017نيتسل/أماي   13الم ر   (2017)

ياار  ييت رييس تت. ضُأسييطدت ملييى ال  ثيية ض ييية األمييم المتحييدة لتحييييق ا سييت 
متييييس دة حكوميييية رييييس تت  ييييت   بيييييب م ستييييست سيييييس ة اليييييسنول، ض  ييييم 
الريييييامة الومطيييييية الهس تيييييية ض  وياريييييس، ضا ضييييي الع زسلاصيييييد ضاإلميييييال  

وسسئ  ُأذِّل لد  ثة زسستهدام جميع الضالتحدي   ت مجسل حيوق اإلنتسل. ض 
امة الومطييييية الهس تييييية ضحمسييييية الالزميييية لالضيييي الع مو  تهييييس لييييد م الريييي 

 .( 170)ال دنتالمدنيي  الو    واجهول  هد دا ضشيكس زسلت اع لد طف 

 س زموجييب الفصيي  ، مييد  المجدييف، متصييا 2018ض ييالل  ييسم  
نيتييسل/أماي   15ثسق، ض يَة ال  ثة لمييدة سييطة ضاحييدة حتييى التسزع م  المي 

 __________ 

األميم المتحيدة ليد م نظيسم ال داليية  لمبييد مي  الم دوميست  ي   يسري  ض يية ز ثية (170) 
  .2017-2016الماجع، مدحق  ت رس تت، انظا 

نيتييييييييسل/أماي   10الميييييييي ر   (2018) 2410، زموجييييييييب الييييييييياار 2019
 صييو س مييع امتطييسع   ييوي   يي  13. ضاُ هييو الييياار زقغد ييية ( 171) 2018

 .( 172) التصويت

. ضجيييده  أي يييس ( 173)ضأ ييس  المجديييف  قكيييد الو يييية اليسئمييية لد  ثيية 
اإلذل لد  ثييييية زسسيييييتهدام جمييييييع الوسيييييسئ  الالزمييييية لالضييييي الع مو  تهيييييس 

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2410الياار  (171) 
امتطيييع ا  حيييس  الاضسيييت ضالصيييي   ييي  التصيييويت  ديييى مرييياضع اليييياار. ض يييت  (172) 

مهمييس ز ييد التصيويت، ذكييات الصييي  أل ال  ثيية  ط غييت أل ال ييسني  الدييو   ُأ لييت 
ت  ييت التصييدي لتحييديست التييالم ضاألميي ، مييد  مييي   اكييب  دييى متييس دة رييس ت

 حييس  الاضسييت  ييت ا تمييس  مريياضع الييياار  ييت حيييوق اإلنتييسل، ميطمييس شييكك ا 
 4مليى  2، الصيفحست S/PV.8226ممسر الفص  التسزع مي  الميثيسق )انظيا 

ضانظيييييا أي يييييس الجيييييبء األضل، )الصيييييي ((.  5)ا  حيييييس  الاضسيييييت(، ضالصيييييفحة 
  .“ المتقلة المت دية مهس تت” ، 15 اليتم

 . 1، الفياة (2018) 2410لياار ا (173) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2448(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8226
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
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. ضأذل المجدييف ( 174)ة الهس تية ض  ويارييسمتمثدة  ت   م الرامة الومطي ال
كولك لد  ثة زحمسييية المييدنيي  الم اضييي  له ييا ال طييف ال ييدنت الوشيييك، 

 .( 175) ت حدض  ندرا هس ض ا   مطسمق انترسررس، حتب ا نت سء

ض طيييسضل المجديييف زسلتفصيييي  ض ييييست ال  ثييية  يييت مجيييسلت حييييوق  
اام حيييوق اإلنتييسل نول. ضشييد  المجدييف  دييى أل احتيي اإلنتسل ضسيس ة اليييس

نييب الرييامة الومطييية الهس تييية ضالتييد ة الي ييسئية  طصييا أسسسييت ميي  جس
لتحييق ا ستياار  ت رس تت، ض  س ال  ثيية ملييى  ييو يا الاصييد ضالييد م  ييت 

. ضحييد  المجدييف أي ييس أل  ضر المتييس ت الحميييدة التييت ( 176)رييوا الصييد 
أل يرييم  امييي  ال ييسم  ييت رييس تت  ط غييت   يي دع مهييس الممثديية الهسصيية ل

ق مييييع الحكوميييية لوضييييع اسييييتاا يجية سيسسييييية  هييييدف ملييييى التطتيييييق الوثييييي 
م سلجة التحديست التيسسية التت   تاع محااز التيدم نحو م مسل سيييس ة 

 .( 177)اليسنول ضإيجس  ز م م  أج   حييق  يدم مطتظم

تيي ع ميي  ض يمس  ت دق متركي  ال  ثة، نييار المجدييف ا حتفييسظ ز  
الرييييامة حتييييى  ميييي   يييياا ى ضيييي سر 295ض  ضحييييدات الرييييامة المرييييكدة

، ض هفيييض  طصييا الرييامة ملييى  مييف 2018 راي  األضل/أكتوبا  15
 __________ 

 . 13ض    12، الفيا سل  ( 2017)   2350نظا أي س الياار  . ضا 14الماجع نفت ، الفياة   (174) 
 .15، الفياة (2018) 2410الياار  (175) 
 . 11الماجع نفت ، الفياة  (176) 
 . 12الماجع نفت ، الفياة  (177) 

ميييييي  ضحيييييييدات الريييييييامة المرييييييكدة  يييييييت الفتييييييياة مييييييس ميييييييي  ذليييييييك التيييييييسري  
 .( 178)2019نيتسل/أماي   15 ض

ضرحب المجدف زسستاا يجية الهاضج ذات الطيسر الماج ية التت  
، ضمدييب ملييي  أل ( 179)(2017) 2350 س األمييي  ال ييسم  مييال زييسلياارنييدمه

ي ع  واري  ضم شاات محد ة مت دييية م دييو  الطيييسر الماج ييية، ضذلييك ميي  
متمث   ييت نييي  المهييسم ملييى الحكوميية، زسلتطتيييق مييع أج   حييق الهدف ال
جديييف  ياييييياا  يييت رييييوا دة الي ييياي، ضأل ييييييدم مليييى الم اييييق األميييم المتحيييي 

. ضمدب المجدف أي س ملى األمييي  ال ييسم أل  و ييد ز ثيية  يييييم ( 180)الصد 
ضأل ييييدم  دييى رييوا  ، 2019شيي سر/  اا ا  1استاا يجت ملى رس تت زحدييول 
جدييييف زرييييقل متييييتي    ضر األمييييم المتحييييدة  ييييت  األسييييسس  وصيييييست ملييييى الم 
. ( 181)لهيياضج ست زرييقل التهفيييض التييدريجت ضا رييس تت، زمييس  ييت ذلييك أي  وصييي 

ضأكد المجدف ا تبام  الييسم زسلطظا  ت سييحب ز ثيية األمييم المتحييدة لييد م 
نظسم ال داليية ض حويدهييس ملييى ضجييو  لامييم المتحييدة  ييت رييس تت  ييسرج ممييسر 

 ييييسري   ، أض2019 ريييياي  األضل/أكتييييوبا  15حفييييظ التييييالم امتييييداًء ميييي  
   ييسم ة  دى األرع ضندرة رس تت موجيي  حق، مع ماا سة الظاضف األمطي 

 .( 182) دى كفسلة ا ستياار
 __________ 

 . 3الماجع نفت ، الفياة  (178) 
   راة م  الد  سجة. الماجع نفت ، الفياة الهسمتة (179) 
 .6ض  5الماجع نفت ، الفيا سل  (180) 
 .9نفت ، الفياة الماجع  (181) 
 . 10الماجع نفت ، الفياة  (182) 

  
 آسيا

فريرررررق مراقبررررري األمرررررم المتحررررردة العسررررركريين فررررري  
 وباكستان الهند

أنرق المجدف  ايق ماان ت األمم المتحييدة ال تييكايي   ييت الهطييد  
. 1948ماي  نيتييسل/أ 21الميي ر   (1948) 47ضبسكتتسل زموجب الياار 
ات المجمو يية األضلييى ميي  الميياان ي  1949ض ت كسنول الثسنت/ طس ا  ، ُنرييِّ
 ييت آ ييا الم ييسف نييواة الفايييق،  ييت لجطيية األمييم ال تييكايي ، التييت شييكدت 

ئت زموجييب الييياار  . ضب ييد (1948) 39المتحدة لدهطد ضبسكتتسل التت ُأنرييِّ
، أل (1951) 91منهييييسء  ميييي  الدجطيييية، نييييار المجدييييف، زموجييييب الييييياار 

 واصيييي  الفايييييق اإلشييييااف  دييييى ضنييييف ممييييالق الطييييسر  ييييت ض ييييية جييييسمو 

، زس ييت مهميية الفايييق  تمثيي  1971ضكرييميا. ضمطييو  جييد  اليتييسل  ييت  ييسم 
يييييد الصيييسرم مونيييف مميييالق الطيييسر رصيييد الت يييورات  يميييس  تصييي  زسلت  يييت 

، 2018. ض يييييالل  يييييسم 1971كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا  17الم يييييام  يييييت 
 م  الفايق ضلم ُ د ِّ   غيياات  دى  كويط  أض ض  تيي    طسنل المجدف لم

 .( 183)التت ظدت مفتوحة
 __________ 

ان يت األميم المتحيدة ال تيكايي  لمبيد مي  الم دوميست  ي   يسري  ض يية  اييق ما  (183) 
، ضميييس  يييالن مييي  1951-1946الماجيييع، مدحيييق  انظيييا يييت الهطيييد ضبسكتيييتسل، 

  (.2017-1952الحق )م

    

https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2410(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/47(1948)
https://undocs.org/ar/S/RES/39(1948)
https://undocs.org/ar/S/RES/91(1951)


 الهيئات الفرعية لمجلس األمن:  -  العاشرالجزء  
 والبعثات السياسية الخاصة  السالمعمليات حفظ  

 

 

471 19-13967 

 

 أوروبا
 قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص 
أنريييق المجديييف نيييوة األميييم المتحييييدة لحفيييظ التيييالم  يييت ن يييياص  

. ضنييد ُكدفييت 1964آذار/مييسرس  4الم ر   (1964) 186زموجب الياار 
الييييوة م يييول نصيييسرى جهيييدرس لمطيييع  كييياار ا نتتيييسل، ضاإلسيييهسم  يييت صيييول 

 .( 184)الطظسم ال سم ضاست س   ، ض و ة األضضسع ال  ي ية

 2398 هييو المجدييف زرييقل اليييوة الييياار ، ا2018ض ييالل  ييسم  
 2430ضاليييييييييييياار  2018كيييييييييييسنول الثسنت/ طيييييييييييس ا  30المييييييييييي ر   (2018)
. ضمييييد  المجدييييف، جايييييس  دييييى 2018   موز/ ولييييي  26الميييي ر   (2018)
سرست  التسزية، ض ية ال  ثة مييا ي ، مييدة كيي  مطهمييس سييتة أشييها، ضكييسل مم

 .( 185)2019ت/ طس ا كسنول الثسن  31حتى  التمد د الثسنت

ضلييييييم ي يييييييدل المجدييييييف ض يييييييية اليييييييوة  يييييييالل الفتيييييياة المريييييييمولة  
، متياييييييا (2018) 2398زس سييييت ااع. ضرحييييب المجديييييف،  ييييت الييييياار 

( ضأ ييد S/2017/1008ا ستاا يجت لديوة )األمي  ال سم    ا ست ااع 
. ضض يييييس لييييولك، أ يييياب المجدييييف  يييي   ق يييييدن ( 186)التوصيييييست الييييوار ة  ييييي 

ل يياضرة  حتييي  نييدرة ال  ثيية  دييى ا  صييسل ضالتفس يي  مييع الجييسن ي   دييى 
شيياة مييع الطييسس، صيي يد جميييع ال طسصييا، زمييس  ييت ذلييك ا  صييس ت الم س

بسلتييسلت اإلسييهسم زف سلييية  ييت سظ  دييى ا سييتياار ضالهييدضء، ض ميي  أجيي  الحفيي 
 .( 187)التتوية هيئة الظاضف الموا ية إلحااز التيدم  ت  مدية 

 __________ 

المتحييدة لحفييظ التييالم  يييت لمبيييد ميي  الم دومييست  ييي   ييسري  ض ييية نييوة األميييم  (184) 
  (.2017-1964ن اص، انظا المالحق التسزية )

. ضانظا 11، الفياة (2018) 2430، ضالياار  9، الفياة  (2018)  2398الياار   (185) 
  .“ الحسلة  ت ن اص” ، 19جبء األضل، اليتم أي س ال

 .57، الفياة S/2017/1008. انظا أي س 10، الفياة  (2018)  2398الياار   (186) 
 .11، الفياة (2018) 2398الياار  (187) 

ال ييييسم متهفيييييض اليييييوام  ضأ ييييد المجدييييف أي ييييس  وصييييية األمييييي  
ميي  األ يياا  ال تييكايي ،  802ملييى   ييا ا  تييكايس 888ت لد  ثيية ميي  الف ديي 

. ضبموجييب الييياار ( 188) ييا ا 860مييع اإلزيييسء  دييى نييوام مييقذضل زيي  نييدرن 
الطتييسء  ييت ، مدب المجدف ملى األمي  ال سم زيس ة  د  (2018) 2430

 .( 189) مديسته  الف سلة  ت جميع جوانب الاليوة ضكفسلة مرسركت 
 
 بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو 
أنرق المجدف ز ثيية األمييم المتحييدة ليي  ارة الم نتيية  ييت كوسييو و  

ر ،  ت ممس(1999) 1244زموجب الياار  1999حبياال/ وني   10 ت 
ضكدييييييف المجدييييييُف ال  ثييييييَة زس ضيييييي الع الفصيييييي  التييييييسزع ميييييي  الميثييييييسق. 

زمجمو ة م  المهسم  رم    بيب منسمة   سئم استيالل ذا ت ضحكم ذا ت 
 دييييييى ن ييييييسق ضاسييييييع  ييييييت كوسييييييو و، ضأ اء الوظييييييسئف اإل ارييييييية المدنييييييية 

ت اليييييديمياامت األسسسيييييية، ض طظييييييم الم ستيييييست ا نتيسليييييية لدحكيييييم اليييييوا  
. ض يييالل  يييسم ( 901)ااف  ديييى   يييور  ديييك الم ستيييستضا سيييتياللت ضاإلشييي 

د ِّ  أي  غييييا 2018 ، لييم  تهييو المجدييف أي نيياار  ت دييق زسل  ثيية ضلييم  ييُ
 .( 191) دى  كويطهس أض ض  تهس التت ظدت مفتوحة

 __________ 

 .51، الفياة S/2017/1008. انظا أي س 10 الماجع نفت ، الفياة (188) 
 . 12ة ، الفيا (2018) 2430الياار  (189) 
تية  يت لمبيد مي  الم دوميست  ي   يسري  ض يية ز ثية األميم المتحيدة لي  ارة الم ن (190) 

  (.2017–1996كوسو و، انظا المالحق التسزية )
، (1998) 1160 نيياارات مجدييف األميي ” زييسء،  20انظييا الجييبء األضل، اليتييم  (191) 

 1244، ض (1999) 1239، ض (1998) 1203، ض (1998) 1199 ض
(1999) “.  

  
 الشرق األوسط

 هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة 
لماان يييية الهدنيييية  ييييت  أنرييييق مجدييييُف األميييي  ريئييييَة األمييييم المتحييييدة   

  لمتييس دة ضسيييط األمييم المتحييدة   ، ( 1948)   50زييياارن    1948أيسر/مييس و   29
ضلجطيية الهدنيية  ييت اإلشييااف  دييى التييييد زسلهدنيية  ييت  دتيي ي   يييب نهسييية  

ماان ييو  . ضمطييو ذلييك الحييي ، ظيي   1948اإلسيياائيدت  ييسم    -الصييااع ال ابييت  
الهيئيية ال تيييكايول  يييت الريياق األضسيييط ضضاصيييدوا  يييديَم المتيييس دة مليييى نيييوة  

ل طييسل  ة األمييم المتحييدة الم نتيية  ييت  األمم المتحدة لماان ة  ض ا شت سك ضنييو 

ضالت يييسضَل م هميييس  يييت رصيييدِّ حيييس ت ضنيييف مميييالق الطيييسر ضاإلشييياافِّ  ديييى  
ي نيياار  ت دييق  ، لم  تهييو المجدييف أ 2018. ض الل  سم ( 192) ا فسنست الهدنة 

 مفتوحة. زسلهيئة، ضلم ُ د ِّ   غيياات  دى  كويطهس أض ض  تهس التت ظدت  
 __________ 

لمبيييييد ميييي  الم دومييييست  يييي   ييييسري  ض ييييية ريئيييية األمييييم المتحييييدة لماان يييية الهدنيييية،   (192) 
 (.  2017-1952، ضمس  الن م  مالحق ) 1951-1946الماجع، مدحق   انظا 
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 قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك 
أنريييق المجديييف نيييوة األميييم المتحيييدة لماان ييية  يييض ا شيييت سك  يييت  

، ضذلييك  ييت أ يييسب التوصيي  (1974) 350زييياارن  1974أيسر/مييس و  31
ملييى ا فييسق  ييض ا شييت سك مييي  اليييوات اإلسيياائيدية ضاليييوات التييورية  ييت 

الحيييي ، ظديييت الييييوة مطترييياة  يييت المط يييية  ما ف يييست الجيييو ل. ضمطيييو ذليييك
لدحفيييييسظ  ديييييى ضنيييييف مميييييالق الطيييييسر ميييييي  مسييييياائي  ضالجمهوريييييية ال ابيييييية 

سك ض ديييى المطيييسمق  ديييى  طفييييو ا فيييسق  يييض ا شيييت   التيييورية، ضل شيييااف
 .( 193)األسدحةالفسصدة ضالحد م  

 (2018) 2426، ا هييييو المجدييييف الييييياار 2018ض ييييالل  ييييسم  
 21الميييي ر   (2018) 2450ضالييييياار  2018حبياال/ ونييييي   29الميييي ر  

متحييييدة لماان يييية  ييييض زرييييقل نييييوة األمييييم ال 2018كييييسنول األضل/ يتييييم ا 
ا شيييت سك. ضميييد  المجديييف، جاييييس  ديييى ممسرسيييت  التيييسزية، ض يييية ال  ثييية 

 30ت حتييييى مييييا ي ، مييييدة كيييي  مطهمييييس سييييتة أشييييها، ضكييييسل التمد ييييد الثييييسن 
. ضلييم  يييد   المجدييف أي  غييييياات  دييى ض يييية ( 194)2019حبياال/ ونييي  

 زسلتيايا.اليوة أض  كويطهس  الل الفتاة المرمولة 
 
 في لبنان قوة األمم المتحدة المؤقتة 
، أنرييق المجدييف نييوَة األمييم المتحييدة 1978 آذار/مييسرس 19 ييت  

 (1978) 426ض  (1978) 425الم نتيييية  يييييت ل طيييييسل زموجيييييب الييييييااري  
س ة محييالل اائيدية ميي  جطييوب ل طييسل، ضإ يي لدتقكييد ميي  انتييحسب اليييوات اإلسيي 

التالم ضاألم  الييدضليي ، ضمتييس دة حكوميية ل طييسل  دييى كفسليية م ييس ة زتييط 
 .( 195)المط يةسد تهس الف دية  ت 

آب/أغتييييي ف  30المييييي ر   (2018) 2433ضبموجيييييب اليييييياار  
، ميييييد  المجديييييف ض يييييية الييييييوة الم نتييييية لميييييدة سيييييطة ضاحيييييدة، حتيييييى 2018

. ضنيييييد ا ُّهيييييو اليييييياار مطيييييسء  ديييييى الاسيييييسلة ( 619)2019آب/أغتييييي ف  31
ههيييس األميييي  ال يييسم مليييى رئييييف  2018 موز/ وليييي   30الم ر ييية  التيييت ضجه
 .( 197)  ثةال ( زرقل  جد د ض ية018/750S/2المجدف )

 __________ 

ت  يييي   ييييسري  ض ييييية نييييوة األمييييم المتحييييدة لماان يييية  ييييض لمبيييييد ميييي  الم دومييييس (193) 
  (.2017–1972زية )لتسا شت سك، انظا المالحق ا

  .13، الفياة (2018) 2450، ضالياار 12، الفياة (2018) 2426الياار  (194) 
ة الم نتيية  ييت ل طييسل، تحييدلمبيييد ميي  الم دومييست  يي   ييسري  ض ييية نييوة األمييم الم (195) 

  (.2017–1975انظا المالحق التسزية )
 . 1، الفياة (2018) 2433الياار  (196) 
 م  الد  سجة.الماجع نفت ، الفياة الثسلثة  (197) 

ضشد  المجدف  دى ضاضرة  حتييي  م ارة المييوار  المدنييية التييت  
موسيييسئ  مطهيييس التريييجيع  ديييى   بييييب الت يييسضل ميييع مكتيييب  مدكهيييس ال  ثييية، 

مطتييييق األمييييم المتحييييدة الهييييسص لريييي ضل ل طييييسل، مهييييدف  حتييييي    سلييييية 
مجدييف ملييى األمييي  ال  ثتييي  ضكفسء همييس. ض ييت رييوا الصييد ، مدييب ال كدتييس

 كيييسنول األضل/ 31يييييدم  وصييييست زريييقل ريييون المتيييقلة زحديييول ال يييسم أل 
 .( 198)2018  يتم ا

ار اسيييتهدم الصييييسغة التيييت  رجيييت  ديييي  نييياارات ضرغيييم أل الييييا  
سيييسزية  يميييس  ت ديييق مييي  ض الجوانيييب األسسسيييية مييي  ض يييية ال  ثييية، مثييي  

،   ن    ييم  ( 199)الاصد األمطت ض تييا الدضريست ض  م الجيل الد طسنت
غة جد ييدة   دييب ملييى اليييوة الم نتيية أل  اا ييت  دييى نحييو  ييسم أي ييًس صيييس
الجطتييييسنية موصييييفهس متييييقلة شييييسمدة مييييوال  تيييياة ض  تهييييس ضأل ا  ت ييييسرات 

 تييس د التييد ست الد طسنييية  دييى ضييمسل مرييسركة الميياأة ضإشييااكهس ض مثيدهييس 
  دييييى نحييييو كسميييي  ض  ييييسل  ييييت جميييييع متييييتويست صييييطع الييييياار. ضمدييييب

م نتيية أل  يييوم متحتييي  التيييسريا التييت  يييدمهس المجدييف كييولك ملييى اليييوة ال
 .( 200)   رون المتقلة

ض  يييس المجديييف أي يييس حكومييية ل طيييسل مليييى ضضيييع   ييية لبييييس ة  
ندرا هس ال حاية، مهدف  يدي   انيية ال ميي  ال حاييية التسز يية لديييوة الم نتيية 

. ض يييت ريييوا ضنيييي  متييي ضليس هس  يييت نهسيييية الم يييسف مليييى الجييييل الد طيييسنت
ديييييف مليييييى األميييييي  ال يييييسم أل يييييييدم  يييميييييس مريييييفو س الصيييييد ، مديييييب المج

 .( 201)شهامتوصيست  ت غ ول ستة أ

ضشييجع المجديييف حكوميية ل طيييسل  دييى اليييييسم زمييس   تيييبم زيي  مييي   
نريييا كتي ييية نموذجيييية ضسيييفيطة  فيييا سيييواح   يييت مط يييية  مدييييست الييييوة 

ضسيييد ة الدضلييية الد طسنييييية،  (2006) 1701الم نتييية لت بييييب  طفييييو اليييياار 
 .( 202)نت ضاليوة الم نتة ملى   بيب مجااءا همس المطتيةض  س الجيل الد طس

ل  كوي  اليوة الم نتة  الل الفتاة نيد ا ست ااع.   ضلم ُي دَّ
 __________ 

 .S/2018/1182. انظا أي س 12الماجع نفت ، الفياة  (198) 
 .21ض  13ض  5ض  2، الفياات (2018) 2433الياار  (199) 
 .24الماجع نفت ، الفياة  (200) 
 .7لفياة الماجع نفت ، ا (201) 
 .8الماجع نفت ، الفياة  (202) 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/350(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/425(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/426(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/750
https://undocs.org/ar/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ar/S/2018/1182
https://undocs.org/ar/S/RES/2433(2018)
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 البعثات السياسية الخاصة -  ثانيا 
 مالحظة 
ا هييورس مجدييف األميي   الثييسنت  دييى الييياارات التييت اكييب اليتييم  

 ييييالل الفتيييياة نيييييد ا سييييت ااع  يمييييس  ت دييييق ز نرييييسء ال  ثييييست التيسسييييية 
 .( 204)ض يس هس،   ال    التغيياات المد دة  دى ( 203)الهسصة ضإنهسئهس

 
 2018عام  لمحة عامة عن البعثات السياسية الخاصة خالل   

ا سييييت ااع، أشيييياف المجدييييف  دييييى  رييييا  الفتيييياة نيييييد ييييالل  
ز ثيييست سيسسيييية  سصييية. ضكسنيييت  ميييف مييي  ريييون ال  ثيييست  يييت أ اييييييس، 
ضب ثييية ضاحيييدة  يييت األميييايكتي ، ضب ثتيييسل  يييت آسييييس، ضب ثتيييسل  يييت الرييياق 
األضسييط. ض ييااضح حجييم  دييك ال  ثييست مييي  ال  ثييست الصييغياة نتيي يس، مثيي  

ئييية لمط ييية ضسييط آسيييس، سسييية الونسإلنديمييت لددمدومماكييب األمييم المتحييدة ا
ضب ثييست  يييديم المتييس دة األك ييا حجمييس التييت  ييم نرييارس  ييت ميئييست أمطييية 
شييد دة الت ييييد ضالتيدييب، مثيي  ز ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت لي يييس، ضب ثيية 
األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى الصيييومسل، ضب ثييية األميييم المتحييييدة 

م المتحييدة لتيييديم المتييس دة ضب ثيية األميي ملييى أ غسنتييتسل، لتيييديم المتييس دة 
 ملى ال ااق.

 
ال  ثيييييست التيسسيييييية الهسصييييية المطريييييقة حيييييد ثس ضحيييييس ت منهيييييسء  

 الو يست ض مد درس
لييم  طرييئ المجدييف،  ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، أي ز ثييست  

يسسييية الهسصيية ل  ثييست الت  ض ييية أي ميي  اسيسسية  سصة جد ييدة ضلييم  طيي 
اليسئميييية. ضمييييده  المجدييييف ض يييييست مكتييييب األمييييم المتحييييدة المتكسميييي  ل طييييسء 

ميتييييسض، ضمكتييييب األمييييم المتحييييدة اإلنديمييييت لوسييييط  -التييييالم  ييييت غيطيييييس 
أ ايييس، ضب ثة األمم المتحدة لدد م  ت لي يييس، ضب ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم 

المتيييس دة مليييى دة لتييييديم  ثييية األميييم المتحييي المتيييس دة مليييى الصيييومسل، ضب 
 __________ 

ال  ثيييست التيسسيييية الهسصييية الميييوكورة  يييت ريييوا الجيييبء المكس يييب اإلنديميييية     ريييم   (203) 
ضمكس يييب   يييم ال مدييييست التيسسيييية. أميييس األنيييواع األ ييياى مييي  ال  ثيييست التيسسيييية  

الممثدييي    سري  أض الهسصية ميي  ن ييي  الم  ييوثي  الهسصيي  ضالرهصيييي  أض المتتريي 
الكيسنييست ضاآلليييست  سصييي  لامييي  ال ييسم، ضشييتى أنييواع أ انيية رصييد الجييباءات ض اله 

 األ اى،  يجاي  طسضلهس  ت األجباء األ اى م  روا المدحق.  
لالمالع  دى م دومست  ي  م  يوثت األميي  ال يسم ضمتتريسري  ضممثديي  اليو    (204) 

  صييييول التييييالم ضاألميييي  ي يييي د ول مو يييييست  تصيييي  زمتيييي ضلية المجدييييف  يييي 
الم أض ال  ثييييست الييييدضليي ،  ييييدا أضلئييييك الم يطييييي  كاؤسييييسء ل  ثييييست حفييييظ التيييي 

  التيسسية الهسصة، انظا الجبء التسسع، اليتم التس س.

أ غسنتيييتسل، ضب ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى ال يييااق. ضكيييسل 
مكتب األمم المتحدة لغاب أ ايييس ضمط ييية التييسح  نييد أنرييئ  ييت ال داييية 

كييسنول األضل/ يتييم ا  31لمدة ثالث سييطوات  طتهييت  ييت  2016 ت  سم 
مدومسسييية نديمييت لددألمييم المتحييدة اإل،  ت حي  ظدت ض  تس ماكييب ا2019

الونسئية لمط ية ضسط آسيس ضمكتب مطتق األمم المتحدة الهييسص لريي ضل 
 مفتوحتي .ل طسل 
 
 ض يست ال  ثست التيسسية الهسصة 
، رحيييب المجديييف زسلطتيييسئ  ضالتوصييييست التيييت  2018 يييالل  يييسم   

زرييقل ز ثيية    2017أجايييس  ييت  ييسم    سل  وصيي  مليهييس است ااضييسل اسييتاا يجي 
األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى أ غسنتييتسل ضب ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم  
المتس دة ملى ال ااق، ضنييد أجيياى ا سييت ااَع األ يييا   ييااءل متييتيدول ميي   

. ضمدييب المجدييف أي ييس ملييى األمييي  ال ييسم مجييااء  ( 205)  ييسرج األمييم المتحييدة 
ميتيييسض،    -لتيييالم  يييت غيطييييس  المتكسمييي  ل طيييسء ا   حيييدة  ييييييم لمكتيييب األميييم المت 

 ت ذلك الهيييسرات المت دييية ز مكسنييية م ييس ة  رييكي  ضجييو  األمييم المتحييدة   زمس 
ميتييسض، ضإجييااء اسييت ااع اسييتاا يجت لمكتييب األمييم المتحييدة    - ييت غيطيييس  

اإلنديمت لوسط أ ايييس مهدف  يديم  وصيست زرقل أضج  التحتيي  الممكطيية،  
نريي ة األمييم المتحييدة المطفييوة  ييت  تصيي  زس  تييسق  ييت أ س   زمييس  ييت ذلييك  يميي 
 . ( 206) اإلنديمية المط ية  ضل 

ض يمس  ت دق زم ظم ال  ثست التيسسية الهسصة، أضلييى المجدييف  
 ت األضلوية لمهسم الو يست المت دية م ول المتس ت الحميدة ض يديم الد م 

  أج   طفيو ا فسنست التالم، ضالحوار التيسست الرييسم  مجسل الوسسمة م
لدجميييييع ضالمصييييسلحة الومطييييية، ض  بيييييب ض ييييو يا الييييد م  ييييت مجييييسل مطييييسء 

المت دييية زسلحوكميية الاشيييدة ض  بيييب الم ستييست الومطييية، ض  ييم  اليييدرات
 مدييييست ا نتييييسل التيسسيييت التيييت  ريييم  ال مدييييست ا نتهسميييية ض مدييييست 

األزمييييست التيسسييييية ضالم ستييييية ذات الصييييدة، ج يييية الدسييييتور، ضحيييي  ماا
  ييال  يي  رصييد انتهسكييست حيييوق اإلنتييسل ض جسضزا هييس ضاإلمييال   طهييس، 

 __________ 

 2405 يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة لتيديم المتس دة ملى أ غسنتتسل، اليياار  (205) 
يم المتيييس دة مليييى ؛ ض يميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المتحيييدة لتييييد3، الفيييياة (2018)

  .5، الفياة (2018) 2421ال ااق، الياار 
، ميتييسض - يميس  ت دييق زمكتييب األمييم المتحييدة المتكسمي  ل طييسء التييالم  ييت غيطيييس  (206) 

؛ ض يميييييس  ت ديييييق زمكتيييييب األميييييم المتحيييييدة 28، الفيييييياة (2018) 2404اليييييياار 
  ، الفياة الهسمتة.S/PRST/2018/17اإلنديمت لوسط أ ايييس، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
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دة  يييت مجيييسل مطيييسء الييييدرات. ضضاصيييدت المكس يييب ض ييييديم اليييد م ذي الصييي 
اإلنديميييية، مثييي  مكتيييب األميييم المتحيييدة اإلنديميييت لوسيييط أ اييييييس، ضمكتيييب 

تييسح ،   ييم   بيييب اليييدرات  ضل أ ايييييس ضمط ييية الاألمييم المتحييدة لغيياب 
اإلنديميييية  يييت مجيييسل مطيييع نريييوب الطبا يييست، ضاإلنيييوار الم كيييا، ضن يييسيس 

 يي  التصييدي لدتهد ييدات األمطييية ال ييسماة  الميياأة، ضالتييالم ضاألميي ،   ييال
لدحييدض  ض  ييا الومطييية مثيي  اإلررييسب ضاألميي  ال حيياي. ضضاصييدت ال  ثييست 

تحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ثيي  ز ثيية األمييم المالتيسسييية األك ييا حجمييس، م
الصيييومسل، ضب ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى ال يييااق، ضب ثييية 

ملى أ غسنتتسل،  طتيق الجهو  الدضلية  ت  األمم المتحدة لتيديم المتس دة
  يهس.مجسل المتس دة اإلنتسنية ضبطسء اليدرات  ت ال ددال التت  طترا 

ض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت ااع، أ  يي  المجدييف   ييد الت  دييى  
رييييا، رييييت مكتييييب األمييييم ميييي  ال  ثييييست التيسسييييية الهسصيييية ال  7ض يييييست 

ميتييييسض، ضمكتييييب األمييييم  -المتحييييدة المتكسميييي  ل طييييسء التييييالم  ييييت غيطيييييس 
ي يييس، لمتحييدة لدييد م  ييت لالمتحييدة اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس، ضب ثيية األمييم ا

ضب ثيييية األمييييم المتحييييدة لتيييييديم المتييييس دة ملييييى الصييييومسل، ضمكتييييب األمييييم 
متحييييدة لتيييييديم المتحييييدة لغيييياب أ ايييييييس ضمط ييييية التييييسح ، ضب ثيييية األمييييم ال

المتيييس دة مليييى أ غسنتيييتسل، ضب ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى 
يست رون ال  ثييست، ال ااق. ضشد  المجدف زصورة  سصة، لدى   د   ض 

 دى أل  كف  ال  ثييست ماا ييسة ا  ت ييسرات الجطتييسنية  ييت جميييع أنريي تهس 
ألميييم ماا يييسة كسمدييية.   ديييى سييي ي  المثيييسل، مديييب المجديييف مليييى مكتيييب ا

المتحييييدة اإلنديمييييت لوسييييط أ ايييييييس،  طييييد م ييييس ة  حد ييييد ض  تيييي ، أل  ييييولت 
سئ  الجطتييسنية ا رتمسم الواجب لدُ  ييد   المت ديييي  زحيييوق اإلنتييسل ضالمتيي 

 طفييييو  ضرن المت ديييق م ييول المتيييس ت الحمييييدة،  ييت حيييي  ُكدفيييت ز ثييية  ييت 
يم ماا ييسة األمم المتحدة لتيديم المتييس دة ملييى ال ييااق زم سلجيية متييقلة   ميي 
. ضُمديييب ( 207)المطظييور الجطتيييسنت موصييفهس متيييقلة شيييسمدة ل ييدة ن س يييست
ضب ثييية األميييم  مليييى ز ثييية األميييم المتحيييدة لتييييديم المتيييس دة مليييى أ غسنتيييتسل

حيييييدة لتييييييديم المتيييييس دة مليييييى ال يييييااق أل  يوميييييس زمتيييييس دة حكيييييومتت المت 
ية أ غسنتييتسل ضال ييااق  ييت كفسليية مشييااك الميياأة ضضييمسل مرييسركتهس التيسسيي 

. ضبسلمثييي ، مديييب المجديييف مليييى ز ثييية األميييم ( 208) ديييى جمييييع المتيييتويست
 __________ 

، S/2018/789ميييم المتحيييدة اإلنديميييت لوسيييط أ اييييييس،  يميييس  ت ديييق زمكتيييب األ (207) 
لمتحييدة لتيييديم المتييس دة ؛ ض يمييس  ت دييق م  ثيية األمييم ا2ض  1الما ييق، الهييد سل 
 )ه(. 2ياة ، الف(2018) 2421ملى ال ااق، الياار 

 2405 غسنتتسل، اليياار  يمس  ت دق م  ثة األمم المتحدة لتيديم المتس دة ملى أ (208) 
؛ ض يمييس  ت دييق م  ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى 39، الفييياة (2018)

  )ه(. 2، الفياة (2018) 2421ال ااق، الياار 

المتحييييدة لدييييد م  ييييت لي يييييس أل  تييييس د حكوميييية لي يييييس  ييييت حمسييييية الطتييييسء 
الجطتيييت ضالجطتيييسنت، ضرحيييب زيييسلجهو  التيييت   يييولهس  ضالفتيييست مييي  ال طيييف

مكتييب األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح   دييى صيي يد ال ميي  
اك الماأة زصورة ممطهجة  ت الم س رات الاامية ملييى مكس حيية م  أج  مشا 

 .( 209)ال طيفاإلررسب ضمطع الت اف 

ا  فسنييست ض ييت سيييسق حييس ت التييق يا التييت ضجهييت  ييت  طفيييو  
ميتيييسض ضلي ييييس،  يييبز  -التيسسيييية ض طظييييم ا نتهسزيييست المييييارة  يييت غيطييييس 

 المجدييف الو يييست التيسسييية المتييطدة ملييى مكتييب األمييم المتحييدة المتكسميي 
ميتييسض ضب ثيية األمييم المتحييدة لدييد م  ييت لي يييس.  -غيطيييس  ل طييسء التييالم  ييت

المتكسميي   ض دييى ضجيي  التحد ييد، مدييب المجدييف ملييى مكتييب األمييم المتحييدة
ميتيييسض أل يتيييتهدم المتيييس ت الحمييييدة التيييت  -ل طيييسء التيييالم  يييت غيطييييس 

ميتيييسض ضاليييد م التيسسيييت  -  يييولهس الممثييي  الهيييسص لاميييي  ال يييسم لغيطييييس 
زرقل  طفيييو  2016فيو الكسم    فسق كونسكاي ل سم ييدم  لد م التط  الوي

ألزميية  اي يية مايييق الجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس لتتييوية ا
ميتيييييسض ضليييييد م ال مدييييييست ا نتهسميييييية ض مدييييييست  -التيسسيييييية  يييييت غيطييييييس 

مااج ة الدستور،  ت حي  ُمدب ملى ز ثة األمم المتحدة لدييد م  ييت لي يييس 
لحميييييدة لييييد م  مدييييية سيسسييييية ضحييييوار أمطييييت م م ييييول المتييييس ت األ  يييييو 

ضانتصيييس ي شيييسمدي  لدجمييييع  يييت مميييسر ا  فيييسق التيسسيييت الدي يييت ض  ييية 
 .( 210)مم المتحدة م  أج  لي يس م  األ

ضكديييف المجديييف كيييولك مكتيييب األميييم المتحيييدة اإلنديميييت لوسيييط  
سليييييسم، أ اييييييس، ضمكتيييب األميييم المتحيييدة لغييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح  ز 

  ملييى ض يس همييس اليسئميية  ييت مجييسل رصييد ض حدييي  ض  ييم م سلجيية زس سييتطس
مطييية، مييد م الجهييو  مسئفيية ضاسيي ة ميي  المتييسئ  ال ييسماة لدحييدض  ض  ييا الو 

الاامييييية ملييييى التصييييدي ألثييييا التهد ييييدات األمطييييية الطسشييييئة، مثيييي  انترييييسر 
ل الا ييوي األسدحة الصغياة ضاألسدحة الهفيفة، ضالمتسئ  المت دية زسلتاحييس

ست ميييييي  الميييييبار ي  ضالا يييييسة، ضكيييييولك ال  يييييد اإلنديميييييت لازميييييست ضالطبا ييييي 
 __________ 

، (2018) 2434ميييس  ت ديييق م  ثييية األميييم المتحيييدة لديييد م  يييت لي ييييس، اليييياار ض ي (209) 
ح ، ؛ ض يمييس  ت دييق زمكتييب األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييس4الفييياة 

S/PRST/2018/16.الفياة الثسنية  راة ،  
ميتييسض،  - يميس  ت دييق زمكتييب األمييم المتحييدة المتكسمي  ل طييسء التييالم  ييت غيطيييس  (210) 

)أ( ملييييى )ج(؛ ض يمييييس  ت دييييق م  ثيييية األمييييم  3، الفييييياة (2018) 2404الييييياار 
  ‘.2‘ ض ’1’ 1، الفياة (2018) 2434المتحدة لدد م  ت لي يس، الياار 

https://undocs.org/ar/S/2018/789
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
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ثييييسر ال ييييسرة التييييت . ض ييييالضة  دييييى ذلييييك، سييييدم المجدييييف زسآل( 211)األمطييييية
 هدفهييس  واميي  ميي  ميطهييس  غيييا المطييس  ضالتغييياات اإليكولوجييية ضالكييوارث 
ال  ي ييييية  دييييى ا سييييتياار  ييييت ضسييييط ضغيييياب أ ايييييييس ضمط ييييية التييييسح ، 

مييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس، ضمكتييب األمييم مدييب ملييى مكتييب األض 
ميييست  يييت المتحيييدة لغييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح  أل يق يييوا ريييون الم دو 

 .( 212)ا  ت سر  يمس  طفوان  م  أنر ة
 __________ 

، S/2018/789 يميييس  ت ديييق زمكتيييب األميييم المتحيييدة اإلنديميييت لوسيييط أ اييييييس،  (211) 
لمتحييييدة لغيييياب أ ايييييييس )أ(؛ ض يمييييس  ت دييييق زمكتييييب األمييييم ا 2الما ييييق، الهييييدف 
  ، الفياة الثسلثة  راة.S/PRST/2018/16 ، ضمط ية التسح

  يمييييييييييييس  ت دييييييييييييق زمكتييييييييييييب األمييييييييييييم المتحييييييييييييدة اإلنديمييييييييييييت لوسييييييييييييط أ ايييييييييييييييس، (212) 
S/PRST/2018/17 ، ب األميييم المتحيييدة الفيييياة التسسييي ة؛ ض يميييس  ت ديييق زمكتييي

  ، الفياة التسس ة  راة.S/PRST/2018/16لغاب أ ايييس ضمط ية التسح ، 

لمحييييية  سمييييية  ييييي  ض ييييييست ال  ثيييييست  5ض  4ضييييييور  الجيييييدض ل  
 هييسم التييت صييدر مهييس، ضي هِّطسل ن سق الم2018التيسسية الهسصة  ت  سم 

 كدييييف مييي  المجديييف. ض ريييم  الو ييييست اليييوار ة  يييت الجيييدضلي  ميييس  ديييت: 
ف  يييت اليييياارات المتهيييوة المهيييسم التيييت صيييدر مهيييس  كدييييف مييي  المجدييي  )أ(

 الل الفتاة المرييمولة زييسلتيايا؛ )ب( المهييسم التييت صييدر مهييس  كديييف  ييت 
الل الفتيياة  تاات سسزية ضالتت أ س  المجدف  قكيدرس  دى ضجيي  التحد ييد  يي 

 ست ااع؛ )ج( مهسم ال  ثييست ذات الو يييست المفتوحيية أض المت ييد ة نيد ا
دت  ييت  تيياات سييسزية.  مسل لد دييم  يييط، التييطوات التييت ا ُتمييِّ ضالجييدض ل ُييييدَّ

اال  ييي  أي مونيييف أض رأي لدمجديييف  يميييس  ت ديييق زماكيييب ض ييييست  ض  ي  يييهِّ
 ال  ثست الميدانية الم طية.

