
 
 

وةالحقه ك  يل معم ل     امة  اع ب را ة    ةلجع مم رسرررررررررر       امة تنشررررررررررل امة لأل ا ا ةأل   ة  ا        
إىل ةسرررررر ع   ا سرررررر،و ا ااملةيا  وا ا ة ا     ل   ةلجع ا م رسرررررر  فصرررررر ع ادف و        1946أول ج سررررررأل  ه   ع    

ا ق للن ا  ويل  وامك دمييا  ومجيع ا   ما بامل امة  ا       ع ى ة  باأل تطلر مم رسرررر       امة   وفسررررا ف م   
اجمل     تطبيق  إلطر ر ا ر ي  امرل فيرهف و الا ار ا ا نشررررررررررررررلر  ع ى أ رل وجره ممم   امدر ار   ا ر  ر   ا    ا مر ار  

ةيث ق امة  ا      ولظ ةه ا  اخ ي ا ،قتف وةلجع ا م رسرر   ال ه ا ا صررجأل سرر ل ردي فل   ة  للعه  و سرر ن  حصررلاد 
 إىل ة اوم  اجمل   وقلاراته وغريا  ة  ا لاثئق ا لديأل ا الوضأل ع ى اجمل  ف

با ال ةوكم    ف2017و    2016  ي  ع ةرسررر  ةلجع ا م   سررر سررر أل ةالحق  ا اشرررلون  و غطي ا ا ا   ق  وال   
  وامة  ا  و يا   تطلر ةسر ملف تطبيق ا يث ق ة  ج لب اجمل   وةسر،و ي ه ع  ورلن ا سرالظل  ب جصريل   ا ا ا   ق   

إهنرر ا ا نعايف   كل لةبيرر   ة  أجررل   طُ ررب ة  اجمل   ةلاقبررأل وقال إطالق ا نرر ر وا   قق ةنرره 2017-2016خالل ا جرت  ف
ال ب ا اجمل   خالل واسرررررر قطب    أفل قي  وا شررررررلق اموسرررررر ف  ا نعاع   ا  ر أل  ةاظ  أعم  ه ع ى   ا لقت لجسرررررره  لكع    وظل

ا ا ا جرت  اسررر ملار اسررر خ ا  امسررر  أل ا ميمي ئيأل   ا م لر أل ا البيأل ا سرررلر أل  وا ق ررر ا ع ى يعون امسررر  أل ا ميمي ئيأل   
ف وأدى فسر  اا  أل   كل  د جلار و ياي  إىل إهن ا تسري ر ألبيأل ا  ميقلاطيأل ق ائال للو أل و  يبي   واسر خ ا  مج لر أل كلر  ا شرا

 ثأل   أوررررررر ر اجمل   ة كل  ح2017  ع    ف و جعااا  وايئ   فلعيأل ذا  وررررررر ألة   لتب  ه    ا ب     ة  ألظمأل  اجمل    
 فو ر س ج  ة  ة كلا واي دميع    (  S/705/1702ا لئي  ع  أس  يب عم ه )ع  طل ق 
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 مالحظة
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 مقدمة  
، 1951-1946مةجتع اارستات جمدتس األمت ، ذ ا املورتور ذتو املدحتق ال رتةيفل مت  مالحتق  

كانول   11اة يف ، امل عو 7600. يفذو يغ ي أممال جمدس األم  م  اجلدسة 1954ال ي صدر يف مام 
. يفميكتتتتتتتت  2017كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب   22، امل عتتتتتتتتواة يف 8151، مىل اجلدستتتتتتتتة 2016الثام/يوتتتتتتتتاية 
 األصدي يفاملالحق السا عة مدى اإلنرتنت يف املونع الر كي جملدس األم .  مةجع املمارساتا قالع مدى 

( املتتتؤر  7-)ا 686يف نةارذتتتا  مةجتتتع املمارستتتاتيفنتتتد أصتتتدرت اجلم يتتتة ال امتتتة  كديفتتتاً  وضتتتع  
. “قةق يفيفسائل ج ل أالة العتانول التديفيل ال تةيف أيستة  توافةاً ”يفامل وول  1952كانول األيفل/ايسمرب  5
اليٌل ألممال اجملدس ي نين يف شكل يسهل استددامت املمارسات يفاإلجتةاءات التيت جلتا  مةجع املمارساتيف

متت  حماضتتة اجملدتتس التتيت  رتتكنل التعةيتتة الوحيتتد  أل يكتتول  تتديالً  مبةجتتع املمارستتاتمليهتتا اجملدتتس. يف  يتتةاا 
 الرامل يفذا احلجية م  مدايف  ت. 

يف  يُعصتد ابأل تواب املستتددمة يف  ة يتتب املتااة اإلجتاء  وجتتوا مجتةاءات أيف اارستات مل يعتت ها  
جمدتس األمت   وفستت  وضتوح أيف مبتا ميكت  اممتت ابل ينوتة. يفجمدتس األمت  ذتو مدتى التديفام ستيد مجةاءا تتت، يف 
ن اق ميثاق األمم املتحدة يفنظامت الداخدي املؤنت يفاملمارسات اليت  ةسيها م كةات رئيس جمدس األمت . 
يفلتيستتت  الةجتتتوع مىل املتتتواا،  تعتتتم  ذتتت ي املعدمتتتة جتتتديفً  ي تتتنين أمعتتتاء جمدتتتس األمتتت  ختتتالل الفتتترتة نيتتتد 

 ا ست ةات.
وتتايفي  التتيت استتُتددمت يف يفنتتد استتُت عيت يف م ظتتم احلتتا ت، لتتدى  تتديفي  اارستتات اجملدتتس، ال  

ل ةت اارسات يفمجةاءات اجملدتس. يفُأجةيتت   تديالت متم لتلم األمتة  1954اجملدد األصدي الصاار مام 
هبتدف ميعتتاح اارستتات اجملدتتس مدتتى فتتو أفعتتل. ف دتى ستت يل املثتتال، نُظنمتتت الدراستتات التتواراة يف اجلتتلء 

 ية. األيفل م  ذ ا املورور حسب املو عة أيف املسائل املواضي 
أر  تتة جمتتا ت أساستتية ذتتي    يتتُق الوظتتام التتداخدي املؤنتتت،  مةجتتع اارستتات جمدتتس األمتت يفيغ تتي  

يف   يتتتُق متتتواا ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، يفاهليئتتتاُت الفةميتتتة جملدتتتس األمتتت ، مبتتتا يف ذلتتتك ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم 
ا فيهتا أفةنتة اخلترباء، يفمتةٌت متام يفال  ثات السياسية اخلاصة، مضافة مىل جلال اجللاءات يفاألفةنتة املة   تة هبتا مبت
، كتتال  2007مىل متام  1946ألنرت ة اجملدتس  رتال كتل  وتتد متدرل يف جتديفل أممالتت. يفيف الفتترتة مت  متام 

فصتتتاًل.  12يغ تتتي ممومتتاً متتدة ستتوتني مىل أر تتع ستتووات يفيعتتم  مةجتتع املمارستتاتكتتل مدحتتق متت  مالحتتق 
 أجلاء.  10يغ ي فرتة سوتني يفيعم  مةجع املمارسات، أص ح كل مدحق م  مالحق 2008مام  يفمو 

، كانتتتت الفصتتتول ا ثوتتتا مرتتتة لكتتتل مدحتتتق  غ تتتي 2007مىل متتتام  1946يفيف الفتتترتة متتت  متتتام  
 املواضيع التالية:
متتتتت  امليثتتتتتتاق   98يف  30يف  28الوظتتتتتام التتتتتداخدي املؤنتتتتتتت جملدتتتتتس األمتتتتت  )املتتتتتتواا  الفصل األيفل 

 م  الوظام الداخدي( 67-40يف  36-13يف  5-1 يفاملواا
 م  الوظام الداخدي( 12-6جديفل األممال )املواا  فصل الثامال

( م  امليثاق  يفاملتواا 1) 35يف  32يف  31ا شرتاك يف أممال جمدس األم  )املواا  الفصل الثالث
 م  الوظام الداخدي( 37-39
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 م  الوظام الداخدي( 40م  امليثاق  يفاملااة  27التصويت )املااة  الفصل الةا ع
 أجهلة جمدس األم  الفةمية سالفصل اخلام

 ال النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى الفصل السااس
 املمارسات املتصدة ابلتوصيات املعدَّمة مىل اجلم ية ال امة  رال ال عوية يف األمم املتحدة الفصل السا ع
لسالم يفاألم  الوظة يف املسائل اليت  عع يف مقار مسؤيفلية جمدس األم  م  صول ا الفصل الثام 

 الديفليني )مةت مام حبسب  ووا جديفل أممال جمدس األم (
 العةارات اليت اخت ذا جمدس األم  اارسًة موت لوظائفت يفسد ا ت األخةى الفصل التاسع
 الوظة يف أحكام الفصل السااس م  امليثاق الفصل ال اشة

 الوظة يف أحكام الفصل السا ع م  امليثاق الفصل احلااي مرة
( 5) 2( يف 4) 2( يف 2) 1الوظتتتتة يف أحكتتتتام املتتتتواا األختتتتةى متتتت  امليثتتتتاق )املتتتتواا  الفصل الثام مرة

 (103يف  102يف  54-52يف  25يف  24( يف 7) 2( يف 6) 2 يف
 

 ، أص حت األجلاء ال رةة لكل مدحق  توايفل املواضيع التالية:2008يفامت اراً م  مام  
   مسؤيفلية جمدس األم  م  صول السالم يفاألم  الديفلينيالوظة يف املسائل اليت  دخل ضم اجللء األيفل
 الوظام الداخدي املؤنت يفالت ورات اإلجةائية ذات الصدة اجللء الثام
 معاصد ميثاق األمم املتحدة يفم اائت اجللء الثالث
 ال النات مع أجهلة األمم املتحدة األخةى اجللء الةا ع 
 ت )الفصل اخلامس م  امليثاق(يفظائف جمدس األم  يفسد ا  اجللء اخلامس
 الوظة يف أحكام الفصل السااس م  امليثاق  اجللء السااس
فيما يُتتندت  مت  األممتال يف حتا ت هتديتد الستدم يفاإلختالل  تت يفيفنتوع ال تديفال )الفصتل  اجللء السا ع 

 السا ع م  امليثاق(
 التوظيمات اإلنديمية )الفصل الثام  م  امليثاق( اجللء الثام 

 أجهلة جمدس األم  الفةمية: الدجال يفاحملاكم يفاهليئات األخةى لء التاسع اجل
 أجهلة جمدس األم  الفةمية: ممديات حفظ السالم يفال  ثات السياسية اخلاصة اجللء ال اشة

 
مىل يفاثئتق جمدتس األمت  املورتورة. يف تتالف رمتوز يفاثئتق األمتم املتحتدة مت   مةجتع املمارستاتيفيستود  

 (.S/2017/1037يفيُرتتار مىل يفاثئتتق جمدتتس األمتت   ةمتتل يرتتمل الستتوة يفرنمتتاً متسدستتالً )متتثالً  حتتةيفف يفأرنتتام.
حيتتتتتث  تتتتتةنَّم ، S/PV.8133يف تتتتتةا اإلشتتتتتارات مىل احملاضتتتتتة احلةفيتتتتتة جلدستتتتتات اجملدتتتتتس مدتتتتتى الرتتتتتكل التتتتتتايل 

. يفمدتتى غتةار املالحتق الستا عة التيت صتدرت متتؤخةاً، 1946اجلدستات   امتاً،  تدءاً ابجلدستة األيفىل يف متام 
  ُيرتتار يف ذتت ا املدحتتق ستتوى مىل احملاضتتة احلةفيتتة املؤنتتتة جلدستتات جمدتتس األمتت ، حيتتث أُلغيتتت املمارستتة 

 .الواثئق الةمسيةيف  حماضة اجلدساتاملتمثدة يف نرة 

https://undocs.org/ar/S/2017/1037
https://undocs.org/ar/S/PV.8133
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نتةارات جمدتتس األمت  يفغ ذتتا مت  املعتتةرات التيت يتدتت ذا، مبتا يف ذلتتك ال يتا ت يفاملتت كةات  يف ُورتة 
الصتتاارة متت  رئتتيس جمدتتس األمتت  يفالةستتائل املت االتتة ذات الصتتدة  تتني التتةئيس يفاألمتتني ال تتام، يف اجملدتتدات 

ذ العتتتةار  تتتني . يف ُ تتتةَّف نتتتةارات جمدتتتس األمتتت   تتتةنم  ديتتتت ستتتوة اختتتتالعتتتةارات يفمعتتتةرات جمدتتتس األمتتت الستتتووية 
،  تتتةا اإلشتتتارات مىل ال يتتتا ت الصتتتاارة متتت  1994. يفموتتت  متتتام (2017) 2396نوستتتني، متتتثاًل العتتتةار 

مدتى ست يل املثتال. يفن تل ذلتك التتاريت، كانتت  S/PRST/2016/1الةئيس ابسم اجملدس مدى الركل التتايل 
 (.S/25929 يا ت الةئيس   مَّم، شاهنا شال سائة يفاثئق اجملدس،  ةمل ضم  جممومة متسدسدة )مثاًل 

مدتى نت  يفميك  لدعةاء ال ي  يةغ ول يف ا قالع مدى احملعتة الكامتل جلدستة مت  اجلدستات أيف  
الةجتتوع مىل املونتتع الرتت كي الةمستتي ملةكتتتل  مةجتتع املمارستتاتيفثيعتتة متت  يفاثئتتق جمدتتس األمتت  ُأشتت  مليهتتتا يف 

. يفميكتتت  ا قتتتالع مدتتتى يفاثئتتتق جمدتتتس األمتتت  مدتتتى /www.un.org/ar/documentsيفاثئتتتق األمتتتم املتحتتتدة: 
صالت امل اشةة لفئة حمداة أيف مدى محدى الو  “(ODSنظام الواثئق الةمسية )”املونع الر كي ابلوعة مدى 

لدفتتتترتة  S/INF/71ابستتتتتددام الةمتتتتوز ) العتتتتةارات يفاملعتتتتةراتمتتتت  الواثئتتتتق. يفميكتتتت  ا قتتتتالع مدتتتتى جمدتتتتدات 
 (.2017لدفرتة  S/INF/72 يف 2016

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/25929
https://undocs.org/ar/S/INF/71
https://undocs.org/ar/S/INF/72
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 2017-2016من، أعضاء جملس األ  
 ا حتاا الةيفسي 2017 ا حتاا الةيفسي 2016

 مثيو يا  مس انيا 
 أيفريفغواي  أنغو  
 أيفكةانيا  أيفريفغواي 
 مي اليا  أيفكةانيا 
 املت داة العوميات( - وليفيا )ايفلة   السوغال 
 السوغال  الصني 
 السويد  فةنسا 
 الصني  ال وليفارية( -فوليفيال )مجهورية  
 فةنسا  اليلايم 
 كازاخستال  مصة 
 مصة  املمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية 
 املمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية  نيوزيدودا 
 الو ايت املتحدة األمةيكية  الو ايت املتحدة األمةيكية 
 الياابل  الياابل 
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مسووووؤولية  توووودخل ضوووومناملسووووائل الوووويت النظوووور يف 
 جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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 مالحظة استهاللية  
حملة مامة م  أممتال  مةجع اارسات جمدس األم يعدنم اجللء األيفل م  ذ ا املدحق م  مالحق  

جمدس األم  يف ما يت دق ابل ووا م  جديفل أممالت املتصدة مبسؤيفليتت مت  صتول الستالم يفاألمت  التديفليني. 
وتتوا  صتتفة مامتتة ال وتتوا التتيت ميكتت  أل يُ تتترب أهنتتا  وتتدرل يف مقتتار الفصتتدني الستتااس يفيرتتمل ن تتاق ذتت ي ال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        يفالسا ع م  ميثاق األمم املتحدة.
يفي ةت اجللء األيفل السياق السياسي امل اشة ال ي   ور فيتت نظتة اجملدتس يف  دتك ال وتوا ختالل  
لتتتيت هلتتتا صتتتدة . يفيرتتتكنل أيعتتتاً مقتتتاراً ميكتتت  الوظتتتة ضتتتموت يف متتتدايف ت اجملدتتتس ا(1)2017-2016الفتتترتة 

يفاضتتتحة احكتتتتام امليثتتتتاق يفابلوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت لدمجدتتتتس. يفي حتتتتث اجلتتتتلء األيفل أيعتتتتاً يف اجلوانتتتتب 
 . مةجع املمارساتاملوضومية ملمارسات اجملدس اليت    توايفهلا أجلاء أخةى م  

ة يفألغتتةات  يستت  الةجتتوع مىل املتتواا، مُج تتت ذتتت ي ال وتتوا حستتب املوتتاقق، متتع مارال فئتتة مضتتتافي 
لدمستتتائل املواضتتتي ية. يفيف كتتتل مو عتتتة، أُارجتتتت ال وتتتوا ابلرت يتتتب التتت ي يفرات فيتتتت لدمتتتةة األيفىل يف نائمتتتة 

 املسائل امل ةيفضة مدى اجملدس.
يف ستدنط الدراستات الفةايتة العتوء مدتى متا قتةأ مدتى نظتة اجملدتس يف  وتد مت  ال وتوا مت    تتورات  

 دس. ابرزة   ترب ذامة لفهم العةارات اليت يتند ذا اجمل
يفيدتتتتي كتتتتل نستتتتم جتتتتديفٌل يتعتتتتم  مجيتتتتع امل دومتتتتات اإلجةائيتتتتة املتصتتتتدة  تتتت لك ال وتتتتد، مبتتتتا يرتتتتمل  

اجلدستتات يفال وتتوا الفةميتتة، يفالواثئتتق املرتتار مليهتتا، يفاملتكدمتتني، حستتب التسدستتل التتلم . يفلتوضتتيح قةيعتتة 
جتديفً  مضتافياً  امج املسائل املواضي ية يف  ووا حمداة خاصة   دد أيف مبو عتة متا،  رتمل   تض الدراستات

 يورا األحكام ذات الصدة الواراة يف نةارات اجملدس.
  