  
 4الجدضل 

 : أفريقيا2018لخاصة في عام بعثات السياسية اواليات ال

 الو ية
مكتب األمم المتحدة المتكسم  ل طسء 

 ميتسض -التالم  ت غيطيس 
مكتيييب األميييم المتحيييدة 
 اإلنديمت لوسط أ ايييس

ز ثيية األمييم المتحييدة 
  ت لي يسلدد م 

ألميم المتحيدة لتييديم ز ثة ا
 المتس دة ملى الصومسل

األميم المتحيدة لغيياب مكتيب 
 أ ايييس ضمط ية التسح 

      الفص  التسزع      
      ال تكاي  - التطتيق المدنت

  X X X  التجايد م  التالح ضإ ارة األسدحة
 X X X X X المتس دة ا نتهسمية

التييييييالم حيييييييوق اإلنتييييييسل؛ ضالميييييياأة ض 
 X X X X X ضاألمفسل ضالطباع المتدحضاألم ؛ 
 X  X   اإلنتسنتالد م 

 X X X X X الت سضل ضالتطتيق الدضليسل
 X  X X  األم  ال حاي 
 X X X X X ال مدية التيسسية

 X     اإل الم
 X   X X سيس ة اليسنول/الر ضل الي سئية

 X  X X  مصالح ن سع األم 
  X      م الرامة
   X   باءات  م ُنُظم الج

 X  X X X   م م ستست الدضلة
  

https://undocs.org/ar/S/2018/789
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/16
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 5الجدضل 
 والشرق األوسط: األمريكتان وآسيا 2018واليات البعثات السياسية الخاصة في عام 

 الو ية
ز ثيييييييييية األمييييييييييم المتحييييييييييدة 

 لدتحيق  ت كولوم يس

 األمييييييييم المتحييييييييدة ز ثيييييييية
لتيييييييديم المتييييييس دة ملييييييى 

 أ غسنتتسل

األميييييييييييم المتحيييييييييييدة ماكيييييييييييب 
اإلنديميييييييييييييييت لددمدومسسيييييييييييييييية 
 الونسئية لمط ية ضسط آسيس

ز ثة األمم المتحيدة لتييديم 
 المتس دة ملى ال ااق

مكتب مطتق األمم المتحيدة 
 الهسص لر ضل ل طسل

      الفص  التسزع      
     X رصد ضنف ممالق الطسر

    X  ل تكاي ا -تيق المدنت التط
  X   X التالح ضإ ارة األسدحةالتجايد م  

  X  X  المتس دة ا نتهسمية
حيييييييييوق اإلنتييييييييسل؛ ضالميييييييياأة ضالتييييييييالم 

  X  X  ضاألم ؛ ضاألمفسل ضالطباع المتدح
  X  X  الد م اإلنتسنت

 X X X X X الت سضل ضالتطتيق الدضليسل
 X X X X X ال مدية التيسسية

    X  مسية المدنيي ح
      اإل الم

  X  X  سيس ة اليسنول/الر ضل الي سئية
  X    مصالح ن سع األم 
        م ُنُظم الجباءات
  X  X    م م ستست الدضلة

  
 أفريقيا

مكترررب األمرررم المتحررردة المتكامرررل لبنررراء السرررالم فررري  
 بيساو -غينيا 

 سء التييييييالم  ييييييت ُأنرييييييئ مكتييييييب األمييييييم المتحييييييدة المتكسميييييي  ل طيييييي  
الميييييييي ر   (2009) 1876ميتييييييييسض زموجييييييييب نيييييييياار المجدييييييييف  - غيطيييييييييس

، لكييت يهدييف مكتييب األمييم المتحييدة لييد م مطييسء 2009حبياال/ ونييي   26
ميتييسض. ضُكدييهِّف المكتييب المتكسميي  زجمديية مهييسم مطهييس  -التييالم  ييت غيطيييس 
ميتييسض، ض  بيييب نييدرات  -التالم  ت غيطيس   م  لجطة مطسء المتس دة  ت

الم ستييست الومطييية  دييى الحفييسظ  ديييى الطظييسم الدسييتوري ضاألميي  ال يييسم 
التسم لتيس ة اليسنول، ض  ييم مجييااء حييوار سيسسييت جييسمع ض مدييية  ضا حتاام

لدمصييييسلحة الومطييييية، ض ييييو يا الييييد م ا سييييتاا يجت ضالتيطييييت  ييييت مصييييالح 

بيب حيييوق اإلنتييسل ضحمس تهييس ضرصييدرس، يسم زقنر ة لت ن سع األم ، ضالي
 .( 213)اإلنديميةض حتي  الت سضل مع المطظمست اإلنديمية ض ضل 

 2404، مييييد  المجدييييف، زموجييييب الييييياار 2018ض ييييالل  ييييسم  
ضض يس لدممسرسة التييسزية، ض ييية  2018ش سر/  اا ا  28الم ر   (2018)

ميتيييسض لميييدة  -متحيييدة المتكسمييي  ل طيييسء التيييالم  يييت غيطييييس مكتيييب األميييم ال
. ضأ ييييس  المجدييييف  حد ييييد ( 214)2019شيييي سر/  اا ا  28شييييهاا، حتييييى  12

لتيسسييية ضالم ستييية التييت سيييسق األزميية ا أضلويييست المكتييب المتكسميي   ييت
ميتسض، ضالتق ياات التت ُضضجهت  ت  طفيييو ا فييسق  -مسل أمدرس  ت غيطيس 

 __________ 

 دومييست  يي   ييسري  ض ييية مكتييب األمييم المتحييدة المتكسميي  ل طييسء لمبيييد ميي  الم (213) 
  (.2017-2008)ميتسض، انظا المالحق التسزية  -س التالم  ت غيطي

 . 1، الفياة (2018) 2404الياار  (214) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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زريييقل  طفيييو  اي يية ماييييق الجمس يية ا نتصيييس ية  2016كونييسكاي ل ييسم 
ميتييسض، ضإجييااء  -لييدضل غيياب أ ايييييس لتتييوية األزميية التيسسييية  ييت غيطيييس 

، ض مدييييية 2019ض  2018ة  ييييت  ييييسمت ا نتهسزييييست التريييياي ية ضالائسسييييي 
. ضبسإلضييييييييس ة ملييييييييى اإلزيييييييييسء  دييييييييى األضلويييييييييست ( 215)مااج يييييييية الدسييييييييتور

، ُمدييب ملييى المكتييب ( 216)(2017) 2343المطصييوص  ديهييس  ييت الييياار 
ييية ضلدتطفيييو أل ييدم الد م، م   الل المتس ت الحميييدة، لد مدييية ا نتهسم 

كسمييي    فيييسق كونيييسكاي، مييي  أجييي  ضيييمسل مجيييااء انتهسزيييست  ريييياي ية ال
 .( 217)2018 سم  شسمدة ضحاة ضذات مصدانية  ت

ضإلى جسنب المجييس ت ذات األضلوييية، ضبغييية مجييااء ا نتهسزييست  
المي ديية، مدييب المجدييف ملييى المكتييب المتكسميي  ضالممثيي  الهييسص لامييي  

كوميية، زسلت ييسضل الوثيييق مييع لجطيية أل  ييد مس الح ميتييسض -ال سم  ييت غيطيييس 
مطييييسء التييييالم،  ييييت    ئيييية ضمواءميييية ض طتيييييق المتييييس دة الدضلييييية الميدميييية 

ا  حييس  األ اييييت ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس  سصيية ميي  
. ضأ يييييس  ( 218)ضجمس ييييية ال ديييييدال الطسميييييية زسل ا غسليييييية ضا  حيييييس  األضرضبيييييت

مهييييس المكتييييب المتكسميييي   اى التييييت ي يييي دعالمجدييييف  قكيييييد المهييييسم األ يييي 
 ت دق متوميد الم ستست الديمياامييية ض  بيييب نييدرات أجهييبة الدضليية،   يمس

 ست الومطية  ييت   بيييب حيييوق اإلنتييسل ضحمس تهييس، ض يييديم ضمتس دة التد
المرورة ضالد م لمكس حة ا  جييسر زسلمهييدرات ضالجايميية المطظميية، ضإ مييسج 

مجييااء ا نتهسزييست  ييت التييالم، ض  ييم مطظييور جطتييسنت  ييت أنريي ة مطييسء 
 .( 219)الونت المطسسب، ض  بيب الديمياامية ضالحوكمة الاشيدة

ر اسييييتهدام الصيييييسغة المت دييييية متيييييديم ميييييد أل الييييياار لييييم يكييييا  
المريييييييورة ضاليييييييد م ا سيييييييتاا يجيي  ضالتيطييييييييي  مليييييييى التيييييييد ست الومطيييييييية 

 سع األم  ضبتط ت دق زس ستاا يجيست الومطية المت دية ز صالح ن   يمس
 .( 220)سيس ة اليسنول ضإنرسء نظسمي  لدي سء المدنت ضال تكاي 

ييدم  يييمس لدمكتب  ضأ ياا، مدب المجدف ملى األمي  ال سم أل 
المتكسمييي   يييت غ يييول  تييي ة أشيييها، زميييس  يييت ذليييك الهييييسرات المت ديييية 

 __________ 

 .“ ميتسض -طيس الحسلة  ت غي” ، 8انظا الجبء األضل، اليتم  (215) 
 .2، الفياة (2017) 2343الياار  (216) 
 )أ( ض )ب(. 3، الفياة (2018) 2404الياار  (217) 
 )ه(. 4الماجع نفت ، الفياة  (218) 
 .8فياة )أ( ملى ) ( ضال 4نفت ، الفياة الماجع  (219) 
  )ج(. 2، الفياة (2017) 2343انظا الياار  (220) 

ز مكسنييييية م ييييس ة  رييييكي  ضجييييو  األمييييم المتحييييدة  ييييت ال دييييد ضإ ييييس ة  ا يييييب 
 .( 221)المهسم أضلويست

 
 مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا 
ئ مكتب األمم المتحدة اإلنديمت  ت ضسط    أ ايييس  يي  مايييق  ُأنرِّ

  آب/  30 ض   2009كيييييسنول األضل/ يتيييييم ا    11  يييييس ل رسيييييسلتي  مييييي ر تي   
. ضشيييمدت مهيييسم  ( 222) ميييي  األميييي  ال يييسم ضرئييييف المجديييف   2010أغتييي ف  

ميييع الجمس ييية ا نتصيييس ية ليييدضل  ييييييس الت يييسضل  المكتيييب اإلنديميييت لوسيييط أ ا 
الم  ضسيييط أ اييييييس ضغياريييس مييي  الجهيييست الريييايكة اإلنديميييية  يييت   بييييب التييي 

ضا سييييتياار  ييييت المط ييييية  ضل اإلنديمييييية األضسييييع ن سنييييس، ضبييييول المتييييس ت  
الحميدة  ييت مجييسلت مطييع نرييوب الطبا ييست ضبطييسء التييالم، ض  بيييب نييدرة م ارة  

ميييييي  ال يييييسم زريييييقل المتيييييسئ   اء المريييييورة لا الرييييي ضل التيسسيييييية  ديييييى مسيييييد 
د  المتصدة زسلتالم ضاألميي   ييت المط ييية، ض  بيييب نهيي  متكسميي   دييى الصيي ي 
 ضل اإلنديمت ض يتيا التطتيق ض  س ل الم دومييست  يمييس مييي  مطظمييست األمييم  
المتحدة ضالجهست الرايكة  ييت المط ييية  ضل اإلنديمييية، ض يييديم التيييسريا ملييى  

 . ( 322) اإلنديمت ص يد  ضل الهسمة  دى ال الميا    الت ورات  

، أصيييدر المجديييف مييييسني  رئسسييييي  زريييقل 2018ض يييالل  يييسم  
 آب/ 10 كييسنول الثسنت/ طييس ا ض 30المكتب اإلنديمت لوسييط أ ايييييس،  ييت 

ت لوسط لمكتب اإلنديم. ضمد  المجدف أي س ض ية ا( 224)2018أغت ف 
،  يي  مايييق 2021آب/أغتيي ف  31أ ايييييس لمييدة ثييالث سييطوات، حتييى 

 2018آب/أغتيي ف  28ض  24 دييى التييوالت،    س ل رسسلتي  ميي ر تي ،
 .( 225)المجدفمي  األمي  ال سم ضرئيف 

ل المجديييف ض يييية المكتيييب اإلنديميييت لوسيييط أ اييييييس  يييالل   ض يييده
 آب/ 10الفتيييياة نيييييد ا سيييييت ااع.  فييييت ال يييييسل الائسسيييييت الصييييس ر  يييييت 

ميييي    متياييييا األ، أشيييسر المجديييف،  يييت م ييياع  احي ييي 2018أغتييي ف 
ال سم    الحسلة  ت ضسط أ ايييس ضأنر ة المكتب اإلنديمت لوسط أ ايييس 

 __________ 

ميي  ال يسم  ي  التييييم  . ضانظا التيايا الهسص لا 28، الفياة  ( 2018)   2404الياار   (221) 
ميتييييسض،    -تييييالم  ييييت غيطيييييس  جت لمكتييييب األمييييم المتحييييدة المتكسميييي  ل طيييسء ال ا سيييتاا ي 
 (.  S/2018/1086)   2018كسنول األضل/ يتم ا   6الم ر  

 (222) S/2009/697  ضS/2010/457. 
لمبيييد ميي  الم دومييست  يي   ييسري  ض ييية مكتييب األمييم المتحييدة اإلنديمييت لوسييط  (223) 

 (.2017-2008أ ايييس، انظا المالحق التسزية )
 (224) S/PRST/2018/3   ضS/PRST/2018/17.   9انظا الجبء األضل، اليتم، 

 .“ مط ية ضسط أ ايييس” 
 (225) S/2018/789  ضS/2018/790 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2404(2018)
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(S/2018/521 ،اليييوي   يييم   وصييييست زريييقل  جد يييد ض يييية المكتيييب )
ملى أل أضلويييست المكتييب سييوف  رييم  مييول المتييس ت الحميييدة نيسزييًة  يي  

متيييس دة مديييدال المط يييية  ضل اإلنديميييية  يييت  ومييييد ؛ ض ( 226)ل يييسماألميييي  ا
   ا نتهسزست التييت جييات  ييت الفتيياة التالم ضنبع  تي  التو اات الطسشئة 

، ض يييديم ال ييول ملييى ال دييدال التييت  واجيي  مييس  تصيي  مييولك 2015-2018
ميي  أزمييست م ستييية  ت دييق زسل مديييست ا نتهسمييية؛ ضال ميي  مييع الجمس يية 

يييس  دى مرسسء األسسس لدمطع الهيكدت لد طف لدضل ضسط أ ا ا نتصس ية 
سنييية الجمس يييية ا نتصييييس ية  ييييت الميييا  ط زس نتهسزييييست؛ ض  بيييييب نييييدرات أم

مجس ت مطع نروب الطبا ست، ضاإلنوار الم كييا، ضالميياأة ضالتييالم ضاألميي ، 
ضالوسسمة ضغيارس م  المجس ت؛ ضال م  مع مكتب األمم المتحييدة لغيياب 

لم سلجيية ن ييسيس   ييا اإلنديمييية ميي  ن ييي  األميي  ط ييية التييسح  أ ايييييس ضم
مييبار ي  ضر ييسة المسشييية، ضمكس حيية ال حاي  ت  دي  غيطيس، ضالطباع مييي  ال

. ضشجع المجدييف المكتييب اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس ( 227)جمس ة موكو حاام
 ديييييى أل  اا يييييت زسلكسمييييي  ا  ت يييييسرات الجطتيييييسنية كمتيييييقلة شيييييسمدة  يييييت 

س يية ا نتصييس ية لييدضل ضسييط أ ايييييس  ييت اصيي    ييم الجمأنريي ت ، ضأل  و 
 1325فيييييييييو الييييييييياار ا تمس رييييييييس ض طفيييييييييورس له يييييييية ال ميييييييي  اإلنديمييييييييية لتط 

. ضسييدم المجديييف زسآلثيييسر ال يييسرة التييت  هدفهيييس  وامييي  مييي  ( 228)(2000)
ث ال  ي يييييية  ديييييى وجيييييية ضالكيييييوار ميطهيييييس  غييييييا المطيييييس  ضالتغيييييياات اإليكول

ست ا ستياار  ت مط ية ضسط أ ايييس،  رييد   دييى الحسجيية ملييى اسييتاا يجي 
مويديية األجيي    يي هس الحكومييست ضاألمييم المتحييدة اسييتطس ًا ملييى  يييمييست 
المهييسما ميي  أجيي    ييم  حييييق ا سييتياار ضبطييسء اليييدرة  دييى الصييمو ، 

 ت يييسر دوميييست  يييت ا ضمدييب كيييولك أل يق يييو المكتيييب اإلنديمييت ريييون الم 
 .( 229)أنر ة يمس  طفون م  

آب/أغتيي ف  28ض  24ضميي   ييالل   ييس ل رسييسلتي  ميي ر تي   
، كييار المجدييف  قكيييد األرييداف األرب يية اليسئميية لدمكتييب اإلنديمييت 2018

، ( 230)2015لوسيييط أ اييييييس،  ديييى الطحيييو اليييوي جييياى  حد يييدن  يييت  يييسم 
كدفيييي  ماصييييد  ييييية المكتييييب، ض ضأ  يييي  ز ييييض الت ييييد الت اإلضييييس ية  دييييى ض  

ب  الت يييورات التيسسيييية  يييت ضسيييط أ اييييييس، ضبيييول المتيييس ت الحمييييدة، ض  بيييي 
 __________ 

 (226) S/PRST/2018/17 ، الفياة الهسمتية. ضانظياS/2018/521 77، الفيياات 
  .91ضالفياة  79ملى 

 (227) S/PRST/2018/17 .الفياة التس سة ، 
 الماجع نفت ، الفياة الثسمطة.  (228) 
 ع نفت ، الفياة التسس ة. الماج (229) 
 ، الما ق. S/2015/554انظا  (230) 

اليييدرات  ضل اإلنديمييية  ييت مجييسلت مطييع نرييوب الطبا ييست ضالوسييسمة؛ ض  ييم  
جهيييييو  األميييييم المتحيييييدة  يييييت المط يييييية  ضل اإلنديميييييية، ضكيييييولك الم يييييس رات  

يييب ا  تييسق  ضاألم ؛ ض  ب اإلنديمية ض ضل اإلنديمية  ت مجسل محالل التالم  
مجييسلت  ضالتطتيييق  ييت أ مييسل األمييم المتحييدة  ييت المط ييية  ضل اإلنديمييية  ييت  

التيييالم ضاألميييي ؛ ضإسييييداء المرييييورة لامييييي  ال ييييسم ضلكيسنييييست األمييييم المتحييييدة  
 . ( 231) ال سمدة  ت المط ية زرقل الت ورات الهسمة  ت ضسط أ ايييس 

 إلنديمييت لوسييطض ت روا اإلمسر، مدييب المجدييف ملييى المكتييب ا 
أ ايييييييس أل  ييييولت ا رتمييييسم الواجييييب لدُ  ييييد   المت ديييييي  زحيييييوق اإلنتييييسل 

تسئ  الجطتسنية  ت  طفيييو  ضرن المت دييق م ييول المتييس ت الحميييدة ض ييت ضالم
. ( 232)  ييم م ييس رات األميييم المتحييدة ضالم يييس رات اإلنديمييية ض ضل اإلنديميييية

  ي  المجديييف أنييي ض يييالضة  ديييى ذليييك، ض يييت مميييسر ريييوا الهيييدف األ ييييا، مييي 
سيييت ي   دييى المكتيييب اإلنديمييت لوسيييط أ ايييييس أل ي يييبز ضيييد م الجهيييو  

ة ملييييى التصييييدي ألثييييا التهد ييييدات األمطييييية الطسشييييئة، زمييييس  ييييت ذلييييك الاامييييي 
جمس ييية موكيييو حييياام، ضان يييدام األمييي  ال حييياي  يييت  ديييي  غيطييييس، ضانتريييسر 

 ييسماة األسييدحة الصييغياة ضاألسييدحة الهفيفيية، ضغيييا ذلييك ميي  التهد ييدات ال
، مث  المتييسئ  المت دييية زسلتاحييسل الا ييوي، ضكييولك ال  ييد اإلنديمييت لدحدض 

. ( 233)األمطييية التييت  واجههييس ز ييض  ضل المط ييية  ضل اإلنديميييةلازمييست 
ف المكتيييب أي يييس ميييد م الم يييس رة األ ايييييية لدتيييالم ضالمصيييسلحة التيييت  ضُكدييه

 .( 234)ييو رس ا  حس  األ اييت

لمجدييف أرمييية الت ييسضل  ااع، أميياز اض ييالل الفتيياة نيييد ا سييت  
أ ايييييس ض مديييست األمييم المتحييدة مي  مكتب األمم المتحدة اإلنديمت لوسط 

لحفظ التالم ضال  ثست التيسسية الهسصة  ت المط ية. ض ت روا الصد ، 
شجع المجدف  دى زيس ة الت سضل ض حد ييد أضلويييست المهييسم زرييك  مت ييس ل 

تحييدة اإلنديمييت لوسييط تييب األمييم المض يتيييم المهييسم زرييك  ضاضييح مييي  مك
يييييس ضمط يييية التيييسح ، ضب ثييية أ اييييييس، ضمكتيييب األميييم المتحيييدة لغييياب أ اي 

األمم المتحدة المتكسمدة المت د ة األز س  لتحييييق ا سييتياار  ييت جمهورييية 
أ اييييييس الوسييي ى، ضب ثييية مطظمييية األميييم المتحيييدة لتحيييييق ا سيييتياار  يييت 

لامييي  ال ييسم لمط ييية  لم  ييوث الهييسصجمهورييية الكونغييو الديمياامييية، ضا
 __________ 

 (231) S/2018/7894ملى  1رداف ، الما ق، األ.  
 . 2ض  1الماجع نفت ، الهد سل  (232) 
 )أ(.  2الهدف  الماجع نفت ، (233) 
 )ب(.  2الماجع نفت ، الهدف  (234) 
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. ( 235)ي  ال يييييسم ل ورضنيييييديال حيييييياات الك ييييياى، ضالم  يييييوث الهيييييسص لامييييي 
ضرحييب المجدييف زسلييد م الميييدم ميي  المكتييب اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس ضميي  
مكتيييب األميييم المتحيييدة لغييياب أ اييييييس ضمط يييية التيييسح  مييي  أجييي  ضضيييع 

حييوع  زمة  ت مط يةاستاا يجية مرتاكة لدتصدي لاس سب الجورية لا
 .( 236)زحياة  رس 

ائسسييييت الصيييييس ر  يييييت ضأ ييييياا، مديييييب المجدييييف،  يييييت ال ييييييسل ال 
، ملييييييى األمييييييي  ال ييييييسم أل يجيييييياي است ااضييييييس 2018آب/أغتيييييي ف  10

اسييتاا يجيس زرييقل ن ييسق ض ييية المكتييب اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس ضأنريي ت ، 
 وصييييستع  ييي   2019آب/أغتييي ف  1ضأل يحيييي  مليييى المجديييف زحديييول 

مكطيية، زمييس  ييت ذلييك  يمييس  تصيي  زس  تييسق  ييت أنريي ة   التحتيي  المأضجيي 
حدة المطفوة  ييت ال دييدال المرييمولة مو ييية المكتييب، أض أل  ييوا ت األمم المت 

 .( 237)صيدهسالمجدف زقضلويست جد دة أض م س  
 
 بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
أنريييق المجديييف ز ثييية األميييم المتحيييدة لديييد م  يييت لي ييييس، زموجيييب  

، متصيييييييا س 2011أ دول/سييييييي تم ا  16المييييييي ر   (2011) 2009اليييييييياار 
زموجب الفص  التسزع م  الميثسق، ضكدفهس مد م الجهييو  الومطييية الدي ييية 
الاامييييية ملييييى اسييييت س ة األميييي  ضالطظييييسم ال ييييسمي  ض  بيييييب سيييييس ة اليييييسنول، 

سييد ة ومطييية، ضبتييط  بيييب المصييسلحة الضإجييااء حييوار سيسسييت جييسمع ض  
الدضليييية، ض  بيييييب حيييييوق اإلنتييييسل ضحمس تهييييس، ض  ييييم ال داليييية ا نتيسلييييية، 

 .( 238)الدضلتضالراضع  ت أنر ة اإلن سم ا نتصس ي، ض طتيق الد م 

المتحييدة ، ا هييو المجدييف زرييقل ز ثيية األمييم 2018ض ييالل  ييسم  
، 2018 موز/ ولييي   13الميي ر   (2018) 2429م  ييت لي يييس الييياار لدييد 

، ضاليييييييياار 2018ول/سييييييي تم ا أ د 13المييييييي ر   (2018) 2434ضاليييييييياار 
. ض يييييييييييت 2018 رييييييييييياي  الثيييييييييييسنت/نو م ا  5المييييييييييي ر   (2018) 2441
، ميييد  المجديييف ض يييية ال  ثييية مييياة ضاحيييدة، لميييدة سيييطة ضاحيييدة، 2018  يييسم
 .( 239)2019أ دول/س تم ا  15حتى 

 __________ 

 (235) S/PRST/2018/17 الفيييياة التيييسز ة. ضانظيييا أي يييًس ،S/PRST/2018/3 ،
  الفياة الثسلثة ضال راضل.

 (236) S/PRST/2018/17.الفياة الثسلثة  راة ،  
 لهسمتة. الماجع نفت ، الفياة ا (237) 
دييد م  ييت لي ييييس، لمبيييد ميي  الم دومييست  يي   ييسري  ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة ل (238) 

  (.2017-2010انظا المالحق التسزية )
 . 1، الفياة (2018) 2434الياار  (239) 

 قكيد   ميي  اليييوي  ،(2018) 2434ضكار المجدف،  ت ناارن  
لدجهييو  المتواصييدة التييت   ييولهس كيي  ميي  ال  ثيية ضالممثيي  الهييسص لامييي  
ال يييسم، ضأ يييس   قكييييد  ق ييييدن له ييية  ميييي  األميييم المتحيييدة مييي  أجييي  لي يييييس 

ف ن ييسق . ض ييت رييوا التيييسق، ضسييع المجديي ( 240)ضا  فييسق التيسسييت الدي ييت
 (2017) 2376   ييت الييياار الو ييية الحسلييية لد  ثيية،  دييى الطحييو المحييد

. ض دييى ضجيي  التحد ييد، نييار المجدييف أل  مييسرس ( 241)ض طسضلهييس زسلتفصييي 
ال  ثة الوسسمة ضالمتس ت الحميدة لتيديم الد م  ت مجااء  مدية سيسسية 

ق التيسسيييت حيييوار أمطيييت ضانتصيييس ي شيييسمدي  لدجمييييع  يييت مميييسر ا  فيييسض 
دي ييييت ض  يييية  ميييي  األمييييم المتحييييدة ميييي  أجيييي  لي يييييس؛ ضمواصييييدة  طفيييييو ال

ا  فيييسق؛ ض ومييييد التا ي يييست التيييت ا هيييو هس حكومييية الو يييسق اليييومطت  يميييس 
 ت ديييييق زسلحوكمييييية ضاألمييييي  ضالرييييي ضل ا نتصيييييس ية، زميييييس  يييييت ذليييييك   يييييم 

لت ييسضل مييع الم ستييست المسلييية الدضلييية؛ ضلتيييديم اإلصييالح ا نتصييس ي زس
  الالحييية ميي  ال مدييية ا نتيسلييية الدي ييية، زمييس  ييت ذلييك  م  ييت المااحيي الييد

 .( 242)ا نتهسزست ال مدية الدستورية ض طظيم

المهييييسم، كييييار المجدييييف،  ييييت ممييييسر الييييييو  ضإلييييى جسنييييب  دييييك  
ثيييية المتمثديييية  ييييت   ييييم الم ستييييست يييييد مهييييسم ال  الترييييغيدية ضاألمطييييية،  قك

الدي ييييية الائيتييييية؛ ض يييييديم الييييد م، مطييييسء  دييييى ال دييييب، ميييي  أجيييي   ييييو يا 
الهييييييدمست األسسسييييييية ضإيصييييييسل المتييييييس دات اإلنتييييييسنية، ض يييييييس لدم ييييييس أل 

ال   طهيييس؛ ض ييييديم اليييد م اإلنتيييسنية؛ ضرصيييد حسلييية حييييوق اإلنتيييسل ضاإلمييي 
لدماان يية ضمكس حيية  غيييا الهسضيي ة لتقمي  األسدحة ضاأل تدة المتصييدة مهييس

انتريييسررس؛ ض طتييييق المتيييس دة الدضليييية ض ييييديم المريييورة ضالمتيييس دة   ميييًس 
لدجهو  التييت  يو رييس حكوميية الو ييسق الييومطت  ييت سيي ي   حييييق ا سييتياار 

لمطييسمق المحييارة ميي  ن  يية  ت المطييسمق الهسرجيية ميي  الطييباع، زمييس  يهييس ا
الدضلييية اإلسيييالمية، لريييسم ) طظييييم  طظييييم الدضلييية اإلسيييالمية  يييت ال يييااق ضا

 .( 243)(الم اضف أي س زسسم  ا ل

ض الضة  دى ذلك،  ت حي  كار المجدف مد هس ملى ال  ثة أل  
 اا ييت  مسمييس المطظييور الجطتييسنت مييوال  تيياة ض  تهييس ضأل  تييس د الحكوميية 

الكسمديية ضالف سليية لدميياأة  ييت ال مديييست التيسسييية، كدييَّف   ت كفسلة المرسركة
دة الحكوميية  ييت حمسييية الطتييسء ضالفتيييست ميي  ال طييف  أي ييس زمتييس ال  ثييةَ 

 __________ 

الماجييع نفتيي ، الفيا ييسل الااز يية ضالتييسز ة ميي  الد  سجيية. ضانظييا الجييبء األضل،  (240) 
  .“ الحسلة  ت لي يس” ، 13اليتم 

  .3ملى  1، الفياات (2017) 2376انظا الياار  (241) 
 . 1، الفياة (2018) 2434الياار  (242) 
 . 2الماجع نفت ، الفياة  (243) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2018/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2434(2018)


 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 480 

 

. ضرحييييب ( 244)(2000) 1325الجطتييييت ضالجطتييييسنت،  مريييييس مييييع الييييياار 
ال  ثيية  ييت اسييت س ة ضجو رييس  ييت ميياامدف المجدييف زسلتيييدم الييوي أحاز يي  
مطغييسزي ضأنحييسء أ يياى ميي    ة ضجو رييس  ييتضبه  هييس الاامييية ملييى اسييت س

لي يييييييس،  يييييي  مايييييييق ال ييييييو ة التدريجييييييية، حتيييييي مس  تييييييمح زيييييي  الظيييييياضف 
. ضمدييب المجدييف ملييى األمييي  ال ييسم أل ي يييد  يييييم مجمو يية ( 245)األمطييية

زسل  ثيية، ضأل  اكييب زرييك   م  األرييداف التفصيييدية لتطفيييو المهييسم المطوميية
ااء ا نتهسزست الدستوري إلج سص  دى اله وات الالزمة إلنسمة التطد 

ضا ر ييييسء زسل مديييية التيسسيييية مييي  متيييسررس الجيييسري، ضأل   ديييغ  ييي  التييييدم 
 .( 246)المحاز نحو  حييق  دك األرداف  ت  يسريان الدضرية

، كيييييار المجديييييف، متصيييييا س (2018) 2441ضبموجيييييب اليييييياار  
  الميثييييسق،  قكيييييد ض ييييية ال  ثيييية  يمييييس  ت دييييق فصيييي  التييييسزع ميييي زموجييييب ال

زرييقل  (2011) 1970زسلت سضل الكسم  مع الدجطة المطرييقة  مييال زييسلياار 
، (2018) 2429. ضبموجيييب اليييياار ( 247)تيييسزع لهيييسلي يييس ض اييييق اله يييااء ال

كيييار المجديييف  قكييييد ضييياضرة  وثييييق  النيييست التطتييييق  يميييس ميييي  ال  ثييية 
ضال مدييية المهتد يية لال حيييس  األ اييييت ضاألميييم المتحييدة  يييت  ار ييور، ضنيييوة 

ميييت، ضب ثيية األمييم المتحييدة  ييت جطييوب األمييم المتحييدة األمطييية الم نتيية أل
ت يييييد ة األز يييييس  لتحيييييييق لمتكسمدييييية المالتيييييو ال، ضب ثييييية األميييييم المتحيييييدة ا

 .( 248)الوس ى ا ستياار  ت جمهورية أ ايييس
 
 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال 
أنرق المجدف ز ثة األمم المتحدة لتيديم المتييس دة ملييى الصييومسل   

. ضشيييييمدت  2013أيسر/ميييييس و    2المييييي ر     ( 2013)   2102زموجيييييب اليييييياار  
ض  تهييس جمديية مهيييسم مطهييس ميييول المتييس ت الحميييدة ليييد م حكوميية الصيييومسل  

م ضالمصيييييسلحة ض ييييييديم المريييييورة  يييييت مجيييييسل  ا  حس يييييية  يييييت  مديييييية التيييييال 
دة  يييت  التيسسيييست ا سيييتاا يجية زريييقل مطيييسء التيييالم ضبطيييسء الدضلييية؛ ضالمتيييس  

الييد م الييوي  يدميي  الجهييست المسنحيية الدضلييية، ض  سيييمس  ييت مجييسلت   طتيييق  
متيييييس دة ن يييييسع األمييييي  ضاألمييييي  ال حييييياي؛ ضالمتيييييس دة  ديييييى مطيييييسء نيييييدرات  

حتيياام حيييوق اإلنتييسل، ض مكييي  الميياأة،  الحكومة ا  حس ية م  أجيي    بيييب ا 
رصييد  ضحمسييية ال فيي ، ضمطييع ال طييف الجطتييت ضالجطتييسنت المييا  ط زييسلطباع؛ ض 

 __________ 

 . 4الماجع نفت ، الفياة  (244) 
 . 5الماجع نفت ، الفياة  (245) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (246) 
 . 16، الفياة (2018) 2441ياار ال (247) 
 . 28، الفياة (2018) 2429الياار  (248) 

ت أض ا نتهسكيييست الما ك ييية ضيييد حييييوق اإلنتيييسل ضالمتيييس دة  ديييى  التجيييسضزا 
 . ( 249)  طهس التحييق  ت  دك التجسضزات أض ا نتهسكست ضاإلمال  

 2408، ا هو المجدييف زرييقل ال  ثيية الييياار 2018ض الل  سم  
 (2018) 2431ضالييييييييييياار  2018آذار/مييييييييييسرس  27الميييييييييي ر   (2018)

. ضميييد  المجديييف ض يييية ال  ثييية لميييدة سيييطة 2018 موز/ وليييي   30المييي ر  
 .( 250)2019 آذار/مسرس 31ضاحدة، حتى 

ضجيييد  المجديييف الو يييية الحسليييية لد  ثييية  ديييى الطحيييو المحيييد   يييت   
، م ييييييييفًس   يييييييسرات جد يييييييدة مليييييييى ز يييييييض مهيييييييسم  ( 2017)   2358اليييييييياار  
  التحد ييد، كييار المجدييف ال دييب الموجيي  ملييى ال  ثيية  جيي . ض دييى ض ( 251) ال  ثيية 

زقل  طفو ض  تهس  دى الص يد   الييومطت ضاإلنديمييت، م يهطييًس  ييت الونييت نفتيي   
يرييم  مواصييدة   بيييب ضجو رييس ضالحفييسظ  دييي   ييت جميييع  أل ذلك  ط غت أل  

الو يييييست ا  حس ييييية األ  ييييسء زمييييس  ييييت ذلييييك  ييييت غييييسلمو ض  ض سصييييمتهس  
. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، ض يييت سييييسق م يييس ة  قكييييد  ( 252) اإل اريييية  ضسيييمايب 

مهمة ال  ثة المتمثديية  ييت  يييديم المرييورة  ييت مجييسل التيسسييست ا سييتاا يجية  
ية الرييسمدة التييت  جيياي زييييس ة الحكوميية، ضالمصييسلحة،  زرييقل ال مدييية التيسسيي 

ضبطييسء التييالم ضبطييسء الدضليية، مييي  المجدييف أل ذلييك  ط غييت أل يرييم  أي ييس  
ر ا  حس ي الم نت، ضاأل مسل التح ياية  نتهسزييست الفتيياة  و مااج ة الدست 

 . ( 253) ، ضإصالح ن سع األم  ض طفيو اله ة ا نتيسلية 2021/ 2020

أرمييية الييد م الييوي  يدميي  ال  ثيية لد مدييية  ضشييد  المجدييف  دييى 
التيسسييية الرييسمدة التييت  جيياي زييييس ة الحكوميية، زمييس  ييت ذلييك نيييسم األمييم 

س ت الحميييدة، م يييفس أل ذلييك  ط غييت أل  اكييب تيي المتحدة م ول جهييو  الم
 دى   بيب سيس ة اليسنول ض طفيو نموذج شييامة جد ييد  تمسشييى مييع األ ييو 

ض الضة  دى ذلك،  يمس  ت دق زس نتهسزييست،  .( 254)مطه  شسم  مزاء األم 
شييد  المجدييف كييولك  دييى أرمييية الييد م الييوي  يدميي  ال  ثيية، مييع التاكيييب 

يدة لالنتهسزست  دى الصيي يد   الييومطت ض ضل ت  دى الدجطة الومطية المت
الييييييومطت ميييييي  أجيييييي  الو ييييييسء مو  تهييييييس الدسييييييتورية،  مريييييييس مييييييع اله يييييية 

 __________ 

ليى لمبيد م  الم دومست     سري  ض ية ز ثة األمم المتحدة لتيديم المتيس دة م (249) 
  (.2017-2012الصومسل، انظا المالحق التسزية )

 . 1، الفياة (2018) 2408الياار  (250) 
،  ( 2014)   2158. ضانظيا أي يس اليياار  2ض    1، الفيا سل  ( 2018)  2408الياار  (251) 

 . 1الفياة  
 . 2، الفياة (2018) 2408الياار  (252) 
 فت . الماجع ن (253) 
 . 3الماجع نفت ، الفياة  (254) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2441(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2408(2018)
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 2021-2017س الصيييييومسل لدفتييييياة ا سيييييتاا يجية التريييييغيدية التيييييت  يو رييييي 
، ض طتيييق 2019ضرييدف  تييجي  الطييس  ي   دييى ن ييسق ال دييد زحدييول  ييسم 

 .( 552) يديم الد م ا نتهسمت الدضلت ملى الصومسل

ض يمس  ت دق ز صالح ن سع األميي ، مدييب المجدييف ملييى ال  ثيية  
أل  ييييوم متييييديم المرييييورة ا سيييتاا يجية ميييي  أجييي  الت جييييي  متطفييييو الييييطه  

  مزاء األم ، زمس  ت ذلك  يتيا زيس ة   سلييية  طتيييق الجهييو  التييت الرسم
  ييولهس الريياكسء الييدضليول ميي  أجيي    ييم ميثييسق األميي ، ضأضلويييست اله يية 

نتيسلييييية، ض طفيييييو ريكيييي  األميييي  الييييومطت، ضالرييييااكة الجد ييييدة ميييي  أجيييي  ا 
. ضمدب المجدف ملى ال  ثيية مواصييدة  يييديم المتييس دة ملييى ( 256)الصومسل
مة ا  حس ية  ت  طتيق الد م الميدم ميي  الجهييست المسنحيية الدضلييية الحكو 

ملييى ن ييسع األميي  امتثييس  لتيسسيية مييول ال طسييية الواج يية  ييت ماا ييسة حيييوق 
نتسل  طد  يديم   م األمم المتحدة ملى نييوات أمطييية غيييا  سز يية لامييم اإل

المتحييدة، زمييس  ييت ذلييك  يي  مايييق  طتيييق األ ييو مييطه  شييسم  مزاء ريكيي  
. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، مديييب ( 257)مييي  ضإسيييداء المريييورة مهيييوا الريييقلاأل

المجدف ملى ال  ثة أل  واص    م الحكومة  ت جهو رس الم وضلة لتطفيو 
ا يجية ض  يية ال ميي  الييومطيتي  لمطييع ضمكس حيية الت يياف ال طيييف، ا ا سييت 

ضذليييييك مييييي  أجييييي    بييييييب نيييييدرة ال ديييييد  ديييييى مطيييييع اإلرريييييسب ضمكس حتييييي ، 
لتبامس هييس الدضلييية، ضنيياارات المجدييف، ضاسييتاا يجية األمييم  تمسشييى مييع ا زمييس

. ضشييييد  المجدييييف  دييييى أرمييييية ( 258)المتحييييدة ال سلمييييية لمكس حيييية اإلررييييسب
  ال  ثة، ضب ثة ا  حس  األ اييت  ت الصومسل، ضمكتب ي   بيب ال النة م 

األمم المتحدة لتيديم الد م  ت الصومسل، ض ايق األمم المتحدة الي يياي، 
. ضمديييب ( 259)ذليييك مييي   يييالل مطتيييدى التطتييييق لديييييس ات ال دييييسزميييس  يييت 