 
 

مستائل  جدستات يفيفاثئتق اجملدتس الةمسيتة. يف  تض املستائل امل ةيفضتة يف اجلتلء األيفل ذتي مةجع اارستات جمدتس األمت يرمل  (1) 
 نونرت أيعاً يف مرايفرات غ  رمسية  ني أمعاء اجملدس.
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 أفريقيا
 احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية - 1

ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد جمدتتتس األمتتت  جدستتتتني  
يفاخت  نةاري   رال احلالة فيما يت دتق ابلصتحةاء الغة يتة. يفاجتمتع اجملدتس 

 ،2017يفاألختتتتتتةى يف متتتتتتام  2016متتتتتتام  أيعتتتتتتاً متتتتتتة ني، محتتتتتتدا ا يف
ال دتتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتتوات يف   ثتتتتتة األمتتتتم املتحتتتتتدة لالستتتتتتفتاء يف  متتتتع

. يفيةا يف اجلديفل (2)(2001) 1353الصحةاء الغة ية، ممال ابلعةار 
م دومتتتتات متتتت  أا ي مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  اجلدستتتتات، مبتتتتا فيهتتتتا 

 املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.
، (2017) 2351يف  (2016) 2285يفمبوجتتتب العتتتةاري   

مدنا اجملدس يف ية   ثة ا ستفتاء يف الصحةاء الغة يتة لفرت تني متدة كتل 
يفالثانيتتة  2017نيستال/أ ةيل  30موهتا ستوة يفاحتتدة،  وتهتي األيفىل يف 

. يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواة يف (3)2018نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  30يف 
، لامتتني ال تتام، نظتتة اجملدتتس يف آختتة  عةيتتة 2016نيستتال/أ ةيل  29

مني ال ام يف ذ ا التعةيتة نتةاَر املغتةب ال دتب مت  متوظفي يفاا نعدت األ
. يفيف  دك اجلدسة، اختت  (4)تال  ثة املدنيني أل يغااريفا مو عة ال مديا

التتتتت ي شتتتتتدا فيتتتتتت مدتتتتتى احلاجتتتتتة  (5)(2016) 2285اجملدتتتتتس العتتتتتةار 
ىل أااء يفظائفهتتتتتتا كامدتتتتتتة، يفأذتتتتتتاب جبميتتتتتتع املدحتتتتتتة ألل   تتتتتتوا ال  ثتتتتتتة م

األقتةاف الت تايفل التتام متع ممديتات ال  ثتة، مبتا فيهتا  فامدهتا احلتة متتع  
كافتتة احملتتايفري ، يفاختتتاذ اخل تتوات الالزمتتة لعتتمال أمتت  متتوظفي األمتتم 
املتحدة يفاألفةاا املة   ني هبا يفكفالة  وعدهم  تديفل موائتق يفيفصتوهلم مىل 

. (6)ةيف يتتتهم، يففعتتاً لال فانتتات العائمتت معاصتتدذم فتتوراً يف ستتياق  وفيتت 
__________ 

 /نيستال 19 يف يفاألختةى 2016 أ ةيتل/نيسال 26 يف محدا ا معدت (2) 
 ال دتدال متع األمت  جمدتس اجتماع” امل وول ال ود مقار يف، 2017 أ ةيل

 املةفتق مت  يفابء ألتف اجلتلأي  احكتام ممتال شةقة يفأفةاا  عوات املسا ة
 . S/PV.7928 يف S/PV.7679 انظة  “(2001) 1353 لدعةار الثام

، األيفل العستم، ال اشتة اجلتلء انظتة، ال  ثتة يف يتة مت  امل دومات م  ملليد (3) 
 “.السالم حفظ ممديات”

 ، فيما يت دق  عةار املغةب.5-3، يفابألخ  الفعةات S/2016/355انظة  (4) 
 ثالثتتتتة امتوتتتتاع متتتتع، صتتتتو ني معا تتتتل أصتتتتوات 10 اغد يتتتتة العتتتتةار امُتمتتتتد (5) 

 . اجلديفل( )انظة التصويت م  أمعاء
 .5 يف 2 الفعةات، (2016) 2285 العةار (6) 

، اختتت  اجملدتتس (7)ةاتيفيف ظتتل  لايتتد التتتو ة يف املو عتتة ال ازلتتة يف الكةكتت
، يفحتثن اجملدتس فيتت 2017يف نيستال/أ ةيل  (2017) 2351العةار 

لدمستتائل األساستتية التتيت  األمتتنَي ال تتام مدتتى حبتتث ستت ل إل تتاا حدتتول
  ةحهتتا األزمتتتة. يفقدتتب اجملدتتتس مىل األمتتني ال تتتام أل يعتتدم محاقتتتات 
مليتتتت ابنتظتتتام، مبتتتا   يعتتتل متتت  متتتة ني يف الستتتوة، متتت  حالتتتة استتتتئواف 

، (2017) 2351املفايفضات يفالتعدم احملةز فيها، يفم   وفيت  العتةار 
يفالتحتتتتتتتدايت التتتتتتتيت  واجههتتتتتتتا ممديتتتتتتتات ال  ثتتتتتتتة يفاخل تتتتتتتوات املتدتتتتتتت ة 

 . (8)اهل لدتصدي
يفمضافة مىل ذلتك، قدتب اجملدتس مىل األمتني ال تام أل ي د تت  

 تتتول الردصتتتي اجلديتتتد مدتتتى يف غعتتتول ستتتتة أشتتتهة   تتتد   يتتتني امل 
الستتت ل التتتيت ُجتتتةز هبتتتا امل  تتتول الردصتتتي، يفذتتتو ي متتتل متتتع ال تتتةفني، 
 عتتدماً فتتو حتتل سياستتي مع تتول متت  ال تتةفني يكفتتُل لرتت ب الصتتحةاء 
الغة يتتتتة  عةيتتتتَة مصتتتت ي  يفمدتتتتى حالتتتتة يفضتتتتع يف وفيتتتت  معتتتتاييس األااء يف 

وظفني ال  ثتتة  يفالكيفيتتة التتيت ميكتت  هبتتا ممتتااة  وظتتيم اهلياكتتل يفمتتالك املتت
يف ال  ثتتة لتحعيتتق أذتتداف ال  ثتتة  كفتتاءة  يفحالتتة الوظتتة يف استتتددام 
 كوولوجيتتتتتات جديتتتتتدة لدحتتتتتد متتتتت  املدتتتتتاقة، يفحتستتتتتني محايتتتتتة العتتتتتوة، 

 . (9)ةيفحتسني  وفي  الو ية املووقة ابل  ث
، أحتتتتتاط اجملدتتتتتس 2017أاير/متتتتتايو  30يفيف رستتتتتالة مؤرختتتتتة  

يتتتتتتد لتتتتتتت مدمتتتتتتا ابمتتتتتتتلام األمتتتتتتني ال تتتتتتام   يتتتتتتني م  تتتتتتول شدصتتتتتتي جد
 .(10)الغة ية لدصحةاء

__________ 

  عةيتتتتة انظتتتتة، الكةكتتتتةات مو عتتتتة يف الت تتتورات متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتد (7) 
 ( S/2017/307) الغة يتتة ابلصتتحةاء يت دتتق فيمتتا احلالتتة متت  ال تتام األمتتني
 رئتتتيس مىل املوجهتتتة 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 27 املؤرختتتة الرتتتفوية يفاملتتت كةة
 يفالةستتتتتتالة ( S/2017/367) لوامي يتتتتتتا الدائمتتتتتتة ال  ثتتتتتتة متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتس
 متتت  األمتت  جمدتتتس رئتتيس مىل املوجهتتتة 2017 أ ةيتتل/نيستتتال 28 املؤرختتة
 . (S/2017/369) لدمغةب الدائم املمثل

 . 10 يف 3 الفعةاتل، (2017) 2351 العةار (8) 
 . 11 الفعةة، نفست املةجع (9) 
 (10) S/2017/463 . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.7679
https://undocs.org/ar/S/PV.7928
https://undocs.org/ar/S/2016/355
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2017/367
https://undocs.org/ar/S/2017/369
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/463
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 اجللسات: احلالة فيما يتعلق ابلصحراء الغربية
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7684 

نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  29
2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالة فيما يت دق ابلصحةاء 

 (S/2016/355الغة ية )

متتتتتتتت   مرتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتةار معتتتتتتتتدم 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/401 )  

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء   
 اجملدس

 (2016) 2285العتتتتتتتتتتتتةار 
 )أ(10-2-3

S/PV.7933  
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28

2017 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالة فيما يت دق ابلصحةاء 

 (S/2017/307الغة ية )

متتتتتتتت   مرتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتةار معتتتتتتتتدم 
تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت امل

  ( S/2017/362 )  

م  أمعتاء  13   
 )ب(اجملدس

 (2017) 2351العةار 
15-0-0 

 
 -أيفريفغتواي، فوتليفيال )مجهوريتة  امل ارضتول:املمدكتة املتحتدة، التو ايت املتحتدة، اليتاابل  : مست انيا، أيفكةانيتا، الستوغال، الصتني، فةنستا، متاليلاي، مصتة، املؤيتديفل )أ( 

 ا حتاا الةيفسي، أنغو ، نيوزيدودا. املمتو ول م  التصويت:ال وليفارية(  
السوغال، يفالسويد، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكتة املتحتدة، املت داة العوميات(، يف  -ا حتاا الةيفسي، يفمثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يف وليفيا )ايفلة  )ب( 

 يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.