المجدف أي س ملى ال  ثة مواصييدة ال ميي  مييع الريياكسء  دييى  يييديم الييد م 
 يييسزع ا سيييتاا يجت زريييقل التيسسيييست، مييي  أجييي   مكيييي  لضالمريييورة ذات ا

الحكومة ا  حس ية م  الو سء زسلتبامس هس زسإل ارة المسلية التديمة ضالرييفس ة 
ضيي ة لدمتييسءلة، زغييية حييييق غسيييست مطهييس مرسييسء األسييف ميي  أجيي  ضالهس

 .( 260) يد انتهسزست شسمدة  تتم زسلرفس ية
 __________ 

 . 4الماجع نفت ، الفياة  (255) 
 . 6الماجع نفت ، الفياة  (256) 
 . 20الماجع نفت ، الفياة  (257) 
 . 7الماجع نفت ، الفياة  (258) 
 . 9الماجع نفت ، الفياة  (259) 
 . 21الماجع نفت ، الفياة  (260) 

، ميييد  المجديييف اإلذل مطريييا (2018) 2431ضبموجيييب اليييياار  
التيييييسزع مييييي  ز ثييييية ا  حيييييس  األ ايييييييت  يييييت الصيييييومسل زموجيييييب الفصييييي  

، مرج س  ت الونت نفت   دييى اسييتماار الت ييسضل الوثيييق مييي  ( 261)الميثسق
ز ثيييية األمييييم المتحييييدة لتيييييديم المتييييس دة ملييييى الصييييومسل، ضمكتييييب األمييييم 

تييييييديم اليييييد م  يييييت الصيييييومسل، ضب ثييييية ا  حيييييس  األ ايييييييت  يييييت لالمتحيييييدة 
 الصيييومسل، مييي  أجييي    بييييب ال مديييية المريييتاكة   هيييسذ نييياارات اليييييس ات
ال ديييييس، ضكفسليييية ا تييييسق الجهييييو  ال مديس ييييية مييييع مجمو يييية مرييييتاكة ميييي  
األضلويييست ا سييتاا يجية، ض  بيييب  طتيييق الجهييو   ييت الميييدال ضييم  آلييية 

. ضكييار المجدييف كييولك  قكيييد مهميية ال  ثيية ( 262)ميي الطه  الرييسم  مزاء األ
المتمثديية  ييت   ييم  طفيييو الطمييوذج ا  حييس ي أل مييسل الرييامة ضال ميي  مييع 

ة ا  حس  األ اييت  ت الصييومسل ألجيي  كفسليية حمسييية الطتييسء ضالفتيييست ز ث 
ميييي  أ مييييسل ال طييييف الجطتييييت ضالجطتييييسنت، زمييييس  يهييييس أ مييييسل ا سييييتغالل 

 .( 263)الجطتيي ضا نتهسك 
 
 دة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحلمم المتحمكتب األ 
ُأنرئ مكتب األمم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح  ميي   

 2016كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  28ض  14رسيييسلتي  مييي ر تي   يييالل   يييس ل 
مييييي  األمييييي  ال ييييسم ضرئيييييف المجدييييف، ض ييييم ذلييييك مييييدم  مكتييييب الم  ييييوث 

. ضكدييف أ ايييييس الهسص لمط ية التييسح  مييع مكتييب األمييم المتحييدة لغيياب
المجدُف المكتييب زجمديية أمييور مطهييس رصييد الت ييورات التيسسييية  ييت غيياب 

زسلمتس ت الحميدة نيسزة    األمييي  ال ييسم أ ايييس ضمط ية التسح  ضالييسم 
لدمتس دة  ت مطسء التالم، ضمواصييدة جهييو  الحفييسظ  دييى التييالم ض  بيييب 

؛ ضالوسييييسمةاليييييدرات  ضل اإلنديمييييية  ييييت مجييييسلت مطييييع نرييييوب الطبا ييييست 
 ض  بييييب الييييدرات  ضل اإلنديميييية  ديييى مواجهييية األ  يييسر ال يييسماة لدحيييدض 

مييي ؛ ض  ييييم  طفييييو اسيييتاا يجية األمييييم ضالمتدا دييية التيييت  تهييييد  التيييالم ضاأل
المتحيييييييدة المتكسمدييييييية لمط يييييييية التيييييييسح  ض طتييييييييق ا ر  سميييييييست الدضليييييييية 
وق ضاإلنديمييييية؛ ض  بيييييب الحوكميييية الاشيييييدة ضاحتيييياام سيييييس ة اليييييسنول ضحييييي 

سل ض  مييييم ماا يييسة المطظيييور الجطتيييسنت  يييت م يييس رات مطيييع نريييوب اإلنتييي 
 .( 264)التسح الطيبا ست ضإ ار هس  ت غاب أ ايييس ضمط ية 

 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2431الياار  (261) 
 . 25اجع نفت ، الفياة لما (262) 
 . 44ض  42الماجع نفت ، الفيا سل  (263) 
لمبيييد ميي  الم دومييست  يي  الو ييية األضلييية لمكتييب األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس  (264) 

  .2017-2016الماجع، مدحق ضمط ية التسح ، انظا 

https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2431(2018)
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، أصييدر المجدييف ثالثيية ميسنييست رئسسييية زرييقل 2018ض ت  ييسم  
نيتيييييييييييييييسل/أماي   19سنول الثسنت/ طيييييييييييييييس ا ض كييييييييييييييي  30 يييييييييييييييت  المكتييييييييييييييب،

. ضلم يجد  المجدف ض ية المكتب  الل ( 265)2018آب/أغت ف  10 ض
 .( 266)زس ست ااعالفتاة المرمولة 

ل ال  مجدف ض ية المكتب  يمس  ت دق ز ييدة مجييس ت. ضكييار ض ده
كيييييسنول الثسنت/ طيييييس ا  30المجديييييف،  يييييت ال ييييييسل الائسسيييييت الصيييييس ر  يييييت 

،  قكيد   ميي  الكسميي  لدممثيي  الهييسص لامييي  ال ييسم لغيياب أ ايييييس 2018
لى األنر ة الجسرية التييت ي يي دع   د   م ضمط ية التسح ، ضأ اب   

وب الطبا ييييست ضالوسييييسمة ضالمتييييس ت مهييييس المكتييييب  ييييت ميييييس    مطييييع نريييي 
الحمييييدة ضالت يييسضل اإلنديميييت ض ضل اإلنديميييت لم سلجييية األسييي سب الجوريييية 
ض يويييية الييييدرات الم ستيييية، ضأكيييد ضييياضرة مواصيييدة  ييييديم اليييد م ض يييو يا 

زيس َة الت سضل مييي  مكتييب جدف  دى . ضشجع الم( 267)الموار  الكس ية لولك
ة التييييسح  ضمكتييييب األمييييم المتحييييدة األميييم المتحييييدة لغيييياب أ ايييييييس ضمط ييييي 

اإلنديمييت لوسييط أ ايييييس ض رييسُرَكهمس  ييت  حد ييد األضلويييست ض يتيييم المهييسم 
ميطهمس موضوح، م  أج    بيب ندرة المطظمست اإلنديمية ض ضل اإلنديمييية 

أثطييى  دييى مييس ييييوم زيي  مكتييب دحييدض ، ض  دى التصييدي لدتهد ييدات ال ييسماة ل
ييية التييسح  ميي   ميي  مييع المطظمييست األمييم المتحييدة لغيياب أ ايييييس ضمط 

اإلنديميييية ض ضل اإلنديميييية ضميييس ييدمييي  لهيييس مييي  متيييس دة مييي  أجييي    بييييب 
التيييالم ضا سيييتياار  يييت المط يييية، ضنيييون ميييدضر المكتيييب  يييت اإلسيييهسم  يييت 

تحييييديست،   مييييًس هيييسما ضالالتحديييي  ا سييييتاا يجت ضالمتكسمييي  لدفيييياص ضالم
 __________ 

 (265) S/PRST/2018/3 ض ،S/PRST/2018/8 ض ،S/PRST/2018/16.  
د ت ض ييييية المكتييييب لفتيييياة ثييييالث سيييطوا (266)  كييييسنول الثسنت/ طييييس ا  1 ت  متييييد ميييي جيييُ

 ييييالل   ييييس ل رسييييسلتي   ، ميييي 2019كييييسنول األضل/ يتييييم ا  31ملييييى  2017
ميييي  األميييي  ال يييسم ضرئييييف  2016كيييسنول األضل/ يتيييم ا  29ض  27مييي ر تي  
 (.S/2016/1129ض  S/2016/1128المجدف )

 (267) S/PRST/2018/3 .الفياة الثسلثة ، 

. ( 268)لحفييسظ  دييى التييالملجهييو  الجهييست الفس ديية الومطييية ضالمحدييية  ييت ا
ضأنيييييا المجديييييف أي يييييس زسليييييدضر الهيييييسم اليييييوي    يييييي  المكتيييييب  يييييت  يييييو يا 
المتييس دة التيطييية لامسنيية الدائميية لدمجمو يية الهمسسييية لمط ييية التييسح ، 

 .( 269)م هس ضشجع  دى   بيب الت سضل ض يسسم الم دومست

،  2018نيتيييسل/أماي     19ضبموجيييب ال ييييسل الائسسيييت الصيييس ر  يييت   
،  2018آذار/مييسرس    30 ثيية األمييم المتحييدة  ييت لي ايييس  ييت  م ض ييية ز ضب ييد م مييس 

ع المجدييف ض ييية المكتييب ضمدييب ملييي  أل  تيييح متييس ي  الحميييدة، حتييب   ضسييه
 . ( 270) ا نت سء، لحكومة لي ايس ضلدمطتق المييم لامم المتحدة 

آب/أغتيييييي ف  10ضبموجييييييب ال يييييييسل الائسسييييييت الصييييييس ر  ييييييت  
دثهس  وام  م  ميطهس  غيييا ة التت  ح، سدم المجدف زسآلثسر ال سر 2018

إليكولوجيييية ضالكيييوارث ال  ي يييية  ديييى ا سيييتياار  يييت المطيييس  ضالتغيييياات ا
غيياب أ ايييييس ضمط ييية التييسح ، ضشييد   دييى ضيياضرة أل  ق ييو الحكومييست 
ضاألمييييييم المتحييييييدة زسسييييييتاا يجيست مويديييييية األجيييييي   تييييييتطد ملييييييى  يييمييييييست 

مو ، ضمدييب ة  دييى الصيي المهييسما، ميي  أجيي    ييم ا سييتياار ضبطييسء اليييدر 
 ييت ا  ت ييسر  يمييس ي يي دع زيي  ميي  ملى المكتب أل يق و رون الم دومييست 

. ضرحيييييب المجدييييييف أي يييييس زيييييسلجهو  التييييييت   يييييولهس المكتييييييب ( 271)أنرييييي ة
ضالجمس يية ا نتصييس ية لييدضل غيياب أ ايييييس  دييى صيي يد ال ميي  ميي  أجيي  

ررييسب مشااك الماأة زصورة ممطهجة  ت الم س رات الاامية ملييى مكس حيية اإل
 ييسيس  ييت التيييسريا ع الت اف ال طيف، ضمدب مواصييدة م مييسج  دييك اليضمط 

 .( 272)المطتظمة الميدمة م  المكتب
 __________ 

  الماجع نفت ، الفيا سل الثسلثة ضال راضل ضالااز ة ضال راضل. (268) 
 الماجع نفت ، الفياة الااز ة  راة.  (269) 
 (270) S/PRST/2018/8 .الفياة التسز ة ، 
 (271) S/PRST/2018/16.الفياة التسس ة  راة ،  
 الماجع نفت ، الفياة الثسنية  راة.  (272) 

  
 األمريكتان

 بعثة األمم المتحدة للتحقق في كولومبيا 
وجييب لوم يييس زمأنرق المجدُف ز ثَة األمم المتحدة لدتحيق  ت كو  

، ز د انتهييسء ض ييية 2017 موز/ ولي   10الم ر   (2017) 2366الياار 
ز ثيية األمييم المتحييدة  ييت كولوم يييس. ضنييد ُكدهِّفييت ز ثيية التحيييق زجمديية مهييسم 
ي مطهييييس التحيييييق ميييي   طفيييييو  مدييييية م ييييس ة اإل مييييسج التيسسييييت ضا نتصييييس 

الجيييييييل  -س ت أل يييييياا  اليييييييوات المتييييييدحة الثورييييييية الكولوم ييييييية ضا جتميييييي 
األمطيييية الرهصيييية ضالجمس يييية المطصيييوص الرييي  ت، ض طفييييو ال يييمسنست 

 ديهس  ت ا  فسق الطهييسئت إلنهييسء الطييباع ضإحييالل سييالم متييتيا ض ائييم مييي  
الجيييل الريي  ت،  -حكومة كولوم يس ضاليوات المتدحة الثورية الكولوم ية 

 .( 273)2016 ا  راي  الثسنت/نو م 24 ت ونع الم
 __________ 

تحدة لدتحيق  ت كولوم يس، انظا لمبيد م  الم دومست    ض ية ز ثة األمم الم (273) 
 .2017-2016الماجع، مدحق 
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أ دول/سييييي تم ا  13الميييي ر   (2018) 2435ضبموجييييب الييييياار  
، سيييطة ضاحيييدة ، ميييد  المجديييف الو يييية الحسليييية ل  ثييية التحييييق لميييدة2018
. ضأ ييييييياب المجديييييييف كيييييييولك  ييييييي  ( 274)2019أ دول/سييييييي تم ا  25حتيييييييى 

 __________ 

 . 1، الفياة (2018) 2435الياار  (274) 

وميية كولوم يييس ميي  أجيي   مد ييد ض ييية ز ثيية التحيييق است دا ن لد م  مييع حك
 .( 275)ال ا ي ماة أ اى  دى أسسس ا فسق مي  

 __________ 

 ، 16، اليتيم  . ضلمبييد مي  الم دوميست، انظيا الجيبء األضل 2الماجع نفتي ، الفيياة  (275) 
موجهتيييسل مليييى  2016كيييسنول الثسنت/ طيييس ا  19رسييسلتسل مت سزيتيييسل م ر تيييسل ” 

لممثدييييية الدائمييييية لكولوم ييييييس ليييييدى األميييييي  ال يييييسم ضرئييييييف مجديييييف األمييييي  مييييي  ا
   .“ (S/2016/53المتحدة ) األمم

 آسيا
 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان 
أنريييييق المجديييييف ز ثيييييَة األميييييم المتحيييييدة لتييييييديم المتيييييس دة مليييييى  

آذار/مييييييسرس  28الميييييي ر   (2002) 1401أ غسنتييييييتسل زموجييييييب الييييييياار 
ضكدفهييييس زس ضيييي الع زسلمهييييسم ضالمتيييي ضليست المتييييطدة ملييييى األمييييم  2002

م نتيية  ييت أ غسنتييتسل ريثمييس ُي ييس   المتحدة زموجييب ا  فييسق زرييقل  ا ي ييست
منرييييسء الم ستييييست الحكومييييية الدائميييية، الييييوي  ييييم  وني يييي   ييييت مييييول  ييييت 

 .( 276)2001كسنول األضل/ يتم ا  5

ييياار ، مييد  المجدييف ض ييية ال  ثيية زموجييب ال2018ض الل  ييسم  
، لمييدة سييطة ضاحييدة حتييى 2018آذار/مييسرس  8الميي ر   (2018) 2405

 .( 277)ممسرسة التسزيةض يس لد 1920آذار/مسرس  17

ضرحييييييب المجدييييييف،  ييييييت الييييييياار، زسلطتييييييسئ  التييييييت  وصيييييي  مليهييييييس   
 مييال زييسلياار    2017 يجت الوي ُأجيياي لد  ثيية  ييت  ييسم  ااع ا ستاا ا ست  
. ض  ييس المجدييف ملييى  طفيييو التوصيييست التييت  يياج مهييس  ( 278) ( 2017)   3442

ا ست ااع، ألغااع مطهس مواءمة المهسم الفطييية التييت     هييس ال  ثيية   مييس  
ألمييي  ال ييسم  دييى م مييسج مطييع نرييوب الطبا ييست  مييع  قكيييد ا   لجهييو  التييالم 

دة  ييت  ض توية الطبا ست ضبطسء التالم  ت الاكسئب الييثالث ل ميي  األمييم المتحيي 
 . ( 279) أ غسنتتسل، زمس  ت ذلك   مس لحوار مي  الفصسئ  األ غسنية 

 __________ 

ض ية ز ثة األمم المتحدة لتيديم المتيس دة مليى لمبيد م  الم دومست     سري   (276) 
  (.2017-2000 غسنتتسل، انظا المالحق التسزية )أ

الحسلة  ت ” ، 17. ضانظا الجبء األضل، اليتم 4، الفياة  (2018)  2405الياار   (277) 
   .“ أ غسنتتسل

 2344ضالييييييياار  S/2017/696. ضانظييييييا 3، الفييييييياة (2018) 2405الييييييياار  (278) 
  .7، الفياة (2017)

 . 3، الفياة (2018) 2405الياار  (279) 

ضكييار المجدييف  قكيييد أضلويييست ال  ثيية،  دييى الطحييو المحييد   ييت  
لتو يييية ضبيييول المتيييس ت الحمييييدة ليييد م ت اليييييسم زساليييياارات التيييسزية، ضرييي 

 مديييية التيييالم التيييت  يو ريييس أ غسنتيييتسل ض مديييك زمسمهيييس؛ ضالتريييجيع  ديييى 
المجتمييع الييدضلت   مييًس أكثييا ا تييسنًس لاضلويييست  ييت مجييسلت التطمييية  يييديم 

ضالحوكميييية؛ ض  ييييم الت ييييسضل اإلنديمييييت؛ ضرصييييد حسليييية المييييدنيي ، ض  بيييييب 
حييييييوق اإلنتيييييسل؛ ضالت يييييسضل  ضيييييمسل احتييييياامالمتيييييسءلة ضالمتيييييس دة  يييييت 

ضالتطتييييق الوثييييييسل مييييع ز ثيييية الييييد م الومييييد غيييييا اليتسلييييية التييييت  يو رييييس 
األمدتييييت )الطييييس و(، ضكييييولك مييييع ك يييييا الممثدييييي   مطظميييية حدييييف شييييمسل

. ضكييار المجدييف أي ييًس  قكيييد ض ييية ال  ثيية  ييت مجييسل ( 280)المييدنيي  لدطييس و
ك سيرييييم   طظيييييم نفتيييي  أل ذلييي  المتيييس دة ا نتهسمييييية، ضبييييي   يييت الونييييت

ا نتهسزيييييست األ غسنيييييية متيييييتي اًل، زميييييس  يييييت ذليييييك ا نتهسزيييييست ال المسنيييييية 
ضا نتهسزيييست الائسسيييية  يييت  2018الميسم يييست ل يييسم ضانتهسزيييست مجيييسلف 

 .( 281)2019  سم

ضُمدييييييب ملييييييى ال  ثيييييية أي ييييييس  طفيييييييو مييييييس   يييييييى ميييييي  ”مهسمهييييييس  
 طفيييو  يس، ضرييت   ييماألضلوييية“،  دييى الطحييو الييوي جيياى  حد ييدن سييسز  ذات

 مدية كسم  زرقل الت سضل  ت مجسل التالم ضاألميي ، ض  ييم الجهييو  التييت 
لتحتييييي  الحوكميييية ضسيييييس ة اليييييسنول، ض يتيييييا    ييييولهس حكوميييية أ غسنتييييتسل

المتس دات اإلنتسنية ضإيصسلهس، ض  م الجهييو  الاامييية ملييى   بيييب حمسييية 
 ييد وميية  دييى  حد. ضأ ييياا، شييجع المجدييف الحك( 282)األمفييسل المت يياري 

المبيييد ميي  الفيياص لييد م مرييسركة الميياأة  ييت  مدييية التييالم ضمدييب ملييى 
 .( 283)د ال  ثة  يديم الد م  ت روا الص

 
 __________ 

  )أ( ض )ج( ملى )ض(. 6الماجع نفت ، الفياة  (280) 
 . 14)ب( ض  6الماجع نفت ، الفيا سل  (281) 
  .33)ج( ض –)أ( 7الماجع نفت ، الفيا سل  (282) 
 . 39الماجع نفت ، الفياة  (283) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2435(2018)
https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
https://undocs.org/ar/S/2017/696
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2405(2018)
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مركز األمرم المتحردة اإلقليمري للدبلوماسرية الوقائيرة  
 لمنطقة وسط آسيا

أذل المجدف ز نرسء ماكب األمم المتحدة اإلنديمييت لددمدومسسييية  
 15ض  7الل   ييس ل رسييسلتي  ميي ر تي  ط آسيييس ميي   يي الونسئية لمط ية ضس

ة مييي  ، زم يييس ر ( 284)ميييي  األميييي  ال يييسم ضرئييييف المجديييف 2007أيسر/ميييس و 
 __________ 

 (284) S/2007/279  ضS/2007/280لم دوميييست  ييي   يييسري  ض يييية . ضلمبييييد مييي  ا
ماكيب األمييم المتحيدة اإلنديمييت لددمدومسسيية الونسئييية لمط يية ضسييط آسييس، انظييا 

  (.2017-2007المالحق التسزية )

حكومييست المط ييية. ضبهييدف   بيييب نييدرة األمييم المتحييدة  دييى مطييع نرييوب 
الطبا ييست  ييت مط ييية ضسييط آسيييس، ُكدييهِّف الماكييب ز ييد  ميي  المهييسم  رييم  

ذات الصييدة زسلدمدومسسييية قل المتييسئ  التطتيييق مييع حكومييست المط ييية زريي 
الونسئية؛ ضرصد الحسليية  دييى أرع الوانييع ض حديدهييس؛ ضإزيييسء ا  صييسل مييع 

مطظميييست اإلنديميييية مثييي  مطظمييية األمييي  ضالت يييسضل  يييت أضرضبيييس ضمطظمييية ال
شطغهسي لدت سضل. ضأنرئ الماكب ضأسطِّدت ل  ض ية مفتوحة. ض الل الفتاة 

  ت .ض غيياات  دى المجدف أي   المرمولة زس ست ااع، لم  د   

  
 رق األوسطالش 

 دة لتقديم المساعدة إلى العراقبعثة األمم المتح 
أنرييق المجدييف ز ثييَة األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ال ييااق   

لمتييييسندة    ( 2003)   1500زموجييييب الييييياار    2003آب/أغتيييي ف    14 ييييت  
، ض يييس  ( 2003)   1483يييارة زموجييب الييياار  ء مهمت  الم األمي  ال سم  ت أ ا 

.  ( 285) 2003 موز/ ولييي     17لدهيك  ضالمت ضليست الم يطة  ت  يايان الميي ر   
ضشمدت  دك المت ضليست  طتيق أنر ة األمم المتحدة  ييت  مديييست مييس ز ييد  

لمتييس دة اإلنتييسنية ضالمتييس دة  دييى م ييس ة  اق ض يييديم ا انتهييسء الطييباع  ييت ال ييا 
اإل مسر؛ ض رجيع  و ة الالجئي  ضالمرا    ضإ ييس ة مطييسء ا نتصييس  ض هيئيية  

  الم وضلييييية  الظييييياضف الموا يييييية لتحيييييييق التطميييييية المتيييييتدامة؛ ض  يييييم الجهيييييو 
 . ( 286) ضالمحدية إلصالح ضإنرسء الم ستست الومطية 

 2421، مييييد  المجدييييف، زموجييييب الييييياار 2018ض ييييالل  ييييسم  
أشها،  10، ض ية ال  ثة لمدة 2018حبياال/ وني   14الم ر   (2018)

ية التيييت مسرسييية التيييسز ،  سرجيييس ميييولك  ييي  الم2019أيسر/ميييس و  31حتيييى 
 .( 287)شهاا 12لمدة كسل يجاي  يهس التمد د 

 __________ 

 (285) S/2003/715 . 
)أ( مليييى )ر(. ضلمبيييد مييي  الم دوميييست  ييي   8، الفيييياة (2003) 1483الييياار  (286) 

ال ييااق، انظييا المالحييق  يسري  ض ييية ز ثيية األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى 
  (.2017-2000التسزية )

ضضيييحت الو يييست المتحيييدة، زصيييفتهس . ضنييد أ1، الفيييياة (2018) 2421الييياار  (287) 
الجهة اليسئمة  دى الصيسغة،  يت ال ييسل اليوي أ ليى زي  ممثدهيس ز يد التصيويت 

تمد د لمدة  رياة أشيها  يم الدجيوء مليي  كي جااء غييا متكيار  دى الياار، أل ال
 جد يييد الو يييية ميييع  ضرة الميبانيييية، ضذليييك  مسشييييس ميييع  مهيييدف  حتيييي  مواءمييية
، S/PV.8285هيييس التييييييم الهيييسرجت المتيييتي  لد  ثييية )الطتيييسئ  التيييت  وصييي  ملي

  .“ الحسلة المت دية زسل ااق” ، 25األضل، اليتم  (. ضانظا الجبء2الصفحة 

ضرحييب المجدييف،  ييت الييياار نفتيي ، زسلطتييسئ  التييت  وصيي  مليهييس  
 مييييال  2017لمتييييتي  الييييوي ُأجيييياي لد  ثيييية  ييييت  ييييسم يم الهييييسرجت االتيييييي 

  ثيييية لدميييياة ، ضأ ييييس  الطظييييا  ييييت أضلويييييست ال( 288)(2017) 2367زييييسلياار 
. ضنييييار المجدييييف، آ ييييوا  ييييت ا ت ييييسرن آراء ( 289)2007األضلييييى مطييييو  ييييسم 
سص لامي  ال سم لد ااق ضرئيف م الممث  اله، أل ييو ( 290)حكومة ال ااق

ز ثة األمم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ال ييااق ز   ييسء األضلوييية لتيييديم 
ًس، زريييقل   بييييب المريييورة ضاليييد م ضالمتيييس دة مليييى ال يييااق، حكوميييًة ضشييي   

الحييوار التيسسييت الرييسم  لدجمييييع ضالطهييوع زسلمصييسلحة  دييى المتيييتوى 
. ضبسإلضيييس ة مليييى ذليييك، ( 912)ست المحدييييةاليييومطت ض ديييى صييي يد المجتم ييي 

نيييار المجديييف كييييولك أل يييييوم الممثييييُ  الهيييسص ضال  ثييييُة متييييديم المرييييورة 
 ضاليييد م ضالمتيييس دة مليييى التيييد ست ال اانيييية  يييت مجيييس ت متطو ييية  ريييم 
ضضييييع اإلجييييااءات الالزميييية ل يييييد ا نتهسزييييست ضا سييييتفتسءات؛ ضمااج يييية 

الصيييييي يد الت ييييييسضل  دييييييى الدسييييييتور ض طفيييييييو أحكسميييييي ؛ ض يتيييييييا الحييييييوار ض 
اإلنديمييت؛ ضجهييو  مصييالح ن ييسع األميي ، ض ه يييط ض موييي  ض طفيييو ميياام  

. ضأ ييياا، ( 292)م ييس ة م مييسج األ  ييسء التييسزيي   ييت الجمس ييست المتييدحة
 س أل ي م  الممثُ  الهسص ضب ثُة األمم المتحييدة لتيييديم نار المجدف أي 

يتيييا  بيييب ض  ييم ض  المتس دة ملى ال ااق، زسلتطتيق مع الحكومة،  دى   
ميصسلِّ المتس دة اإلنتسنية؛ ض طفيوِّ ماام  لتحتي   يديم الهدمست لريي ب 

 __________ 

 . 5، الفياة (2018) 2421الياار  (288) 
الماجيييع، ، انظييا 2007لمبيييد ميي  الم دوميييست  يي  أضلوييييست الو ييية  ييت  يييسم  (289) 

 ضاض.-، الفص  الهسمف، الجبء األضل2007-2004مدحق 
 . S/2018/430انظا  (290) 
 )أ(.  2، الفياة (2018) 2421الياار  (291) 
 )ب(.  2الماجع نفت ، الفياة  (292) 

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/1483(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/2003/715
https://undocs.org/ar/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/PV.8285
https://undocs.org/ar/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/ar/S/2018/430
https://undocs.org/ar/S/RES/2421(2018)
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ال ااق؛ ضالجهو ِّ الم وضلة  ت مجسل اإلصالح ا نتصس ي ضبطسء اليييدرات 
الظيياضف الموا ييية لدتطمييية المتييتدامة؛ ضمتييسرمستِّ ضكييس ت األمييم  ض هيئيية

نتييييييسل مسييييييية حيييييييوق اإلالمتحييييييدة ضصييييييطس ييهس ضباامجهييييييس؛ ضالمتييييييسءلةِّ ضح
ضاإلصالح الي سئت ضاليسنونت، ض م ِّ  ايق التحييق المطرق  مال زييسلياار 

. ض الضة  دى ذلك، نار المجدف أل ي سل  الممثُ  ( 293)(2017) 2379
متييقلة   ميييم الهييسص ضب ثييُة األمييم المتحييدة لتيييديم المتييس دة ملييى ال ييااق 

ماا يييسة المطظيييور الجطتيييسنت موصيييفهس متيييقلة شيييسمدة ل يييدة ن س يييست  يييت 
جميييع جوانييب ض ييية ال  ثيية، ضأل ييومييس ز سييداء المرييورة لحكوميية ال ييااق 

ة مرسركة الطتييسء ضانهيياامه  ض مثيييده   دييى جميييع ضمتس د هس  دى كفسل
ألمييم المتتويست، ضأل  د مس أي ييس الجهييو  التييت   ييولهس الحكوميية ض ايييق ا

الي اي م  أج    بيب حمسية ال ف ، زمس  ت ذلك م ييس ة  قرييي   المتحدة
 .( 294)األمفسل ضإ س ة م مسجهم

 __________ 

)ج( ض ) (. ضلالمالع  دى م دومست  ي  ض يية  اييق  2الماجع نفت ، الفياة  (293) 
اليتيم  ، انظيا الجيبء التيس س،(2017) 2379التحييق المطرق زموجب الياار 

  الثسنت، ضالجبء التسسع، اليتم الثسلث.
 )ه( ض )ض(. 2، الفياة (2018) 2421الياار  (294) 

 مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان 
أذل المجدييييف ز نرييييسء مكتييييب مطتييييق األمييييم المتحييييدة الهييييسص  

شيي سر/  اا ا  13ض  8 رسييسلتي  ميي ر تي لر ضل ل طسل  يي  مايييق   ييس ل 
. ضأنرييئ المكتييب ضأسييطِّدت ( 295)مييي  األمييي  ال ييسم ضرئيييف المجدييف 2007

ليييي  ض ييييية مفتوحيييية. ضنييييد أنرييييئ مطصييييب المطتييييق الهييييسص ليحيييي  محيييي  
مطصيييب الممثييي  الرهصيييت لاميييي  ال يييسم لجطيييوب ل طيييسل، اليييوي كيييسل نيييد 

ئ  يييت  يييسم  د ِّ  . ض يييالل الفتييياة نييييد ا سيييت ا ( 296)2000ُأنريييِّ اع، ليييم  يييُ
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 مواد ميثاق األمم المتحدة
 الفصل األول )المقاصد والمبادئ( 

 196 ،195 ،1المس ة 
 214 ،213 ،211 ،202 ،199 ،199 ،195 ،2المس ة 

 الفصل الثاني )العضوية(
 225، 220، 219، 6–4الموا  
 ة( )الجمعية العام الفصل الرابع
 221، 11–10 المس  سل
 220، 219، 12–10الموا  
 265، 263، 11المس ة 
 224، 12المس ة 
 230، 220، 219، 15المس ة 
 220، 219، 20المس ة 

 الفصل الخامس )مجلس األمن( 
 220، 219، 23المس ة 
 248، 247، 230، 220، 219، 24المس ة 
 257، 247، 25المس ة 
 260، 247، 26المس ة 
 179، 138، 27المس ة 
 140، 138، 28المس ة 
 450، 419، 29المس ة 
 190، 138، 30المس ة 

 الفصل السادس )حل المنازعات حاًل سلميًا( 
 172، 138، 31المس ة 
 172، 138، 32المس ة 
 263، 38ملى  33الموا  
 295، 294، 286، 282، 33المس ة 
 268، 263، 34المس ة 
 265، 263، 142، 35المس ة 
 302، 294، 286، 282، 36المس ة 
 286، 282، 37المس ة 
 286، 282، 38المس ة 
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 الفصل السابع )فيما يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم واإلخالل به ووقوع العدوان( 
 310، 51ملى  39الموا  
 319، 313، 39المس ة 
 327، 40المس ة 

 420، 370، 367، 330، 311، 41لمس ة ا
 370، 369، 354، 42مس ة ال

 360، 45ملى  43الموا  
 365، 47ض  46المس  سل 
 366، 48المس ة 
 370، 49المس ة 
 371، 50المس ة 
 372، 312، 51المس ة 

 الفصل الثامن )التنظيمات اإلقليمية(
 381 ،52 52المس ة 
 381 ،53 52المس ة 
 381 ،54 52المس ة 

 الفصل العاشر )المجلس االقتصادي واالجتماعي(
 239، 219، 65المس ة 

 الفصل الرابع عشر )محكمة العدل الدولية( 
 220، 219، 93المس ة 
 241، 220، 219، 94المس ة 
 241، 220، 219، 96المس ة 

 الفصل الخامس عشر )األمانة( 
 225 ،220 ،219 ،97المس ة 

 )األمانة( الفصل الخامس عشر 
 303، 294، 265، 263 ،99المس ة 
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 ت لمجلس األمنظام الداخلي المؤقالن
 الفصل األول )االجتماعات(

 140 ،138 ،5-1الموا  
 142 ،2المس ة 
 143 ،142 ،3المس ة 

 الفصل الثاني )جدول األعمال(
 153، 138، 12-6الموا  
 156، 10المس ة 
 156، 11المس ة 

 )التمثيل ووثائق التفويض(الفصل الثالث 
 163، 138، 17-13الموا  

 الفص ل الرابع )الرئاسة( 
 164، 138، 20-18الموا  
 165، 18المس ة 
 165، 19المس ة 

 الفصل الخامس )األمانة( 
 168، 138، 219، 26–21الموا  

 الفصل السادس )تصريف األعمال( 
 170، 138، 27المس ة 
 450، 419، 138، 28المس ة 
 170، 138، 29المس ة 
 170، 138، 30المس ة 
 180، 179، 138، 31المس ة 
 179، 138 ،32المس ة 
 170، 138، 33المس ة 
 179، 138، 36-34الموا  
، 73، 68، 66، 65، 61، 60، 58، 55، 52، 51، 48، 44، 40، 37، 30، 25، 22، 19، 16، 14، 13، 10، 7، 6، 37المس ة 
77 ،79 ،81 ،85 ،89 ،92 ،94 ،99 ،105 ،111  ،113 ،114  ،116 ،117 ،119 ،122 ،127 ،138 ،172 
 181، 180، 138، 38المس ة 
، 73، 68، 66، 65، 61، 60، 58، 55، 52، 51، 48، 44، 40، 37، 30، 25، 22، 19، 16، 14، 13، 10، 7، 6، 39المس ة 
77 ،79 ،81 ،85 ،89 ،92 ،94 ،99 ،105 ،111  ،113 ،114  ،116 ،117 ،119 ،122 ،127 ،138 ،172 ،173 
 180، 138، 229، 220، 40المس ة 
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 غات( الفصل الثامن )الل
 189 ،138 ،47-41الموا  

 الفصل التاسع )علنية الجلسات، المحاضر( 
 140، 138، 57-48الموا  

 الفصل الحادي عشر )العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى( 
 230 ،60المس ة 
 229، 220، 138 ،61المس ة 

 الفصل العاشر )قبول أعضاء جدد( 
 138، 60-58الموا  
 226 ،220 ،60مس ة ال
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 اتخاذ القرارات والتصويت
 179 ،عرض عام

 6 ،انظر أيضا القرارات المحددة
 اتخاذ القرارات بالتصويت 

 182 ، اع  سم
 183 ،ا هسذ الياارات

 184 ،مرسريع الياارات التت لم   تمد
 185 ،القرارات دون تصويتاتخاذ 

 187 ،إثيوبيا، بيانات
 أستراليا، بيانات، 189

 189 ،تحاد الروسي، بياناتاال
 الرئيس 

 180 ، د  الياارات ضال يسنست
 187 ،2017آب/أغت ف   30موكاة م ر ة 

 189 ،188 ،السويد، بيانات
 187 ،الصين، بيانات

 183 ،القرارات المتخذة بدون إجماع
 186 ،الكويت، بيانات
 188 ،ألمانيا، بيانات

 189 ،المكسيك، بيانات
 187 ،اليابان، بيانات

 إندونيسيا، بيانات، 189
 أوكرانيا، بيانات، 189

 187 ،186 ،إيطاليا، بيانات
 189 ،بنغالديش، بيانات

 189 ،188 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 187 ،بيرو، بيانات

 183 ،يبين الطابع اإلجرائي للمسألة تصويت
 181 ،38تقديم مشاريع القرارات وفقا للمادة  

 186 ،ذكرة الرئيستنفيذ م 
 189 ،أفريقيا، بياناتجنوب 

 186 ،جورجيا، بيانات
 187 ،سنغافورة، بيانات

 187 ،شيلي، بيانات
 181 ،صياغة مشاريع القرارات
 189 ،187 ،غينيا االستوائية، بيانات
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 180 ،قرارات مجلس األمن
 189 ،كوبا، بيانات

 188 ،187 ،كوستاريكا، بيانات
 ليختنشتاين، بيانات، 189

 181 ،افسةمشاريع قرارات المتن
 182 ،مشاريع قرارات قدمتها دول غير أعضاء

 188 ،مصر، بيانات
 مناقشة بشأن، 186

 نيوزيلندا، بيانات، 187
 (2018ام إثيوبيا )عضو في مجلس األمن في ع

 187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 446 ،445 ،اناتأجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بي

 258 ،ار الشامل، بياناتأسلحة الدم
 408 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات

 152 ،151 ،االجتماعات، بيانات
 124 ،الدوليين، بياناتاألخطار التي تهدد السالم واألمن 

 169 ،األمانة العامة، بيانات
 278 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 

 353 ،349 ،348 ،346 ،حة، بياناتي على استخدام القوة المسلالتدابير التي ال تنطو 
 389 ،253 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات

 412 ،408 ،406  ،405 ،401 ،399 ،398 ،389 ، 386 ،اإلقليمية، بياناتالتنظيمات 
 237 ،الجمعية العامة، بيانات

 399 ،398 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات
 الحالة في السو دان وجنوب السودان، بيانات، 348، 349، 399، 401، 412

 446 ،445 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 253 ،الحالة في الشرق األوسط، جمهورية إيران اإلسالمية، بيانات
 406 ،405 ، 353 ،بياناتالحالة في الصومال، 

 376  ،373 ،اع عن النفس، بياناتالدف 
 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات

 401 ،399 ،398 ،305 ،301 ،300 ،مية، بياناتتسوية المنازعات بالوسائل السل
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 324، 325

 210 ،تعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهديد باس 
 389 ،386 ،255 ،253 ،سالم واألمن الدوليين، بياناتصون ال

 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 408 ،406 ،405 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 258 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات
 إحاطات
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 113 ،113 ،الجلسات
 112 ،النظر في المسائل

 147 ، 114 ،113 ،عدل الدوليةمحكمة ال
 113  ،منظمة األمن والتعاون في أوروبا

 إحالة المنازعات إلى مجلس األمن

 265 ،عرض عام
 267 ،266 ،2018أيار/مايو  17االتحاد الروسي، رسالة مؤرخة 

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 267
 267 ،2018ن الثاني/يناير كانو  18اإلمارات العربية المتحدة، رسالة مؤرخة 

 267 ،مين العاماأل
 267 ،2018نيسان/أبريل  4البحرين، رسالة مؤرخة 

 الجمعية العامة، 268
 267 ،266 ،الحالة في ميانمار

 الدول األعضاء، 265
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16السويد، رسالة مؤرخة 
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16الكويت، رسالة مؤرخة 

 المملكة المتحدة 
 رسسلة م ر ة 13 آذار/مسرس 2018، 266، 267

 267 ،2018األضل/أكتوبا  راي   16رسسلة م ر ة 
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر   16الواليات المتحدة، رسالة مؤرخة 

 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16بولندا، رسالة مؤرخة 
 267 ،2018ل/أكتوبر تشرين األو 16بيرو، رسالة مؤرخة 

 267 ،2018كانون األول/ديسمبر  14مؤرخة صربيا، رسالة 
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16 فرنسا، رسالة مؤرخة
 267 ،2018كانون الثاني/يناير  2قطر، رسالة مؤرخة 

 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16كوت ديفوار، رسالة مؤرخة 
 267 ،2018ول/أكتوبر تشرين األ 16هولندا، رسالة مؤرخة 

 أذربيجان

 207 ،ر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بياناتحظ
 أرمينيا

 الدفاع عن النفس 
 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377

 378  ،2018أيسر/مس و  3رسسلة م ر ة 
 198 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات

 إريتريا
 353 ،تخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي ال تنطوي على اس
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 336 ،335 ،332 ،331 ،لجزاءات المفروضة علىا
 353 ،الحالة في الصومال، بيانات

 إسبانيا
 299 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323
 أستراليا

 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 304 ،بيانات تسوية المنازعات بالوسائل السلمية،

 254 ،، بياناتصون السالم واألمن الدوليين
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 إستونيا

 227 ،إجراءات اختيار األمين العام وتعيينه، بيانات
 227 ،222 ،الجمعية العامة، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيان ات، 322
 362 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 إسرائيل
 376 ،لبنان، بيانات -األوسط  الحالة في الشرق 

 125 ،82 ،79 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 376 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 178 ،المشاركة، بيانات
 143 ،2018آذار/مارس  31جلسات، رسالة مؤرخة 

 لدمار الشاملأسلحة الدمار الشامل. انظر أسلحة ا
 258 ،إثيوبيا، بيانات

 115 ،اتإحاط
 258 ،الروسي، بياناتاالتحاد 

 116 ،األمين العام، إحاطات
 144 ،116 ،الجلسات

 259 ،258 ،السويد، بيانات
 258 ،المملكة المتحدة، بيانات
 258 ،الواليات المتحدة، بيانات

 258 ،بولندا، بيانات
 260 ،تنظيم التسلح

 جدول األعمال، 155، 160
 258 ،فرنسا، بيانات

 258 ، األمن وتنفيذهامجلس  قبول قرارات
 كازاخستان 

 116 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  2رسسلة م ر ة 
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 موكاات مفسريمية، 116
 258 ،كوت ديفوار، بيانات

 422 ،لجان مجلس األمن، إحاطات
 258 ،هولندا، بيانات

 t ""، 7\أفرقة الخبراء. انظر الحاالت المحددة"

 أفريقيا، السالم واألمن في
 6 ،لبلدان المحددةاانظر أيضا 

 408 ،إثيوبيا، بيانات
 406 ،االتحاد األفريقي، بيانات
 407 ،االتحاد األوروبي، بيانات
 407 ،االتحاد الروسي، بيانات

 41 ،األمين العام، تقارير
 406 ،التنظيمات اإلقليمية

 149 ،40 ،الجلسات
 223 ،الجمعية العامة، توصيات

 408 ،السويد، بيانات
 41 ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  9ؤرخة رسالة مالصين، 

 الفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها 
 433 ،عرض عام
 422 ،محسمست

 101 ،(2018) 2439القرار 
 101  ،41 ،39 ،(2018) 2439القرار 
 102 ،(2018) 2439القرار 
 181 ،(2018) 2439القرار 
 438 ،(2018) 2445القرار 

 438 ،بعوث الخاص لألمين العام للقرن األفريقيالم
 406 ،المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بيانات

 102 ،101 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 108 ،المرأة والسالم واألمن

 39 ،المستشار الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل، إحاطات
 407 ،المتحدة، بيانات المملكة

 37 ،النظر في المسائل
 408 ،الواليات المتحدة، بيانات

 408 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 جدول األعمال، 158

 عمليات حفظ السالم، 406
 407 ،فرنسا، بيانات
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 407 ،كازاخستان، بيانات
 408 ،كوت ديفوار، بيانات

 441 ،39 ،لجنة بناء السالم، إحاطات
 40 ،رات والجريمة، إحاطاتلمتحدة المعني بالمخدمكتب األمم ا

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 406
 أفغانستان

 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 56 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 بعثة مجلس األمن إلى 
 269 ، اع  سم
 270 ،115 ،محسمست
 انظر حركة طالبان حركة طالبان. 