 احلالة يف ليرباي - 2
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم  مثام جدستات  

فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ليتتترباي، يفاختتتت  ثالثتتتة نتتتةارات كانتتتت كدنهتتتا مبوجتتتب 
حتدة، يفأصتدر  يتا  رائستيا يفاحتدا. يفيف الفصل السا ع م  ميثاق األمم املت

، معتتتد جمدتتتس األمتتت  جدستتتتني متتتع ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات 2016متتتام 
يفأفتتتتتتتتتتةاا شتتتتتتتتتتةقة يف   ثتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة يف ليتتتتتتتتتترباي، ممتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتةار 

مل دومتتتات متتت  . يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  ا(11)(2001) 1353
 اجلدسات، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، نظتة اجملدتس يف حتسات  احلالتة  
يف ال دتتتد. يفاستتتتمع مىل محاقتتتات نتتتدمها املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام 

يس   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف ليتتترباي، يفرئتتتيس  رتتتكيدة ليتتترباي التا  تتتة يفرئتتت
لدجوتتتة  وتتتتاء الستتتالم، يفيفكيتتتتل األمتتتني ال تتتتام ل مديتتتات حفتتتتظ الستتتتالم. 
يفاستتتمع اجملدتتس أيعتتا مىل محاقتتة نتتدمتها املتتديةة التوفي يتتة هليئتتة األمتتم 
املتحتتتتدة لدمستتتتايفاة  تتتتني اجلوستتتتني يفاكتتتتني املتتتتةأة )ذيئتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة 

 يفاملوسعة الوقوية لر كة غةب أفةيعيا ل واء السالم.  لدمةأة(،
، نتتتتتتةر اجملدتتتتتتس، مبوجتتتتتتب نتتتتتتةاري 2016أاير/متتتتتتايو  25يفيف  
، مهنتتتتاء  تتتتدا   اجلتتتتلاءات املفةيفضتتتتة مبوجتتتتب العتتتتةار (2016) 2288

__________ 

 يف، 2016 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 2 يف أغستتتت س/آب 24 يف معتتتتدات (11) 
  عتتوات املستتا ة ال دتتدال متتع األمتت  جمدتتس اجتمتتاع” امل وتتول ال وتتد مقتتار
 لدعتتتةار الثتتتام املةفتتتق متتت  يفابء ألتتتف اجلتتتلأي  احكتتتام ممتتتال شتتتةقة يفأفتتتةاا

 متتتتتتتت  يفملليتتتتتتتتد. S/PV.7823 يف S/PV.7759 انظتتتتتتتتة  “(2001) 1353
، األيفل العستتتتتتتم، ال اشتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء انظتتتتتتتة، ال  ثتتتتتتتة يف يتتتتتتتة متتتتتتت  امل دومتتتتتتتات

 “. السالم حفظ ممديات”

، يفنتتتتتةر أيعتتتتتا حتتتتتلن الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار (2003) 1521
 رتتال ليتتترباي، يفكتت لك فةيتتتق اخلتترباء املورتتتا مبوجتتتب  (2003) 1521

. يفمعتتتتتب امتمتتتتتاا العتتتتتةار ابإلمجتتتتتاع، أ تتتتتدى أمعتتتتتاء (12)العتتتتتةار نفستتتتتت
. (13)م ابلعتةار يفأشتاايفا ابلتتلام ليترباي ابلستالم يفا ستتعةاراجملدس  تةحي ه

يفأشار   ض أمعاء اجملدس مىل  كةيس اجملدس جهتواي إلمتااة مرستاء 
 . (14)السالم يف ليرباي يفنيامت  ديفر رئيسي يف ذ ا الصدا

، مدا اجملدس، مبوجب العةار 2016س تمرب أيدول/ 14يفيف  
، يف يتتتة ال  ثتتتة لفتتترتة ثالثتتتة أشتتتهة، يفأكتتتد استتتت دااي (2016) 2308

تتتتتتة   د تتتتتتت مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام ميفتتتتتتاا   ثتتتتتتة  لدوظتتتتتتة يف انستتتتتتحاهبا، يفذكن
اخت  اجملدس العتةار ، 2016كانول األيفل/ايسمرب   23. يفيف (15) عييم

التت ي متتدنا مبوج تتت يف يتتة ال  ثتتة لفتترتة هنائيتتة متتدهتا  (2016) 2333
. يفيف ذلتتك العتتةار، نتتةنر 2018آذار/متتارس  30أشتتهة  وتهتتي يف  15

اجملدتتتتس ختفتتتتيض الوجتتتتوا ال ستتتتكةي يفالرتتتتةقي، يفأذ ل لد  ثتتتتة مبواصتتتتدة 
كيتتتتل مدتتتتى محايتتتتة املتتتتدنيني، يفمصتتتتالح مؤسستتتتات ال دالتتتتة يفاألمتتتت ، الرت 

يفمحايتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال يف  ليلذتتتتا، يفاإلمتتتالم، يفمحايتتتتة متتتتوظفي األمتتتتم 
املتحتتتدة. يفمذ أشتتتار اجملدتتتس مىل التحتتتدايت األمويتتتة احملتمتتتل مواجهتهتتتا 
ختتالل الفتترتة الستتا عة لالنتدتتاابت الةائستتية يفالترتتةي ية امللمتتع معتتدذا 

__________ 

 . 2 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2288 العةار (12) 
 (13) S/PV.7695 ،اليتتاابل(  4 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )التتو ايت 4 الصتتفحة( 

 . )الصني( 5 يفالصفحة )أيفكةانيا(  4 يفالصفحة
 . )أيفكةانيا( 4 يفالصفحة املتحدة(  )الو ايت 4 الصفحة، نفست املةجع (14) 
 . 3 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2308 العةار (15) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/2016/355
https://undocs.org/ar/S/2016/401
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7933
https://undocs.org/ar/S/PV.7933
https://undocs.org/ar/S/2017/307
https://undocs.org/ar/S/2017/362
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.7759
https://undocs.org/ar/S/PV.7823
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7695
https://undocs.org/ar/S/RES/2308%20(2016)
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يف ليتتتتتتترباي، أذ ل لد  ثتتتتتتتة مبستتتتتتتامدة  2017أكتتتتتتتتو ة يف  رتتتتتتتةي  األيفل/
احلكومتتة متت  حيتتث التتدمم الدوجستتيت يف ستتجيل الوتتاخ ني، يفابألختت  

 . (16) سهيل الوصول مىل املواقق الوائية
يف  تتتتتد التصتتتتتويت، أالتتتتتت فةنستتتتتا يفا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي يفاملمدكتتتتتة  

املتحدة   يا ت أ تدت فيهتا امرتاضتاهتا مدتى اديتد يف يتة ال  ثتة مبوجتب 
الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق متت  أجتتل مهتتام  وتتدرل    ي تهتتا ضتتم   وتتاء 

م يف وقيتدي، يفيف ستياق حالتة مل   تد  رتكنل هتديتدا لدستدم يفاألمتت  الستال
. يفأثىن ال ديد م  أمعتاء اجملدتس مدتى التعتدم الك ت  احملتةز (17)الديفليني

  .(18)يف ال دد، يفأمدووا ليرباي نصَة جناح لامم املتحدة يف حفظ السالم
__________ 

 .12 يف 10 الفعةاتل، (2016) 2333 العةار (16) 
 (17) S/PV.7851 ،4 يفالصتتتتتتفحتال الةيفستتتتتتي(  )ا حتتتتتتتاا 4 يف 3 الصتتتتتتفحتال 

 متتتتتت  يفملليتتتتتتد. املتحتتتتتتدة( )املمدكتتتتتتة 6 يف 5 يفالصتتتتتتفحتال )فةنستتتتتتا(  5 يف

، يف  عي تتتتاً مدتتتتى الةستتتتالة املؤرختتتتة 2017اوز/يوليتتتتت  24يفيف  
التتتيت يفجنههتتتا األمتتتني ال تتتام مىل رئتتتيس جمدتتتس  2017نيستتتال/أ ةيل  4

ظومتتتتة األمتتتتم األمتتتت  يف تتتتنين فيهتتتتا خ تتتتة ل وتتتتاء الستتتتالم لتسرتشتتتتد هبتتتتا مو
املتحتتتتدة يفغ ذتتتتا متتتت  الرتتتتةكاء امل ويتتتتني يف امتتتتم ال مديتتتتة ا نتعاليتتتتة يف 

، أصتتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا رحنتتب فيتتت هبتت ي اخل تتة، مرتت اً (19)ليتترباي
مىل أ يتتتة ا نتدتتتاابت الةائستتتية يفالترتتتةي ية امللمتتتع معتتتدذا يف ليتتترباي يف 

 .(20)2017 األيفل/أكتو ة  رةي 

__________ 

 الفتترتة ختتالل التتديفليني يفاألمتت  لدستتالم املهتتداة األخ تتار متت  امل دومتتات
 . السا ع اجللء م  األيفل العسم انظة، ا ست ةات نيد

 (18) S/PV.7851 املمدكتة املتحتتدة(   5)فةنستا(  يفالصتفحة  5يف  4، الصتفحتال(
 )مس انيا(.  8)نيوزيدودا(  يفالصفحة  7)أنغو (  يفالصفحة  6يفالصفحة 

 (19) S/2017/282 . 
 (20) S/PRST/2017/11 ،يفالةا  ة األيفىل الفعةاتل . 