 387 ،بيانات صون السالم واألمن الدوليين،
 إكوادور

 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 اإلبادة الجماعية

 437 ،(2018) 2406القرار 
 437 ،المستشار الخاص لألمين العام المعني بمنع اإلبادة الجماعية

 االتحاد األفريقي
 406 ،ناتأفريقيا، السالم واألمن في، بيا 

 132 ،اإلقليمية، إحاطاتالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون 
 التنظيمات اإلقليمية 

 406 ،ميسنست
 388 ،386 ،صول التالم ضاألم  الدضليي 
  مديست حفظ التالم، 384

 150 ،الجلسات
 121 ،89 ،41 ،33 ،20 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 99 ،اللجنة الدولية للصليب األحمر
 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. انظر بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 

 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 414 ،413 ،تقديم التقارير

 406 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 االتحاد األوروبي

 6 ،انظر أيضا البلدان المحددة
 407 ،بياناتأفريقيا، السالم واألمن في، 
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 358 ،ة، بياناتالتدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلح
 407 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 134 ،129 ،128 ،127 ،117 ،99 ،94 ،89 ،81 ،61 ،55 ،51 ،41 ،20 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 301 ،296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 205 ،ديد باستعمالها، بياناتوة أو الته حظر استعمال الق

 117 ،اتعدم االنتشار، إحاط
 407 ،358 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 االتحاد الروسي )عضو دائم في مجلس األمن(

 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 446 ،444 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات

 إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 2018، 266، 267
 258 ،لحة الدمار الشامل، بياناتأس

 407 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 124 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، مشاريع قرارات

 التحقيقات وتقصي الحقائق 
 280 ،2018ا كسنول الثسنت/ طس   22رسسلة م ر ة 

 رسسلة م ر  ة 21 آذار/مسرس 2018، 280
 282 ،277 ،275 ،274 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 359 ،358 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 390 ، 389 ،253 ،لمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بياناتالتعاون مع ا 

 412 ،411 ،407  ،401 ،400 ،398 ،390 ،389 ، 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 الجلسات 

 152 ،ميسنست
 143 ،2018أيسر/مس و  17رسسلة م ر ة 

 238 ،235 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات
 61 ،الحالة في البوسنة والهرسك، بيانات

 398 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات
 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 349، 400، 401

 سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 446 ،444 ،282 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 276
 مرسريع ناارات.، 444

 376 ،لبنان، بيانات -األوسط  الحالة في الشرق 
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 اليمن،  مشاريع قرارات، 72، 77—ق األوسط الحالة في الشر
 سوريا —لشرق األوسط الحالة في ا
 70 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 70، 74
 6 ،5 ،الحالة في الصحراء الغربية، بيانات 

 352 ،الحالة في الصومال، بيانات
 64 ،الحالة في أوكرانيا، بيانات

 412 ،411 ، بيساو، بيانات - الحالة في غينيا
 352 ،351 ،44 ،في ليبيا، بيانات الحالة

 الحالة في مالي، بيانات، 48
 الحالة في ميانمار 

 251 ،58 ،ميسنست
 281 ،58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 

 390 ،الحالة في نيكاراغوا، بيانات
 50 ،بياناتالحالة في هايتي، 

 376 ،375  ،374 ،الدفاع عن النفس، بيانات
 166 ،بياناتالرئاسة، 

 241 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 359 ،مدنيون في النزاعات المسلحة، بياناتال

 198 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات
 المشاركة 

 179 ،ميسنست
 178 ،2014نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 

 401 ،400 ،398 ،302 ،298 ،297 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323، 324، 326

 163 ،162 ،162 ،161 ،جدول األعمال، بيانات
 211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،204 ،203 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 67 ،دة، بياناتموجهة من المملكة المتح  2018آذار/مارس  13رسالة مؤرخة 
 159 ،عمال، جدول األ 2014نيسان/أبريل  13رسالة مؤرخة 

 صون السالم واألمن الدوليين 
 390 ،389 ،387 ،375 ،255 ،253 ،251 ،127 ،ميسنست

 128 ،2018حبياال/ وني    1رسسلة م ر ة 
 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات

 407 ،358 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 258 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 79 ،دة لمراقبة فض االشتباك، مشاريع قراراتقوة األمم المتح
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 األجهزة الفرعية لمجلس األمن
 450 ،419 ،عرض عام

 6 ،المحددةانظر أيضا اللجان 
 443 ،اقترح إنشاؤها لكنها لم تنشأ

 422 ،اإلحاطات اإلعالمية المقدمة من رؤساء
 433 ،عاملةاألفرقة ال
 انظر لجان مجلس األمن اللجان. 

 436 ،اللجان المخصصة
 6 ،انظا أي س الدجسل المحد ة

 160 ،جدول األعمال، إحاطات
 231 ،عالقات الجمعية العامة

 عمليات حفظ السالم. انظر عمليات حفظ السالم 
 435 ،هيئات التحقيق

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين
 124 ،بياناتإثيوبيا، 

 267 ، إحالة المنازعات إلى مجلس األمن
 124 ،روسي، مشاريع قراراتاالتحاد ال

 األمين العام 
 123 ،محسمست
 305 ،ميسنست

 277 ،الحقائقالتحقيقات وتقصي 
 304 ،التسوية السلمية للمنازعات

 385 ،التنظيمات اإلقليمية
 125 ،الجلسات

 373 ،الدفاع عن النفس
 124 ،السويد، بيانات
 124 ،الصين، بيانات
 124 ،الكويت، بيانات

 123 ،مين العام إلى سوريا، إحاطاتالمبعوث الخاص لأل
 101 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 109 ،المرأة والسالم واألمن
 123 ،الممثلة السامية لشؤون نزع السالح، إحاطات

 المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، إحاطات، 124
 122 ،النظر في المسائل

 250 ،122 ،بيانات رئاسية
 124 ،بيرو، بيانات

 للسلم انظر تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد تقرير ما إذا كان. 
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 319، 325
 جدول األعمال، 156، 161

 208 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها
 124 ،فرنسا، بيانات

 اإلسالمية في العراق والشام رائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الج
 277 ،122 ،محسمست

 125 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  15رسسلة م ر ة 
 124 ،كازاخستان، بيانات

 124 ،مشاريع القرارات التي لم تعتمد
 324 ،مين العام، إحاطاتنائبة األ

 124 ،هولندا، بيانات
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين.

 انظر اإلرهاب اإلرهاب. 
 t ""، 7\األراضي العربية المحتلة. انظر البلدان المحددة"

 األرجنتين

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 365
 359 ،358 ،القوة المسلحة، بيانات التدابير التي تنطوي على استخدام
 347 ،تخدام القوة المسلحة، بياناالتدابير التي ال تنطوي على است

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 376 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 376  ،375 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 359 ،المدنيون في النزاعات المسلحة، بيانات
 298 ،295 ،لمنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوية ا

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322
 375 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 365 ،358 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 األردن

 227 ،الجمعية العامة، بيانات
 260 ،قضية فلسطين، بيانات -األوسط   الحالة في الشرق 

 227 ، يرالعضوية في األمم المتحدة، تقار 
 260 ،ات المجلس وتنفيذها، بياناتقبول قرار 
 اإلرهاب

 111 ،األمين العام، تقارير
 331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة ضد

 111 ،الجلسات
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 111 ،السويد، بيانات
 434 ،الفريق العامل

 109 ،المرأة والسالم واألمن
 111 ،النظر في المسائل

 331 ،111 ،بيانات رئاسية
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 319

 جدول األعمال، 161
 422 ،لجان مجلس األمن، إحاطات

 انظر مكافحة اإلرهاب مكافحة اإلرهاب. 
 األسلحة الكيميائية

 443 ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 325

 66 ،مارس موجهة من المملكة المتحدة/آذار 13رسالة مؤرخة 
 443 ،مشاريع القرارات التي لم تعتمد

 انظر عدم االنتشاراألسلحة النووية. 

 األصوات المعارضة. انظر مشاريع القرارات التي لم تعتمد
 األطفال والنزاع المسلح

 95 ،النتهاكات والمطالبة بوقفهاإدانة ا
 94 ،األمين العام، تقارير

 331 ،ي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحةالت التدابير
 385 ،التنظيمات اإلقليمية

 145 ،94 ،الجلسات
 96 ،الحالة في أفغانستان

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 96، 97
 95 ،الحالة في الشرق األوسط

 95 ،لصومالالحالة في ا
 97 ،96 ،الحالة في العراق

 97 ،96 ،95 ،مقراطية(الدي -)جمهورية  الحالة في الكونغو 
 95 ،الحالة في بوروندي

 97 ،96 ،95 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 الحالة في مالي، 95، 96، 97

 94 ،2018حزيران/يونيه  21السويد، رسالة مؤرخة 
 طفال والنزاع المسلح الفريق العامل المعني باأل

 434 ،عرض عام
 422 ،محسمست

 97 ،96 ،(2018) 2399القرار 
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 96 ،(2018) 2405القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2406القرار 
 95 ،(2018) 2408القرار 
 97  ،96 ،95 ،(2018) 2409القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2416القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2421القرار 
 97  ،96 ،95 ،(2018) 2423القرار 
 101 ،(2018) 2427 القرار
 101 ،100 ،97  ،96 ،94 ،(2018) 2427القرار 
 102 ،(2018) 2427القرار 
 102 ،(2018) 2427القرار 
 182 ،(2018) 2427القرار 
 249 ،(2018) 2427القرار 
 331 ،(2018) 2427القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2428القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2429القرار 
 95 ،(2018) 2431القرار 
 96 ،(2018) 2442القرار 
 97 ،96 ،(2018) 2445القرار 
 96 ،95 ،(2018) 2448القرار 

 102 ،101 ،100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 92 ، الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاع المسلح، إحاطات

 92 ،النظر في المسائل
 96 ،تدابير حماية األطفال

 جدول األ عمال، 156، 160
 96 ،والبرامجخطط العمل 

 96 ،ال وتحليلها واإلبالغ عنهارصد االنتهاكات المرتكبة ضد األطف 
 97 ،صون السالم واألمن الدوليين

 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 96
 97 ،فرض تدابير ضد مرتكبي االنتهاكات والتجاوزات ضد األطفال

 442 ،لجنة بناء السالم
 95 ،أفريقيا منطقة وسط

 92 ،لمتحدة للطفولة، إحاطاتمنظمة األمم ا
 433 ،األفرقة العاملة

 433 ،انظر أيضا األفرقة المحددة
 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين

 90 ،إحاطات
 92 ،األمين العام، مذكرات
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 92 ،الجلسات
 228 ،227 ،ق برالجمعية العامة، إجراءات فيما يتعل 

 92 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 228 ،(2018) 2422القرار 

 184  ،92 ،91 ،(2018) 2422ار القر 
 436 ،(2018) 2422القرار 

 90 ،النظر في المسائل
 92 ،بيرو، مشروع قرار

 227 ،تعيين المدعي العام والقضاة
 436 ،تعيين المدعي العام والقضاة

 جدول األعمال، 160
 رئيس اآللية 

 92 ،2018نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 
 92 ،2018أيسر/مس و  17رسسلة م ر ة 
 92 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  19رسسلة م ر ة 
 رئيس مجلس األمن 
 228 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  16رسسلة م ر ة 
 رئيس مجلس األمن 
 91 ،ميسنست رئسسية
 رئيس مجلس األمن 
 435 ،2018 ا ش سر/  اا  2موكاة م ر ة 
 رئيس مجلس األمن 
 436 ،ميسنست رئسسية

 256 ،، بياناتصون السالم واألمن الدوليين
 اإلمارات العربية المتحدة

 267 ،2018كانون الثاني/يناير  18إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 
 260 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة 13 حزيران/يونيه 2018، 378
 296 ،ياناتتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ب
 260 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 األمانة العامة لألمم المتحدة

 168 ،عرض عام
 169 ،إثيوبيا، بيانات

 227 ،إجراءات االختيار والتعيين
 446 ،2018نيسان/أبريل  11ُتنشأ، رسالة مؤرخة  لكنها لم أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها  

 267 ، إحالة المنازعات إلى مجلس األمن
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 إستونيا، بيانات، 227
 116 ،أسلحة الدمار الشامل، إحاطات

 41  ،أفريقيا، السالم واألمن في، تقارير
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين 

 123 ،محسمست
 305 ،ميسنست

 111 ،راإلرهاب، تقاري
 األطفال والنزاع المسلح، تقارير، 94

 اآللية الدولية لتصريف األعمال الم تبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، مذكرة، 92
 األمنية انظر األمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات . األمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات األمنية

 انظر األمين العام المساعد لعمليات حفظ السالم مساعد لعمليات حفظ السالم.  األمين العام ال
انظر األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية ومنسق  . العام المساعد للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ األمين 

 اإلغاثة في حاالت الطوارئ 
 انظر األمين العام المساعد للشؤون السياسية سية. ام المساعد للشؤون السيااألمين الع

 169 ،البرازيل، بيانات
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 271 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 272 ،الياارات المت دية مي
 274 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  19رسسلة م ر ة 

 274 ،2018ش سر/  اا ا   9م ر ة رسسلة 
 تعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ال

 133 ،محسمست
 133 ، يسريا

 164  ،التفويض، تقارير التمثيل ووثائق
 386 ،التنظيمات اإلقليمية، إحاطات

 الحالة في أفغانستان، تقارير، 55، 56
 الحالة في البوسنة والهرسك 

 61  ،2018أيسر/مس و  2رسسلة م ر ة 
 61 ،2018ضل/أكتوبا  راي  األ 30رسسلة م ر ة 

 الحالة في السودان وجنوب السودان
 25 ، يسريا

 32 ،2018أغت ف آب/ 20رسسلة م ر ة 
 سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  

 446 ،.2018نيتسل/أماي   11رسسلة م ر ة  
 سوريا —الحالة في الشرق األوسط 
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 76 ،75 ،74 ،73 ، يسريا
 73 ،2018ش سر/  اا ا   1رسسلة م ر ة 

 ر سسلة م ر ة 28 آذار/مسرس 2018، 74
 75 ،2018آب/أغت ف  28رسسلة م ر ة 
 76 ،2018اي  األضل/أكتوبا  ر 29رسسلة م ر ة 

 قضية فلسطين —الحالة في الشرق األوسط 
 80 ،محسمست
 80 ، يسريا

 79 ،تموز/يوليه 30رسالة مؤرخة   ،لبنان—الحالة في الشرق األوسط 
 6 ،ارير الحالة في الصحراء الغربية، تق

 الحالة في الصومال 
 11 ،10 ، يسريا

 11 ، 2018 موز/ ولي   5رسسلة م ر ة 
 الحالة في العراق، تقارير، 85، 86

 الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 17 ،16 ، يسريا

 17 ،2018حبياال/ وني    1رسسلة م ر ة 
 17 ،2018 موز/ ولي   18رسسلة م ر ة 
 17 ،2018غت ف آب/أ   7رسسلة م ر ة 

 الحالة في بوروندي، تقارير، 13
 20 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تقارير

 37 ،الحالة في غرب أفريقيا، تقارير
 23 ،22  ،بيساو، تقارير - الحالة في غينيا

 60 ،قبرص، تقاريرالحالة في 
 62 ،الحالة في كوسوفو، تقارير

 الحالة في كولومبيا 
 52 ، يسريا
 52 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  5م ر ة  رسسلة

 52 ،2017كسنول األضل/ يتم ا  8رسسلة م ر ة 
 44 ،في ليبيا، تقاريرالحالة 

 الحالة في مالي 
 48 ، يسريا

 274 ،2018الثسنت/ طس ا كسنول  19رسسلة م ر ة 
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 274 ،2018ش سر/  اا ا   9رسسلة م ر ة 
 57 ،الحالة في ميانمار، إحاطات

 51 ،ايتي، تقاريرالحالة في ه
 74 ،41 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 إشارات إلى المادة 51، 377الدفاع عن النفس،  
 168 ،السويد، بيانات

 406  ،الخماسية لمنطقة الساحل، تقاريرالقوة المشتركة التابعة للمجموعة 
 المدنيون في النزاعات المسلحة 

 98 ،محسمست
 99 ، يسريا

 المرأة والسالم واألمن 
 104 ،محسمست
 299 ،ميسنست
 105 ، يسريا

 197 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات
 198 ،اة في الحقوق وتقرير المصير، تقاريرالمساو 

 انظر األفراد المحددين"\ t ""، 7المستشارون والمبعوثون والممثلون الخاصون.  
 169 ،المملكة المتحدة، بيانات

 169 ،أوروغواي، بيانات
 468 ،ة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي، تقريربعث

 462 ،2018تموز/يوليه  18ورية الكونغو الديمقراطية، رسالة مؤرخة ة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهبعثة منظم
 169 ،بلجيكا، بيانات

 بناء السالم والحفاظ عليه 
 120 ،محسمست
 121 ، يسريا

 169 ،بولندا، بيانات
 169 ،بيرو، بيانات

 تشرك تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، القرارات التي 
 290 ، اع  سم

 استهدام المس ة 99، 303
 293 ،التحديست ال سماة لدحدض 

 291 ،منهسء ال طف
 304 ،302 ،ميسنست

 293 ،  م ا نتيسل التيسست ضبطسء التالم
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 291 ،ض مديست المصسلحة  م ال مديست التيسسية 
 292 ،  م  توية المطسز ست الم دية

 284 ، ضر الوسسمة
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 326

 168 ،تنفيذ مذكرة الرئيس
 209 ،204 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 284 ،دور الوساطة
 صون السالم واألمن الدوليين 

 386 ،345 ،297 ،محسمست
 295 ،255 ،ميسنست
 129 ، يسريا

 128 ، 2018آذار/مسرس   2رسسلة م ر ة 
 118 ،تقارير عدم االنتشار،

 عمليات حفظ السالم 
 364 ،86 ،محسمست
 364 ،ميسنست

 87  ،م س رة ال م  م  أج  حفظ التالم
 168 ،فرنسا، بيانات

 169 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 463 ،2018آب/أغسطس  20ألمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي، رسالة مؤرخة قوة ا

 472 ،2018تموز/يوليه  30مؤرخة قتة في لبنان، رسالة قوة األمم المتحدة المؤ 
 471 ،قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص، تقرير
 79 ،قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك، تقارير

 227 ،كوبا، بيانات
 169 ،كوت ديفوار، بيانات

 478 ،مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا، تقارير
 أفريقيا منطقة وسط 
 25 ، يسريا

 24 ،2018آب/أغت ف  28ض  24رسسلتسل م ر تسل 
 نيوزيلندا، بيانات، 169

 األمين العام. انظر األمانة العامة لألمم المتحدة
 قانون والمؤسسات األمنيةاألمين العام المساعد لسيادة ال

 129 ،89 ،7 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 88 ،86 ،عمليات حفظ السالم، إحاطات
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 العام المساعد لعمليات حفظ السالماألمين 
 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28

 49 ،الحالة في هايتي، إحاطات
 51 ،41 ،33 ،32 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 العام المساعد للشؤون اإلنسانية ونائبة منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ  األمين

 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28
 63 ،الحالة في أوكرانيا، إحاطات
 75 ،73 ،66 ،65 ،32 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 األمين العام المساعد للشؤون السياسية

 252 ،ورية إيران اإلسالمية، إحاطاتجمه -الحالة في الشرق األوسط  
 73 ،إحاطات ،جمهورية إيران اإلسالمية—الحالة في الشرق األوسط 

 80 ،إحاطات ،قضية فلسطين—حالة في الشرق األوسط ال
 57 ،الحالة في ميانمار، إحاطات
 82 ،79 ،58 ،23 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 ألبانيا
 301 ،ناتتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيا

 البحرين

 إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل  2018، 267
 241 ،قتصادي واالجتماعي، بياناتالمجلس اال

 البرازيل

 169 ،األمانة العامة، بيانات
 359 ،357 ،356 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 415 ،ياناتالتنظيمات اإلقليمية، ب
 236 ،235 ،الجمعية العامة، بيانات

 375 ،374  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات
 359 ،لنزاعات المسلحة، بياناتنيون في االمد

 271 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 298 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 415 ،تقديم التقارير، بيانات
 208 ،206 ،202 ،د باستعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهدي 

 375 ،357 ،256 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات
 البرتغال

 152 ،االجتماعات، بيانات
 236 ،الجمعية العامة، بيانات

 241 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322
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 ة الخاصةالبعثات السياسي
 473 ،عرض عام

 6 ،انظر أيضا البعثات المحددة
 223 ،الجمعية العامة، توصيات

 473 ،ديد الوالياتتم
 واليات 

 473 ، اع  سم
 475 ،أ ايييس

 476 ،األمايكيتسل ضآسيس ضالراق األضسط
 البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة

 األرجنتين، بيانات، 365
 364 ،األمين العام، بيانات

 363 ،التشاور مع
 365 ،364 ،الصين، بيانات

 361 ،(2018) 2436القرار 
 364 ،بياناتالكويت، 

 364 ،ة، بياناتالمملكة المتحد 
 365 ،النرويج، بيانات
 364 ،اليابان، بيانات
 364 ،إيطاليا، بيانات
 365 ،تايلند، بيانات

 365 ،المتحدة(، بيانات -تنزانيا )جمهورية 
 363 ،ستنفيذ مذكرة الرئي 
 364 ،سلوفاكيا، بيانات

 عمليات حفظ السالم، 364
 364 ،غواتيماال، بيانات

 365 ،364 ،فرنسا، بيانات
 363 ،قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك، التشاور مع

 364 ،كوت ديفوار، بيانات
 364 ،مصر، بيانات
 365 ،نيبال، بيانات

 البوسنة والهرسك

 92 ،61 ،كةالدعوات الموجهة للمشار 
 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 التحقيقات وتقصي الحقائق

 268 ،عرض عام
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 6 ،ا الكيانات المحددة أو الحاالت المحددةانظر أيض 
 278 ،إثيوبيا، بيانات

 االتحاد الروسي 
 282 ،277 ،275 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 رسسلة م ر ة 21 آذار/مسرس 2018، 280

 280 ،2018الثسنت/ طس ا كسنول  22رسسلة م ر ة 
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 277

 األمين العام 
 272 ،271 ،الياارات المت دية مي
 274 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  19رسسلة م ر ة 
 274 ،2018ش سر/  اا ا   9رسسلة م ر ة 

 الحالة في الس ودان وجنوب السودان، 272، 273، 280
 274 ،جمهورية إيران اإلسالمية -الشرق األوسط  الحالة في 

 281 ،275 ،سوريا  -األوسط  الحالة في الشرق 
 274 ،272 ،271 ،الحالة في العراق

 279 ،272 ،271 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 278 ،الحالة في بوروندي

 279 ،272 ،271 ،رية أفريقيا الوسطىالحالة في جمهو 
 الحالة في مالي، 271، 273، 274

 281 ،الحالة في ميانمار
 277 ،275 ،السويد، بيانات

 الصين 
 278 ،276 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 280 ،273 ،(2018) 2406القرار 
 279 ،272 ،(2018) 2409القرار 
 272 ،(2018) 2421القرار 
 273 ،(2018) 2423القرار 
 272 ،(2018) 2424القرار 
 279 ،272 ،(2018) 2448القرار 

 277 ،الكويت، بيانات
 281 ،275 ،ممثلة السامية لشؤون نزع السالح، إحاطاتال

 المملكة المتحدة 
 277 ،275 ،ميسنست
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 281 ،2018أ دول/س تم ا  27رسسلة م ر ة 
 الواليات المتحدة 
 278 ،277 ،275 ،ميسنست

 280 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  10رسسلة م ر ة 
 269 ،بعثات مجلس األمن

 281 ،277 ،275 ،بولندا، بيانات
 المتعددة القوميات(  -وليفيا )دولة ب

 282 ،275 ،ميسنست
 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 

 281 ،275 ،بيرو، بيانات
 270 ،تنفيذ مذكرة الرئيس

 278 ،رى حاالت أخ
 االستوائية غينيا 

 281 ،ميسنست
 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 

 278 ،فرنسا، بيانات
 278 ،277 ،تان، بياناتكازاخس

 275 ،كوت ديفوار، بيانات
 281 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16ميانمار، رسالة مؤرخة 

 281 ،278 ،277 ،275 ،هولندا، بيانات
 278 ،والمؤسسات ذات الصلةحدة هيئات األمم المت

 التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 354 ،عرض عام
 358 ،بياناتاالتحاد األوروبي، 

 359 ،358 ،االتحاد الروسي، بيانات
 األرجنتين، بيانات، 358، 359

 359 ،357 ،356 ،البرازيل، بيانات
 356 ،الحالة في البوسنة والهرسك

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 356
 356 ، لبنان -الحالة في الشرق األوسط  

 355 ،الحالة في الصومال
 355 ،الديمقراطية( -  وريةالحالة في الكونغو )جمه

 355 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 الحالة في مالي، 355

 356 ،الحالة في هايتي
 354 ،42القرارات المتعلقة بالمادة 
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 358 ،357 ،بياناتالكويت، 
 359 ،ألمانيا، بيانات

 359 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 358 ،المكسيك، بيانات
 356 ،42قة بالمادة  المناقشات المتعل

 359 ،الهند، بيانات
 359 ،358 ،الواليات المتحدة، بيانات

 357 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 357 ،بيرو، بيانات

 358 ،يقيا، بياناتجنوب أفر 
 359 ،جورجيا، بيانات
 359 ،رواندا، بيانات

 357 ،صون السالم واألمن الدوليين
 عمليات حفظ السالم، 358

 358 ،غواتيماال، بيانات
 358 ،357 ،فرنسا، بيانات
 359 ،357 ،كوبا، بيانات

 357 ،كوت ديفوار، بيانات
 التفيا، بيانات، 359

 355 ،ليبيا
 ال تنطوي على استخدام القوة المسلحةير التي التداب

 330 ،عرض عام
 6 ،انظر أيضا التدابير المحددة

 353 ،349 ،348 ،346 ،إثيوبيا، بيانات
 353 ،إريتريا، بيانات

 أفغانستان، 337
 352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،االتحاد الروسي، بيانات
 األرجنتين، بيانات، 347

 331 ،اإلرهاب
 331 ،مسلحاألطفال والنزاع ال

 352 ،331 ،الحالة في الصومال
 338 ،335 ،333 ،331 ،الحالة في العراق

 342 ،334  ،331 ،الحالة في جنوب السودان
 351 ،350 ،339 ،335 ،334 ،331 ،الحالة في ليبيا

 السودان، 333، 335، 339
 348 ،السودان وجنوب السودان

 353 ،351 ،350 ،348 ،347 ،346 ،السويد، بيانات
 336 ،335 ،332 ،الصومال وإريتريا
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 354 ،الصومال، بيانات
 350 ،349 ،346 ،الصين، بيانات

 341 ،(2018) 2399القرار 
 339 ،(2018) 2400القرار 
 342 ،(2018) 2402القرار 
 343 ،(2018) 2406القرار 
 331 ،(2018) 2417القرار 
 348 ،344 ،343 ،(2018) 2418القرار 
 339 ،(2018) 2420القرار 
 344 ،(2018) 2423القرار 
 338 ،(2081) 2424القرار 
 331 ،(2018) 2427القرار 
 342 ،(2018) 2428القرار 
 339 ،(2018) 2429القرار 
 344 ،(2018) 2432القرار 
 336 ،(2018) 2442القرار 
 336 ،(2018) 2444القرار 
 341 ،(2018) 2448القرار 

 41القرارات المتعلقة بالمادة 
 335 ، اع  سم

 332 ، اع  سم  سص م ددال م يطة
 331 ،متسئ   تص  م ددال محد ة

 330 ،متسئ  مواضي ية
 338 ،335 ،333 ،331 ،ة(الديمقراطي -الكونغو )جمهورية 

 353 ،346 ،الكويت، بيانات
 347 ،ألمانيا، بيانات

 331 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 347 ،المرأة والسالم واألمن

 347 ،ناتالمكسيك، بيا
 353 ،351 ،350 ،348 ،346 ،المملكة المتحدة، بيانات

 41المناقشات المتعلقة بالمادة  
 345 ، اع  سم

 348 ،ددال محد ةمتسئ   تص  م  
 345 ،متسئ  مواضي ية

 352 ،351 ،349 ،348 ،346 ،الواليات المتحدة، بيانات
 اليمن، 331، 334، 335، 342
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 348 ،أيرلندا، بيانات
 348 ،، بياناتإيطاليا

 353 ،346 ،بولندا، بيانات
 353 ،349 ،347 ،345 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 331 ،بيانات رئاسية
 351 ،346 ،بيرو، بيانات

 338 ،335 ،333 ،331 ،تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة
 341 ،335 ،334  ،331 ،جمهورية أفريقيا الوسطى

 350 ،جنوب السودان، بيانات
 353 ،جيبوتي، بيانات

 337  ،335 ،333 ،331 ،حركة طالبان
 345 ،ينصون السالم واألمن الدولي

 341 ،335 ،334 ،331 ،بيساو -غينيا  
 352 ،349 ،346 ،غينيا االستوائية، بيانات

 353 ،351 ، 350 ،348 ،346 ،فرنسا، بيانات
 349 ،347 ،كازاخستان، بيانات

 348 ،كرواتيا، بيانات
 351 ،346 ،كوت ديفوار، بيانات

 339 ،335 ،334 ،331 ،الشعبية الديمقراطية( -كوريا )جمهورية 
 339 ،335 ،333 ،331 ،لبنان

 352 ،ليبيا، بيانات
 ليتوانيا، بيانات، 347

 344 ،335 ،334 ،331 ،مالي
 353 ،352 ،351 ،350 ،347 ،346 ،هولندا، بيانات

 التدابير المؤقتة للحيلولة دون تفاقم الحاالت
 327 ،عرض عام

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 328، 329
 328 ،327 ،اليمن  -األوسط  الحالة في الشرق 

 328 ،(2018) 2406القرار 
 329 ،328 ،(2018) 2428القرار 
 328 ،327 ،(2018) 2451القرار 

 328 ،327 ،القرارات المتعلقة بر
 التزامات الدول األعضاء

 ء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن انظر مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجرا االمتناع عن تقديم المساعدة إلى المستهدفين بإجراءات اإلنفاذ. 
 انظر صون السالم واألمن الدوليين .  48المادة 
 المساعدة المتبادلة انظر. 49المادة 

 لمساعدة المتبادلة ا  انظرالمساعدة المتبادلة. 
 انظر صون السالم واألمن الدوليين صون السالم واألمن الدوليين. 
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 ول قرارات مجلس األمن وتنفيذها انظر قبقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها. 
 زعاتالتسوية السلمية للمنا

 263 ،عرض عام
 401 ،399 ،398 ،305 ،301 ،300 ،إثيوبيا، بيانات

 302 ،ونية إلى محكمة العدل الدوليةإحالة المنازعات القان
 إحالة المنازعات إلى مجلس األمن  انظرإحالة المنازعات إلى مجلس األمن. 

 299 ،إسبانيا، بيانات
 أستراليا، بيانات، 304

 301 ،األفريقي، بياناتاالتحاد 
 301 ،296 ،االتحاد األوروبي، بيانات
 401 ،400 ،398 ،302 ،298 ،297 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 304
 األرجنتين، بيانات، 295، 298
 296 ،اإلمارات العربية المتحدة، بيانات

 304 ،302 ،األمين العام، بيانات
 األمين العام، قرارات ُتشرك 

 290 ، اع  سم
 293 ،التحديست ال سماة لدحدض 

 291 ،منهسء ال طف
 293 ،لتيسست ضبطسء التالم  م ا نتيسل ا

 291 ،  م ال مديست التيسسية ض مديست المصسلحة
 292 ،  م  توية المطسز ست الم دية

 301 ،ألبانيا، بيانات
 298 ،البرازيل، بيانات

 301 ،البوسنة والهرسك، بيانات
 التنظيمات اإلقليمية 
 391 ، اع  سم

 396 ،391 ،293 ،الياارات التت شسرك زموج هس
 397 ،ست التت  طسضلتالمطسنر

 301 ،الجبل األسود، بيانات
 396 ،391 ، 291 ،288 ،الحالة في أفغانستان

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 290، 292، 394، 396، 399
 291 ،286 ،اليمن  -الحالة في الشرق األوسط  
 286 ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 286 ، لبنان -الحالة في الشرق األوسط  
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 293 ،290 ،الحالة في الصحراء الغربية
 396 ،394 ،292  ،290 ،289 ،الحالة في الصومال

 396 ،392 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 397 ،395 ،287 ،في أوكرانيا الحالة

 397 ،396 ،392  ،291 ،288 ،الحالة في بوروندي
 396 ،392 ،292 ،288 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 396 ،394 ،393 ،292  ،288 ،بيساو - الحالة في غينيا
 292 ،289 ،الحالة في قبرص
 293 ،290 ،الحالة في ليبريا
 292 ،289 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 393، 396
 301 ،الحالة في هايتي
 299 ،السودان، بيانات
 401 ، 400 ،305 ،304 ،301 ،300 ،299 ،296 ،295 ،السويد، بيانات
 401 ،400 ،399 ،301 ،الصين، بيانات

 396 ،(2018) 2399القرار 
 396 ،(2018) 2404القرار 
 396 ،(2018) 2405القرار 
 396 ،(2018) 2406القرار 
 396 ،(2018) 2409القرار 
 301 ،(2018) 2410القرار 
 396 ،(2018) 2416القرار 
 396 ،(2018) 2423القرار 
 396 ،(2018) 2429القرار 
 396 ،(2018) 2431القرار 
 396 ،(2018) 2445القرار 
 396 ،(2018) 2448القرار 

 القرارات المتعلقة بر 
 282 ،عرض عام

 285 ،سب ضحمسية األمفسلضالر  مشااك الطتسء 
 283 ،التتوية التدمية لدمطسز ست

 396 ،391 ،293 ،التطظيمست اإلنديمية
 284 ،المتس ت الحميدة ض ضر الوسسمة

 283 ،الطبا ست ضحدهس ضالحفسظ  دى التالم مطع نروب
 400 ،304 ،300 ،296 ،الكويت، بيانات
 303 ،ألمانيا، بيانات

 297 ،وى المعني بالوساطة، بياناتاالستشاري الرفيع المستالمجلس 
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 299 ،المرأة والسالم واألمن
 305 ،301 ،300 ،299 ،298 ،المملكة المتحدة، بيانات

 296 ،النرويج، بيانات
 296 ،نمسا، بياناتال

 401 ،301 ،300 ،298 ،الواليات المتحدة، بيانات
 303 ،أوروغواي، بيانات

 أوكرانيا، بيانات، 296، 297، 301
 301 ،اإلسالمية(، بيانات -جمهورية إيران )

 301 ،295 ،إيطاليا، بيانات
 301 ،باكستان، بيانات

 304 ،بنغالديش، بيانات
 400 ،399 ،295 ،بولندا، بيانات
 401 ،400 ،302 ،298 ،296 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 399 ،305 ،304 ،303 ،300 ،298 ،296 ،بيرو، بيانات

 301 ،297 ،بياناتتركيا، 
 303 ،تقرير مجلس األمن، بيانات

 303 ،تنفيذ مذكرة الرئيس
 توصيات متعلقة ببلدان وحاالت إقليمية بعينها 

 285 ، اع  سم
 287 ،يو  مديست شسمدة لتحييق التالم ضبطسء الدضلة ضالمصسلحة طف

 289 ،ح  المطسز ست الم دية
 290 ،م سلجة األس سب الجورية لدطباع ضبطسء التالم
 286 ،ضنف األ مسل ال دائية ضضنف ممالق الطسر

 296 ،جامايكا، بيانات
 301 ،جورجيا، بيانات
 303 ،298 ،جيبوتي، بيانات
 296 ،رواندا، بيانات

 298 ،سري النكا، بيانات
 301 ،300 ،سلوفاكيا، بيانات
 300 ،سلوفينيا، بيانات

 301 ،صربيا، بيانات
 297 ،ين، بياناتصندوق بايمان االستئماني للخريج

 304 ،302 ،296 ،295 ،صون السالم واألمن الدوليين
 عمليات حفظ السالم، 284

 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 289، 293، 394، 396
 399 ،305 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،295 ،غينيا االستوائية، بيانات

 400 ، 398 ،304 ،301 ،فرنسا، بيانات
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 401  ،400 ،305 ،كازاخستان، بيانات
 297 ،كبير أساقفة كانتربري، بيانات

 401 ،بيانات ،كوت ديفوار
 305 ،304 ،301 ،300 ،كوت ديفوار، بيانات

 300 ،بيانات (،-كوريا )جمهورية 
 303 ،كينيا، بيانات

 ليتوانيا، بيانات، 296
 ليختنشتاين، بيانات، 298

 302 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 297 ،مصر، بيانات

 301 ،اليوغوسالفية سابقًا(، بيانات -مقدونيا )جمهورية 
 298 ،ملديف، بيانات
 مناقشة بشأن 

 294 ، اع  سم
 302 ،(3) 36ملى محكمة ال دل الدضلية  ت ضوء المس ة  محسلة المطسز ست اليسنونية

 303 ،99األمي  ال سم لدمس ة استهدام 
 295 ،33اإلشسرة  ت ضوء المس ة 

 أرمية الفص  التس س ميسرنة زسلفص  التسزع، 301
 291 ،288 ،منطقة وسط أفريقيا
 301 ،(، بيانات-مولدوفا )جمهورية 

 302 ،هايتي، بيانات
 300 ،ناتهنغاريا، بيا

 401 ،399 ،297 ،هولندا، بيانات
 اتخاذ القرارات والتصويت انظرالتصويت. 

 اإلقليميةالتنظيمات أو الوكاالت  انظر أيضا. التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
 389 ،253 ،إثيوبيا، بيانات

 132 ،االتحاد األفريقي، إحاطات
 390 ،389 ،253 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األمين العام 
 133 ،محسمست
 133 ، يسريا

 133 ،الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، إحاطات
 389 ،الحالة في نيكاراغوا

 388 ،السويد، بيانات
 388 ،253 ،الصين، بيانات
 390 ،254 ،الكويت، بيانات
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 132 ،الممثل الخاص لألمين العام لدى االتحاد األفريقي، إحاطات
 390 ،388 ،حدة، بياناتالمملكة المت
 132 ،المسائلالنظر في 

 391 ،389 ،الواليات المتحدة، بيانات
 390 ،389 ،253 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 391 ،بيرو، بيانات

 جدول األعمال، 160، 162
 389 ،388 ،253 ،صون السالم واألمن الدوليين

 215  ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية
 390 ،389 ،غينيا االستوائية، بيانات

 388 ،فرنسا، بيانات
 253 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 390  ،388 ،253 ،كازاخستان، بيانات

 كوت ديفوار 
 389 ،ميسنست

 442 ،لجنة بناء السالم
 133 ،مفوضية االتحاد األفريقي، إحاطات 

 133  ،منظمة الدول األمريكية، إحاطات
 253 ،غوا، بياناتنيكارا

 391 ،389 ،بياناتهولندا، 
 163 ،التمثيل ووثائق التفويض
 اإلقليمية ودون اإلقليمية اإلقليمية. انظر أيضا التعاون مع المنظماتالتنظيمات أو الوكاالت 

 381 ،عرض عام
 6 ،اإلقليميةانظر أيضا التنظيمات أو الوكاالت  

 412 ، 408 ،406 ،405 ،401 ،399 ،398 ،389 ،386 ،إثيوبيا، بيانات
 إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ 

 408 ، اع  سم
 408 ،الياارات المت دية مي

 410 ،المطسنرست التت  طسضلت
 406 ،واألمن فيأفريقيا، السالم 

 387 ،أفغانستان، بيانات
 406 ،االتحاد األفريقي، بيانات
 407 ،االتحاد األوروبي، بيانات
 412 ،411 ،407 ،401 ،400 ،398 ،390 ،389 ،387 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 385
 385 ،األطفال والنزاع المسلح
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 386 ،حاطاتاألمين العام، إ
 415 ،البرازيل، بيانات

 التسوية السلمية للمنازعات 
 391 ، اع  سم

 396 ،391 ،293 ،الياارات التت شسرك زموج هس
 397 ، طسضلتت التت المطسنرس

 396 ،391 ،الحالة في أفغانستان
 402 ،الحالة في البوسنة والهرسك

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 394، 396، 399، 409، 412، 414
 414 ،413 ،409 ،405 ،402  ،396 ،394 ،الحالة في الصومال

 396 ،392 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 397 ،395 ،أوكرانيافي الحالة 

 397  ،396 ،392 ،الحالة في بوروندي
 410 ،396 ،392 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 410 ،410 ،396 ،394  ،393 ،بيساو - الحالة في غينيا
 409 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 393، 396، 413، 414
 415 ،408 ،406 ،401 ،400 ،388 ،السويد، بيانات

 405 ،لصومال، بياناتا
 412 ،406 ،401 ،400 ،388 ،الصين، بيانات

 396 ،(2018) 2399القرار 
 411 ،396 ،(2018) 2404القرار 
 396 ،(2018) 2405القرار 
 396 ،(2018) 2406القرار 
 396 ،(2018) 2409القرار 
 402 ،(2018) 2415القرار 
 396 ،(2018) 2416القرار 
 414 ،(2018) 2418القرار 
 414 ،396 ،(2018) 2423القرار 
 396 ،(2018) 2429القرار 
 414 ،402 ،396 ،(2018) 2431القرار 
 414 ،413 ،(2018) 2442القرار 
 402 ،(2018) 2443القرار 
 396 ،(2018) 2445القرار 
 396 ،(2018) 2448القرار 

 413 ،400 ،390 ،386 ،الكويت، بيانات
 406 ،بياناتالساحل، المجموعة الخماسية لمنطقة 
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 415 ،407 ،406 ،390 ،388 ،المملكة المتحدة، بيانات
 415 ،النرويج، بيانات

 411 ،408 ،401 ،391 ،389 ،الواليات المتحدة، بيانات
 385 ،السالم والحفاظ عليه بناء

 بنود مواضيعية 
 384 ، اع  سم

 384 ،الياارات المت دية مي
 385 ،المطسنرست التت  طسضلت

 415 ،400 ،399 ،387 ،بولندا، بيانات
 412 ،408 ،401 ،400 ،390 ،389 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 387 ،بيانات رئاسية
 412 ،399 ،391 ،بيرو، بيانات
 تقديم التقارير 

 413 ، اع  سم
 414 ،413 ،الياارات المت دية مي

 414 ،المطسنرست التت  طسضلت
 415 ،بياناترواندا، 

 413 ،389 ،388 ،386 ،384 ،م واألمن الدوليينصون السال
 387 ،طاجيكستان، بيانات
 عمليات حفظ السالم 
 401 ، اع  سم

 401 ،384 ،الياارات المت دية مي
 405 ،ست التت  طسضلتالمطسنر

 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 394، 396
 415 ،غواتيماال، بيانات

 412 ،411 ،399 ،390 ،389 ،االستوائية، بياناتغينيا 
 411 ،بيساو، بيانات -  غينيا

 411 ،407 ،406 ،400 ، 398 ،388 ،387 ،فرنسا، بيانات
 قيرغيزستان، بيانات، 387

 415 ،413  ،407 ،406 ،401 ،400 ،390  ،388 ،386 ،كازاخستان، بيانات
 401 ،بيانات ،كوت ديفوار

 411 ،408 ،406 ،389 ،بياناتكوت ديفوار، 
 415 ،(، بيانات-ة كوريا )جمهوري
 411 ،401 ،399 ،391 ،389 ،هولندا، بيانات
 الجبل األسود
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 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحةالجزاءات. انظر أيضا ال

 372 ،السويد، بيانات
 371 ،المشاكل االقتصادية الخاصة

 345 ،برالمناقشات المتعلقة 
 371 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 371 ،تايلند، بيانات

 جدول األعمال، 160
 332 ،عرض عام خاص ببلدان معينة

 372 ،ية، بياناتغينيا االستوائ
 372 ،فرنسا، بيانات

 لجان مجلس األمن 
 424 ، اع  سم
 421 ،محسمست
 424 ،ناارات

 371 ،مصر، بيانات
 372 ،ناتهولندا، بيا

 الجزائر
 231 ،222 ،الجمعية العامة، بيانات

 الجلسات

 140 ،عرض عام
 152 ،151 ،إثيوبيا، بيانات

 113 ،113 ،112 ،إحاطات
 143 ،2018آذار/مارس  31إسرائيل، رسالة مؤرخة 

 144 ،116 ،أسلحة الدمار الشامل
 149 ،40 ،أفريقيا، السالم واألمن في

 150 ،االتحاد األفريقي
 د الروسي االتحا

 152 ،ميسنست
 143 ،2018أيسر/مس و  17رسسلة م ر ة 

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 125
 111 ،اإلرهاب

 145 ،94 ،األطفال والنزاع المسلح
 92 ،المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتيناآللية الدولية لتصريف األعمال 

 152 ،البرتغال، بيانات
 الرسمية  الجلسات غير
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 150 ،148 ،الجدتست األ اى غيا الاسمية
 جدتست  حسضر غيا رسمية، 148
 149 ،148 ، يد جدتست ض ق صيغة آريس

 144 ،55 ،الحالة في أفغانستان
 61 ،لة في البوسنة والهرسكالحا 

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 30
 148 ،الحالة في الشرق األوسط
 اليمن،  77—الحالة في الشرق األوسط 
 73 ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
 81 ،قضية فلسطين—الحالة في الشرق األوسط 
 79  ،لبنان—الحالة في الشرق األوسط 

 6 ،الحالة في الصحراء الغربية
 10 ،الصومالالحالة في 

 148 ،85 ،الحالة في العراق
 16 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية

 145 ،66 ،65 ،نياالحالة في أوكرا
 13 ،الحالة في بوروندي

 149 ،19 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 22 ،بيساو - الحالة في غينيا

 60 ،الحالة في قبرص
 62 ،الحالة في كوسوفو
 52 ،الحالة في كولومبيا

 7 ،الحالة في ليبريا
 149 ،44 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 48
 الحالة في منطقة البحيرات الكبرى ،  14

 58 ،الحالة في ميانمار
 51 ،الحالة في هايتي
 152 ،151 ،السويد، بيانات

 145 ،99 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 145 ،105 ،المرأة والسالم واألمن

 151 ،المملكة المتحدة، بيانات
 150 ،المناقشات التي تناولت

 151 ،الواليات المتحدة، بيانات
 152 ،اتاليابان، بيان

 115 ،بعثات مجلس األمن
 152 ،بلجيكا، بيانات
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 149 ،145  ،122 ،بناء السالم والحفاظ عليه
 151 ،بولندا، بيانات
 152 ،بيرو، بيانات
 151 ،تركيا، بيانات

 تطبيق المواد المتصلة بر 
 142 ، اع  سم

 143 ،3شكسضى مت دية مت  يق المس ة 
 151 ،تنفيذ مذكرة الرئيس

 شكل 
 144 ،الا ي ة المتتوى  ا جتمس ست

 147 ،146 ،الجدتست الهسصة
 146 ،144 ،الجدتست ال دطية

 صربيا 
 143 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  14رسسلة م ر ة 
 143 ،2018ف آب/أغت   31رسسلة م ر ة 

 145 ،144 ،127 ،صون السالم واألمن الدوليين
 142 ،عدد

 117 ،عدم االنتشار
 145 ،119 ،لديمقراطية الشعبيةعدم االنتشار/جمهورية كوريا ا

 عمليات حفظ السالم، 89، 144
 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 37

 151 ،فرنسا، بيانات
 152 ،اتالبوليفارية(، بيان -فنزويال )جمهورية 

 151 ،فنلندا، بيانات
 79 ،قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك

 152 ،كوستاريكا، بيانات
 152 ،لبنان، بيانات

 مشاورات غير رسمية للمجلس بكامل هيئته، 148
 25 ،منطقة وسط أفريقيا

 نيوزيلندا، بيانات، 151
 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

 133 ،اإلقليمية ودون اإلقليمية، إحاطات التعاون مع المنظمات
 بيساو  - الحالة في غينيا
 21 ،محسمست

 23 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
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 134 ،دعوات الموجهة للمشاركةال
 الجمعية العامة

 237 ،إثيوبيا، بيانات
 إستونيا، بيانات، 222، 227
 223 ،توصياتأفريقيا، السالم واألمن في، 

 238 ،235 ،234 ،ناتاالتحاد الروسي، بيا 
 األرجنتين، بيانات، 235

 األردن، بيانات، 227
 223 ،اإلرهاب، توصيات

 لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتيناآللية الدولية 
 228 ،اإلجااءات المتهوة  يمس  ت دق مي

 227 ،ضالي سة  يي  المد ت ال سم 
 236 ،235 ،البرازيل، بيانات

 236 ،غال، بياناتالبرت
 223 ،البعثات السياسية الخاصة، توصيات

 231 ،222 ،الجزائر، بيانات
 224 ،سورية، توصياتالجمهورية العربية ال 

 232 ،الحالة في الصحراء الغربية، عالقات مجلس األمن
 232 ،الديمقراطية(، عالقات مجلس األمن -الحالة في الكونغو )جمهورية  

 232 ،قات مجلس األمنالحالة في بوروندي، عال
 233 ،الحالة في ميانمار، عالقات مجلس األمن

 238 ،الحالة في هايتي
 238 ،ئية الطارئةالدورات االستثنا

 238 ،الرئيس، بيانات رئاسية
 237 ،235 ،234 ،السويد، بيانات

 239 ،واألمن، عالقات مجلس األمنالشباب والسالم 
 237 ،236 ،234 ،230 ،الصين، بيانات

 226 ،عضوية في األمم المتحدةال
 231 ،العالقات مع األجهزة الفرعية لمجلس األمن

 العالقات مع مجلس األمن 
 220 ،عامعرض 

 227 ،مجااءات ا تيسر األمي  ال سم ض  ييط 
 230 ،التيسريا التطوية ضالهسصة

 225 ،مجدف األم الممسرسة المت دية متوصيست 
 224 ،  الميثسقم 12الممسرسة  ت مس  ت دق زسلمس ة 
 221 ،220 ،انتهسب األ  سء غيا الدائمي 
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 221 ، وصيست
 238 ،ممسرسست أ اى 

 229 ،(2018) 2403القرار 
 228 ،(2018) 2422القرار 
 227 ،221 ،72/313القرار 

 234 ،الكويت، بيانات
 236 ،235 ،ألمانيا، بيانات

 223 ،المحكمة الجنائية الدولية، توصيات 
 المغرب، بيانات، 236

 235 ،المكسيك، بيانات
 237 ،235 ،234 ،المملكة المتحدة، بيانات

 235 ،النرويج، بيانات
 234 ،دة، بياناتالواليات المتح 
 236 ،اليابان، بيانات

 إندونيسيا، بيانات، 235
 235 ،ناتأوروغواي، بيا

 أوكرانيا، بيانات، 231
 231 ،222 ،اإلسالمية(، بيانات -إيران )جمهورية 

 235 ،يا، بياناتإيطال
 236 ،بلجيكا، بيانات

 239 ،236 ،بناء السالم والحفاظ عليه، عالقات مجلس األمن
 234 ،ش، بياناتبنغالدي 

 237 ،234 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 237 ،234 ،بيرو، بيانات
 236 ،تركيا، بيانات

 235 ،230 ،تنفيذ مذكرة الرئيس، عالقات مجلس األمن
 236 ،نوب أفريقيا، بياناتج

 235 ،حركة عدم االنحياز، بيانات
 237 ،رومانيا، بيانات

 235 ،سلوفاكيا، بيانات
 235 ،سلوفينيا، بيانات

 224 ،صون السالم واألمن الدوليين، توصيات
 223 ،صون السالم واألمن الدوليين، توصيات

 238 ،234 ،عمليات حفظ السالم، عالقات مجلس األمن
 235 ،، بياناتغواتيماال

 235 ،غينيا االستوائية، بيانات
 237 ،234 ،فرنسا، بيانات

 236 ،افية، بياناتفريق المساءلة واالتساق والشف
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 227 ،فلسطين، بيانات
 235 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 234 ،كازاخستان، بيانات

 235 ،231 ،227 ،كوبا، بيانات
 222 ،كوت ديفوار، بيانات

 224 ،الشعبية الديمقراطية(، توصيات -وريا )جمهورية ك
 236 ،كوستاريكا، بيانات
 231 ،222 ،كولومبيا، بيانات

 231 ،لبنان، بيانات
 محكمة العدل الدولية، انتخاب األعضاء، 229

 236 ،مصر، بيانات
 222 ،ملديف، بيانات
 231 ،هنغاريا، بيانات
 237 ،234 ،231 ،هولندا، بيانات

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، بيانات، 235
 الجمعية العامة

 268 ، إحالة المنازعات إلى مجلس األمن
 الجمهورية العربية السورية

 224 ،الجمعية العامة، توصيات
 124 ،73 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الدفاع عن النفس 
 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377

 374 ،373 ،ميسنست
 377 ،2018ش سر/  اا ا  1ر تسل رسسلتسل م  

 377 ،2018ش سر/  اا ا  20رسسلتسل م ر تسل 
 166 ،الرئاسة، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 326
 حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها 

 212 ،2018أ دول/س تم ا  12رسسلة م ر ة 
 211 ،209 ،208 ،202 ،ميسنست

 211 ،2018ش سر/  اا ا  1 ر تسل رسسلتسل م
 211 ،2018نيتسل/أماي   11رسسلتسل م ر تسل 
 214 ،ن الداخلية، بياناتعدم التدخل في الشؤو 

 انظر الحالة في السودان وجنوب السودان.الحالة في أبيي. 
 انظر قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي. 
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 الحالة في أفغانستان
 96 ،األطفال والنزاع المسلح

 56 ،55 ،األمين العام، تقارير
 337 ،استخدام القوة المسلحةال تنطوي على التدابير التي 

 396 ،391 ،291 ،288 ،التسوية السلمية للمنازعات
 405  ،396 ،391 ،التنظيمات اإلقليمية

 144 ،55 ،الجلسات
 101 ،(2018) 2405القرار 

 396 ،317  ،109 ،108 ،107 ،106 ،100  ،96 ،55 ،(2018) 2405ار القر 
 101 ،100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن
 53 ،الممثل الخاص لألمين العام ألفغانستان، إحاطات

 53 ،النظر في المسائل
 انظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان ن. بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستا

 55 ،بيانات رئاسية
 تقرير ما إذا كان قد و قع تهديد للسلم، 314، 317

 جدول األعمال، 159
 213  ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية

 عمليات حفظ السالم، 405
 422 ،53 ،لجان مجلس األمن، إحاطات

 53 ،ني بالمخدرات والجريمة، إحاطاتمكتب األمم المتحدة المع
 هولندا 

 55 ،مرسريع ناارات
 53 ،حة اإلرهاب، إحاطاتمكافوكيل األمين العام لمكتب 

 الحالة في البوسنة والهرسك

 61 ،االتحاد الروسي، بيانات
 األمين العام 

 61  ،2018أيسر/مس و  2رسسلة م ر ة 
 61 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  30رسسلة م ر ة 

 356 ،ابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحةالتد
 402 ،التنظيمات اإلقليمية

 61 ،الجلسات
 402 ، 318 ،61 ،(2018) 2443رار الق

 60 ،الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم في البوسنة والهرسك، إحاطات
 61 ،المملكة المتحدة، بيانات

 60 ،النظر في المسائل
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 318
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 جدول األعمال، 159
 368 ،صون السالم واألمن الدوليين

 عمليات حفظ السالم، 402
 الحالة في السودان وجنوب السودان

 412 ،401 ،399 ،349 ،348 ،إثيوبيا، بيانات
 412 ،409 ،إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ

 401 ،400 ،350 ،349 ،االتحاد الروسي، بيانات
 97 ،96 ،فال والنزاع المسلحاألط

 األمين العام 
 25 ، يسريا

 32 ،2018آب/أغت ف  20رسسلة م ر ة 
 28 ،األمين العام المساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات

 األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية، إحاطات، 28
 280 ،273 ،272 ،التحقيقات وتقصي الحقائق

 356 ،م القوة المسلحةالتدابير التي تنطوي على استخدا
 348 ،339 ،335 ،333 ،331 ،القوة المسلحةالتدابير التي ال تنطوي على استخدام 

 329 ،328 ،التدابير المؤقتة المتخذة للحيلولة دون تفاقم الحالة
 399 ،396 ،394 ،292 ،290 ،التسوية السلمية للمنازعات

 414 ،412 ،409 ،399  ،396 ،394 ،التنظيمات اإلقليمية
 30 ،الجلسات

 401 ،400 ،348 ،السويد، بيانات
 412 ،401 ،400 ،350 ،349 ،بياناتالصين، 

 انظر العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور. 
 97 ،(2018القرار )
 339 ، 317 ،30 ،(2018) 2400القرار 
 396 ،343 ،328 ،317 ،280 ،273 ،201 ،108 ،106 ،102 ،100 ،96  ،33 ،29 ،(2018) 2406القرار 
 101 ،(2018 2406القرار 
 317 ،31  ،29 ،27 ،(2018) 2411القرار 
 32 ،27 ،(2018) 2412القرار 
 396 ،199 ،109 ،107 ،106 ،102 ،101 ،96  ،32 ،28 ،(2018) 2416القرار 
 414 ،348 ،344 ،343 ، 184 ،33 ،(2018) 2418القرار 
 317  ،31 ،26 ،(2018) 2425القرار 
 342 ،329 ،328 ،184 ،102 ،101 ،96  ،33 ،29 ،(2018) 2428القرار 
 396 ،339 ،249 ،201 ،109 ،107 ،106 ،102 ،101 ،100 ،96  ،31 ،26 ،(2018) 2429القرار 
 32 ،27 ،(2018) 2438القرار 
 396 ،201 ،107 ،106 ،102 ،101 ،96  ،32 ،28 ،(2018) 2445القرار 

 413 ،400 ،الكويت، بيانات
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 28 ،د والتقييم، إحاطاتاللجنة المشتركة للرص 
 المبعوث الخاص لألمين العام إلى السودان وجنوب السودان 

 400 ،28 ،محسمست
 المحكمة الجنائية الدولية، إحاطات،  27

 102 ،101 ،100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 109 ، 108 ،107 ،المرأة والسالم واألمن
 370 ،المساعدة المتبادلة

 29 ، العام المعني باألطفال والنزاع المسلح، إحاطاتالممثل الخاص لألمين 
 28 ،الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، إحاطات

 المملكة المتحدة 
 350 ،348 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 31
 25 ،النظر في المسائل

 400 ،28 ،الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إحاطات
 الواليات المتحدة 
 401 ،349 ،348 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 30، 31، 32، 33
 انظر بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان.  

 400 ،بولندا، بيانات
 412 ،401 ،400 ،349 ،المتعددة القوميات(، بيانات -دولة بوليفيا )

 26 ،بيانات رئاسية
 412 ،بياناتبيرو، 

 414 ،تقديم التقارير
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 317

 جدول األعمال، 159
 350 ،جنوب السودان، بيانات

 200 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها
 369 ،368 ،367 ،من الدوليينم واألصون السال

 412 ،399 ،349 ،غينيا االستوائية، بيانات
 400 ،350 ،348 ،سا، بياناتفرن

 فريق الخبراء 
  مد د الو ية، 29
 30 ،2017كسنول األضل/ يتم ا  28رسسلة م ر ة 

 ألبيي  المؤقتةانظر قوة األمم المتحدة األمنية قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي. 
 413 ،401  ،400 ،349 ،كازاخستان، بيانات

 401 ،بيانات ،كوت ديفوار
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 جلس األمن لجان م
 27 ،محسمست

 31 ،30  ،مفوضية االتحاد األفريقي، تقارير
 401 ،350 ،هولندا، بيانات

 28 ،هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إحاطات
 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 27، 28، 400

 الحالة في السودان وجنوب السودان.

 430 ،(2018) 2418القرار 
 430 ،(2018) 2428القرار 

 المبعوث الخاص لألمين العام إلى السودان وجنوب السودان 
 438 ،التطورات المتعلقة بر

 فريق الخبراء 
  مد د الو ية.، 427، 430

 لجان مجلس األمن 
 423 ،محسمست
 430 ،427 ،ناارات

 الحالة في الشرق األوسط
 6 ،انظر أيضا البلدان المحددة

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين 
 124 ،محسمست
 124 ،الجدتست

 95 ،األطفال والنزاع المسلح
 148 ،الجلسات

 199 ،109 ،(2018) 2426القرار 
 199 ،أو التهديد باستعمالها  -استعمال القوة، حظر 

 102 ،101 ،100 ،لمدنيون في النزاعات المسلحةا
 109 ، 108 ،107 ،المرأة والسالم واألمن

 68 ،النظر في المسائل
 جدول األعمال، 160

 انظر قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك. 
 اليمن -الشرق األوسط الحالة في 

 342 ،335 ،334 ،331 ،على استخدام القوة المسلحةالتدابير التي ال تنطوي  
 328 ،327 ،للحيلولة دون تفاقم الحالة التدابير المؤقتة المتخذة

 291 ،286 ،التسوية السلمية للمنازعات
 430 ،342 ،318 ،181 ،(2018) 2402القرار 
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 328 ،327 ،318 ،(2018) 2451القرار 
 المبعوث الخاص لألمين العام لليمن

 438 ،ت المتعلقة برالتطورا
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 318

 368 ،م واألمن الدوليينصون السال
 فريق الخبراء 

  مد د الو ية.، 430
 430 ،لجنة مجلس األمن

 مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن، 213
 إلسالميةجمهورية إيران ا -الحالة في الشرق األوسط 

 253 ،إثيوبيا، بيانات
 األمين العام المساعد للشؤون السياسية، إحاطات، 252

 274 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 252 ،الكويت، بيانات

 253 ،الواليات المتحدة، بيانات
 253 ،القوميات(، بياناتالمتعددة  -بوليفيا )دولة 
 252 ،بيرو، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، 324
 252 ،صون السالم واألمن الدوليين

 253 ،ناتغينيا االستوائية، بيا
 253 ،كازاخستان، بيانات

 253 ،هولندا، بيانات
 سوريا -الحالة في الشرق األوسط 

 446 ،445 ،إثيوبيا، بيانات
 443 ،ة تابعة لمجلس األمن اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأأجهزة فرعي

 االتحاد الروسي 
 446 ،444 ،282 ،سنستمي 

 مرسريع ناارات، 276
 مرسريع ناارات.، 444

 مين العام األ
 446 ،.2018نيتسل/أماي   11رسسلة م ر ة  

 281 ،275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 286 ،التسوية السلمية للمنازعات

 374 ،الدفاع عن النفس
 445 ،الصين، بيانات.

 318 ،257 ،(2018) 2401القرار 
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 257 ،184 ،(2018) 2449القرار 
 446 ،445 ،المملكة المتحدة، بيانات

 المتحدة الواليات 
 445 ،444 ،ميسنست

 مرسريع ناارات.، 444
 444 ،281 ،بولندا، بيانات
 282 ،القوميات(، بياناتالمتعددة  -بوليفيا )دولة 
 281 ،بيرو، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 318
 260 ،تنظيم التسلح

 جدول األعمال، 161
 445 ،281 ،غينيا االستوائية، بيانات

 444 ،نسا، بياناتفر 
 444 ،كوت ديفوار، بيانات

 443 ،مشاريع القرارات التي لم تعتمد
 446 ،281 ،هولندا، بيانات

 قضية فلسطين -الحالة في الشرق األوسط 
 376 ،إثيوبيا، بيانات

 األرجنتين، بيانات، 376
 األردن، بيانات، 260

 260 ،اإلمارات العربية المتحدة، بيانات
 375 ،374 ،نفسالدفاع عن ال 

 260 ،الصين، بيانات
 الكويت 

 375 ،260 ،259 ،ميسنست
 178 ،المشاركة

 الواليات المتحدة 
 375 ،ميسنست

 إندونيسيا، بيانات، 259
 260 ،بنغالديش، بيانات

 376 ،بولندا، بيانات
 376 ،259 ،بيرو، بيانات

 260 ،ا، بياناتتركي
 259 ،جامعة الدول العربية، بيانات

 جدول األ عمال، 160
 259  ،حركة بلدان عدم االنحياز، بيانات

 259 ،فلسطين، بيانات



 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 XLVIII 

 

 259 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 259 ، قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها

 259 ،كوبا، بيانات
 ليختنشتاين، بيانات، 259

 260 ،، بياناتماليزيا
 260 ،مجموعة الدول العربية، بيانات

 260 ،بياناتملديف، 
 لبنان -الحالة في الشرق األوسط 

 376 ،إسرائيل، بيانات
 376 ،االتحاد الروسي، بيانات

 356 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 339 ،335 ،333 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 286 ،التسوية السلمية للمنازعات
 376 ،374 ،فسالدفاع عن الن

 318 ،202 ،(2018) 2433القرار 
 202 ،أو التهديد باستعمالها  -استعمال القوة، حظر 

 371 ،المساعدة المتبادلة
 376 ،المملكة المتحدة، بيانات
 376 ،الواليات المتحدة، بيانات

 376 ،بيرو، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 318

 376 ،اتغينيا االستوائية، بيان
 األمم المتحدة المؤقتة في لبنان انظر قوة قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان. 

 376 ،لبنان، بيانات
 428 ،لجنة مجلس األمن

 انظر مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنانمكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.  
 376 ،هولندا، بيانات

 اليمن—سطالحالة في الشرق األو 
 77 ،72 ،االتحاد الروسي، مشاريع قرارات

 77 ،الجلسات
 77 ،72 ،(2018) 2402القرار 
 78 ،(2018) 2451القرار 

 المبعوث الخاص لألمين العام لليمن
 71 ،محسمست

 78 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
 78 ،77 ،72  ،ريع قراراتالمملكة المتحدة، مشا

 فريق الخبراء 
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 77 ،2018سنول الثسنت/ طس ا ك 26رسسلة م ر ة 
 77 ،القرارات التي لم تعتمدمشاريع 

 71 ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إحاطات
 71 ،وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، إحاطات

 يمنال—الحالة في الشرق األوسط
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2451القرار 

 اإلسالميةجمهورية إيران —ق األوسطالحالة في الشر

 األمين العام المساعد للشؤون السياسية، إحاطات، 73
 73 ،النظر في المسائل

 سوريا—الحالة في الشرق األوسط

 االتحاد الروسي 
 70 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 70
 األمين العام 
 76 ،75 ،74 ،73 ، يسريا

 73 ،2018ش سر/  اا ا   1رسسلة م ر ة 
 رسسلة م ر ة 28 آذار/مسرس 2018، 74

 75 ،2018آب/أغت ف  28رسسلة م ر ة 
 76 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  29رسسلة م ر ة 

 73 ،الجلسات
 76 ،السويد، مشاريع قرارات

 70 ،الصين، بيانات
 100  ،74 ،71 ،(2018) 2401القرار 
 101 ،100  ،76 ،71 ،(2018) 2449القرار 

 76 ،الكويت، مشاريع قرارات
 69 ،المبعوث الخاص لألمين العام إلى سوريا، إحاطات

 70 ،الممثلة السامية لشؤون نزع السالح، إحاطات
 69 ،النظر في المسائل

 75 ،تقارير
 74 ،70 ،مشاريع القرارات التي لم تعتمد

 قضية فلسطين—الحالة في الشرق األوسط
 العام  األمين

 80 ،محسمست
 80 ، يسريا
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 األمين العام المساعد للشؤون السياسية، إحاطات، 80
 81 ،الجلسات
 الكويت 

 مرسريع ناارات، 81، 82
 المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، إحاطات، 80

 79 ،النظر في المسائل
 الواليات المتحدة 

 مرسريع ناارات، 81، 82
 82 ،تي لم تعتمدمشاريع القرارات ال
 80 ،اسية، إحاطاتللشؤون السيوكيل األمين العام 

 لبنان—الحالة في الشرق األوسط
 79 ،2018تموز/يوليه  30األمين العام، رسالة مؤرخة 

 109 ،108 ،107  ،79 ،73 ،(2018) 2433القرار 
 73 ،النظر في المسائل

 الحالة في الصحراء الغربية

 6 ،األمين العام، تقارير
 293 ،290 ،سوية السلمية للمنازعاتالت

 6 ،الجلسات
 232 ،(2018) 2414لقرار ا

 196 ،184 ،109 ،6 ،5 ،(2018) 2414القرار 
 437 ،(2018) 2414القرار 
 437 ،184 ،109 ،6 ،5 ،(2018) 2440القرار 

 437 ،المبعوث الشخصي لألمين العام للصحراء الغربية
 109 ،المرأة والسالم واألمن

 6 ،5 ،المسائل النظر في
 انظر بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربيةي الصحراء الغربية.  بعثة األمم المتحدة لالستفتاء ف

 جدول األعمال، 159
 232 ،عالقات الجمعية العامة

 الحالة في الصومال
 406 ،405 ،353 ،إثيوبيا، بيانات

 409 ،إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ
 353 ،ياناتإريتريا، ب

 352 ،تحاد الروسي، بياناتاال
 95 ،فال والنزاع المسلحاألط

 األمين العام 
 11 ،10 ، يسريا
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 11 ، 2018 موز/ ولي   5رسسلة م ر ة 
 355 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 352 ،336 ،335 ،332 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 396 ،394 ،292 ،290 ،289 ،السلمية للمنازعاتسوية الت

 414 ،413 ،409 ،405 ،402  ،396 ،394 ،التنظيمات اإلقليمية
 10 ،الجلسات

 406 ،353 ،السويد، بيانات
 405 ،354 ،الصومال، بيانات

 406 ،الصين، بيانات
 108 ،107 ،106 ،101 ،100 ،95 ،10 ،9 ،(2018) 2408القرار 
 402 ، 316 ،10 ،(2018) 2415القرار 
 414 ،405 ،402 ،396 ،362 ،109 ،108 ،106 ،102 ،101 ،100 ،95 ،11 ،9 ،(2018) 2431القرار 
 414 ،413 ،336 ،316 ،96  ،11 ،10 ،(2018) 2442القرار 
 425  ،336 ،316 ،108 ،102 ،101  ،11 ،10 ،(2018) 2444القرار 

 353 ،الكويت، بيانات
 102 ،101 ،100 ،حةالمسلالمدنيون في النزاعات 

 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن
 370 ،المساعدة المتبادلة

 371 ،المشاكل االقتصادية الخاصة
 8 ،الممثل الخاص لألمين العام للصومال، إحاطات

 المملكة المتحدة 
 406 ،353 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 10،  11
 8 ،النظر في المسائل
 الواليات المتحدة 

 352 ،نستميس
 مرسريع ناارات،  11

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. انظر بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 
 353 ،بولندا، بيانات
 353 ،بوليفيا، بيانات
 9 ،بيانات رئاسية
 414 ،413 ،تقديم التقارير

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 316
 جدول األعمال، 159

 353 ،، بياناتجيبوتي
 حظر الفحم، 337

 368 ،الم واألمن الدوليينصون الس
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 عمليات حفظ السالم، 402، 405
 406 ،353 ،فرنسا، بيانات
 فريق الخبراء 
 10 ،منرسء
 426 ،ض ية

 406 ،كازاخستان، بيانات
 406 ،كوت ديفوار، بيانات
 لجنة مجلس األمن 
 423 ،9 ،محسمست

 11 ،2018ت/نو م ا  راي  الثسن  7رسسلتسل م ر تسل 
 425 ،ناارات
 425 ،ض ية

 353 ،هولندا، بيانات
 الحالة في الصومال وإريتريا

 425 ،(2018) 2442القرار 
 425 ،(2018) 2444القرار 

 425 ،لجنة مجلس األمن
 الحالة في العراق

 97 ،96 ،األطفال والنزاع المسلح
 86 ،85 ،العام، تقاريراألمين 

 274 ،272 ،271 ،قالتحقيقات وتقصي الحقائ
 338 ،335 ،333 ،331 ،طوي على استخدام القوة المسلحةالتدابير التي ال تن

 148 ،85 ،الجلسات
 272 ،108 ،97 ،96  ،86 ،84 ،(2018) 2421القرار 

 108 ،107 ،المرأة والسالم واألمن
 84 ،للعراق، إحاطاتالممثل الخاص لألمين العام  

 84 ،النظر في المسائل
 86 ،لمتحدة، مشاريع قراراتالواليات ا 
 انظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراقالمتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.  بعثة األمم

 جدول األعمال، 160
 427 ،لجنة مجلس األمن

 84 ،لجنة مكافحة اإلرهاب، إحاطات
 84 ،ين العام لمكتب مكافحة اإلرهاب، إحاطاتوكيل األم

 الديمقراطية( -الكونغو )جمهورية  الحالة في
 97 ،(2018) 2409قرار ال



 الفهرس
 

 

LIII 19-13967 

 

 الديمقراطية( -الحالة في الكونغو )جمهورية 
 97 ،96 ،95 ،األطفال والنزاع المسلح

 272 ،271 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 232 ،(2018) 2409القرار 
 96 ،95 ،(2018) 2409القرار 

 101 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 232 ،ات الجمعية العامةعالق

 الديمقراطية( - كونغو )جمهوريةالحالة في ال

 األمين العام 
 17 ،16 ، يسريا

 17 ،2018حبياال/ وني    1رسسلة م ر ة 
 17 ،2018 موز/ ولي   18رسسلة م ر ة 
 17 ،2018آب/أغت ف   7رسسلة م ر ة 

 279 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 355 ،القوة المسلحة التدابير التي تنطوي على استخدام

 338 ،335 ،333 ،331 ، تنطوي على استخدام القوة المسلحةالتدابير التي ال
 396 ،392 ،التسوية السلمية للمنازعات

 396 ،392 ،التنظيمات اإلقليمية
 16 ،الجلسات

 427 ،396  ،361 ،315 ،279 ،272 ،200  ،109 ،108 ،107 ،102 ،101 ، 100 ،15 ،(2018) 2409القرار 
 427 ،338 ، 272 ،16 ،(2018) 2424لقرار ا

 315 ،(2018) 2439القرار 
 102 ،100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 109 ، 108 ،107 ،المرأة والسالم واألمن
 14 ،الديمقراطية، إحاطاتالممثل الخاص لألمين العام لجمهورية الكونغو 

 14 ،النظر في المسائل
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، 314، 315

 جدول األعمال، 159
 368 ،صون السالم واألمن الدوليين

 16 ،فرنسا، مشاريع قرارات
 فريق الخبراء 

 16 ،التيايا الطهسئت
   مد د الو ية، 16

  مد د الو ية.، 427
 17 ،2018أيسر/مس و  20م ر ة رسسلة 
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 17 ،2018حبياال/ وني    1رسسلة م ر ة 
 لجنة مجلس األمن 

 423 ،تمحسمس 
 427 ،ناارات

 الحالة في اليمن.. انظر الحالة في الشرق األوسط - اليمن

 الحالة في أوكرانيا
 64 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية، إحاطات، 63
 397 ،395 ،287 ،التسوية السلمية للمنازعات

 397 ،395 ،التنظيمات اإلقليمية
 145 ،66 ،65 ،الجلسات

 374 ،الدفاع عن النفس
 64 ،لسويد، بياناتا

 65 ،63 ،النظر في المسائل
 64 ،بيانات رئاسية

 جدول األعمال، 159، 163
 202 ،باستعمالهاحظر استعمال القوة أو التهديد 

 64 ،63 ،وكيل األمين العام للشؤون السياسية، إحاطات
 جمهورية إيران اإلسالمية -الحالة في إيران. انظر الحالة في الشرق األوسط 

 لة في بورونديالحا

 399 ،398 ،إثيوبيا، بيانات
 398 ،االتحاد الروسي، بيانات
 95 ،األطفال والنزاع المسلح

 13 ،تقاريراألمين العام، 
 278 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 397 ،396 ،392 ،291 ،288 ،التسوية السلمية للمنازعات

 397  ،396 ،392 ،التنظيمات اإلقليمية
 13 ،الجلسات

 399 ،اناتالصين، بي 
 المبعوث الخاص لألمين العام لبوروندي 

 398 ،12 ،محسمست
 439 ،التطورات المتعلقة بر

 101 ،100 ،النزاعات المسلحةالمدنيون في  
 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن

 12 ،النظر في المسائل
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 399 ،بولندا، بيانات
 12 ،بيانات رئاسية

 399 ،اتبيرو، بيان 
 جدول األعمال، 158

 214  ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية
 232 ،عالقات الجمعية العامة

 398 ،فرنسا، بيانات
 السالم لجنة بناء 

 442 ، اع  سم
 441 ،12 ،محسمست
 399 ،هولندا، بيانات

 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 410 ،إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ
 97 ،96 ،95 ،المسلحاألطفال والنزاع 

 20 ،لعام، تقاريراألمين ا 
 279 ،272 ،271 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 355 ،استخدام القوة المسلحةالتدابير التي تنطوي على 

 341 ،335 ،334 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 396 ،392 ،292 ،288 ،التسوية السلمية للمنازعات

 410  ،396 ،392 ،ات اإلقليميةالتنظيم
 149 ،19 ،الجلسات

 430 ،396 ،341 ،315 ،200 ،108 ،107 ،102 ،97  ،96 ،19 ،(2018) 2399القرار 
 20 ،19 ،(2018) 2446القرار 
 430 ،396 ،361 ،341 ،279 ،272 ،184 ،109 ،108 ،106 ،102 ،101 ،100 ،96 ،95  ،20 ،19 ،(2018) 2448القرار 

 102 ،101 ،100 ،لنزاعات المسلحةالمدنيون في ا
 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن
 370 ،المساعدة المتبادلة

 الممثل الخاص لألمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى 
 18 ،محسمست

 20 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
 18 ،النظر في المسائل

 19 ،بيانات رئاسية
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، 315

 جدول األعمال، 158
 369 ،368 ،367 ،صون السالم واألمن الدوليين

 213  ،الشؤون الداخليةعدم التدخل في 
 فريق الخبراء 
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  مد د الو ية، 19
  مد د الو ية.، 430

 19 ،2017كسنول األضل/ يتم ا  6رسسلة م ر ة 
 لجنة بناء السالم 
 441 ،18 ،محسمست

 20 ،سركةالد وات الموجهة لدمر
 ن لجنة مجلس األم
 422 ،محسمست
 429 ،ناارات

 مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن، 213
 جمهورية إيران اإلسالمية -الحالة في جمهورية إيران اإلسالمية. انظر الحالة في الشرق األوسط 

 ياسور  -الحالة في سوريا. انظر الحالة في الشرق األوسط 
 يساوب -الحالة في غينيا 

 جدول األعمال، 159
 بيساو - الحالة في غينيا

 410 ،410 ،إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ
 412 ،411 ،االتحاد الروسي، بيانات

 21 ،األمين العام المساعد للشؤون السياسية، إحاطات
 23 ،22 ،األمين العام، تقارير

 341 ،335 ،334 ،331 ،قوة المسلحةالتدابير التي ال تنطوي على استخدام ال
 396 ،394 ،393 ،292 ،288 ،التسوية السلمية للمنازعات

 410 ،410 ،396  ،394 ،393 ،التنظيمات اإلقليمية
 22 ،الجلسات

 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
 21 ،محسمست

 23 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
 429 ،411 ،396 ،108 ،107 ، 106 ،22 ،(2018) 2404القرار 
 108 ، 107 ،106 ،السالم واألمنالمرأة و 
 بيساو  -الخاص لألمين العام لغينيا  الممثل 

 410 ،21 ،محسمست
 23 ،22 ،الد وات الموجهة لدمرسركة

 411 ،الواليات المتحدة، بيانات
 411 ،غينيا االستوائية، بيانات

 411 ،بيساو، بيانات -  غينيا
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 411 ،فرنسا، بيانات
 كوت ديفوار 
 411 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 22
 لجنة بناء السالم 
 442 ، سم اع 
 441 ،21 ،محسمست

 23 ،22 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
 لجنة مجلس األمن 
 423 ،21 ،محسمست
 429 ،ناارات

 بيساو  -الم في غينيا  انظر مكتب األمم المتحدة المتكامل لبناء السبيساو.  -مكتب األمم المتحدة المتكامل لبناء السالم في غينيا  
 21 ،بالمخدرات والجريمة، إحاطاتمكتب األمم المتحدة المعني 

 411 ،هولندا، بيانات
 الحالة في قبرص

 60 ،األمين العام، تقارير
 292 ،289 ،التسوية السلمية للمنازعات

 60 ،الجلسات
 106  ،60 ،59 ،(2018) 2398القرار 
 109 ،106  ،60 ،60 ،(2018) 2430القرار 

 109 ،106 ،لمرأة والسالم واألمنا
 437 ،الخاص لألمين العام المعني بقبرصالمستشار 

 60  ،المملكة المتحدة، مشاريع قرارات
 59 ،النظر في المسائل

 جدول األعمال، 159
 انظر قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص. 