 
 ليرباي اجللسات: احلالة يف

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول ايفغ ذ 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7649  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  17
2016 

التعةيتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتي احلتتتتتتتتتااي 
يفالثالثتتول لامتتني ال تتام متت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2016/169)        

املمثتتل اخلتتاص لامتتني  ليرباي 
ال تتام يف ليتترباي يفرئتتتيس 
  ثتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 
يف ليتتتتتتتتتتتتترباي، يفاملتتتتتتتتتتتتتديةة 
التوفي يتتتتة هليئتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتدة لدمستتايفاة  تتني 

كتتتتتتتتتتتتتتتتني اجلوستتتتتتتتتتتتتتتتني يفا
املتةأة، يفرئتتيس  رتتكيدة 
ليتتتتتتترباي التا  تتتتتتتة لدجوتتتتتتتة 
  واء السالم )السويد(

  مجيع املدموني 

S/PV.7695 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  25

2016 

 نيستتتال/ 15رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتتتة مىل  2016أ ةيتتتتتتل 

رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتت  متتتتتت  
فةيتتتتتق اخلتتتتترباء امل تتتتت   ديتتتتترباي 

ا ممتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتةار املورتتتتتتتتتتتتتت
1521 (2003) 

(S/2016/348) 

م مت   مرةيفع نةار معتدَّ
أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
يفالستتتتتتتتتتوغال يفاملمدكتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاليتتتتتتتتتتتتتتتتتاابل 

(S/2016/472) 

أر  تتتتة متتتت  أمعتتتتاء   ليرباي
اجملدتتتتتتس )أيفكةانيتتتتتتا، 
الصتتتتتني، التتتتتو ايت 
املتحتتدة، اليتتاابل(، 

 يفليرباي

 (2016) 2288العةار 
15-0-0 

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7761 
آب/أغستتتتتتتتت س  25

2016 

التعةيتتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتتي الثتتتتتتتتتتتتام 
يفالثالثتتول لامتتني ال تتام متت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2016/706)        

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني  ليرباي 
ال ام يفرئتيس   ثتة األمتم 
املتحدة يف ليرباي، يفاثتل 
رئتتتتتتتيس  رتتتتتتتكيدة ليتتتتتتترباي 
التا  تتتتتتتتتتة لدجوتتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتتاء 

 السالم )السويد(

  ع املدموني مجي

S/PV.7770  
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  14

2016 

مت   مرةيفع نةار معتدم  
التتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/772 )  
 (2016) 2308العةار    

15-0-0 
 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول ايفغ ذ 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7824  

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  2
 2016ايسمرب 

التعةية اخلاص لامني ال تام 
متت    ثتتة األمتتم املتحتتدة يف 

 (S/2016/968ليرباي )

يفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام  ليرباي 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتالم، يفاثتتتل  ئتتتب 
رئتتتتتتتتتتتتيس جلوتتتتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتتتتاء 
الستتتتتتتتتتتتتالم، يفاملوستتتتتتتتتتتتتعة 
الوقويتتتة لرتتت كة غتتتةب 
 -أفةيعيا ل واء السالم 

شتتتت كة املتتتتةأة يف صتتتتوع 
 السالم يف ليرباي

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 

 يفمجيع املدموي 

  

S/PV.7851  
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  23

 2016ايسمرب 

التعةية اخلاص لامني ال تام 
متت    ثتتة األمتتم املتحتتدة يف 

 (S/2016/968ليرباي )

مت   مرةيفع نةار معتدم 
التتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/1096 )  

مثانيتتتتة متتتت  أمعتتتتاء   ليرباي
 ، يفليرباي)أ(اجملدس

 (2016) 2333العةار 
 )ب(12-0-3

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7984  

ال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت حلية  27
2017 

 نيستتتتتتتتتال/ 4رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت   2017أ ةيتتتتتتل 

األمني ال ام مىل رئيس جمدتس 
 (S/2017/282األم  )

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني  ليرباي 
ال ام يفرئتيس   ثتة األمتم 

 املتحدة يف ليرباي

ثالثتتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء 
اجملدس )أيفريفغتواي، 

وغال، يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
، )ل(يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد(
 يفمجيع املدموي 

 

التعةيتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتي الثالتتتتتتتتتتث  
يفالثالثتتول لامتتني ال تتام متت  
  ثة األمم املتحدة يف ليترباي 

(S/2017/510) 

     

S/PV.8010 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  24

2017 

     S/PRST/2017/11 

 
 ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا )رئيسة جمدس األم (، يفأيفريفغواي، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة.  )أ( 

ال وليفاريتتة(، متتاليلاي، مصتتة، نيوزيدوتتدا، التتو ايت املتحتتدة، اليتتاابل   -ليفيال )مجهوريتتة : مستت انيا، أنغتتو ، أيفريفغتتواي، أيفكةانيتتا، الستتوغال، الصتتني، فوتتاملؤيتتديفل )ب( 
 ا حتاا الةيفسي، فةنسا، املمدكة املتحدة. املمتو ول م  التصويت:

  كدنم اثل السويد  صفتت رئيس  ركيدة ليرباي التا  ة لدجوة  واء السالم. )ل( 
  

 احلالة يف الصومال - 3
، معتتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  2017-2016ة ختتتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتتترت  

نتتتةارا، مثانيتتتة  11  يفاختتتت  (21)، موهتتتا جدستتتة رفي تتتة املستتتتوىجدستتتة 21
موها اخت ت مبوجب الفصل السا ع م  امليثاق  يفأصدر  يانني رائستيني 

جدستتتتة متتتت   13 رتتتتال احلالتتتتة يف الصتتتتومال. يفكتتتتال اهلتتتتدف متتتت  معتتتتد 
متتا ال تتاني فكتتال اجلدستتات امل عتتواة يف مقتتار ذتت ا ال وتتد ذتتو اختتتاذ نتتةار  أ

جدستتتتتات محاقتتتتتة. يفيتتتتتةا يف اجلتتتتتديفل أا ي مليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  
فيهتتا م دومتتتات متت  املرتتتاركني يفاملتكدمتتني يفالوتتتتائج. يفيف  اجلدستتات، مبتتتا

__________ 

 (21) S/PV.7905 .اجلتتتتلء انظتتتتة، اجلدستتتتات شتتتتكل متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد 
 . األيفل العسم، الثام

، أيففتتتتتتد اجملدتتتتتتس   ثتتتتتتة مىل مو عتتتتتتة العتتتتتتةل األفةيعتتتتتتي، 2016أاير/متتتتتتايو 
يرمل الصتومال، لدتحتايفر متع حكومتة الصتومال ا حتاايتة يفلدتاكيتد  مبا
داا مدتتتى التلامتتتت عتتتاي الرتتت ب الصتتتومايل يفذتتتو يتعتتتدنم يف مستتتاري فتتتو جمتتت

 . (22)حتعيق ا ستعةار يفا زاذار
يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات،  دعتتتتتتى اجملدتتتتتتس ابنتظتتتتتتام  

محاقتتتات متتت  املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام، يفاملمثتتتل اخلتتتاص لتتتةئيس 
يف الصتتومال. مفوضتتية ا حتتتاا األفةيعتتي يفرئتتيس   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي 

يف نتتأ أمعتتاء اجملدتتس الت تتورات املستتتجدة يف الصتتومال يفالتحتتدايت 
__________ 

  .“  ثة جمدس األم ”، 36أليفل، العسم ملليد م  امل دومات، انظة اجللء ا (22) 
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امل ةيفحتة فيتتت يفابألخت  ضتتةيفرة أل ُعتتةى ممديتة ا نتدتتاابت الةائستتية 
يفالربملانيتتة مدتتتى فتتو شتتتفاف يفذي مصتتتدانية، يفالتهديتتد التتت ي  رتتتكدت 
ة حةكة الر اب، يفاملداقة السياسية يفاألموية املرت  تة مت  اجملامتة الوامجت

. يف وتتتتتايفل (23)متتتتت  اجلفتتتتتاف الرتتتتتديد يفاحلالتتتتتة اإلنستتتتتانية يف الصتتتتتومال
اجملدتتس أيعتتا ايفر مكتتتب األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي التتدمم يف الصتتومال، 
يف  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي املستتتتتامدة مىل الصتتتتتومال، يفالتحتتتتتدايت 