 الحالة في كوسوفو

 62 ،ن العام، تقاريراألمي
 62 ،الجلسات
 61 ،الخاص لألمين العام لكوسوفو، إحاطاتالممثل 

 61 ،النظر في المسائل
 63 ،62 ،2018كانون األول/ديسمبر  14صربيا، رسالة مؤرخة 

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 62
 الحالة في كولومبيا

 األمين العام 
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 52 ، يسريا
 52 ،2018تم ا كسنول األضل/ ي  5ة رسسلة م ر 
 52 ،2017كسنول األضل/ يتم ا  8رسسلة م ر ة 

 52 ،الجلسات
 53 ،52 ،(2018) 2435القرار 

 53  ،المملكة المتحدة، مشاريع قرارات
 51 ،النظر في المسائل

 جدول األعمال، 159
 51 ،2016كانون الثاني/يناير  19كولومبيا، رسالتان مؤرختان 

 لبنان -األوسط في الشرق  بنان. انظر الحالةالحالة في ل
 الحالة في ليبريا

 293 ،290 ،التسوية السلمية للمنازعات
 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن

 6 ،النظر في المسائل
 بعثة األمم المتحدة في ليبريا. انظر بعثة األمم المتحدة في ليبريا 

 7 ،بيانات رئاسية
 جدول األعمال، 159

 7 ،جلسة
 م لجنة بناء السال
 442 ، سم اع 
 441 ،محسمست

 الحالة في ليبيا
 409 ،إجراءات إنفاذ، اإلذن باتخاذ

 352 ،351 ،44 ،االتحاد الروسي، بيانات
 44 ،األمين العام، تقارير

 355 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 351 ،350 ،339 ،335 ،334 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 292 ،289 ،التسوية السلمية للمنازعات
 409 ،التنظيمات اإلقليمية

 149 ،44 ،الجلسات
 351 ،350 ،السويد، بيانات

 339 ،249  ،45 ،44 ،(2018) 2420القرار 
 108 ،107 ،106  ،45 ،44 ،(2018) 2434القرار 
 428 ،350 ،184 ،107  ،45 ،44 ،(2018) 2441القرار 

 201 ،200 ،أو التهديد باستعمالها  -مال استعالقوة، حظر 
 المحكمة الجنائية الدولية، إحاطات،  43
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 100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن
 370 ،المساعدة المتبادلة

 الممثل الخاص لألمين العام لليبيا، إحاطات، 43
 المملكة المتحدة 
 351 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 45
 42 ،النظر في المسائل

 352 ،351 ،الواليات المتحدة، بيانات
 انظر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

 44 ،بيانات رئاسية
 351 ،بيرو، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314
 جدول األعمال، 159

 368 ،367 ،ن الدوليينسالم واألمالصون 
 352 ،غينيا االستوائية، بيانات

 351 ،فرنسا، بيانات
 فريق الخبراء 
 43 ،محسمست

  مد د الو ية، 44
  مد د الو ية.، 429

 351 ،كوت ديفوار، بيانات
 لجنة مجلس األمن 
 423 ،43 ،محسمست
 428 ،ناارات
 352 ،ليبيا، بيانات

 مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن، 213
 352 ،351 ،هولندا، بيانات

 الحالة في مالي
 48 ،االتحاد الروسي، بيانات
 97 ،96 ،95 ،األطفال والنزاع المسلح

 األمين العام 
 48 ، يسريا

 274 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  19رسسلة م ر ة 
 274 ،2018ش سر/  اا ا   9رسسلة م ر ة 
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 274 ،273 ،271 ،قصي الحقائققات وتالتحقي
 355 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 344 ،335 ،334 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 396 ،393 ،التسوية السلمية للمنازعات

 414 ،413  ،396 ،393 ،التنظيمات اإلقليمية
 48 ،الجلسات

 414  ،396 ،361 ،344 ،316 ،273  ،109 ،108 ،106 ،102 ،101  ،96 ،48 ،(2018) 2423القرار 
 344  ،49 ،48 ،(2018) 2432القرار 

 102 ،101 ،100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن

 الممثل الخاص لألمين العام لمالي، إحاطات، 46
 46 ،النظر في المسائل

 48 ،لمتحدة، بياناتيات ا الوال
بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي.  انظر بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار  

 في مالي 
 414 ،413 ،تقديم التقارير

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 316
 جدول األعما ل، 159

 369 ،368 ،صون السالم واألمن الدوليين
 فرنسا 

 48 ،ميسنست
 مرسريع ناارات، 49

 فريق الخبراء 
 46 ،محسمست

  مد د الو ية، 48
 49 ،2018آب/أغت ف   8رسسلة م ر ة 
 لجنة مجلس األمن 
 46 ،محسمست

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 46، 47
 الحالة في مالي.

 431 ،(2018) 2432لقرار ا
 فريق الخبراء 

  مد د الو ية.، 431
 لجنة مجلس األمن 
 423 ،محسمست
 431 ،ناارات
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 الحالة في منطقة البحيرات الكبرى 
 14 ،الجلسات

 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى 
 13 ،محسمست

 14 ،الد وات الموجهة لدمرسركة
 13 ،النظر في المسائل

 جدول األعمال، 159
 الحالة في منطقة البحيرات الكبرى.

 439 ،(2018) 2409القرار 
 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى 

 439 ،التطورات المتعلقة بر
 الحالة في ميانمار

 267 ،266 ، المنازعات إلى مجلس األمنإحالة 
 االتحاد الروسي 
 251 ،58 ،ميسنست

 281 ،58 ،57 ،2018راي  األضل/أكتوبا    18 ة رسسلة م ر 
 األمين العام المساعد للشؤون السياسية، إحاطات، 57

 57 ،األمين العام، إحاطات
 281 ،التحقيقات وتقصي الحقائق

 58 ،الجلسات
 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16مؤرخة السويد، رسالة 

 الصين 
 251 ،58 ،ميسنست

 281 ،58 ،57 ،2018أكتوبا   األضل/ راي  18رسسلة م ر ة 
 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16الكويت، رسالة مؤرخة 

 104 ،المرأة والسالم واألمن
 المملكة المتحدة 
 251 ،ميسنست

 58 ،57 ،2018األضل/أكتوبا  راي   16رسسلة م ر ة 
 281 ،2018أ دول/س تم ا  27رسسلة م ر ة 
 56 ،النظر في المسائل

 ة ت المتحدالواليا
 252 ،ميسنست

 58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إحاطات، 57
 58 ،57 ،2018األول/أكتوبر تشرين  16بولندا، رسالة مؤرخة 

 المتعددة القوميات(  -بوليفيا )دولة 
 251 ،58 ،ميسنست

 281 ،58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16بيرو، رسالة مؤرخة 
 جدول األعمال، 159

 251 ،صون السالم واألمن الدوليين
 233 ،العامةعالقات الجمعية 

 281 ،58  ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  18غينيا االستوائية، رسالة مؤرخة 
 فرنسا 

 251 ،ميسنست
 58 ،57 ،2018با األضل/أكتو  راي   16رسسلة م ر ة 
 58 ،كازاخستان، بيانات

 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16كوت ديفوار، رسالة مؤرخة 
 57 ،السامي لشؤون الالجئين، إحاطاتمفوض األمم المتحدة 

 ميانمار 
 251 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 
 هولندا 

 251 ،ميسنست
 58 ،57 ،2018ضل/أكتوبا  راي  األ 16رسسلة م ر ة 

 الحالة في نيكاراغوا
 390 ،االتحاد الروسي، بيانات

 274 ،التحقيقات وتقصي الحقائق
 389 ،المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةالتعاون مع 

 391 ،الواليات المتحدة، بيانات
 390 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 

 389 ،253 ،الدوليين صون السالم واألمن
 390 ،غينيا االستوائية، بيانات

 390 ،كازاخستان، بيانات
 الحالة في هايتي

 50 ،االتحاد الروسي، بيانات
 49 ،األمين العام المساعد لعمليات حفظ السالم، إحاطات

 51 ،األمين العام، تقارير
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 356 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 301 ،عاتمية للمناز التسوية السل

 51 ،الجلسات
 50 ،الصين، بيانات

 301 ،249 ،183 ،108 ،102 ،51  ،50 ،49 ،(2018) 2410القرار 
 102 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 108 ،107 ،المرأة والسالم واألمن
 الممثل الخاص لألمين العام لهايتي، إحاطات، 49

 50 ،المملكة المتحدة، بيانات
 49 ،لمسائلالنظر في ا 

 جدول األعمال، 159
 238 ،عالقات الجمعية العامة

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 49
 انظر الحالة في البوسنة والهرسك ،انظر الحالة في كوسوفو. الحالة في يوغوسالفيا

 انظر المشاركةالدعوات الموجهة للمشاركة. 

 الدفاع عن النفس
 372 ،عرض عام

 376 ،373 ،يوبيا، بياناتإث
 أرمينيا 

 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377
 378  ،2018أيسر/مس و  3رسسلة م ر ة 

 376 ،إسرائيل، بيانات
 376 ،375 ،374 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 373
 األرجنتين، بيانات، 375، 376
 اإلشارات إلى المادة 51، 376

 378 ،2018حزيران/يونيه  13لعربية المتحدة، رسالة مؤرخة اإلمارات ا
 إشارات إلى المادة 51، 377األمين العام،  

 375 ،374 ،373 ،البرازيل، بيانات
 الجمهورية العربية السورية

 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377
 374 ،373 ،ميسنست

 377 ،2018ش سر/  اا ا  1رسسلتسل م ر تسل 
 377 ،2018ش سر/  اا ا  20رسسلتسل م ر تسل 

 374 ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
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 375 ،374 ،قضية فلسطين -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،374 ، لبنان -الحالة في الشرق األوسط  

 374 ،الحالة في أوكرانيا
 375 ،الصين، بيانات

 الكويت 
 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377

 375 ،ميسنست
 375 ،373 ،المكسيك، بيانات

 378 ،2018أيار/مايو  3مؤرخة المملكة العربية السعودية، رسالة 
 376 ،المملكة المتحدة، بيانات

 51المناقشات المتعلقة بالمادة  
 372 ، اع  سم

 374 ، سصة م ددال ضمطسمق ز يطهس
 372 ،مواضي ية

 375 ،373 ،الواليات المتحدة، بيانات
 أوكرانيا، بيانات، 374

 إيران )جمهو رية - اإلسالمية(
 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377

 378 ،2018أ دول/س تم ا  11رسسلة م ر ة  
 378 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  3رسسلة م ر ة 
 378 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  29رسسلة م ر ة 

 376 ،بولندا، بيانات
 374 ،373 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 376 ،373 ،بيرو، بيانات

 تركيا 
 377 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  20م ر ة رسسلة 
 375 ،374 ،ميسنست

 378 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  13رسسلة م ر ة 
 373 ،تنفيذ مذكرة الرئيس

 374 ،373 ،صون السالم واألمن الدوليين
 376 ،373 ،غينيا االستوائية، بيانات

 375 ،قبرص، بيانات
 لبنان 

 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377
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 376 ،ميسنست
 ليختنشتاين، بيانات، 374

 376 ،هولندا، بيانات
 الرئاسة

 164 ،عرض عام
 اتخاذ القرارات والتصويت 
 186 ،تنفيذ مذكرة الرئيس
 180 ، د  الياارات ضال يسنست

 187 ،2017آب/أغت ف   30موكاة م ر ة 
 166 ،االتحاد الروسي، بيانات

 250 ،122 ،الدوليين، بيانات رئاسيةواألمن  األخطار التي تهدد السالم
 111 ،اإلرهاب، بيانات رئاسية

 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
 228 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  16رسسلة م ر ة 

 ين الجنائيتين الدوليتيناآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمت 
 91 ،رئسستيسل م 

 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
 435 ،2018ش سر/  اا ا   2موكاة م ر ة 

 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
 436 ،ميسل رئسست

 363 ،سلرئي أفراد شرطة، تنفيذ مذكرة ا البلدان المساهمة بقوات وب 
 303 ،التسوية السلمية للمنازعات، تنفيذ مذكرة الرئيس

 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات رئاسية 
 166 ،الجمهورية العربية السورية، بيانات 

 387 ،55 ،الحالة في أفغانستان، بيانات رئاسية
 26 ،الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات رئاسية

 9 ،يانات رئاسية الصومال، بالحالة في 
 64  ،الحالة في أوكرانيا، بيانات رئاسية

 12 ،الحالة في بوروندي، بيانات رئاسية 
 19 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بيانات رئاسية

 36 ،35 ،الحالة في غرب أفريقيا، بيانات رئاسية
 7 ،الحالة في ليبريا، بيانات رئاسية

 44 ،بيانات رئاسيةي ليبيا، الحالة ف
 373 ،الدفاع عن النفس، تنفيذ مذكرة

 460 ،458 ،العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور، بيانات رئاسية
 167 ،الكويت، بيانات
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 98 ،المدنيون في النزاعات المسلحة، بيانات رئاسية
 167 ،المملكة المتحدة، بيانات

 167 ،تدة، بيانا الواليات المتح 
 270 ،س األمن، تنفيذ مذكرة الرئيسبعثات مجل

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال، بيان رئاسي، 403
 458 ،بعثة األمم المتحدة في ليبريا، بيانات رئاسية

 441 ،121 ،بناء السالم والحفاظ عليه، بيانات رئاسية
 167 ،بولندا، بيانات
 167 ،قوميات(، بياناتالالمتعددة  -بوليفيا )دولة 

 167 ،بيانات بيرو،
 171 ،2017آب/أغسطس  30تصريف األعمال، مذكرة مؤرخة 

 426 ،تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة، بيان رئاسي
 160 ،تنفيذ مذكرة الرئيس، جدول األعمال 

 167 ،2017آب/أغسطس  30جلسات، مذكرة مؤرخة 
 165 ،دور
 ون السالم واألمن الدوليين ص

 250 ،125 ،ميسنست رئسسية
 254 ، طفيو موكاة الائيف

 119 ،عدم االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مذكرات
 213 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات

 235 ،230 ،عالقات الجمعية العامة، تنفيذ مذكرة الرئيس
 240 ،سجتماعي، تنفيذ مذكرة الرئي االقتصادي واالعالقات المجلس 

 88 ،عمليات حفظ السالم، بيانات رئاسية
 166 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 167 ،كازاخستان، بيانات

 432 ،لجنة مكافحة اإلرهاب، بيانات رئاسية
 479 ،477 ،مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا، بيانات رئاسية

 482 ،الساحل، بيانات رئاسية لمتحدة لغرب أفريقيا ومنطقةمكتب األمم ا
 مناقشة بشأن، 166

 24 ،منطقة وسط أفريقيا، بيانات رئاسية 
 السلفادور

 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 السنغال

 122 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 السودان

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 240 ،ي واالجتماعي، بياناتالمجلس االقتصاد
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 299 ،وية المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتس
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 324

 (2018السويد )عضو في مجلس األمن في عام 
 189 ،188  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 267 ،2018األول/أكتوبر  تشرين 16األمن، رسالة مؤرخة إحالة المنازعات إلى مجلس  
 259 ،258 ،الدمار الشامل، بيانات أسلحة

 408 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 152 ،151 ،االجتماعات، بيانات

 123 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، بيانات
 111 ،اإلرهاب، بيانات

 94 ،2018 حزيران/يونيه 21رسالة مؤرخة األطفال والنزاع المسلح، 
 168 ،ناتاألمانة العامة، بيا 

 277 ،275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 
 353 ،351 ،350 ،348 ،347 ،346 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 388 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 415 ،408 ،406 ،401 ،400 ، 388 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 372 ،جزاءات، بياناتال
 237 ،235 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 348، 400، 401
 مشاريع قرارات، 76 ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 

 406 ، 353 ،الحالة في الصومال، بيانات
 64 ،الحالة في أوكرانيا، بيانات

 351 ،350 ،الحالة في ليبيا، بيانات
 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16الحالة في ميانمار، رسالة مؤرخة 

 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26اللغات، رسالة مؤرخة 
 179 ،المشاركة، بيانات

 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 401 ،400 ،305 ،304 ،301 ،300 ،299 ،296 ،295 ،زعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوية المنا

 415 ،تقديم التقارير، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321، 323، 326

 210 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 388 ،256 ،255 ،بياناتصون السالم واألمن الدوليين، 

 408 ،406 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 259 ،258 ،نفيذها، بياناتقبول قرارات المجلس وت

 366 ،لجنة األركان العسكرية، بيانات
 242 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 الشباب والسالم واألمن
 285 ،التسوية السلمية للمنازعات
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 239 ،عالقات الجمعية العامة
 442  ،441 ،بناء السالم، إحاطات لجنة

 ليةانظر عدم التدخل في الشؤون الداخ الشؤون الداخلية.

 الصومال
 354 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 405 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 405 ، 354 ،الحالة في الصومال، بيانات

 369 ،الدوليينصون السالم واألمن 
 405 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 (2018في مجلس األمن الصين )عضو دائم 
 187  ،ت والتصويت، بياناتاتخاذ القرارا

 445 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات
 41 ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  9أفريقيا، السالم واألمن في، رسالة مؤرخة 

 124 ،تهدد السالم واألمن الدوليين، بياناتاألخطار التي 
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364، 365

 التحقيقات وتقصي الحقائق 
 278 ،276 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 350 ،349 ،346 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 388 ،253 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 412 ،406 ،401 ،400 ،399 ، 388 ،لتنظيمات اإلقليمية، بياناتا

 237 ،236 ،234 ،230 ،الجمعية العامة، بيانات
 399 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 349، 350، 400، 401، 412
 445 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 260 ،ياناتقضية فلسطين، ب -لة في الشرق األوسط  الحا 
 اليمن،  بيانات، 72—الحالة في الشرق األوسط 
 70 ،بيانات ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 

 406 ،الحالة في الصومال، بيانات
 الحالة في ميانمار 

 251 ،58 ،ميسنست
 281 ،58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 

 50 ،هايتي، بيانات الحالة في
 375 ،بياناتالدفاع عن النفس، 

 241 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 401 ،400 ،399 ،301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 325
 161 ،جدول األعمال، بيانات

 210 ،باستعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهديد 
 ألمن الدوليين صون السالم وا
 388 ،375 ،256 ،255 ،253 ،251 ،ميسنست

 129 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  1رسسلة م ر ة 
 216 ،215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات

 406 ،365 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 260 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 العراق
 129 ،125 ،85 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 324
 العضوية في األمم المتحدة

 األردن، بيانات، 227
 227 ،فلسطين، بيانات

 227 ،كوبا، بيانات
 العضوية في األمم المتحدة 

 226 ،الجمعية العامة
 المتحدة األخرى  العالقات مع أجهزة األمم

 219 ،عرض عام
 الجمعية العامة. انظر الجمعية العامة

 انظر المجلس االقتصادي واالجتماعيالمجلس االقتصادي واالجتماعي. 
 الدولية انظر محكمة العدل محكمة العدل الدولية. 

 رطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفوالعملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور. انظر العملية المختل

 458 ،عرض عام
 87 ،26 ،إحاطات

 460 ،456 ،التغييرات الُمدخلة على تشكيل
 89 ،31 ،30 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 458 ،(2018) 2425القرار 
 460 ،458 ،(2018) 2429القرار 

 460 ،458 ،بيانات رئاسية
 458 ،451 ،26 ،تمديد الوالية

 459 ،454 ،452 ،يةوال
 العنف الجنسي في النرزاعات

 107 ،العنف الجنسي والعنف الجنساني المرتبطان بالنزاعات
 النزاع الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت 
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 178 ،104 ،28 ،محسمست
 العنف الجنسي في النرزاعات.

 438 ،(2018) 2399القرار 
 438 ،(2018) 2406القرار 
 438 ،(2018) 2409القرار 
 438 ،(2018) 2428القرار 
 438 ،(2018) 2429القرار 

 الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع 
 438 ،التطورات المتعلقة بر

 الفاتيكان. انظر الكرسي الرسولي

 ريقيا وحلهاالفريق العامل المخصص المعني بمنع نشوب النزاعات في أف
 433 ،عرض عام

 422 ،إحاطات
 انظر أيضا األطفال والنزاع المسلحلعامل المعني باألطفال والنزاع المسلح. الفريق ا

 434 ،عرض عام
 422 ،إحاطات

 انظر أيضا عمليات حفظ السالم ،433 ،الفريق العامل المعني بعمليات حفظ السالم
 434 ،تين الجنائيتين الدوليتينالفريق العامل غير الرسمي المعني بالمحكم

 434 ،ر الرسمي المعني بالوثائق والمسائل اإلجرائية األخرى الفريق العامل غي

 الفلبين
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322

 216 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 القوة المسلحةالقوة المسلحة. انظر التدابير التي تنطوي على استخدام 

 لخماسية لمنطقة الساحلالقوة المشتركة التابعة للمجموعة ا

 406 ،األمين العام، تقارير
 404 ،القرارات المتعلقة بر

 413 ،التقاريرتقديم 
 أو التهديد باستعمالها -القوة، حظر استعمال 

 199 ،عرض عام
 210 ،إثيوبيا، بيانات

 207 ،أذربيجان، بيانات
 205 ،، بياناتاالتحاد األوروبي

 211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،204 ،203 ،االتحاد الروسي، بيانات
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 208
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 211 ،اإلشارة في الرسائل
 209 ،204 ،األمين العام، بيانات

 208 ،206 ،202 ،البرازيل، بيانات
 الجمهورية العربية السورية

 212 ،2018ول/س تم ا أ د 12رسسلة م ر ة 
 211 ،209 ،208 ،202 ،ميسنست
 211 ،2018ش سر/  اا ا  1سسلتسل م ر تسل ر 

 211 ،2018نيتسل/أماي   11رسسلتسل م ر تسل 
 الحالة في السودان وجنوب السودان، 200

 199 ،الحالة في الشرق األوسط
 202 ، لبنان -الحالة في الشرق األوسط  

 201 ،200 ،الحالة في ليبيا
 210 ،السويد، بيانات
 210 ،الصين، بيانات

 المتعلقة بر القرارات 
 199 ، اع  سم

 200 ،م س ة  قكيد م س أل
 202 ،الد وات الموجهة م  أج  سحب اليوات ال تكاية

 201 ،الد وات ملى ضنف الد م الميدم ملى الجمس ست المتدحة
 199 ، قكيد م دأ
 204 ،الكويت، بيانات

 208 ، العام إلى الجمهورية العربية السورية، بيانات المبعوث الخاص لألمين
 208 ،206 ،202 ،المكسيك، بيانات
 211 ،209 ،204 ،203 ،بيانات المملكة المتحدة،

 210 ،209 ،208 ،206 ،الواليات المتحدة، بيانات
 أوكرانيا 

 202 ،2014شبا//فبراير  28رسالة مؤرخة 
 212 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  10رسسلة م ر ة 

 207 ،ميسنست
 212 ،2018 ا  راي  الثسنت/نو م 27رسسلة م ر ة 

 إيران )جمهورية - اإلسالمية(
 211 ،2018آذار/مسرس  29رسسلتسل م ر تسل 

 206 ،ميسنست
 211 ،2018أ دول/س تم ا  19رسسلتسل م ر تسل 
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 212 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  24رسسلتسل م ر تسل 
 210 ،205 ،بولندا، بيانات
 210 ،208 ،205 ،204 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 

 210 ،205 ،بياناتبيرو، 
 207 ،تركيا، بيانات

 207 ،جورجيا، بيانات
 207 ،جيبوتي، بيانات

 205 ،سريالنكا، بيانات
 211 ،2018شبا//فبراير  16سويسرا، رسالة مؤرخة 

 207 ،205 ،204 ،صون السالم واألمن الدوليين
 210 ،209 ،208 ،غينيا االستوائية، بيانات

 210 ، 209 ،208 ،207 ،ناتفرنسا، بيا
 206 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 

 207 ،206 ،قبرص، بيانات
 208 ،كوبا، بيانات
 205 ،بيانات ،كوت ديفوار

 210 ،بيانات ،كوت ديفواركوت ديفوار
 التفيا، بيانات، 207

 لبنان 
 203 ،ميسنست

 212 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  12رسسلتسل م ر تسل 
 ليتوانيا، بيانات، 207، 208

 ليختنشتاين 
 208 ،ميسنست

 211 ،2018ش سر/  اا ا  16رسسلة م ر ة 
 202 ،مناقشات دستورية

 210 ،203 ،هولندا، بيانات
 الكرسي الرسولي

 176 ،129 ،128 ،105 ،99 ،94 ،89 ،81 ،41 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات

 الديمقراطية( -لكونغو )جمهورية ا
 بعثة مجلس األمن إلى 

 269 ،115 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 (2018الكويت )عضو في مجلس األمن في عام 
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 186  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 

 123 ،م واألمن الدوليين، بياناتتهدد السالاألخطار التي 
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 277 ،274 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 
 358 ،357 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 353 ،346 ،تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات التدابير التي ال
 390 ،254 ،عاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بياناتالت

 413 ،400 ،390 ، 386 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 234 ،الجمعية العامة، بيانات

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 400، 413
 قضية فلسطين  -ق األوسط  الحالة في الشر
 375 ،260 ،259 ،ميسنست
 252 ،الشرق األوسط، جمهورية إيران اإلسالمية، بياناتالحالة في 

 مشاريع قرارات، 76 ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
 قضية فلسطين —الحالة في الشرق األوسط 

 مرسريع ناارات، 81، 82
 353 ،الحالة في الصومال، بيانات

 58 ،57 ،2018األول/أكتوبر تشرين  16ميانمار، رسالة مؤرخة الحالة في 
 لدفاع عن النفس ا

 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377
 375 ،ميسنست

 167 ،الرئاسة، بيانات
 197 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات

 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 400 ،304 ،300 ،296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيان ات، 322، 325، 326
 204 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 صون السالم واألمن الدوليين 
 390 ،386 ،357 ،256 ،254 ،252 ،ميسنست

 128 ،2018ش سر/  اا ا   1رسسلة م ر ة 
 216 ،215 ،لية، بياناتعدم التدخل في الشؤون الداخ
 358 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 260 ،259 ،رارات المجلس وتنفيذها، بياناتقبول ق 
 الالجئون 

 57 ،مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، إحاطات



 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 LXXIV 

 

 436 ،اللجان المخصصة
 اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم

 234 ،عالقات الجمعية العامة
 الدولية للصليب األحمراللجنة 

 99 ،86 ،41 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 المدنيون في النزاعات المسلحة، إحاطات، 98

 اللجنة المشتركة للرصد والتقييم
 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28

 189 ،اللغات
 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26السويد، رسالة مؤرخة 

 دة المملكة المتح
 190 ،ميسل

 190 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  26رسسلة م ر ة 
 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26ا، رسالة مؤرخة فرنس

 190 ،كوت ديفوار، بيان
 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26هولندا، رسالة مؤرخة 

 . انظر تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم39المادة 
 للحيلولة دون تفاقم الحاالت مؤقتة المتخذة. التدابير ال40المادة 

 ابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة. انظر التد41المادة 

 . انظر التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة42المادة 
 انظر صون السالم واألمن الدوليين. 48المادة 

 المساعدة المتبادلة انظر. 49المادة 

 المشاكل االقتصادية الخاصة. انظر 50المادة 
 نفس. انظر الدفاع عن ال51المادة 

 ألمانيا
 188  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 359 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 347 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 236 ،235 ،الجمعية العامة، بيانات
 117 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 359 ،مسلحة، بياناتالمدنيون في النزاعات ال
 303 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323
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 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 437 ،1559س األمن مجل المبعوث الخاص لألمين العام المعني بتنفيذ قرار

 نوب السودانالمبعوث الخاص لألمين العام إلى السودان وج
 438 ،التطورات المتعلقة بر

 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28، 400
 33 ،32 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 المبعوث الخاص لألمين العام إلى سوريا
 123 ،دوليين، إحاطاتال األخطار التي تهدد السالم واألمن 

 69 ،إحاطات ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
 124 ،76 ،75 ،74 ،73 ،عوات الموجهة للمشاركةالد 

 المبعوث الخاص لألمين العام لبوروندي

 398 ،397 ،12 ،إحاطات
 439 ،التطورات المتعلقة بر

 13 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 الداخلية عدم التدخل في الشؤون 

 214 ،محسمست
 المبعوث الخاص لألمين العام للقرن األفريقي

 438 ،بر التطورات المتعلقة
 المبعوث الخاص لألمين العام لليمن

 71 ،إحاطات
 438 ،التطورات المتعلقة بر

 78 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة البحيرات الكبرى 

 13 ،إحاطات
 439 ،التطورات المتعلقة بر

 17 ،14 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل.، 438

 انظر أيضا الحالة في الصحراء الغربية ،437 ،المبعوث الشخصي لألمين العام للصحراء الغربية

 المجلس االستشاري الرفيع المستوى المعني بالوساطة
 297 ،ناتالمنازعات بالوسائل السلمية، بياتسوية 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 240 ،إثيوبيا، بيانات
 إكوادو ر، بيانات، 240

 241 ،االتحاد الروسي، بيانات
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 241 ،البحرين، بيانات
 241 ،البرتغال، بيانات
 240 ،السودان، بيانات
 241 ،الصين، بيانات

 219 ،ألخرى، إحاطاتالعالقات مع أجهزة األمم المتحدة ا 
 مجلس األمن العالقات مع 

 239 ،عرض عام
 239 ،المطسنرست التت  طسضلت

 240 ،ئيف طفيو موكاة الا 
 240 ،صول التالم ضاألم  الدضليي 

 الكرسي الرسولي، بيانات، 240
 إندونيسيا، بيانات، 241

 241 ،اإلسالمية(، بيانات -إيران )جمهورية 
 240 ،الجزرية الصغيرة، بياناتتحالف الدول 
 240 ،العربية، بيانات مجموعة الدول
 241 ،240 ،ملديف، بيانات
 240 ،هنغاريا، بيانات

 انظر المجلس االقتصادي واالجتماعي. zzلمجلس االقتصادي واالجتماعي ا
 المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

 406 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 406 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 41 ،اركةالدعوات الموجهة للمش 
 ية لمنطقة الساحل انظر القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسالقوة المشتركة. 

 406 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 المحكمة الجنائية الدولية

 223 ،الجمعية العامة، توصيات
 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 27

 43 ،الحالة في ليبيا، إحاطات
 45 ،31 ،هة للمشاركةالدعوات الموج 

 المحكمتان
 435 ،عرض عام

انظر اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين  مال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين. اآللية الدولية لتصريف األع
 الدوليتين.

 435  ،2018التطورات التي حدثت عام 
 434  ،بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين  الفريق العامل غير الرسمي المعني
 المدنيون في النزاعات المسلحة
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 102 ،اذ تدابير محددة األهداف في حّق مرتكبي االنتهاكاتاتخ
 إدانة العنف، 100

 102  ،101 ،أفريقيا، السالم واألمن في
 359 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 101
 األرجنتين، بيانات، 359
 102 ،101 ،100 ،األطفال والنزاع المسلح

 100 ،حكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنساناالمتثال أل
 األمين العام 
 98 ،محسمست
 99 ، يسريا

 359 ،البرازيل، بيانات
 359 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 331 ،تي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحةالتدابير ال
 145 ،99 ،الجلسات

 100 ،انستانالحالة في أفغ
 الحالة في السودان وجنوب السودان، 100، 101، 102

 102 ،101  ،100 ،الحالة في الشرق األوسط
 102  ،101 ،100 ،الحالة في الصومال

 101 ،الديمقراطية( -الحالة في الكونغو )جمهورية  
 102 ،100 ،الديمقراطية( -  لة في الكونغو )جمهوريةالحا 

 101 ،100 ،الحالة في بوروندي
 102 ،101 ،100 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 100 ،الحالة في ليبيا
 الحالة في مالي، 100، 101، 102

 102 ،الحماية لكل بعثة على حدة
 الرصد والتحليل واإلبالغ، 102

 102 ،(2018) 2399القرار 
 100 ،(2018) 2401القرار 
 101 ،100 ،(2018) 2405القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2406القرار 
 101 ،100 ،(2018) 2408القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2409القرار 
 102 ،(2018) 2410القرار 
 102 ،101 ،(2018) 2416القرار 
 331  ،249 ،108 ،102 ،101 ،100  ،99 ،98 ،(2018) 2417القرار 
 101 ،(2018) 2419القرار 
 102 ،101 ،(2018) 2423القرار 
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 102 ،101 ،100 ،(2018) 2427القرار 
 102 ،101 ،(2018) 2428القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2429القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2431القرار 
 103 ،101 ،(2018) 2436القرار 
 102 ،101 ،(2018) 2439القرار 

 102 ،101 ،(2018) 2444ار القر 
 102 ،101  ،32 ،28 ،(2018) 2445القرار 
 101 ،(2018) 2447القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2448القرار 
 101 ،100 ،(2018) 2449القرار 
 102 ،101 ،100 ،(2018) 2451القرار 

 359 ،ألمانيا، بيانات
 102 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 108 ،منالمرأة والسالم واأل
 101 ،المسؤولية الرئيسية للدول عن الحماية

 97 ،النظر في المسائل
 359 ،، بياناتالهند

 359 ،الواليات المتحدة، بيانات
 بولندا 

 99  ،2018أيسر/مس و  9رسسلة م ر ة 
 98 ،موكاات
 331 ،98 ،بيانات رئاسية

 جدول األعمال، 160
 98 ،جمعية األمل العراقية، إحاطات

 359 ،ياناترواندا، ب
 101 ،صون السالم واألمن الدوليين

 عمليات حفظ السالم، 101، 103
 98 ،الصليب األحمر الدولية، إحاطاتلجنة 

 99 ،اإلنسانية، إحاطاتمكتب تنسيق الشؤون 
 100 ،منطقة وسط أفريقيا

 101 ،وصول المساعدات اإلنسانية وسالمة العاملين والمرافق
 المرأة والسالم واألمن

 108 ،قيا، السالم واألمن فيأفري
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 109

 ين العام األم
 104 ،محسمست
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 299 ،ميسنست
 105 ، يسريا

 347 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 299 ،285 ،التسوية السلمية للمنازعات

 145 ،105 ،الجلسات
 108 ،106 ،الحالة في أفغانستان

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 107، 108، 109
 109 ،108  ،107 ،الحالة في الشرق األوسط

 109 ،الغربيةالحالة في الصحراء 
 109 ،108  ،107 ،106 ،الحالة في الصومال

 108 ،107 ،الحالة في العراق
 109 ،108 ،107 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية

 106 ،بورونديالحالة في 
 109 ،108 ،106 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 108  ،106 ،يساوب - الحالة في غينيا
 109 ،106 ،قبرصالحالة في 

 106 ،الحالة في ليبريا
 108 ،106 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 106، 107، 108، 109
 104 ،الحالة في ميانمار
 108 ،107 ،الحالة في هايتي

 107 ،عنف الجنسي والعنف الجنساني المرتبطان بالنزاعاتال
 106 ،(2018) 2398القرار 

 108 ،107 ،(2018) 2399ر القرا 
 108 ،107 ،106 ،(2018) 2404القرار 
 109 ،108 ،107 ،106 ،(2018) 2405القرار 
 108 ،106 ،(2018) 2406القرار 
 108 ،107 ،106 ،(2018) 2408القرار 
 109 ،108 ،107 ،(2018) 2409القرار 
 108 ،(2018) 2410القرار 
 109 ،(2018) 2414القرار 
 109 ،107 ،106 ،(2018) 2416القرار 
 108 ،(2018) 2417القرار 
 108 ،107 ،106 ،(2018) 2419القرار 
 108 ،(2018) 2421القرار 
 109 ،108 ،106 ،(2018) 2423القرار 
 109 ،(2018) 2426القرار 
 109 ،107 ،106 ،(2018) 2429القرار 
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 109 ،106 ،(2018) 2430القرار 
 109 ،108 ،106 ،(2018) 2431القرار 
 109 ،108 ،107 ،(2018) 2433القرار 
 108 ،107 ،106 ،(2018) 2434القرار 
 109 ،108 ،(2018) 2436القرار 
 109 ،(2018) 2440القرار 
 107 ،(2018) 2441القرار 
 108 ،(2018) 2444القرار 

 107 ،106 ،(2018) 2445ر القرا 
 109 ،(2018) 2447القرار 
 109 ،108 ،106 ،(2018) 2448القرار 

 108 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 106  ،المشاركة في العمليات السياسية

 109 ، المشاركة في عمليات حفظ السالم
 109 ،المشاركة في قطاع األمن

 106 ،المشاركة في منع نشوب النزاعات وحّلها
 104 ،الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت النزاع، إحاطات

 103 ،في المسائل النظر
 105 ،2018تشرين األول/أكتوبر  9المتعددة القوميات(، رسالة مؤرخة  -بوليفيا )دولة 

 105 ،2018نيسان/أبريل  2بيرو، رسالة مؤرخة 
 108 ،ة في المسائل الجنسانية، واالستجابات المراعية لالعتبارات الجنسانيةتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والخبر 

 جدول األعمال، 156، 161
 108 ،حماية المرأة والمستشارون لشؤون حماية المرأة
 109 ،دور المرأة في مكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف

 108 ،107 ،106 ،صون السالم واألمن الدوليين
 عمليات حفظ السالم، 106، 107، 108، 109

 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 106، 107، 108
 108 ،106 ،وسط أفريقيامنطقة 

 104 ،نائبة األمين العام، إحاطات
 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة انظر  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

 ادلةالمساعدة المتب
 370 ،عرض عام

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 370
 371 ، نلبنا -األوسط   الحالة في الشرق 

 370 ،الحالة في الصومال
 370 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 370 ،الحالة في ليبيا
 370 ،41القرارات المتخذة بموجب المادة 
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 370 ،42القرارات المتخذة بموجب المادة 
 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةانظر  ،واة بين الجنسين. انظر المرأة والسالم واألمنالمسا

 المساواة في الحقوق وتقرير المصير
 196 ،عرض عام

 198 ،أرمينيا، بيانات
 198 ،االتحاد الروسي، بيانات

 198 ،اإلشارة إلى المبدأ في حاالت أخرى 
 األمين العام 
 197 ،سنستمي 

 198 ، يسريا
 196 ،القرارات المتعلقة بر

 197 ،بياناتالكويت، 
 197 ،اناتالواليات المتحدة، بي 
 198 ،أوروغواي، بيانات

 197 ،صربيا، بيانات
 197 ،فلسطين، بيانات

 198 ،قطر، بيانات
 197 ،مناقشات دستورية

 المستشار الخاص لألمين العام المعني بالمسؤولية عن الحماية.، 438

 437 ،المستشار الخاص لألمين العام المعني بقبرص
 نع اإلبادة الجماعيةالمستشار الخاص لألمين العام المعني بم

 437 ،التطورات المتعلقة بر
 المستشار الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل

 39 ،إحاطات
لة عرن الجررائم المرتكبرة مرن جانرب داعش/تنظريم الدولرة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم المتحردة لتعزيرز المسراء

 سالمية في العراق والشاماإل

 439 ،علقة برالتطورات المت
 المستشارون والمبعوثون والممثلون الخاصون 

 436 ،عرض عام
 433 ،انظر أيضا األفراد المحددين

 437 ،التطورات المتعلقة بر
 المشاركة

 172 ،عرض عام
 178 ،إسرائيل، بيانات
 االتحاد الروسي 
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 179 ،ميسنست
 178 ،2014نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 

 176 ،172 ،التداول بالفيديو
 178 ،قضية فلسطين -الحالة في الشرق األوسط  

 173 ،37الدعوات الموجهة بموجب المادة 
 173 ،39الدعوات الموجهة بموجب المادة 

 176 ،39دة أو الما 37الدعوات غير الموجهة صراحة بموجب المادة 
 179 ،السويد، بيانات

 178 ،نزاع، إحاطاتص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في حاالت الالممثل الخا 
 178 ،المملكة المتحدة، بيانات

 177 ،المناقشات المتعلقة بر
 178 ،الواليات المتحدة، بيانات
 178 ،2014شبا//فبراير  28أوكرانيا، رسالة مؤرخة 

 178 ،بولندا، بيانات
 173 ،تركيا، بيانات

 178 ،بياناتهولندا، 
 المشاكل االقتصادية الخاصة

 371 ،عرض عام
 371 ،في الصومالالحالة 

 372 ،الشعبية الديمقراطية( -كوريا )جمهورية 
 المغرب

 236 ،الجمعية العامة، بيانات
 المفوض السامي لشؤون الالجئين

 57 ،الحالة في ميانمار، إحاطات
 58 ،جهة للمشاركةالدعوات المو 

 المكسيك
 189  ،القرارات والتصويت، بياناتاتخاذ 

 358 ،دام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي تنطوي على استخ
 347 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 375  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 208 ،206 ،202 ،باستعمالها، بياناتالقوة أو التهديد  حظر استعمال
 375 ،358 ،254 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 الممثل الخاص لألمين العام ألفغانستان

 53 ،إحاطات
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 56 ،55 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 يا الوسطىالممثل الخاص لألمين العام لجمهورية أفريق

 18 ،إحاطات
 20 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لجمهورية الكو نغو الديمقراطية

 14 ،إحاطات
 17 ،16 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لدى االتحاد األفريقي

 415 ،388 ،132 ،إحاطات
 133 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل

 35 ،إحاطات
 37 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 بيساو -مثل الخاص لألمين العام لغينيا الم

 410 ،21 ،إحاطات
 23 ،22 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لكوسوفو

 61 ،إحاطات
 62 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 مثل الخاص لألمين العام لكولومبياالم

 52 ،إحاطات
 52 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 العام للجمهورية العربية السورية الممثل الخاص لألمين

 208 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 الممثل الخاص لألمين العام للصومال

 406 ،8 ،إحاطات
 11 ،10 ،للمشاركةالدعوات الموجهة 

 الممثل الخاص لألمين العام للعراق
 84 ،إحاطات

 86 ،85 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 الممثل الخاص لألمين العام لليبيا

 43 ،إحاطات
 45 ،44 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لمالي
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 46 ،إحاطات
 48 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 عام لهايتيالممثل الخاص لألمين ال

 49 ،إحاطات
 51 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الممثل الخاص لألمين العام لوسط أفريقيا
 23 ،اتإحاط

 25 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السالم في البوسنة والهرسك

 60 ،إحاطات
 61 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 ية باألطفال والنزاع المسلحالممثلة الخاصة لألمين العام المعن
 29 ،إحاطات

 385 ،التنظيمات اإلقليمية
 94 ،75 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 285 ،دور الوساطة
 الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حاالت النزاع

 178 ،104 ،28 ،إحاطات
 438 ،المتعلقة برالتطورات 

 34 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 لممثلة السامية لشؤون نزع السالحا

 123 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، إحاطات
 التحقيق ات وتقصي الحقائق، إحاطات، 275، 281

 70 ،إحاطات ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
 124 ،76 ،75 ،74 ،73 ،68 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 67 ،من المملكة المتحدة، إحاطات موجهة 2010آذار/مارس  13رسالة مؤرخة 
 المملكة العربية السعودية

 الدفاع عن النفس، رسالة مؤرخة 3 أيار/مايو 2018، 378
 216  ،2018أيار/مايو   3عدم التدخل في الشؤون الداخلية، رسالة مؤرخة 

 لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )عضو دائم في مجلس األمن(المملكة المتحدة 
 446 ،445 ،فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات أجهزة

 إحالة المنازعات إلى مجلس األمن 
 رسسلة م ر  ة 13 آذار/مسرس 2018، 267

 267 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 
 258 ،ناتأسلحة الدمار الشامل، بيا
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 407 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 151 ،تاالجتماعات، بيانا

 169 ،األمانة العامة، بيانات
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 صي الحقائق التحقيقات وتق
 277 ،275 ،274 ،ميسنست

 281 ،2018أ دول/س تم ا  27رسسلة م ر ة 
 353 ،351 ،350 ،346 ،تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي ال 

 390 ،388 ،المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات التعاون مع
 415 ،407 ،406 ،390 ، 388 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 237 ،235 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات
 الحالة في البوسنة والهرسك 

 61 ،ميسنست
 مرسريع ناارات، 61

 الحالة في السودان وجنوب السودان
 350 ،348 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 31
 446 ،445 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،اتلبنان، بيان -الحالة في الشرق األوسط  
 اليمن،  مشاريع قرارات، 72، 77، 78—الحالة في الشرق األوسط 

 81 ،بيانات ،قضية فلسطين—الشرق األوسط الحالة في 
 الحالة في الصومال 

 406 ،353 ،ميسنست
 مرسر يع ناارات، 10،  11

 60 ،الحالة في قبرص، مشاريع قرارات
 53 ،الحالة في كولومبيا، مشاريع قرارات 

 يا الحالة في ليب
 351 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 45
 الحالة في ميانمار 
 281 ،2018أ دول/س تم ا  27رسسلة م ر ة 

 251 ،ميسنست
 58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 

 50 ،حالة في هايتي، بياناتال
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 376 ،الدفاع عن النفس، بيانات
 167 ،الرئاسة، بيانات

 اللغات 
 190 ،ميسل

 190 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  26رسسلة م ر ة 
 178 ،المشاركة، بيانات

 305 ،301 ،300 ،299 ،298 ،المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوية 
 415 ،تقديم التقارير، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323، 325
 163 ،جدول األعمال، بيانات

 211 ،209 ،204 ،203 ،د باستعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهدي 
 رسالة مؤرخة 13 آذار/مارس 2018

 محسلة المطسز ة، 266، 267
 68 ،الجدتست

 66 ،الطظا  ت المتسئ 
 67 ،ميسنست

 جدضل األ مسل، 160
 صون السالم واألمن الدوليين 

 390 ،388 ،251 ،ميسنست
 129 ،2018آب/أغت ف   3رسسلة م ر ة 

 407 ،406 ،363 ،362 ،سالم، بياناتعمليات حفظ ال
 258 ،المجلس وتنفيذها، بياناتقبول قرارات 

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 ير المناخالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بتغ

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط

 124 ،األمن الدوليين، إحاطاتاألخطار التي تهدد السالم و 
 80 ،إحاطات ،قضية فلسطين—الشرق األوسط الحالة في 

 125 ،83 ،82 ،81 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 النرويج

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 365
 415 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 296 ،ائل السلمية، بياناتتسوية المنازعات بالوس

 415 ،التقارير، بياناتتقديم 
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322
 365 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 244 ،الدولية، بيانات محكمة العدل
 انظر النظام الداخلي المؤقت. النظام الداخلي

 النظام الداخلي المؤقت

 138 ،عرض عام
 اتخاذ القرارات والتصويت  انظررات والتصويت. اتخاذ القرا 
 انظر الجلسات الجلسات. 

 190 ،المركز المؤقت للنظام الداخلي
 انظر المشاركةالمشاركة. 

 جدول األعمال. انظر جدول األعمال 
 النمسا

 296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 الهند

 359 ،سلحة، بياناتاستخدام القوة المالتدابير التي تنطوي على 
 359 ،المدنيون في النزاعات المسلحة، بيانات

 ميةالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. انظر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتن

 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28، 400
 32 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 ضو دائم في مجلس األمن(الواليات المتحدة األمريكية )ع

 445 ،444 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات
 267 ،2018كتوبر تشرين األول/أ 16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 

 258 ،أسلحة الدمار الشامل، بيانات
 408 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات

 151 ،االجتماعات، بيانات
 لتحقيقات وتقصي الحقائق ا

 278 ،277 ،275 ،ميسنست
 280 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  10رسسلة م ر ة 

 359 ،358 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 352 ،351 ،349 ،348 ،346 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 391 ،389 ،إلقليمية ودون اإلقليمية، بياناتالتعاون مع المنظمات ا
 411 ،408 ،401 ،391 ، 389 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 234 ،الجمعية العامة، بيانات
 الحالة في السودان و جنوب السودان

 401 ،349 ،348 ،ميسنست
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 مرسريع ناارات، 30، 31، 32، 33
 سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  

 445 ،444 ،ميسنست
 مرسريع ناارات.، 444
 قضية فلسطين  -الحالة في الشرق األوسط  

 375 ،ميسنست
 376 ،لبنان، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 253 ،مهورية إيران اإلسالمية، بياناتالحالة في الشرق األوسط، ج
 قضية فلسطين —األوسط الحالة في الشرق 

 مرسريع ناارات، 81، 82
 6–5 ،بية، بيانات الحالة في الصحراء الغر 

 الحالة في الصومال 
 352 ،ميسنست

 مرسريع ناارات،  11
 86  ،الحالة في العراق، مشاريع قرارات

 411 ، بيساو، بيانات - الحالة في غينيا
 352 ،351 ،الحالة في ليبيا، بيانات

 الحالة في مالي، بيانات، 48
 الحالة في ميانمار 

 252 ،ميسنست
 58 ،57 ،2018ل/أكتوبا  راي  األض  16رسسلة م ر ة 

 391 ،الحالة في نيكاراغوا، بيانات
 51  ،الحالة في هايتي، مشاريع قرارات

 375  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات
 167 ،اتالرئاسة، بيان

 359 ،بياناتالمدنيون في النزاعات المسلحة، 
 197 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات

 178 ،المشاركة، بيانات
 401 ،301 ،300 ،298 ،سوية المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتت

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322، 324
 162 ،جدول األعمال، بيانات

 210 ،209 ،208 ،206 ،التهديد باستعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو 
 389 ،358 ،253 ،252 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 119 ،عدم االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مشاريع قرارات
 117 ،عدم االنتشار، بيانات
 عمليات حفظ السالم 
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 408 ،363 ،ميسنست
 مرسريع ناارات، 89

 258 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات
 79 ،قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك، مشاريع قرارات

 213 ،اعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن، بياناتمس
 اليابان

 187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 152 ،اتاالجتماعات، بيان 

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364
 236 ،الجمعية العامة، بيانات

 122 ،119 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 258 ،ول قرارات المجلس وتنفيذها، بياناتقب

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 213 ،، بياناتمساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن

 اليمن

 77 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 اليونان

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 إندونيسيا

 189  ،يت، بياناتاتخاذ القرارات والتصو 
 235 ،الجمعية العامة، بيانات

 259 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 241 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات

 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات
 انظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، 480

 406  ،8 ،طاتالحالة في الصومال، إحا
 10 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 480 ،(2018) 2408القرار 
 481 ،480 ،(2018) 2431القرار 

 تمديد الوالية، 9، 473، 480
 475 ،474 ،والية

 انظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال.. انظر أيضا الحالة في الصومال
 أوروغواي

 169 ،األمانة العامة، بيانات
 235 ،الجمعية العامة، بيانات
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 198 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات
 303 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 256 ،254 ،سالم واألمن الدوليين، بياناتصون ال
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 أوكرانيا

 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 231 ،لعامة، بياناتالجمعية ا

 66 ،65 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 374 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 301 ،297 ،296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321

 حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها 
 212 ،2018تم ا كسنول األضل/ ي  10رسسلة م ر ة 

 207 ،ميسنست
 212 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  27رسسلة م ر ة 

 178 ،2014شبا//فبراير  28رسالة مؤرخة 
 362 ،، بياناتعمليات حفظ السالم

 إيران )جمهورية - اإلسالمية(
 231 ،222 ،الجمعية العامة، بيانات

 252 ،118 ،79 ،76 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 لنفس الدفاع عن ا

 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377
 378 ،2018أ دول/س تم ا  11رسسلة م ر ة  
 378 ،2018األضل/أكتوبا  راي   29رسسلة م ر ة 
 378 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  3ر ة رسسلة م  

 241 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 ل القوة أو التهديد باستعمالها حظر استعما 
 206 ،ميسنست

 211 ،2018أ دول/س تم ا  19رسسلتسل م ر تسل 
 212 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  24رسسلتسل م ر تسل 
 211 ،2018آذار/مسرس  29رسسلتسل م ر تسل 

 أيرلندا

 348 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322
 إيطاليا

 187 ،186  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 113 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 301 ،295 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 باكستان

 301 ،ة المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوي
 256 ،تصون السالم واألمن الدوليين، بيانا 

 244 ،242 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 رنامج األغذية العالميب

 128 ،78 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 57 ،الحالة في ميانمار، إحاطات
 58 ،مشاركةالدعوات الموجهة لل
 بعثات مجلس األمن

 أفغانستان، بعثة إلى 
 269 ، اع  سم
 270 ،115 ،محسمست

 271 ،البرازيل، بيانات
 269 ،ائقالتحقيقات وتقصي الحق 

 115 ،الجلسات
 270 ،السويد، بيانات

 270 ،(2018) 2419القرار 
 الديمقراطية(، بعثة إلى - الكونغو )جمهورية
 269 ،115 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 270 ،الكويت، بيانات
 بنغالديش، بعثة إلى 
 269 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 270 ،بنغالديش، بيانات
 270 ،بيرو، بيانات
 270 ،رئيستنفيذ مذكرة ال
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 جدول األعمال، 160
 270 ،غينيا االستوائية، بيانات

 270 ،كازاخستان، بيانات
 270 ،كوت ديفوار، بيانات

 270 ،لبنان، بيانات
 271 ،مصر، بيانات

 ميانمار، بعثة إلى 
 269 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 دارة المؤقتة في كوسوفوإدارة األمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو. انظر بعثة األمم المتحدة لإلبعثة 

 بعثة االتحاد األفريقي في الصومال. انظر بعثة االتحاد األفريقي في الصومال
 406  ،8 ،الحالة في الصومال، إحاطات

 10 ،ت الموجهة للمشاركةالدعوا
 403 ،(2018) 2408القرار 
 403 ،(2018) 2415القرار 
 403 ،(2018) 2431القرار 
 403 ،(2018) 2444القرار 

 403 ،القرارات المتعلقة بر
 362 ،المساهمة وتقديم الدعم والمساعدة 

 403 ،بيان رئاسي
 413 ،تقديم التقارير

 9 ،تمديد اإلذن
 تمديد الوالية، 405

لررة األبعراد لتحقيررق االسررتقرار فري جمهوريررة أفريقيررا الوسرطى. انظررر قرروة األمرم المتحرردة المتكامة األمررم المتحردة المتكاملررة المتعررددة بعثر 
 المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي. انظر بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق 
 االستقرار في مالي

 465 ،عرض عام
 87 ،إحاطات

 89 ،لمشاركةالدعوات الموجهة ل 
 467 ،465 ،(2018) 2423القرار 
 465 ،(2018) 2432القرار 

 363 ،361 ،المساهمة وتقديم الدعم والمساعدة 
 تمديد الوالية، 48، 451، 465

 7 ،ا، بياناتليبري
 466 ،454 ،452 ،والية
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 بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي.. انظر أيضا الحالة في مالي
 بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان

 464 ،عرض عام
 88 ،87 ،إحاطات

 89 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 464 ،(2018) 2406القرار 
 465 ،(2018) 2428 القرار
 465 ،(2018) 2429القرار 

 451 ،29 ،تمديد الوالية
 464 ،454 ،452 ،والية

 انظر بعثة األمم المتحدة في جنوب السودانالسودان.  بعثة األمم المتحدة في جنوب

 بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان.. انظر أيضا الحالة في السودان وجنوب السودان

 بعثة األمم المتحدة في ليبريا. انظر بعثة األمم المتحدة في ليبريا
 انظر أيضا الحالة في ليبريابعثة األمم المتحدة في ليبريا. 

 458 ،عرض عام
 458 ،7 ،التقرير المرحلي النهائي

 451 ،إنهاء
 458 ،بيان رئاسي

 454 ،والية
انظر بعثة األمم المتحردة لتقرديم المسراعدة إلرى  ،أفغانستانلة في بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان. انظر أيضا الحا

 أفغانستان
 483 ،عرض عام

 483 ،(2018) 2405القرار 
 تمديد الوالية، 473، 483

 476 ،473 ،والية
 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال. انظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال

 عدة إلى العراقانظر بعثة األمم المتحدة لتقديم المسا ،مم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. انظر أيضا الحالة في العراقاألبعثة 

 484 ،عرض عام
 271 ،التحقيقات وتقصي الحقائق

 484 ،(2018) 2421القرار 
 تمديد الوالية، 84، 85، 473، 484

 476 ،473 ،والية
 انظر بعثة األمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي ،دعم نظام العدالة في هايتي. انظر أيضا الحالة في هايتيالمتحدة لبعثة األمم 
 469 ،عرض عام

 88 ،إحاطات
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 457 ،التغييرات الُمدخلة على تشكيل
 89 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 469 ،(2018) 2410القرار 
 تمديد الوالية، 49، 50، 249، 301، 451، 469

 455 ،452 ،والية
 بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو

 471 ،عرض عام
 455 ،451 ،والية

انظرر بعثرة األمرم المتحردة لالسرتفتاء فري  ،المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية. انظر أيضا الحالة في الصحراء الغربيرةبعثة األمم 
 الصحراء الغربية

 457 ،عرض عام
 457 ،(2018) 2414القرار 
 457 ،(2018) 2440القرار 

 تمديد الوالية، 5، 451، 457
 454 ،452 ،452 ،والية

 انظر أيضا الحالة في كولومبياحدة للتحقق في كولومبيا. بعثة األمم المت
 482 ،عرض عام

 483 ،(2018) 2435القرار 
 تمديد الوالية، 52، 482

 انظر بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا ،أيضا الحالة في ليبياالمتحدة للدعم في ليبيا. انظر بعثة األمم 

 479 ،عرض عام
 480 ،(2018) 2429القرار 

 479 ،(2018) 2434رار الق
 480 ،(2018) 2441القرار 

 تمديد الوالية، 44، 473
 480 ،479 ،475 ،474 ،والية

 405 ،أفغانستانبعثة الدعم الوطيد في 
ة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. انظر بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في  بعثة منظمة األمم المتحد

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 460 ،عرض عام
 88 ،إحاطات

 462 ،2018تموز/يوليه  18األمين العام، رسالة مؤرخة 
 89 ،هة للمشاركةالدعوات الموج 

 462 ،460 ،(2018) 2409القرار 
 361 ،المساهمة وتقديم الدعم والمساعدة 

 تمديد الوالية، 15، 451، 460
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 461 ،454 ،452 ،والية
منظمررة األمررم المتحرردة لتحقيررق االسررتقرار فرري جمهوريررة الكونغررو الديمقراطيررة.. انظررر أيضررا الحالررة فرري الكونغررو )جمهوريررة -  بعثررة 

 الديمقراطية(
 تمديد الوالية.، 427

 بلجيكا

 152 ،ات، بياناتاالجتماع
 169 ،األمانة العامة، بيانات

 236 ،الجمعية العامة، بيانات
 انظر أيضا صون السالم واألمن الدوليين. بناء السالم والحفاظ عليه

 120 ،عرض عام
 األمين العام 
 120 ،محسمست
 441 ،121 ، يسريا

 293 ،290 ،283 ،التسوية السلمية للمنازعات
 385 ،التنظيمات اإلقليمية

 149 ،145 ،122 ،الجلسات
 441 ،121 ،(2018) 2413القرار 

 120 ،النظر في المسائل
 441 ،121 ،بيانات رئاسية

 بيرو 
 121 ،2018نيتسل/أماي   9رسسلة م ر ة 

 مرسريع ناارات، 121
 جدول األعمال، 160

 239 ،236 ،عالقات الجمعية العامة
 121 ،2018ر تشرين الثاني/نوفمب 28كوت ديفوار، رسالة مؤرخة 

 بنغالديش
 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 234 ،الجمعية العامة، بيانات
 260 ،قضية فلسطين، بيانات -في الشرق األوسط  الحالة 

 115 ،58 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات

 بعثة مجلس األمن إلى 
 269 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 304 ،زعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوية المنا
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 260 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات
 بوركينا فاسو

 121 ،وات الموجهة للمشاركةالدع
 بوروندي

 214 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 (2018بولندا )عضو في مجلس األمن في عام 

 444 ،اتأجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيان 
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 

 258 ،مار الشامل، بياناتأسلحة الد
 151 ،االجتماعات، بيانات

 169 ،بياناتاألمانة العامة، 
 281 ،277 ،275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 

 353 ،346 ،المسلحة، بيانات التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة
 415 ،400 ،399 ، 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 399 ،ي بوروندي، بياناتالحالة في الحالة ف
 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 400

 281 ،بيانات ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 444 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 376 ،قضية فلسطين، بيانات -في الشرق األوسط   الحالة
 353 ،الحالة في الصومال، بيانات

 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16، رسالة مؤرخة الحالة في ميانمار
 376 ،ن النفس، بياناتالدفاع ع

 167 ،الرئاسة، بيانات
 المدنيون في النزاعات المسلحة 

 99  ،2018أيسر/مس و  9رسسلة م ر ة 
 98 ،ااتموك

 178 ،المشاركة، بيانات
 400 ،399 ،295 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 415 ،التقارير، بياناتتقديم 
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، بيانات، 323، 324

 163 ،جدول األعمال، بيانات
 210 ،205 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 السالم واألمن الدوليين  صون 
 387 ،255 ،ميسنست

 128  ،2018أيسر/مس و  3رسسلة م ر ة 
 258 ،لس وتنفيذها، بياناتقبول قرارات المج
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 366 ،العسكرية، بياناتلجنة األركان 
 (2018المتعددة القوميات( )عضو في مجلس األمن في عام  -بوليفيا )دولة 

 189 ،188  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 408 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات

 التحقيقات وتقصي الحقائق 
 282 ،275 ،274 ،ميسنست
 281 ،2018األضل/أكتوبا  راي   18سلة م ر ة رس

 357 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 353 ،349 ،347 ،345 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 390 ، 389 ،253 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 412 ،408 ،401 ،400 ،390 ، 389 ،اإلقليمية، بياناتالتنظيمات 

 371 ،الجزاءات، بيانات
 237 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 349، 400، 401، 412
 282 ،بيانات ،سوريا  -لحالة في الشرق األوسط  ا

 253 ،، بياناتالحالة في الشرق األوسط، جمهورية إيران اإلسالمية
 اليمن،  بيانات، 72—الحالة في الشرق األوسط 

 353 ،الحالة في الصومال، بيانات
 الحالة في ميانمار 

 251 ،58 ،ميسنست
 281 ،58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 

 390 ،الحالة في نيكاراغوا، بيانات
 374  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 167 ،الرئاسة، بيانات
 105  ،2018تشرين األول/أكتوبر  9المرأة والسالم واألمن، رسالة مؤرخة 

 401 ،400 ،302 ،298 ،296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 440 ،بناء السالمتعيين اللجنة التنظيمية للجنة 

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321، 323، 325
 162 ،ل، بياناتجدول األعما 

 210 ،208 ،205 ،204 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 صون السالم واألمن الدوليين 

 390 ،389 ،357 ،253 ،251 ،ميسنست
 129 ،2018أكتوبا  راي  األضل/ 9رسسلة م ر ة 

 216 ،215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 408 ،اتعمليات حفظ السالم، بيان

 242 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
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 (2018بيرو )عضو في مجلس األمن في عام 
 187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 267 ،2018األول/أكتوبر تشرين  16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 
 152 ،االجتماعات، بيانات

 123 ،بيانات األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين،
 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، مشروع قرار، 92

 169 ،األمانة العامة، بيانات
 281 ،275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 

 357 ،المسلحة، بياناتالتدابير التي تنطوي على استخدام القوة 
 351 ،346 ،استخدام القوة المسلحة، بيانات التدابير التي ال تنطوي على

 391 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 412 ،399 ، 391 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 237 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات
 399 ،تالحالة في الحالة في بوروندي، بيانا

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 412
 281 ،بيانات ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،259 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،لبنان، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 252 ،بياناتسط، جمهورية إيران اإلسالمية، الحالة في الشرق األو 
 351 ،الحالة في ليبيا، بيانات

 58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16ر، رسالة مؤرخة الحالة في ميانما
 376  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 167 ،الرئاسة، بيانات
 105 ،2018نيسان/أبريل  2المرأة والسالم واألمن، رسالة مؤرخة 

 270 ،مجلس األمن، بياناتبعثات 
 السالم والحفاظ عليه بناء 

 121 ،2018نيتسل/أماي   9رسسلة م ر ة 
 مرسريع ناارات، 121

 399 ،305 ،304 ،303 ،300 ،298 ،296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323، 324، 326

 210 ،205 ،باستعمالها، بياناتوة أو التهديد حظر استعمال الق
 صون السالم واألمن الدوليين 

 391 ،357 ،256 ،252 ،ميسنست
 128 ،2018نيتسل/أماي   6رسسلة م ر ة 

 214 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 244 ،243 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
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 ايلندت
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 365

 371 ،الجزاءات، بيانات
 365 ،حفظ السالم، بيانات عمليات

 تحالف الدول الجزرية الصغيرة

 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323

 تركيا

 151 ،االجتماعات، بيانات
 236 ،عية العامة، بياناتالجم

 260 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 74 ،عوات الموجهة للمشاركةالد 

 الدفاع عن النفس 
 377 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  20رسسلة م ر ة 

 375 ،374 ،ميسنست
 378 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  13رسسلة م ر ة 

 173 ،المشاركة، بيانات
 301 ،297 ،ة المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوي

 207 ،الها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهديد باستعم
 375 ،256 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات
 260 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 ترينيداد وتوباغو
 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323
 تسوية النزاع. انظر التسوية السلمية للمنازعات

 تشاد

 41 ،وات الموجهة للمشاركةالدع
 170 ،تصريف األعمال
 176 ،172 ،التداول بالفيديو

 تغير المناخ
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 323

 تقديم التقارير

 7 ،ت المحددةدة أو الحاالانظر أيضا الكيانات المحد
 414 ،413 ،االتحاد األفريقي
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 415 ،البرازيل، بيانات
 ية التنظيمات اإلقليم
 413 ، اع  سم

 414 ،413 ،الياارات المت دية مي
 414 ،المطسنرست التت  طسضلت

 415 ،السويد، بيانات
 414 ،(2018) 2418القرار 
 414 ،(2018) 2423القرار 
 414 ،(2018) 2431القرار 
 414 ،413 ،(2018) 2442القرار 

 415 ،المملكة المتحدة، بيانات
 415 ،النرويج، بيانات

 415 ،ناتبولندا، بيا
 415 ،رواندا، بيانات

 415 ،غواتيماال، بيانات
 415 ،كازاخستان، بيانات
 415 ،(، بيانات-كوريا )جمهورية 

 وتقرير المصيرتقرير المصير. انظر المساواة في الحقوق 

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم
 313 ،310 ،عرض عام

 325 ،324 ،إثيوبيا، بيانات
 323 ،إسبانيا، بيانات

 إستونيا، بيانات، 322
 326 ،324 ،323 ،االتحاد الروسي، بيانات

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 319، 325
 األرجنتين، بيانات، 322

 319 ،314 ،اإلرهاب
 325 ،األسلحة الكيميائية

 326 ،األمين العام، بيانات
 322 ،البرتغال، بيانات

 326 ،رية، بيانات الجمهورية العربية السو 
 317 ،314 ،الحالة في أفغانستان

 318 ،314 ،الحالة في البوسنة والهرسك
 الحالة في السودان وجنوب السودان، 314، 317

 318 ،اليمن  -الحالة في الشرق األوسط  
 324 ،جمهورية إيران اإلسالمية -وسط  الحالة في الشرق األ

 318 ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
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 318 ، لبنان -الة في الشرق األوسط  الح
 316 ،314 ،الحالة في الصومال

 315 ،314 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 315 ،جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة في 

 314 ،الحالة في ليبيا
 الحالة في مالي، 314، 316

 324 ،السودان، بيانات
 326 ،323 ،321 ،السويد، بيانات

 325 ،بيانات الصين،
 324 ،العراق، بيانات
 322 ،الفلبين، بيانات

 315 ،(2018) 2399القرار 
 317 ،(2018) 2400القرار 
 318 ،(2018) 2401القرار 
 318 ،(2018) 2402القرار 
 317 ،(2018) 2405القرار 
 317 ،(2018) 2406القرار 
 319 ،(2018) 2407القرار 
 315 ،(2018) 2409القرار 
 317 ،(2018) 2411القرار 
 316 ،(2018) 2415القرار 
 316 ،(2018) 2423القرار 
 317 ،(2018) 2425القرار 
 318 ،(2018) 2433القرار 
 315 ،(2018) 2439القرار 
 316 ،(2018) 2442القرار 
 318 ،(2018) 2443القرار 
 316 ،(2018) 2444القرار 
 318 ،(2018) 2451القرار 

 39القرارات المتعلقة بالمادة 
 313 ، اع  سم

 319 ،315 ، هد دات متتماة
 326 ،325 ،322 ،الكويت، بيانات
 323 ،ألمانيا، بيانات

 325 ،323 ،بياناتالمملكة المتحدة، 
 319 ،39المناقشات المتعلقة بالمادة  

 322 ،النرويج، بيانات
 324 ،322 ،الواليات المتحدة، بيانات
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 أوكرانيا، بيانات، 321
 322 ،أيرلندا، بيانات
 324 ،323 ،بولندا، بيانات
 325 ،323 ،321 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 326 ،324 ،323 ،بيرو، بيانات

 323 ،تحالف الدول الجزرية الصغيرة، بيانات
 323 ،ترينيداد وتوباغو، بيانات

 322 ،جامايكا، بيانات
 322 ،سلوفينيا، بيانات

 323 ،322 ،321 ،نصون السالم واألمن الدوليي 
 319 ،314 ،عدم االنتشار/جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 314، 317
 326 ،غينيا االستوائية، بيانات

 326 ، 325 ،324 ،323 ،فرنسا، بيانات
 321 ،ن، بياناتفلسطي

 322 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 
 325  ،324 ،322 ،ياناتكازاخستان، ب
 321 ،كوبا، بيانات

 325 ،كوت ديفوار، بيانات
 321 ،كينيا، بيانات
 322 ،لبنان، بيانات

 ليتوانيا، بيانات، 321
 ليختنشتاين، بيانات، 319

 322 ،ماليزيا، بيانات
 324 ،لعربية، بياناتمجموعة الدول ا
 323 ،ملديف، بيانات

 315 ،314 ،منطقة وسط أفريقيا
 324 ،رو، بياناتناو 

 323 ،هولندا، بيانات
 تقرير مجلس األمن، بيانات
 303 ،السلمية، بياناتتسوية المنازعات بالوسائل 

 المتحدة( -تنزانيا )جمهورية 

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 365
 365 ،ليات حفظ السالم، بياناتعم

 تنظيم التسلح

 260 ،عرض عام
 260 ،لشاملأسلحة الدمار ا
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 260 ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 260 ،المناقشات المتعلقة بر

 260 ،االستوائية، بياناتغينيا 
 260 ،كوت ديفوار، بيانات

 مية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدةتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. تنظيم الدولة اإلسال

 العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة تنظيم الدولة اإلسالمية في
 338 ،335 ،333 ،331 ،مسلحة ضدالتدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة ال

 426 ،بيان رئاسي
 426 ،لجنة مجلس األمن

 (5داعش( وتنظيم القاعدة )تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )
انظر  ساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام. فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز الم

 مية في العراق والشام فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة اإلسال
 والشام )داعش( وتنظيم القاعدةتنظيم القاعدة. تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 

 جامايكا

 296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322

 جامعة الدول العربية

 259 ،ين، بياناتقضية فلسط -الحالة في الشرق األوسط  
 128 ،81 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 259 ،وتنفيذها، بيانات قبول قرارات المجلس
 جدول األعمال

 153 ،عرض عام
 160 ،155 ،أسلحة الدمار الشامل

 158 ،أفريقيا، السالم واألمن في
 إقرار 

 153 ، اع  سم
 154 ،ال طو  المدرجة حد ثس

 154 ،التصويت
 155 ،هسصة م ددال م يطة  ت ممسر مطو  مدرجة ذات مسزع منديمتالطظا  ت الحس ت ال

 155 ،ة جد دةمطو   ا ي
   د   ال طو ، 155

 االتحاد الروسي 
 163 ،162 ،162 ،161 ،ميسنست

 159 ،2014نيتسل/أماي   13رسسلة م ر ة 
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 160 ،األجهزة الفرعية لمجلس األمن، إحاطات
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدو ليين، 156، 161

 161 ،اإلرهاب
 160 ،156 ،األطفال والنزاع المسلح

 160 ،ية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتيناآلل
 162 ،160 ،اون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةالتع

 160 ،الجزاءات
 159 ،الحالة في أفغانستان

 159 ،الحالة في البوسنة والهرسك
 الحالة في السودان وجنوب السودان، 159

 161  ،160 ،طالحالة في الشرق األوس
 160 ،قضية فلسطين -الحالة في الشرق األوسط  

 159 ،الصحراء الغربيةالحالة في 
 159 ،الحالة في الصومال

 160 ،الحالة في العراق
 159 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية

 163 ،159 ،نياالحالة في أوكرا
 158 ،الحالة في بوروندي

 158 ،لوسطىالحالة في جمهورية أفريقيا ا 
 159 ،بيساو -الحالة في غينيا 
 159 ،الحالة في قبرص

 159 ،الحالة في كولومبيا
 159 ،الحالة في ليبريا
 159 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 159
 الحالة في منطقة البحيرات الكبرى ،  159

 159 ،في ميانمار الحالة
 159 ،الحالة في هايتي

 160 ،الرئيس، تنفيذ مذكرة
 161 ،الصين، بيانات

 160 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 161 ،156 ،والسالم واألمن المرأة

 المسائل المعروضة على مجلس األمن
 156 ، اع  سم

 157 ،ال طو  الميتاح حو هس
 158 ،مطو  ُنظا  يهس  ت جدتست مجدف األم 

 المملكة المتحدة 
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 163 ،ميسنست
 رسسلة م ر ة 13 آذار/مسرس 2018، 160

 161 ،المناقشات التي تناولت
 162 ،بياناتالواليات المتحدة، 

 160 ،بعثات مجلس األمن
 160 ،بناء السالم والحفاظ عليه

 163 ،بولندا، بيانات
 162 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 

 162 ،160 ،156 ،األمن الدوليينصون السالم و 
 160 ،عدم االنتشار
 160 ،جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبيةعدم االنتشار/

 عمليات حفظ السالم، 156، 161
 غرب أفريقيا، توطيد السالم في، 158

 161 ،فرنسا، بيانات
 160 ،محكمة العدل الدولية، إحاطات

 158 ،منطقة وسط أفريقيا
 160 ،اون في أوروبا، إحاطاتمنظمة األمن والتع
 162 ،نيكاراغوا، بيانات

 163 ،ياناتهولندا، ب
 جمعية األمل العراقية

 99 ،الموجهة للمشاركةالدعوات 
 المدنيون في النزاعات المسلحة، إحاطات، 98

 اإلسالمية( -جمهورية إيران اإلسالمية. انظر إيران )جمهورية 
 جنوب افريقيا

 189  ،، بياناتاتخاذ القرارات والتصويت
 358 ،ة، بياناتالتدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلح

 236 ،بياناتالجمعية العامة، 
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 جنوب السودان. انظر أيضا الحالة في السودان وجنوب السودان
 342 ،334 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة ضد

 350 ،ابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتالتد
 الحالة في السودان وجنوب السودا ن، بيانات، 350

 جورجيا

 186 ،اتخاذ القرارات، بيانات
 359 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات



 2018مرجع ممارسات مجلس األمن،   

 

19-13967 CVI 

 

 207 ،القوة أو التهديد باستعمالها، بياناتحظر استعمال 
 256 ،ن الدوليين، بياناتصون السالم واألم

 359 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 جيبوتي

 353 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 353 ،الحالة في الصومال، بيانات

 303 ،298 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 207 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 362 ،اناتعمليات حفظ السالم، بي 
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 حركة طالبان

 337 ،335 ،333 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة ضد
 حركة عدم االنحياز

 235 ،الجمعية العامة، بيانات باسم
 259 ،قضية فلسطين، بيانات باسم -الحالة في الشرق األوسط  
 215 ،داخلية، بيانات باسمعدم التدخل في الشؤون ال 

 259 ،قبول وتنفيذ مقررات مجلس األمن، بيانات باسم
 244 ،243 ،محكمة العدل الدولية، بيانات باسم

 أو استعمالها -تهديد باستعمال حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها. انظر القوة، حظر ال
 استخدام القوة المسلحةير التي ال تنطوي على حظر الفحم. انظر أيضا التداب

 337 ،الحالة في الصومال
 حماية األطفال

 285 ،التسوية السلمية للمنازعات
 آسيا خطة العمل المشتركة من أجل تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب في وسط

 384 ،التنظيمات اإلقليمية
 انظر الحالة في السودان وجنوب السودان.، انظر العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفوردارفور. 

 داعش. تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة

 t ""، 7\رسائل. انظر الكيانات أو الحاالت المحددة"
 رواندا

 359 ،، بياناتالتدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 415 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 121 ،92 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 359 ،المدنيون في النزاعات المسلحة، بيانات
 296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
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 415 ،تقديم التقارير، بيانات
 244 ،مة العدل الدولية، بياناتمحك

 رومانيا
 237 ،اناتالجمعية العامة، بي

 121 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 سري النكا

 298 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 205 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 سلوفاكيا

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364
 235 ،اناتة، بيالجمعية العام

 301 ،300 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 362 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 سلوفينيا
 235 ،الجمعية العامة، بيانات

 300 ،ياناتتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، ب
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322

 سنغافورة

 187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 سويسرا

 القوة، حظر التهديد باستعمال  - أو استعمالها، رسالة مؤرخة 16 شبا//فبراير 2018، 211
 سيادة القانون 

 88 ،86 ،األمنية، إحاطاتاألمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات 
 شيلي

 187  ،، بياناتتصويتاتخاذ القرارات وال
 صربيا

 267 ،2018كانون األول/ديسمبر  14إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 
 الجلسات 

 143 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  14رسسلة م ر ة 
 143 ،2018آب/أغت ف  31رسسلة م ر ة 

 63 ،62  ،2018كانون األول/ديسمبر   14لة مؤرخة الحالة في كوسوفو، رسا 
 92 ،62 ،61 ،الموجهة للمشاركة الدعوات

 197 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات
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 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 صندوق بايمان االستئماني للخريجين

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 297 ،سائل السلمية، بياناتتسوية المنازعات بالو 

 ن. انظر أيضا بناء السالم والحفاظ عليهواألمن الدولييصون السالم 

 248 ،4 ،عرض عام
 389 ،386 ،255 ،253 ،إثيوبيا، بيانات

 أستراليا، بيانات، 254
 387 ،أفغانستان، بيانات

 االتحاد الروسي 
 390 ،389 ،387 ،375 ،255 ،253 ،251 ،127 ،ميسنست
 128 ،2018حبياال/ وني    1 ر ة رسسلة م

 ن الدول األعضاء اإلجراءات المطلوبة م
 366 ، اع  سم

 367 ،41ناارات مت دية زسلمس ة 
 369 ،42ناارات مت دية زسلمس ة 

 األرجنتين، بيانات، 375
 97 ،األطفال والنزاع المسلح

 اآللية الدولية لتصريف األعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، بيانات، 256
 األمين العام 
 386 ،345 ،297 ،محسمست
 295 ،255 ،ميسنست
 129 ، يسريا

 128 ، 2018آذار/مسرس   2رسسلة م ر ة 
 375 ،357 ،256 ،البرازيل، بيانات

 357 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 345 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة

 304 ،302 ،296 ،295 ،السلمية للمنازعاتسوية الت
 389 ،388 ،253 ،ون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميةالتعا 

 413 ،389 ،388  ،386 ،384 ،التنظيمات اإلقليمية
 145 ،144 ،127 ،الجلسات

 224 ،223 ،الجمعية العامة، توصيات
 368 ،الحالة في البوسنة والهرسك

 الحالة في السودان وجنوب السودان، 367، 368، 369
 368 ،اليمن  -سط  الحالة في الشرق األو 
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 252 ،جمهورية إيران اإلسالمية -الحالة في الشرق األوسط  
 368 ،الحالة في الصومال

 368 ،الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 369 ،368 ،367 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 368 ،الشعبية الديمقراطية(  -رية كوريا )جمهو الحالة في 
 368 ،367 ،الحالة في ليبيا

 الحالة في مالي، 368، 369
 251 ،الحالة في ميانمار

 389 ،253 ،الحالة في نيكاراغوا
 374 ،373 ،الدفاع عن النفس

 388 ،256 ،255 ،السويد، بيانات
 الصومال، 369

 الصين 
 388 ،375 ،256 ،255 ،253 ،251 ،ميسنست
 129 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  1م ر ة رسسلة 

 249 ،(2018) 2410القرار 
 249 ،182 ،128 ،126 ،(2018) 2419القرار 
 249 ،(2018) 2420القرار 
 249 ،(2018) 2427القرار 
 249 ،(2018) 2429القرار 
 250 ،(2018) 2436القرار 
 249 ،182 ،129 ،126 ،(2018) 2437القرار 

 لى القرارات التي تشير إ 
 248 ، اع  سم
 250 ،ميسنست رئسسية

 248 ،ناارات
 الكويت 

 390 ،386 ،357 ،256 ،254 ،252 ،ميسنست
 128 ،2018ش سر/  اا ا   1رسسلة م ر ة 

 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، عالقات مجلس األمن
 101 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 109 ،108 ، 107 ،106 ،واألمنالمرأة والسالم 
 المساواة في الحقوق وتقرير المصير، 198

 375 ،358 ،254 ،ك، بياناتالمكسي
 المملكة المتحدة 
 390 ،388 ،251 ،ميسنست
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 129 ،2018آب/أغت ف   3رسسلة م ر ة 
 250 ،المناقشات المتعلقة بر

 125 ،النظر في المسائل
 389 ،358 ،253 ،252 ،الواليات المتحدة، بيانات

 256 ،254 ،أوروغواي، بيانات
 256 ،باكستان، بيانات

 بولندا 
 387 ،255 ،ميسنست

 128  ،2018أيسر/مس و  3رسسلة م ر ة 
 المتعددة القوميات(  -بوليفيا )دولة 
 390 ،389 ،357 ،253 ،251 ،ميسنست

 129 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  9رسسلة م ر ة 
 125 ،بيانات رئاسية

 بيرو 
 391 ،357 ،256 ،252 ،ميسنست

 128 ،2018نيتسل/أماي   6 رسسلة م ر ة
 375 ،256 ،تركيا، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 319، 321، 322، 323
 254 ،تنفيذ مذكرة الرئيس

 جدول األعمال، 156، 160، 162
 256 ،جورجيا، بيانات

 207 ،205 ،204 ،باستعمالهاحظر استعمال القوة أو التهديد 
 387 ،طاجيكستان، بيانات

 عمليات حفظ السالم، 369
 390 ،389 ،254 ،253 ،، بياناتغينيا االستوائية

 391 ،388 ،387 ،358 ،357 ، 255 ،254 ،251 ،فرنسا، بيانات
 253 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 

 375 ،قبرص، بيانات
 369 ،المتحدة المؤقتة في لبنان قوة األمم 

 قيرغيزستان، بيانات، 387
 خستان كازا

 390 ،388 ،386 ،253 ،ميسنست
 127 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  2 ر ة رسسلة م

 256 ،كرواتيا، بيانات
 254 ،كوبا، بيانات

 389 ،357 ،255 ،كوت ديفوار، بيانات
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 التفيا، بيانات، 256
 256 ،لبنان، بيانات

 243 ،محكمة العدل الدولية، عالقات مجلس األمن
 254 ،مصر، بيانات

 254 ،بيانات ملديف،
 389 ،253  ،طاتمنظمة الدول األمريكية، إحا

 251 ،ميانمار، بيانات
 253 ،نيكاراغوا، بيانات

 391 ،389 ،255 ،253 ،251 ،هولندا، بيانات
 طاجيكستان

 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 387 ،السالم واألمن الدوليين، بياناتصون 

 عدم االنتشار
 ظر أسلحة الدمار الشامل انأسلحة الدمار الشامل. 