. يفختتتتالل جدستتتتات اجملدتتتتس، شتتتتدا (24)املواَجهتتتتة يف  وفيتتتت  يف يتيهمتتتتا
دمم الت ي  عدمتت ذت ي ال  ثتة يفذت ا املكتتب متت  املتكدمتول مدتى متا لدت

أ يتتة يف ال مديتتة السياستتية، مبتتا يف ذلتتك مهتتام مستتامي األمتتم املتحتتدة 
احلميتتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتتدمم ممديتتتتتتتتتتة حكومتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتومال ا حتاايتتتتتتتتتتة لدستتتتتتتتتتالم 

. يفركنتل اجملدتس أيعتا مدتى أيفلتوايت يفأنرت ة   ثتة ا حتتاا (25)يفاملصاحلة
. يفمضتتتتافة مىل (26)يف يتهتتتتا األفةيعتتتتي يف الصتتتتومال فيمتتتتا يت دتتتتق  توفيتتتت 

ذلتتتتك، ظتتتتل التهديتتتتد التتتت ي  رتتتتكدت العةصتتتتوة يفالستتتت و املستتتتدح ن التتتتة 
 .(27)سواحل الصومال مسالًة حمورية يف مدايف ت اجملدس

يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، قدتب جمدتس األمت  مىل   ثتة  
األمتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي املستتتتامدة مىل الصتتتتتومال أل  تتتتتدمم، جو تتتتتا مىل 

اء التتتتتديفليني، حكومتتتتتَة الصتتتتتومال ا حتاايتتتتتة لتوفيتتتتت  جوتتتتتب متتتتتع الرتتتتتةك
استترتا يجيتها يفخ تتة ممدهتتا التتوقويتني ملوتتع يفمكافحتتة الت تتةف ال ويتتف 

__________ 

 ال وتد مقتار يف، رائستيا  يا  اجملدس أصدر، 2017 أغس س/آب 9 يف (23) 
 ال تتال  ندعتتت متت  فيتتت أمتتةب، “التتديفليني يفاألمتت  الستتالم صتتول” امل وتتول

 يفالتتتتتتيم  يفنيجتتتتتت اي يفالصتتتتتتومال الستتتتتتواال جوتتتتتتوب يف اجملامتتتتتتة خ تتتتتتة مزاء
(S/PRST/2017/14) . 

 العستم، ال اشتة اجلتلء انظتة، املتحتدة األمتم   ثتة مت  امل دومات م  ملليد (24) 
 “. اخلاصة السياسية ال  ثات”، الثام

 )أيفريفغتتتتتواي(  21 الصتتتتتفحة، S/PV.7674، املثتتتتتال ستتتتت يل مدتتتتتى، انظتتتتتة (25) 
 متتاليلاي( ، )نيوزيدوتتدا 29 يف 28 يفالصتتفحتال )مستت انيا(  19 يفالصتتفحة
 . )أيفكةانيا( 34 يفالصفحة )أنغو (  يفالصفحة

 )املمدكتتتتتتتتتة 11 الصتتتتتتتتفحة، S/PV.7905، املثتتتتتتتتتال ستتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتى، انظتتتتتتتتة (26) 
 )مثيو يتتا(  14 ةيفالصتتفح )الستتويد(  13 يف 12 يفالصتتفحتال املتحتتدة( 

 )الستتتتتتتتتتتتتوغال(  17 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتا(  16 يف 15 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحتال
 21 يفالصتفحة )كازاخستتال(  20 يفالصتفحة )مي اليتا(  19 يفالصفحة

 )مصتتتتتتتتتة(  24 يفالصتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتواي(  23 يفالصتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتني( 
 28)اليتاابل(  يفالصتفحة  26)الو ايت املتحتدة(  يفالصتفحة  25يفالصفحة 

 الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 29 يفالصتتتفحة العوميتتتات(  ت تتتداةامل  وليفيتتتا )ايفلتتتة
 . )فةنسا( 31 يف 30 يفالصفحتال

 ) ئتتتتتتب 4 يف 3 الصتتتتتفحتال، S/PV.7942، املثتتتتتتال ستتتتت يل مدتتتتتتى، انظتتتتتة (27) 
 )ا حتتتتتتتتتتاا 18 يف 17 يفالصتتتتتتتتتفحتال ال تتتتتتتتتام(  لامتتتتتتتتتني اخلتتتتتتتتتاص املمثتتتتتتتتتل

  وليفيتتتتتتا )ايفلتتتتتتة 26 يفالصتتتتتتفحة )الستتتتتتوغال(  23 يفالصتتتتتتفحة الةيفستتتتتي( 
 . )أيفريفغواي( 27 يفالصفحة العوميات(  املت داة

م  أجل   ليل نتدرة الصتومال مدتى موتع يفمكافحتة اإلرذتاب، يفرحتب 
ابل النتتة العويتتة العائمتتة  تتني   ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل 

لتعتتتدمي التتتدمم يف الصتتتومال يف  ثتتتة  الصتتتومال يفمكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة
ا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي يف الصتتتتتومال، يفشتتتتتدا مدتتتتتى أ يتتتتتة التوفيتتتتت  الستتتتتةيع 
لدهيكتل األمت  التوق  مت  أجتل منرتاء مؤسستات يفنتوات أمويتة ذات 

. يفمعتتتب ا نتدتتتاابت الةائستتتية التتتيت اتتتت  وجتتتاح، (28)نيتتتااة صتتتومالية
 تتتتدى فيتتتتت أ 2017شتتتت اط/فرباية  10أصتتتتدر اجملدتتتتس  يتتتتا  رائستتتتيا يف 

 هللا ةحي تتتتت  اتتتتام ال مديتتتتة ا نتدا يتتتتة يف الصتتتتومال يفانتدتتتتاب حممتتتتد م تتتتد 
حممتتتد فةمتتتاجو رئيستتتاً. يفأثتتتىن اجملدتتتس يف  يانتتتت مدتتتى زاياة مرتتتاركة يفاثيتتتل 
الرتتت ب الصتتتومايل يف ال مديتتتة ا نتدا يتتتة، يفمدتتتى التتتديفر التتت ي أا تتتت   ثتتتة 

لك، مردااً مدتى األمم املتحدة لتعدمي املسامدة مىل الصومال يف حتعيق ذ
املستتا ة اهلامتتة لدمتتةأة. يفأشتتاا اجملدتتس أيعتتا  ستتهام   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي 

 .(29)يف الصومال يف مرساء السالم يفا ستعةار الدائمني يف الصومال
يفُمتتتتتدنات يف يتتتتتة   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتعتتتتتدمي املستتتتتامدة مىل  

. يفيف العتتةار (30)الصتتومال ثتتالل متتةات ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات
، أكتتد اجملدتتس أ يتتة التتتدمم املعتتدم متت  ذتت ي ال  ثتتتة (2017) 2358

ة يف جمتتتتا ت موهتتتتا اإلمتتتتداا إلجتتتتةاء انتدتتتتاابت مىل ال مديتتتتة السياستتتتي
شتتتتتامدة يفشتتتتتفافة يفذات مصتتتتتدانية  عتتتتتوم مدتتتتتى أستتتتتاس م تتتتتدأ الصتتتتتوت 

، يفقدتتتب متتت  ال  ثتتتة  عتتتدمي 2021الواحتتتد لدرتتتد  الواحتتتد يف متتتام 
 .(31)املرورة ا سرتا يجية لدمم األخ   وهج شامل مزاء األم 

 يفمتتدنا اجملدتتس، متصتتةفا مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق، 
مذنتتت لدتتديفل األمعتتاء يف ا حتتتاا األفةيعتتي مبواصتتدة نرتتة   ثتتة ا حتتتاا 
األفةيعتتتتي يف الصتتتتومال أر تتتتتع متتتتةات ختتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةات، 

 29يف  10. يفيف الفتتترتة  تتتني (32)2018أاير/متتتايو  31يفآخةذتتتا حتتتم 
، أجنلت   ثُة ا حتاا األفةيعتي يف الصتومال يفا حتتاُا 2017أاير/مايو 
. يفيف (33)(2016) 2297ثة  عييم مررتكة ممال ابلعتةار األفةيعي   

، متتتتتةت األمتتتتتني ال تتتتتام مدتتتتتى 2017اوز/يوليتتتتتت  25رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
اجملدتتس  وصتتيا ت  رتتال كيفيتتة ممتتااة  رتتكيل ذيكتتل  دتتك ال  ثتتة مدتتى 

__________ 

 . 15 يف 8 يف 6 الفعةات، (2017) 2358 العةار (28) 
 (29) S/PRST/2017/3 ،يفاخلامسة يفالثالثة يفالثانية األيفىل الفعةات . 
، (2017) 2358يف  (2017) 2346يف  (2016) 2275العتتتتتتتتتتتةارات  (30) 

  .1الفعةة 
 . 5 يف 3 الفعةاتل، (2017) 2358 العةار (31) 
  4، الفعتتتتةة (2016) 2297  يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2289العتتتةارات  (32) 