 117 ،، إحاطاتاالتحاد األوروبي
 118 ،األمين العام، تقارير

 117 ،الجلسات
 117 ،النظر في المسائل

 117 ،الواليات المتحدة، بيانات
 جدول األعمال، 160

 األمن  ُميسر مجلس 
 118 ،2018كسنول األضل/ يتم ا  11رسسلة م ر ة  
 117 ،2018حبياال/ وني   12رسسلة م ر ة 
 118 ،2018حبياال/ وني   21رسسلة م ر ة 
 118 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  30رسسلة م ر ة 

 117 ،هولندا، إحاطات
 117 ،وكيل األمين العام للشؤون السياسية، إحاطات

 االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةعدم 

 339 ،335 ،334 ،331 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 145 ،119 ،الجلسات

 119 ،رئيس، مذكراتال
 428 ،319 ،119 ،118 ،(2018) 2407القرار 

 372 ،المشاكل االقتصادية الخاصة
 118 ،النظر في المسائل

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 319
 368 ،صون السالم واألمن الدوليين
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 428  ،118 ،فريق الخبراء، تمديد والية
 428 ،لجنة مجلس األمن

 119 ،ين العام للشؤون السياسية، إحاطاتوكيل األم
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية

 213 ،عرض عام
 215 ،إثيوبيا، بيانات

 215 ،الروسي، بياناتاالتحاد 
 215 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

 214 ،الجمهورية العربية السورية، بيانات 
 213 ،الحالة في أفغانستان

 214 ،رونديالحالة في بو 
 213 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

 215 ،السلفادور، بيانات
 216 ،215 ،الصين، بيانات
 216 ،الفلبين، بيانات

 213 ،القرارات المتعلقة بر
 216 ،215 ،الكويت، بيانات

 214 ،المبعوث الخاص لألمين العام إلى بوروندي، إحاطات
 216 ،2018أيار/مايو  3ة المملكة العربية السعودية، رسالة مؤرخ

 214 ،بوروندي، بيانات
 216 ،215 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 213 ،بيانات رئاسية
 214 ،بيرو، بيانات

 عمليات حفظ السالم، 213، 215
 214 ،غينيا االستوائية، بيانات

 215 ،فارية(، بياناتالبولي -فنزويال )جمهورية 
 215 ،فييت نام، بيانات

 215 ،كازاخستان، بيانات
 213 ،مناقشات دستورية

 216 ،نيبال، بيانات
 215 ،نيكاراغوا، بيانات

 149 ،148 ،عقد جلسات وفق صيغة آريا

 عمليات حفظ السالم
 6 ،انظر أيضا العمليات المحددة

 408 ،406 ،405 ،إثيوبيا، بيانات
 إستونيا، بيانات، 362

 406 ،أفريقيا، السالم واألمن في
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 406 ،االتحاد األفريقي، بيانات
 407 ،358 ،االتحاد األوروبي، بيانات

 407 ،358 ،بياناتاالتحاد الروسي، 
 238 ،األثر البيئي، عالقات الجمعية العامة

 األرجنتين، بيانات، 358، 365
 األمين العام 
 364 ،86 ،محسمست
 364 ،ميسنست

 88 ،86 ،سسات األمنية، إحاطاتلعام المساعد لسيادة القانون والمؤ األمين ا 
 البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، 364

 358 ،التدابير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة
 284 ،التسوية السلمية للمنازعات

 456 ،التغييرات الُمدخلة على تشكيل
 التنظيمات اإلقليمية 
 401 ، اع  سم

 401 ،384 ،اارات المت دية ميالي
 405 ،سنرست التت  طسضلتالمط 
 144 ،89 ،الجلسات

 402 ،الحالة في البوسنة والهرسك
 405 ،402 ،الحالة في الصومال

 408 ،406 ،السويد، بيانات
 405 ،الصومال، بيانات

 406 ،365 ،الصين، بيانات
 361 ،(2018) 2409القرار 
 402 ،(2018) 2415القرار 
 361 ،(2018) 2423القرار 
 402 ،362 ،(2018) 2431القرار 
 101 ،(2018) 2436 القرار
 89 ،88 ،(2018) 2436القرار 
 103 ،(2018) 2436القرار 
 108 ،(2018) 2436القرار 
 108 ،(2018) 2436القرار 
 109 ،(2018) 2436القرار 
 250 ،(2018) 2436القرار 
 361 ،(2018) 2436القرار 
 402 ،(2018) 2443القرار 
 109 ،101  ،89 ،88 ،(2018) 2447القرار 
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 361 ،(2018) 2448القرار 
 456 ،القوام المأذون به

 358 ،الكويت، بيانات
 234 ، اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم، عالقات الجمعية العامة

 406 ،المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بيانات
 103 ،101 ،المدنيون في النزاعات المسلحة

 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن
 361 ،المساهمة وتقديم الدعم والمساعدة 

 407 ،406 ،363 ،362 ،لكة المتحدة، بياناتالمم
 365 ،النرويج، بيانات

 86 ،النظر في المسائل
 الواليات المتحدة 
 408 ،363 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 89
 451 ،إنهاء

 أوكرانيا، بيانات، 362
 408 ،القوميات(، بيانات المتعددة -بوليفيا )دولة 
 88 ،بيانات رئاسية

 365 ،بياناتتايلند، 
 97 ،تدابير حماية األطفال

 451 ،تمديد الواليات
 365 ،المتحدة(، بيانات -تنزانيا )جمهورية 

 جدول األعمال، 156، 161
 358 ،جنوب أفريقيا، بيانات

 359 ،جورجيا، بيانات
 362 ،بياناتجيبوتي، 

 362 ،سلوفاكيا، بيانات
 369 ،صون السالم واألمن الدوليين

 215 ،213  ،التدخل في الشؤون الداخليةعدم 
 451 ،عرض عام

 238 ،234 ،عالقات الجمعية العامة
 407 ، 406 ،365 ،363 ،فرنسا، بيانات
 362 ،فيجي، بيانات

 407  ،406 ،362 ،كازاخستان، بيانات
 359 ،كوبا، بيانات

 408 ،406 ،363 ،ت ديفوار، بياناتكو 
 التفيا، بيانات، 359

 87 ،العمل من أجل حفظ السالممبادرة 
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 مستشارو حماية الطفل، 96
 86  ،مفوضية االتحاد األفريقي، تقارير

 365 ،نيبال، بيانات
 هولندا 

 363 ،362 ،ميسنست
 89 ، 2018آذار/مسرس   2رسسلة م ر ة 

 وكيل األمين العام لعمليات حفظ السالم، إحاطات، 86، 87
 يات وال

 452 ، اع  سم
 454 ،أ ايييس

 455 ،األمايكيتسل ضآسيس ضأضرضبس ضالراق األضسط
 عمليات حفظ السالم.

 433 ،الفريق العامل المعني بعمليات حفظ السالم
 عملية ألثيا التابعة لقوة االتحاد األوروبي

 402 ،القرارات المتعلقة بر
 غرب أفريقيا، توطيد السالم في

 96 ،المسلحاألطفال والنزاع 
 37 ،العام، تقاريراألمين 

 396 ،394 ،293 ،289 ،التسوية السلمية للمنازعات
 396 ،394 ،التنظيمات اإلقليمية

 37 ،الجلسات
 109 ،108 ، 107 ،106 ،المرأة والسالم واألمن

 الممثل الخاص لألمين العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، إحاطات، 35، 37
 34 ،النظر في المسائل

 36 ،35 ،رئاسيةبيانات 
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 317

 جدول األعمال، 158
 انظر مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل. 

 غواتيماال
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 358 ،ير التي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتالتداب
 415 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 415 ،تقديم التقارير، بيانات

 358 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
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 بيساو -غينيا 
 411 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 411 ، بياناتبيساو،  - الحالة في غينيا
 (2018غينيا االستوائية )عضو في مجلس األمن في عام 

 189 ،187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 445 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات

 التحقيقات وتقصي الحقائق 
 281 ،ميسنست

 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  18رسسلة م ر ة 
 352 ،349 ،346 ،تخدام القوة المسلحة، بياناتتنطوي على اسالتي ال التدابير 

 390 ،389 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 412 ،411 ،399 ،397 ،390 ، 389 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 372 ،الجزاءات، بيانات
 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 397 ،ياناتروندي، بالحالة في الحالة في بو 

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 399، 412
 281 ،بيانات ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  
 445 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 376 ،لبنان، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  

 253 ،تالحالة في الشرق األوسط، جمهورية إيران اإلسالمية، بيانا
 411 ، بيساو، بيانات - نياالحالة في غي

 352 ،الحالة في ليبيا، بيانات
 281 ،58 ،57 ،2018تشرين األول/أكتوبر  18الحالة في ميانمار، رسالة مؤرخة 

 390 ،الحالة في نيكاراغوا، بيانات
 376  ،373 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 399 ،397 ،305 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،295 ،بياناتالوسائل السلمية، ب  تسوية المنازعات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 326
 260 ،تنظيم التسلح، بيانات

 210 ،209 ،208 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 390 ،389 ،254 ،253 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 214 ،ل في الشؤون الداخلية، بياناتعدم التدخ 
 366 ،لجنة األركان العسكرية، بيانات

 فرنسا )عضو دائم في مجلس األمن(
 444 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات

 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 
 258 ،اتلدمار الشامل، بيان سلحة اأ
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 407 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 151 ،االجتماعات، بيانات

 124 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، بيانات
 168 ،األمانة العامة، بيانات

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364، 365
 278 ،الحقائق، بيانات التحقيقات وتقصي 

 358 ،357 ،تي تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير ال
 353 ،351 ،350 ،348 ،346 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 388 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 411  ،407 ،406 ،400 ،398 ،388 ، 387 ،بياناتالتنظيمات اإلقليمية، 

 372 ،الجزاءات، بيانات
 237 ،234 ،الجمعية العامة، بيانات

 398 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات
 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 348، 350، 400

 444 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 مشاريع قرارا ت، 79  ،لبنان—الشرق األوسط الحالة في 
 406 ، 353 ،الصومال، بيانات الحالة في

 16 ،الديمقراطية(، مشاريع قرارات -الحالة في الكونغو )جمهورية  
 20 ،19 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، مشاريع قرارات

 411 ، بيساو، بيانات - الحالة في غينيا
 351 ،بياناتالحالة في ليبيا، 
 الحالة في مالي 
 48 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 48
 الحالة في ميانمار 

 251 ،ميسنست
 58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 

 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26اللغات، رسالة مؤرخة 
 400 ،398 ،304 ،301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323، 324، 325، 326
 161 ،جدول األعمال، بيانات

 210 ،209 ،208 ،207 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 391 ،388 ،387 ،358 ،357 ،255 ،254 ،251 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 407 ،406 ،365 ،363 ،السالم، بياناتعمليات حفظ 
 258 ،، بياناتقبول قرارات المجلس وتنفيذها
 244 ،242 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
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 435 ،عرض عام
 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين 

 277 ،122 ،محسمست
 125 ،2018الثسنت/نو م ا   راي  15 ة رسسلة م ر 

 125 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 439 ،المستشار الخاص والرئيس

 فريق المساءلة واالتساق والشفافية
 227 ،إجراءات اختيار األمين العام وتعيينه، بيانات

 236 ،الجمعية العامة، بيانات
 ق مراقبي األمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستانن. انظر فريفريق مراقبي األمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستا

 470 ،عرض عام
 455 ،452 ،451 ،والية

 فلسطين
 227 ،الجمعية العامة، بيانات

 259 ،فلسطين، بياناتقضية  -الحالة في الشرق األوسط  
 176 ،128 ،125 ،99 ،94 ،81 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 227 ، دة، تقاريرالعضوية في األمم المتح
 197 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321
 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية 

 152 ،االجتماعات، بيانات
 169 ،األمانة العامة، بيانات
 253 ،ة ودون اإلقليمية، بياناتاإلقليمي التعاون مع المنظمات

 235 ،الجمعية العامة، بيانات
 259 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 134 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 166 ،الرئاسة، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322

 206 ،تا، بيانا حظر استعمال القوة أو التهديد باستعماله
 253 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 244 ،243 ،لعدل الدولية، بياناتمحكمة ا
 فنلندا

 151 ،االجتماعات، بيانات
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 فيجي
 362 ،عمليات حفظ السالم، بيانات

 فييت نام
 215 ،في الشؤون الداخلية، بياناتالتدخل  عدم

 قبرص

 375 ،الدفاع عن النفس، بيانات
 207 ،206 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 375 ،السالم واألمن الدوليين، بياناتصون 
 قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها

 257 ،عرض عام
 258 ،إثيوبيا، بيانات

 258 ،لأسلحة الدمار الشام 
 258 ،التحاد الروسي، بياناتا

 األردن، بيانات، 260
 260 ،اإلمارات العربية المتحدة، بيانات

 259 ،فلسطينقضية  -الحالة في الشرق األوسط  
 259 ،258 ،السويد، بيانات
 260 ،الصين، بيانات

 257 ،(2018) 2401القرار 
 257 ،(2018) 2449القرار 

 257 ،القرارات التي تشير إلى
 260 ،259 ،بيانات الكويت،

 258 ،المملكة المتحدة، بيانات
 257 ،المناقشات المتعلقة بر

 258 ،الواليات المتحدة، بيانات
 258 ،اليابان، بيانات

 إندونيسيا، بيانات، 259
 260 ،بنغالديش، بيانات

 258 ،بولندا، بيانات
 259 ،بيرو، بيانات
 260 ،تركيا، بيانات

 259 ،بياناتجامعة الدول العربية، 
 259  ،حركة بلدان عدم االنحياز، بيانات

 258 ،فرنسا، بيانات
 259 ،فلسطين، بيانات

 259 ،البوليفارية(، بيانات -)جمهورية فنزويال 
 259 ،كوبا، بيانات
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 258 ،كوت ديفوار، بيانات
 ليختنشتاين، بيانات، 259

 260 ،ماليزيا، بيانات
 260 ،مجموعة الدول العربية، بيانات

 260 ،بيانات لديف،م
 258 ،هولندا، بيانات

 t ""، 350\قرارات. انظر الكيانات أو الحاالت المحددة"
 انظر مشاريع القرارات التي لم تعتمد مشاريع القرارات التي لم تعتمد. 

 قضية فلسطين -قضية فلسطين. انظر الحالة في الشرق األوسط 

 قطر
 267 ،2018كانون الثاني/يناير  2خة إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤر 

 238 ،الجمعية العامة، بيانات
 219 ،المتحدة األخرى، إحاطاتالعالقات مع أجهزة األمم 

 198 ،المساواة في الحقوق وتقرير المصير، بيانات
 متحدة األمنية المؤقتة ألبييمم الانظر قوة األ  ،قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي. انظر أيضا الحالة في السودان وجنوب السودان

 462 ،عرض عام
 463 ،2018آب/أغسطس  20األمين العام، رسالة مؤرخة 

 463 ،456 ،التغييرات الُمدخلة على تشكيل
 463 ،462 ،(2018) 2412القرار 
 463 ،(2018) 2416القرار 
 463 ،(2018) 2429القرار 
 463 ،(2018) 2438القرار 
 463 ،(2018) 2445القرار 

 463 ،وام المأذون بهالق
 462 ،451 ،27 ،تمديد الوالية

 463 ،454 ،452 ،والية
انظر أيضا الحالرة فري جمهوريرة أفريقيرا قوة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

 الوسطى

 467 ،عرض عام
 468 ،األمين العام، تقرير

 271 ، لحقائق، تقريرقصي ا التحقيقات وت
 467 ،(2018) 2429القرار 
 467 ،(2018) 2446القرار 

 468 ،(2018) 2448قرار ال
 361 ،المساهمة وتقديم الدعم والمساعدة 

 467 ،451 ،279 ،19 ،تمديد الوالية
 468 ،454 ،452 ،والية
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 انظر قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان ،انلبن -قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان. انظر أيضا الحالة في الشرق األوسط 
 472 ،عرض عام

 472 ،2018تموز/يوليه  30األمين العام، رسالة مؤرخة 
 79 ،الجلسات

 472 ،(2018) 2433القرار 
 تمديد الوالية، 73، 451، 472
 369 ،صون السالم واألمن الدوليين

 455 ،والية
 انظر قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص ،أيضا الحالة في قبرص نظرص. اقوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبر 

 471 ،عرض عام
 471 ،األمين العام، تقرير

 471 ،(2018) 2398القرار 
 471 ،(2018) 2430القرار 

 471 ،451 ،59 ،تمديد الوالية
 455 ،452 ،والية

 حدة لمراقبة فض االشتباكالمتقوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك. انظر قوة األمم 
 472 ،عرض عام

 79 ،االتحاد الروسي، مشاريع قرارات
 79 ،األمين العام، تقارير

 363 ،البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، التشاور مع
 79 ،الجلسات

 472 ،200  ،79 ،72 ،(2018) 2426القرار 
 472  ،79 ،72 ،(2018) 2450القرار 

 79 ،راراتيع قالواليات المتحدة، مشار 
 472 ،451 ،72 ،تمديد الوالية

 455 ،452 ،والية
 قيرغيزستان

 387 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 387 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 (2018كازاخستان )عضو في مجلس األمن في عام 
 أسلحة الدمار الشامل 
 116 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  2رسسلة م ر ة 

 موكاات مفسريمية، 116
 407 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات

 124 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، بيانات
 278 ،277 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 
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 347 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 390 ، 388 ،253 ،ياناتب اإلقليمية ودون اإلقليمية،التعاون مع المنظمات 

 415 ،413 ،407 ،406  ،401 ،400 ،397 ،390 ،388 ، 386 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 234 ،الجمعية العامة، بيانات

 397 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات
 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 349، 400، 401، 413

 253 ،هورية إيران اإلسالمية، بياناتم الحالة في الشرق األوسط، ج
 406 ،الحالة في الصومال، بيانات
 58 ،الحالة في ميانمار، بيانات

 390 ،الحالة في نيكاراغوا، بيانات
 167 ،الرئاسة، بيانات

 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 401 ،400 ،397 ،305 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 415 ،بيانات ،تقديم التقارير
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322، 324، 325

 صون السالم واألمن الدوليين 
 390 ،388 ،386 ،253 ،ميسنست

 127 ،2018كسنول الثسنت/ طس ا  2رسسلة م ر ة 
 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات

 407 ،406 ،362 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 بير أساقفة كانتربري ك

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 297 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 كرواتيا

 348 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات
 92 ،61 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 256 ،السالم واألمن الدوليين، بياناتصون 
 كندا

 347 ،تي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتلالتدابير ا 
 74 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 كوبا
 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 227 ،إجراءات اختيار األمين العام وتعيينه، بيانات
 359 ،357 ،استخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي تنطوي على 

 235 ،231 ،227 ،تاالجمعية العامة، بيان 
 259 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
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 227 ، العضوية في األمم المتحدة، تقارير
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321

 208 ،باستعمالها، بياناتحظر استعمال القوة أو التهديد 
 254 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 359 ،فظ السالم، بياناتح عمليات
 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 (2018كوت ديفوار )عضو في مجلس األمن في عام 
 444 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات

 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16لس األمن، رسالة مؤرخة إحالة المنازعات إلى مج
 258 ،ل، بياناتام أسلحة الدمار الش

 408 ،أفريقيا، السالم واألمن في، بيانات
 169 ،األمانة العامة، بيانات

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364
 275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 

 357 ،نطوي على استخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي ت
 351 ،346 ،تخدام القوة المسلحة، بياناتاس التدابير التي ال تنطوي على

 التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
 389 ،ميسنست

 134 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  28رسسلة م ر ة 
 411 ،408 ،406 ،401 ،397 ، 389 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 222 ،الجمعية العامة، بيانات
 397 ،يانات، بالحالة في الحالة في بوروندي

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 401
 444 ،سوريا، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 406 ،الحالة في الصومال، بيانات

 بيساو  - الحالة في غينيا
 411 ،ميسنست

 مرسريع ناارات، 22
 351 ،الحالة في ليبيا، بيانات

 58 ،57 ،2018األول/أكتوبر شرين ت 16الحالة في ميانمار، رسالة مؤرخة 
 190 ،اللغات، بيان

 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات
 121 ،2018تشرين الثاني/نوفمبر  28بناء السالم والحفاظ عليه، رسالة مؤرخة 

 401 ،397 ،305 ،304 ،301 ،300 ،المنازعات بالوسائل السلمية، بياناتتسوية 
 440 ،لسالمتعيين اللجنة التنظيمية للجنة بناء ا

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 325
 260 ،تنظيم التسلح، بيانات
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 210 ،205 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات
 389 ،357 ،255 ،واألمن الدوليين، بيانات صون السالم

 408 ،406 ،363 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 258 ،ها، بياناتوتنفيذقبول قرارات المجلس 

 الشعبية الديمقراطية( -كوريا )جمهورية 

 224 ،الجمعية العامة، توصيات
 الديمقراطيةانظر عدم االنتشار/جمهورية كوريا الشعبية عدم االنتشار. 

 (-كوريا )جمهورية 

 415 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات
 121 ،119 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 300 ،ئل السلمية، بياناتبالوساتسوية المنازعات 
 415 ،تقديم التقارير، بيانات

 (-كوريا الجنوبية. انظر كوريا )جمهورية 
 كوريا الشمالية. انظر كوريا )جمهورية - الشعبية الديمقراطية(

 كوستاريكا
 188 ،187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات

 152 ،االجتماعات، بيانات
 236 ،الجمعية العامة، بيانات

 134 ،لدعوات الموجهة للمشاركةا
 كولومبيا

 231 ،222 ،الجمعية العامة، بيانات
 52 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 انظر بعثة األمم المتحدة للتحقق في كولومبيا بعثة األمم المتحدة للتحقق في كولومبيا. 
 كينيا

 303 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321

 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 التفيا

 359 ،استخدام القوة المسلحة، بياناتالتدابير التي تنطوي على 
 207 ،حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيانات

 256 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات
 359 ،تعمليات حفظ السالم، بيانا 

 انلبن
 152 ،االجتماعات، بيانات

 231 ،الجمعية العامة، بيانات
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 376 ،بياناتلبنان،  -الحالة في الشرق األوسط  
 79 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 الدفاع عن النفس 
 اإلشسرات ملى المس ة 51، 377

 376 ،ميسنست
 270 ،بعثات مجلس األمن، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، بيانات، 322
 حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها 

 203 ،ميسنست
 212 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  12رسسلتسل م ر تسل 

 256 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات
 244 ،محكمة العدل الدولية، بيانات

 لجان مجلس األمن

 420 ،عرض عام
 7 ،انظر أيضا اللجان المحددة

 422 ،امل، إحاطاتة الدمار الشأسلح
 اإلرهاب، إحاطات.، 422

 الجزاءات 
 424 ، اع  سم
 421 ،محسمست
 424 ،ناارات

 الحالة في أفغانستان، إحاطات، 53
 الحالة في أفغانستان، إحاطات.، 422
 الحالة في السودان وجنوب السودان

 29 ،27 ،محسمست
 الحالة في السودان وجنوب السودان.

 423 ،مستمحس
 430 ،427 ،ناارات

 430 ،اليمن  -الحالة في الشرق األوسط  
 428 ، لبنان -األوسط  الحالة في الشرق 
 الحالة في الصومال 

 423 ،9 ،محسمست
 11 ،2018 راي  الثسنت/نو م ا  7رسسلتسل م ر تسل 

 425 ،ناارات
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 425 ،ض ية
 425 ،الحالة في الصومال وإريتريا

 الحالة في العراق 
 84 ،محسمست
 427 ،ناارات

 الديمقراطية( -  الحالة في الكونغو )جمهورية
 423 ،محسمست
 427 ،ناارات

 الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 422 ،محسمست
 429 ،ناارات

 بيساو  - الحالة في غينيا
 423 ،21 ،محسمست
 429 ،ناارات

 الحالة في ليبيا 
 423 ،43 ،محسمست
 428 ،ناارات

 الحالة في مالي 
 46 ،مستمحس

 الحالة في مالي.
 423 ،محسمست
 431 ،ناارات

 430 ،(2018) 2399القرار 
 430 ،(2018) 2402القرار 
 429 ،(2018) 2404القرار 
 428 ،(2018) 2407القرار 
 427 ،(2018) 2409القرار 
 430 ،(2018) 2418القرار 
 427 ،(2018) 2424القرار 
 430 ،(2018) 2428القرار 
 431 ،(2018) 2432القرار 
 428 ،(2018) 2441القرار 
 425 ،(2018) 2442القرار 
 425 ،(2018) 2444القرار 
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 430 ،(2018) 2448القرار 
 420 ،اللجان الدائمة
 432 ،بيانات رئاسية

 426 ،تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة
 428 ،الشعبية الديمقراطية( -كوريا )جمهورية 

 السابع نشأة في إطار الفصل م
 420 ، اع  سم

 431 ،أ اى 
 424 ،الجباءات

 لجنة األركان العسكرية
 365 ،عرض عام

 366 ،السويد، بيانات
 366 ،بولندا، بيانات

 366 ،غينيا االستوائية، بيانات
 366 ،هولندا، بيانات

 436 ،لجنة األمم المتحدة للتعويضات
 لجنة بناء السالم

 440 ،عرض عام
 440 ،اتإحاط

 441 ،سالم واألمن فيأفريقيا، ال
 442 ،األطفال والنزاع المسلح

 440 ،التطورات
 442 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

 385 ،التنظيمات اإلقليمية
 الحالة في بوروندي 
 442 ، اع  سم
 441 ،محسمست

 441 ،الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
 يساو ب - الحالة في غينيا
 442 ، اع  سم

 441 ،حسمستم
 الحالة في ليبريا 
 442 ، اع  سم
 441 ،محسمست

 23 ،22 ،20 ،13 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
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 442 ،441 ،الشباب والسالم واألمن
 441 ،(2018) 2413القرار 

 441  ،120 ،بناء السالم والحفاظ عليه
 441 ،بيانات رئاسية

 440 ،تعيينات اللجنة التنظيمية
 441 ،121 ،ريرتقا

 236 ،235 ،الجمعية العامةت عالقا 
 لجنة مكافحة اإلرهاب

 432 ،عرض عام
 110 ،84 ،إحاطات

 432 ،بيانات رئاسية
 112 ،85 ،دعوة للمشاركة

 ليبريا
 7 ،الحالة في ليبريا، بيانات

 ليبيا
 352 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 352 ،بيانات الحالة في ليبيا،
 44 ،ت الموجهة للمشاركةالدعوا

 ليتوانيا
 347 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 296 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 321

 208 ،207 ،ناتحظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بيا
 اينليختنشت

 189  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 259 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 374 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 298 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 319

 د باستعمالها أو التهدي حظر استعمال القوة 
 208 ،ميسنست

 211 ،2018ش سر/  اا ا  16رسسلة م ر ة 
 259 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 مالي
 48 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 ماليزيا
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 260 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 322

 260 ،ذها، بياناتقرارات المجلس وتنفيبول ق
 87 ،مبادرة العمل من أجل حفظ السالم

 مجلس حقوق اإلنسان

 231 ،قرارات تتضمن إشارات إلى
 مجموعة الدول العربية

 260 ،قضية فلسطين، بيانات -الحالة في الشرق األوسط  
 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات

 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 324
 260 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات

 محكمة العدل الدولية
 147 ،114 ،113 ،إحاطات

 302 ،إحالة المنازعات القانونية إلى
 أستراليا، بيانات، 244

 األرجنتين، بيانات، 244
 242 ،السويد، بيانات

 العالقات مع مجلس األمن 
 241 ، اع  سم

 244 ،اسسئ  المتصدة ميال
 242 ،نرست التت  طسضلتالمطس

 243 ،صول التالم ضاألم  الدضليي 
 229 ،(2018) 2403القرار 
 185 ،(2018) 2403القرار 

 244 ،ألمانيا، بيانات
 244 ،المكسيك، بيانات

 244 ،المملكة المتحدة، بيانات
 244 ،النرويج، بيانات
 244 ،اليابان، بيانات
 244 ،تاليونان، بيانا

 انتخاب األعضاء، 229
 انتخاب األعضاء، 160، 185

 244 ،أوروغواي، بيانات
 244 ،242 ،باكستان، بيانات

 242 ،المتعددة القوميات(، بيانات -بوليفيا )دولة 
 244 ،243 ،بيرو، بيانات
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 302 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 160 ،جدول األعمال، إحاطات

 244 ،قيا، بياناتجنوب أفري
 244 ،اتجيبوتي، بيان 

 244 ، 243 ،حركة عدم االنحياز، بيانات
 244 ،رواندا، بيانات

 244 ،سري النكا، بيانات
 244 ،سلوفاكيا، بيانات

 244 ،242 ،فرنسا، بيانات
 243 ،البوليفارية(، بيانات -فنزويال )جمهورية 

 244 ،فنزويال، بيانات
 244 ،بياناتكينيا، 

 244 ،اناتلبنان، بي
 242 ،هولندا، بيانات

 انظر محكمة العدل الدولية. zzمحكمة العدل الدولية 

 t ""، 7\مذكرات. انظر الكيانات أو الحاالت المحددة"
لوماسرية الوقائيرة انظرر مركرز األمرم المتحردة اإلقليمري للدبمركز األمرم المتحردة اإلقليمري للدبلوماسرية الوقائيرة لمنطقرة آسريا الوسرطى. 

 قة وسط آسيالمنط

 ة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة وسط آسيامركز األمم المتحد
 484 ،عرض عام

 476 ،والية
 مساعدة أي جهة يتخذ إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع عن

 212 ،عرض عام
 216 ،اإلشارة في الرسائل

 213 ،اليمن  -الحالة في الشرق األوسط  
 213 ،أفريقيا الوسطىالحالة في جمهورية 

 213 ،ليبياالحالة في 
 213 ،الواليات المتحدة، بيانات

 213 ،اليابان، بيانات
 t ""، 7\مسائل مواضيعية. انظر المواضيع المحددة"

 مشاريع القرارات التي لم تعتمد
 184 ،اتخاذ القرارات والتصويت

 األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، 124
 443 ،سوريا  -الشرق األوسط  الحالة في 

 اليمن،  77—ة في الشرق األوسط الحال
 74 ،70 ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
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 82 ،قضية فلسطين—الحالة في الشرق األوسط 
 مصر

 188  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 364

 371 ،الجزاءات، بيانات
 236 ،ة العامة، بياناتالجمعي

 271 ،األمن، بياناتبعثات مجلس 
 297 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات

 254 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات
 مفوضية االتحاد األفريقي

 388 ،133 ،إحاطاتالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، 
 الحالة في السودان وجنوب السودا ن، تقارير، 30، 31

 134 ،133 ،122 ،89 ،41 ،للمشاركة الدعوات الموجهة
 120 ،بناء السالم والحفاظ عليه، إحاطات 

 414 ،تقديم التقارير
 86 ،عمليات حفظ السالم، تقارير

 مقاصد األمم المتحدة ومبادئها

 195 ،عرض عام
إزاءها إجراء إنفاذي، االلتزام باالمتناع  انظر مساعدة أي جهة يتخذت اإلنفاذ. المتناع عن تقديم المساعدة إلى المستهدفين بإجراءا االلتزام با
 عن 

 المساواة في الحقوق وتقرير المصير. انظر المساواة في الحقوق وتقرير المصير 
 أو استعمالها  -انظر القوة، حظر التهديد باستعمال حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها. 

 الشؤون الداخلية انظر عدم التدخل في لشؤون الداخلية.  عدم التدخل في ا
 اليوغوسالفية سابقًا( -مقدونيا )جمهورية 

 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 مكافحة اإلرهاب

 223 ،الجمعية العامة، توصيات
 109 ،المرأة والسالم واألمن

 أفريقيا ظر مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسطان ،477 ،مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا

 478 ،األمين العام، تقرير
 479 ،477 ،بيانات رئاسية

 تمديد الوالية، 24، 473، 477
 478 ،475 ،473 ،والية

متحردة انظرر مكترب األمرم ال ،بيسراو - بيسراو. انظرر أيضرا الحالرة فري غينيرا -األمرم المتحردة المتكامرل لبنراء السرالم فري غينيرا مكتب 
 بيساو - المتكامل لبناء السالم في غينيا

 476 ،عرض عام
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 21 ،إحاطات
 477 ،(2018) 2404القرار 

 تمديد الوالية، 22، 473، 477
 475 ،473 ،والية

 انظر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. 

 40 ،اطاتالحالة في أفريقيا، إح
 الحالة في أفغانستان، إحاطات، 53

 الحا لة في غينيا - بيساو، إحاطات ، 21، 23
 56 ،55 ،42 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

انظر مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا  ،المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل. انظر أيضا غرب أفريقيا، توطيد السالم فيمكتب األمم 
 احلومنطقة الس

 481 ،عرض عام
 35 ،إحاطات

 482 ،يةبيانات رئاس 
 تمديد الوالية، 473

 482 ،475 ،474 ،والية
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 24 ،إحاطات
 اليمن،  إحاطات، 71—ة في الشرق األوسط الحال

 70 ،إحاطات ، سوريا—الحالة في الشرق األوسط 
 78 ،76 ،75 ،25 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 المدنيون في النزاعات المسلحة، إحاطات، 99
 مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. انظر مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان

 485 ،عرض عام
 476 ،والية

 مكتب منسق األمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان.. انظر أيضا الحالة في الشرق األوسط - لبنان

 ملديف

 222 ،ية العامة، بياناتالجمع
 260 ،قضية فلسطين، بيانات -  الحالة في الشرق األوسط

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 241 ،240 ،االقتصادي واالجتماعي، بياناتالمجلس 

 298 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 323

 254 ،واألمن الدوليين، بيانات صون السالم
 260 ،لس وتنفيذها، بياناتقبول قرارات المج
 منطقة الساحل
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 انظر القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. 
 المبعوث الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل.، 438

 39 ،ر الخاص لألمين العام لمنطقة الساحل، إحاطاتالمستشا
 الممثل الخاص لألمين العام لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، إحاطات، 35

 انظر مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل مكتب األمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل. 
 منطقة وسط أفريقيا

 95 ،األطفال والنزاع المسلح
 األمين العام 
 25 ، يسريا

 24 ،2018آب/أغت ف  28ض  24رسسلتسل م ر تسل 
 291 ،288 ،السلمية للمنازعاتالتسوية 
 25 ،الجلسات

 100 ،المدنيون في النزاعات المسلحة
 108 ،106 ،المرأة والسالم واألمن

 الممثل الخاص لألمين العام  لوسط  أفريقيا، إحاطات، 23
 23 ،النظر في المسائل

 24 ،يانات رئاسيةب
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، 314، 315

 جدول األعمال، 158
 24 ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إحاطات

 منظمة األمم المتحدة للطفولة

 األطفال والنزاع المسلح، إحاطات، 92
 94 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 94 ،مة األمم المتحدة للطفولةمنظمة األمم المتحدة للطفولة. انظر منظ

 منظمة األمن والتعاون في أوروبا. انظر أوروبا منظمة األمن والتعاون في
 113 ،إحاطات

 113 ،65 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 160 ،جدول األعمال، إحاطات

 منظمة التعاون اإلسالمي
 128 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 ة الدول األمريكيةمنظمة الدول األمريكية. انظر منظم
 253 ،133 ،اإلقليمية، إحاطاتالتعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون 

 386 ،التنظيمات اإلقليمية
 134 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 389 ،صون السالم واألمن الدوليين، إحاطات
 مؤتمر التعاون االقتصادي اإلقليمي بشأن أفغانستان
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 384 ،التنظيمات اإلقليمية
 (-)جمهورية  مولدوفا

 301 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 ميانمار

 281 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16التحقيقات وتقصي الحقائق، رسالة مؤرخة 
 الحالة في ميانمار 

 251 ،ميسنست
 281 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 

 115 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 إلى بعثة مجلس األمن 
 269 ، اع  سم
 115 ،محسمست

 251 ،ين، بياناتالدوليصون السالم واألمن 
 ناورو

 129 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم، بيانات، 324

 نائبة األمين العام
 324 ،األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين، إحاطات

 104 ،اتالمرأة والسالم واألمن، إحاط
 نيبال

 البلدان المساهمة بقوات وأفراد شرطة، بيانات، 365
 216 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات

 365 ،عمليات حفظ السالم، بيانات
 نيجيريا

 40 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 نيكاراغوا

 253 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 134 ،هة للمشاركةالدعوات الموج 

 162 ،جدول األعمال، بيانات
 253 ،األمن الدوليين، بياناتصون السالم و 

 215 ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بيانات
 نيوزيلندا

 187  ،اتخاذ القرارات والتصويت، بيانات
 151 ،االجتماعات، بيانات
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 169 ،األمانة العامة، بيانات
 هايتي

 51 ،ركةالدعوات الموجهة للمشا
 ظر بعثة األمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي انبعثة األمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي. 

 302 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
 هنغاريا

 231 ،الجمعية العامة، بيانات
 240 ،المجلس االقتصادي واالجتماعي، بيانات

 300 ،ياناتسلمية، بتسوية المنازعات بالوسائل ال 
 (2018هولندا )عضو في مجلس األمن في عام 

 446 ،أجهزة فرعية اقُترح إنشاؤها لكنها لم ُتنشأ، بيانات
 267 ،2018تشرين األول/أكتوبر  16إحالة المنازعات إلى مجلس األمن، رسالة مؤرخة 

 258 ،أسلحة الدمار الشامل، بيانات
 123 ،دوليين، بياناتال األخطار التي تهدد السالم واألمن 

 281 ،278 ،277 ،275 ،التحقيقات وتقصي الحقائق، بيانات 
 353 ،352 ،351 ،350 ،347 ،346 ،التدابير التي ال تنطوي على استخدام القوة المسلحة، بيانات

 391 ،389 ،التعاون مع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، بيانات
 411 ،401 ،399 ،391 ، 389 ،التنظيمات اإلقليمية، بيانات

 372 ،الجزاءات، بيانات
 237 ،234 ،231 ،بياناتالجمعية العامة، 

 55 ،الحالة في أفغانستان، مشاريع قرارات
 399 ،الحالة في الحالة في بوروندي، بيانات

 الحالة في السودان وجنوب السودان، بيانات، 401
 281 ،بيانات ،سوريا  -الحالة في الشرق األوسط  

 446 ،سوريا، بيانات -في الشرق األوسط   الحالة
 376 ،لبنان، بيانات -سط  الحالة في الشرق األو 

 253 ،الحالة في الشرق األوسط، جمهورية إيران اإلسالمية، بيانات
 353 ،الحالة في الصومال، بيانات

 411 ، بيساو، بيانات - الحالة في غينيا
 352 ،351 ،الحالة في ليبيا، بيانات

 يانمار ة في مالحال
 251 ،ميسنست

 58 ،57 ،2018 راي  األضل/أكتوبا  16رسسلة م ر ة 
 376 ،الدفاع عن النفس، بيانات

 190 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26اللغات، رسالة مؤرخة 
 178 ،المشاركة، بيانات

 401 ،399 ،297 ،تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بيانات
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 تقرير ما إذا كان قد وقع تهديد  للسلم، بيانات، 323
 163 ،جدول األعمال، بيانات

 210 ،203 ،لقوة أو التهديد باستعمالها، بياناتحظر استعمال ا
 391 ،389 ،255 ،253 ،251 ،صون السالم واألمن الدوليين، بيانات

 117 ،عدم االنتشار، إحاطات
 عمليات حفظ السالم 

 363 ،362 ،ميسنست
 89 ، 2018آذار/مسرس   2رسسلة م ر ة 

 258 ،قبول قرارات المجلس وتنفيذها، بيانات
 366 ،عسكرية، بياناتلجنة األركان ال

 242 ،محكمة العدل الدولية، بيانات
 435 ،هيئات التحقيق

 433 ،انظر أيضا األفرقة المحددة
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. انظر أيضا المرأة والسالم واألمن، انظر هيئرة األمرم المتحردة للمسراواة برين 

 الجنسين وتمكين المرأة

 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 28
 406  ،8 ،الحالة في الصومال، إحاطات
 33 ،11 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 104 ،المرأة والسالم واألمن، إحاطات
 299 ،ية، بياناتتسوية المنازعات بالوسائل السلم

 هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة. انظر هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة

 هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة
 471 ،عرض عام

 455 ،452 ،451 ،والية
 وظائف مجلس األمن وسلطاته

 247 ،عرض عام
 انظر صون السالم واألمن الدوليين صون السالم واألمن الدوليين. 

 قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها  انظرات. قبول وتنفيذ قرار 
 ت حفظ السالموكيل األمين العام لعمليا

 406 ،أفريقيا، السالم واألمن في، إحاطات 
 الحالة في السودان وجنوب السودان، إحاطات، 27، 28، 400

 الحالة في كوسوفو، إحاطات، 62
 47 ،46 ،الحالة في مالي، إحاطات
 49 ،تالحالة في هايتي، إحاطا 

 89 ،79 ،63 ،51 ،49 ،41 ،33 ،32 ،30 ،16 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 235 ،عالقات الجمعية العامة، بيانات
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 87 ،86 ،عمليات حفظ السالم، إحاطات
 وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

 اليمن ، إحاطات، 71  -  األوسطالحالة في الشرق 
 70 ،إحاطات ،سوريا  -  ة في الشرق األوسطالحال

 128 ،78 ،76 ،73 ،16 ،الدعوات الموجهة للمشاركة
 وكيل األمين العام للشؤون السياسية

 80 ،إحاطات ،قضية فلسطين -  الحالة في الشرق األوسط
 64  ،63 ،الحالة في أوكرانيا، إحاطات

 119 ،117 ،82 ،74 ،66 ،65 ،للمشاركةالدعوات الموجهة 
 119 ،النتشار/جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إحاطاتعدم ا

 117 ،إحاطات عدم االنتشار،
 وكيل األمين العام لمكتب مكافحة اإلرهاب

 الحالة في أفغانستان، إحاطات، 53
 84 ،الحالة في العراق، إحاطات
 111 ،85 ،55 ،الدعوات الموجهة للمشاركة

 انظر الحالة في البوسنة والهرسك ،كوسوفوانظر الحالة في . يوغوسالفيا السابقة
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

وةالحقه مةكون بدث بل دميل أعد ل ة األ انة  ةنذ ام اسرررل  ةألجع ةد رسررر ج ة األ انة تنشرررأل انة ال امة ةل م ةل امدة    
ةسرررررر ع   امدسرررررريومي  ام موةيي  وامة ةاي  في ة  ل امق اون   امدألجع. وامه ف ة  إع اد هذا 1946انومى امةي عق ه  في ع م 

  فهدهل مإلط ر امذي سررررررري ي  وجديع امدهةدي  بةدل انةل امدة    عاى ةة بةل تطور ةد رسررررررر ج امد األ وت ام ومي وانك ديدي 
يةدل فيه امد األ. ويبي  هذا امدنشررررررررررور عاى أكرررررررررردل ا و ةدم  اطت  ه ج ام  ل   في تطبي  امد األ مديث   انةل امدة    

امقبيل، وهو يسرررررررةن  فقد إمى ة اوطج امد األ اموحي   ة  هذا   اموثيقل امألسرررررررديل امدألجعواظ ةه ام اخاي امديقت. ويشرررررررمل هذا 
، يغطي امدألجع  امألسررررديل انخألم امدةألولررررل عايه. وهذا امدا  ، وهو ام  دي وامةشررررألون في سرررراسررررال ةالح   وقألاراته واموث ئ 

وةر ج ع  أعدر ل . وهو أول ةا   في تر ري  امدنشررررررررررررررور يغطي فةأل  عر م واحر ، وامهر ف ة  عمر  إتر حرل أحر   امدةا2018عر م 
 .امد األ نعض ء انةل امدة   

في هذا امدا  ، كرره  تطبي  امد األ ماديث   وةسرريوميةه ع  اررون امسررالم وانة  ام وميي   وكد  هو ةبي  بدزي  ة  امةفصرريل 
ةةظل أعد مه عاى امنزاع ج وفي ظل اا سررررررر ر امةواف  في ااراء، واارررررررل امد األ تألكيز . 2018ةزي ا ة  امةطور خالل ع م 

مد األ م ةي  امة م بإاشرررر ء واشررررأل فألي  ةةق م مألارررر    وامشررررأل  انوسررررد. وفيد  لةةا  ب منزام في اميد ، أعن اام ائأل  في أفأليقي 
ه ااةب ل امد األ إمى اسرررةأل ام انسرررا ل امكيدي ئيل خ رج ح ود ام دهوريل امةألييل امسررروريل ، في ودعل تنفيذ اتف   سرررةوكهومل. ووِّج ا

 دهوريل امةألييل امسروريل، ونن امدة   (. واقةِّألحت ةب دراج مةةزيز امدسر ءمل ع  اسرةأل ام هذل انسرا ل في ام سر مزيوري اامدداكل
ل برر من رر  . وفي عرر م  عرر ةرر  ة  امةدايرر ج، وأاهى   14، أاهررت بةثررل انةل امدة رر   في ميبأليرر  وطلةهرر  بةرر  أكثأل ة  2018مل تِّكارر 

. زائيل امدةةاقل بإريةألي  بة  امةوقيع عاى اتف   امسالم ةع إثيويي امد األ امة ابيأل ام
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