 . 5 الفعةة، (2017) 2372 يف  1 الفعةة، (2017) 2355 يف
 . 24 الفعةة، (2016) 2297 العةار (33) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PV.7674
https://undocs.org/ar/S/PV.7905
https://undocs.org/ar/S/PV.7942
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
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ء الديفلتتة يف الصتتومال يف مقتتار فتتو مالئتتم لتتدمم املةحدتتة املع دتتة متت   وتتا
، قدتتتتتتتب (2016) 2289. يفيف العتتتتتتتةار (34)نظتتتتتتتام سياستتتتتتتي جديتتتتتتتد

اجملدتتس مىل ا حتتتتاا األفةيعتتي اإل عتتتاء مدتتى نتتتوام متت  األفتتتةاا الوظتتتاميني 
ب نتةاري . يف  دئ ، أذ ل اجملدس لد  ثة، مبوجت(35)فةاا 22 126أنصاي 
، خبفتتتتض نوامهتتتتا متتتت  األفتتتتةاا الوظتتتتاميني مىل متتتتتدا (2017) 2372
، 2017كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   31فتتتتتةاا حبدتتتتتول  21 626أنصتتتتتاي 
فتةاا مت  أفتةاا شتةقة ال  ثتة، مبتا يرتمل  1 040  يعتل مت   موهم ما

 جانب خفض مضايف ل دا األفتةاا مخس يفحدات شةقة مركدة، مىل
 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتو ة  30فتتتتتةاا حبدتتتتتول  20 626الوظتتتتتاميني لي دتتتتت  

. يفيف ذتت ا الستتياق، قدتتب اجملدتتس مىل األمتتني ال تتام أل  تتةي 2018
 عييمتتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتتتامال ل  ثتتتتتتتتتتة ا حتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتي يف الصتتتتتتتتتتتومال حبدتتتتتتتتتتتول 

، يف مقتتتتار متتتت  ال متتتتل الوثيتتتتق متتتتع ا حتتتتتاا 2018نيستتتتال/أ ةيل  15
فةيعتتتتتي يفحكومتتتتتتة الصتتتتتتومال ا حتاايتتتتتتة، متتتتت  أجتتتتتتل  عيتتتتتتيم ال مديتتتتتتة األ

ا نتعالية، مبا يف ذلك   ور املؤسستات األمويتة الصتومالية، يفأل يعتدم 
 وصيات م  س  ممدية نعتل املستؤيفلية التدر يتة مت  األمت  مت    ثتة 

 . (36)ا حتاا األفةيعي مىل السد ات الصومالية
ا اجملدتتتس متتتة ني حظتتتَة يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، جتتتدن  

 وريتتتتد األستتتتدحة املفتتتتةيفت مدتتتتى الصتتتتومال، متتتتع ممتتتتااة  كيتتتتد متتتتدم 
ستتتتةاينت مدتتتتى شتتتتحوات األستتتتدحة أيف التتتت خ ة أيف امل تتتتدات ال ستتتتكةية 

مدى مسداء املرتورة أيف  عتدمي املستامدة أيف التتدريب، حيومتا يكتول  أيف
. (37)الغتتةت متت  ذلتتك حصتتةا   تتوية نتتوات األمتت  الوقويتتة الصتتومالية

__________ 

 (34) S/2017/653 . 
 .  1 الفعةة، (2016) 2289 العةار (35) 
 . 23 يف 5 الفعةاتل، (2017) 2372 العةار (36) 
، (2017) 2385 يف  2 يف 1 الفعتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2317 العتتتتتتتتتةارال (37) 

 املت دعتتتتة اجلتتتتلاءات  تتتتدا   متتتت  امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد. 2 يف 1 لالفعتتتتةات

، نتتةنر اجملدتتس متتدم ستتةايل  تتدا   عميتتد (2016) 2317عتتةار يفيف ال
، مدتتى افتتع األمتتوال 2017 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  15األصتتول، حتتم 

أيف  وف  األصول املالية أيف املتوارا ا نتصتااية األختةى الالزمتة لعتمال 
يفكا هتتتتتا املتدصصتتتتة أيف  ةاجمهتتتتا، أيف كيتتتتا ت  نيتتتتام األمتتتتم املتحتتتتدة أيف

أختتةى م ويتتة،  يصتتال املستتامدة اإلنستتانية التتيت اتتس احلاجتتة مليهتتا يف 
 رتتةي   15الصتتومال يف الونتتت املواستتب  يفمتتدنا لتدتتك التتتدا   حتتم 

. يفمتتدنا اجملدتتس (38)(2017) 2385يف العتتةار  2018الثتتام/نوفمرب 
متتة ني لو يتتة فةيتتق الةصتتد املتتتويلن امتتم الدجوتتة ال امدتتة مبوجتتب العتتةاري  

 رتتتتتتتتتتال الصتتتتتتتتتتومال يفمريتتتتتتتتتتترتاي،  (2009) 1907يف  (1992) 751
يفالثانيتتتتتتتتة حتتتتتتتتتم  2017كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب   15  تتتتتتتتا حتتتتتتتتم أيف 

 . (39)2018كانول األيفل/ايسمرب  15
يفمضتتتتافة مىل ذلتتتتك، متتتتدنا اجملدتتتتس، متصتتتتةفا مبوجتتتتب الفصتتتتل  

السا ع م  امليثاق، األذيف ت اليت موحها لدديفل يفاملوظمتات اإلنديميتة 
املت ايفنتتتتتة متتتتتع الستتتتتد ات الصتتتتتتومالية يف مكافحتتتتتة العةصتتتتتوة يفالستتتتتت و 

سدح يف ال حة ن الة سواحل الصومال، مبتا يف ذلتك استتددام مجيتع امل
 .(40)الوسائل الالزمة لعمع ذ ي األممال

__________ 

  و توي   التيت التتدا  ”، الثالتث العسم، السا ع اجللء انظة، ابلصومال
 “.امليثاق م  41 لدمااة يففعاً  املتد ة، املسدحة العوة استددام مدى

 . 33، الفعةة (2017) 2385  يف 28، الفعةة (2016) 2317العةارال  (38) 
، (2017) 2385 يف  38 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2317 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (39) 

، التاستتع اجلتتلء انظتتة، الةصتد فةيتتق متت  امل دومتات متت  يفملليتتد. 46 الفعتةة
 “. الدجال”، األيفل العسم

. 14 ، الفعتتتةة(2017) 2383  يف 14، الفعتتتةة (2016) 2316العتتتةارال  (40) 
، (2015) 2246   يف10، الفعتتتتةة (2008) 1846انظتتتتة أيعتتتتا العتتتتةارال 

 . 14الفعةة 

 
 اجللسات: احلالة يف الصومال

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7614  

 الثتتتتتتتام/ كتتتتتتتانول  28
 2016يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2016/27الصومال )

املمثتتل اخلتتاص لامتتني  الصومال 
ال تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس   ثتتتتتتتتة 
األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامدة مىل 
الصتتتتتتتتتتومال، يفاملمثتتتتتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةئيس 
مفوضتتتتتتتتتتتتتتتتية ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتي يف الصتتومال 

  ثتتتتتة ا حتتتتتتاا  يفرئتتتتتيس
 األفةيعي يف الصومال

مجيتتتتتع املتتتتتدموي  
ممتتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتتااة 

39 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/653
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7614
https://undocs.org/ar/S/PV.7614
https://undocs.org/ar/S/2016/27
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7626  

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  18
2016 

محاقة معدمتة مت  رئتيس جلوتة 
جمدتتتس األمتتت  ال امدتتتة مبوجتتتب 

 (1992) 751 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري 
 رتتتتتتتتتتتتال  (2009) 1907 يف

 الصومال يفمريرتاي

متت  أمعتتاء  14  الصومال 
 )أ(اجملدس

 

S/PV.7655  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  24

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2016/27الصومال )

  مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم متتتتتت
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  12

 (S/2016/273) )ب(اجملدس

 (2016) 2275العةار    الصومال
15-0-0 

S/PV.7674  
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  19

2016 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني  الصومال  
ال ام، يفاملةانتب التدائم 
لالحتاا األفةيعي لتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتس، يفمجيتتتتتع 

 )ل(املدموي 

 

S/PV.7700 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  27

2016 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/484) 
 (2016) 2289العةار    الصومال

15-0-0 
 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7731  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2016/430الصومال )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
مثانيتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 (S/2016/591) )ا(دساجمل

ثالثة م  أمعاء   الصومال
اجملدتتس )الصتتني، 
مصتتتتتتة، املمدكتتتتتتة 

 املتحدة(

 (2016) 2297العةار 
15-0-0 

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7755  

آب/أغستتتتتتتتت س  19
2016 

     S/PRST/2016/13 

S/PV.7778  
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  27

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2016/763الصومال )

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني  الصومال 
ال تتام، يفاملمثتتل اخلتتاص 
لةئيس مفوضية ا حتاا 
 األفةيعي يف الصومال

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد متتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغواي(، يفمجيتع 

 )ه(املدموي 

 

S/PV.7805  
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 9

 2016نوفمرب 

 عةية األمني ال ام م  احلالة 
يف متتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتتق ابلعةصتتتتتتتتتتتتوة 
يفالستتتتت و املستتتتتدح يف متتتتتةت 
ال حتتتتتتتتتتتتتتة ن التتتتتتتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتتواحل 

 (S/2016/843الصومال )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
 ستتتتتتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 

 (S/2016/939) )يف(اجملدس
  (2016) 2316العةار  الصومال  الصومال

15-0-0 
 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7807  
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 10

 2016نوفمرب 

 رتتتتتتتتةي   7ستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة ر 
 2016األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتس 
األمتتتتتتتت  متتتتتتتت  رئتتتتتتتتيس جلوتتتتتتتتة 
جمدتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتت  ال امدتتتتتتتتتتتتتة 

 751مبوجتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتةاري  
 1907يف  (1992)
لصتتتومال  رتتتال ا (2009)

 (S/2016/919يفمريرتاي )
 رتتتتتتتتتةي   7رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

 2016األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 
موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس 
األم  م  رئتيس جلوتة جمدتس 
األمتتتتتتتتتتت  ال امدتتتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتتتب 

 (1992) 751  العتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري
 رتتتتال  (2009) 1907 يف

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي 
(S/2016/920) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة امل

(S/2016/946) 
مريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 
يفجي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ، 

 يفالصومال

ستتتتتتتتتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتتتتتتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ز(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،
يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 

 يفجي و 

  (2016) 2317العةار 
  )ح(10-0-5

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7873  
 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  27

 2017يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2017/21الصومال )

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني  الصومال 
ال تتام، يفاملمثتتل اخلتتاص 
لةئيس مفوضية ا حتاا 
األفةيعي يف الصتومال، 
يفال عتتتتتتتتتتتتتوة املؤسستتتتتتتتتتتتتة 
يفاملتتتتتتتتتتتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ملؤسسة آشا غيدي

اثوتتتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ط(املدموي 

 

S/PV.7881  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  10

2017 

     S/PRST/2017/3 

S/PV.7905  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  23

2017 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/226) 
املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني  الصومال

ال تتام، يفاملمثتتل اخلتتاص 
لةئيس مفوضية ا حتاا 
 األفةيعي يف الصومال

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
 )ي(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس،

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 )ك(املدموي 

  (2017) 2346العةار 
15-0-0 

S/PV.7925  
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  13

2017 

محاقة معدمتة مت  رئتيس جلوتة 
جمدتتتس األمتتت  ال امدتتتة مبوجتتتب 

 (1992) 751العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري  
 رتتتتتتتتتتتتال  (2009) 1907 يف

 الصومال يفمريرتاي

مريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي،  
يفجي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ، 

 الصوماليف 

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء  
 ،)ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 
 )م(يفجي و 

 

S/PV.7942  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  17

2017 

أاير/متتتايو  5رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتة متت  األمتتني  2017

ال تتتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتس 
 (S/2017/404األم  )

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2017/408الصومال )

  ئتتتتب املمثتتتتل اخلتتتتاص الصومال 
لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام ل  ثتتتتتتتة 
األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامدة مىل 
الصتتتتتتتتتتومال، يفاملمثتتتتتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةئيس 
مفوضتتتتتتتتتتتتتتتتية ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
 األفةيعي يف الصومال

أمعتتتتتتتتتاء  مجيتتتتتتتتتع
اجملدتتتتتس، يفمجيتتتتتع 

 )ل(املدموي 

 

S/PV.7952  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  26

2017 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2017/408الصومال )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/452) 

  (2017) 2355العةار    الصومال
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7968 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  14
2017 

ار معتتتتتدم متتتتت  مرتتتتتةيفع نتتتتتة  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/494) 
  (2017) 2358العةار    الصومال

15-0-0 

S/PV.8035  
آب/أغستتتتتتتتت س  30

2017 

 اتتتتتتتوز/ 25رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتتت   2017يوليتتتتت 

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتتيس 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2017/653) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ستتتتتتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )س(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2017/734) 

ثالثتتة متت  أمعتتاء   الصومال
اجملدتتتتتتس )مثيو يتتتتتتا، 
يفمي اليا، يفاملمدكتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 

 يفالصومال

  (2017) 2372العةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.8046  
أيدول/ستتتتتتتتتتتت تمرب  13

2017 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 (S/2017/751الصومال )

املمثتتل اخلتتاص لامتتني  الصومال 
ال ام، يفاملمثتل اخلتاص 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتةئيس مفوضتتتتتتتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي يف 

 ومالالص

معو يفاحتد مت  
أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ع(املدموي 

 

S/PV.8088  
  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 7

 2017نوفمرب 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتتتتتتق 
ابلعةصتتتتوة يفالستتتت و املستتتتدح 
يف متتتتتتتتتتتةت ال حتتتتتتتتتتتة ن التتتتتتتتتتتة 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواحل الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال 

(S/2017/859) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
مثانيتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 

)ف( اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

(S/2017/927) 

معو يفاحتد مت    الصومال
أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(، 

 يفالصومال

  (2017) 2383العةار 
15-0-0 

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.8099  
 / رتتتتتتةي  الثتتتتتتام 14

 2017نوفمرب 

 رتتتتتتتتتتةي   2رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
موجهتة  2017الثام/نوفمرب 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  
ال امدتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةاري  

 1907يف  (1992) 751
 رتتتتتتتال الصتتتتتتتومال  (2009)

 (S/2017/924يفمريرتاي )

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/945) 
مريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي، 
يفجي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ، 

 يفالصومال

متت  أمعتتاء  13 
، )ص(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 )ق(املدموي 

  (2017) 2385العةار 
  )ر(11-0-4

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

 رتتتتتتتتتةي   2رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة  
 2017الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس 
األم  م  رئتيس جلوتة جمدتس 
األمتتتتتتتتتتت  ال امدتتتتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتتتتب 

 (1992) 751العتتتتتتتتتتتتتتتتتةاري  
 رتتتتال  (2009) 1907 يف

الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال يفمريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتاي 
(S/2017/925) 

     

 
ال وليفاريتتة( )رئيستتة جمدتتس األمتت (، يفمتتاليلاي، يفمصتتة،  -الستتوغال، يفالصتتني، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة ا حتتتاا الةيفستتي، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يف  )أ( 

مدتتة مبوجتتب العتتةاري  يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة، يفاليتتاابل. يف كدتتم اثتتل مجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة أيعتتا  صتتفتت رئتتيس الدجوتتة ال ا
  رال الصومال يفمريرتاي. (2009) 1907يف  (1992) 751

 لو ايت املتحدة، يفالياابل.مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفا )ب( 
 مثَّل الصومال رئيُست. )ل( 
 مس انيا، يفأنغو ، يفأيفكةانيا، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )ا( 
 مثَّل الصومال يفزيةُي لدرؤيفل اخلارجية يف رجيع ا ستثمار. )ه( 
 ا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مس انيا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يففةنس )يف( 
 ال وليفارية(، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة. -ا حتاا الةيفسي، يفأنغو ، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية  )ز( 
 املمتو تتتول متتت  التصتتتويت:املمدكتتتة املتحتتتدة، نيوزيدوتتتدا، التتتو ايت املتحتتتدة، اليتتتاابل  : مستتت انيا، أيفريفغتتتواي، أيفكةانيتتتا، الستتتوغال، فةنستتتا، متتتاليلاي، املؤيتتتديفل )ح( 

 ال وليفارية(، مصة.  -الةيفسي، أنغو ، الصني، فوليفيال )مجهورية  ا حتاا
 مثَّل الصومال يفزيةُي لدرؤيفل اخلارجية يف رجيع ا ستثمار. )ط( 
ة يفشتتؤيفل الكموولتتث  يفمثنتتل مثيو يتتا يفالستتويد يفزيةيهمتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثنتتل أيفكةانيتتا الوائتتب األيفل لوزيةذتتا مثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة يفزيُةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتت )ي( 

هتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثنتتل الستتوغال األمتتني التتدائم لوزار تتت لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالستتوغاليني املغرت تتني  يفمثنتتل مي اليتتا يفكيتتل يفزيتتة الديفلتتة في
 لديفيل  يفمثنل كازاخستال اثدها الدائم لدى ا حتاا األفةيعي.يفالت ايفل ا

 مثنل الصومال رئيُست ال ي شارك يف اجلدسة م  ن يفيب مرب ا صال ابلفيديو. )ك( 
  رال الصومال يفمريرتاي.  (2009) 1907يف  (1992) 751 كدم اثل كازاخستال  صفتت رئيس الدجوة ال امدة مبوجب العةاري   )ل( 
 ، لكوت مل يدل    يال. 37ُامي اثل الصومال ممالً ابملااة  )م( 
 يف الصومال يف اجلدسة م  معديرو مرب ا صال ابلفيديو.شارك  ئب املمثل اخلاص لامني ال ام، يفاملمثل اخلاص لةئيس مفوضية ا حتاا األفةيعي  )ل( 
 أيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )س( 
                            ا صال ابلفيديو.شارك املمثل اخلاص لامني ال ام، يفاملمثل اخلاص لةئيس مفوضية ا حتاا األفةيعي يف الصومال يف اجلدسة م  معديرو مرب (ع)  
 أيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )ف( 

https://undocs.org/ar/S/PV.8099
https://undocs.org/ar/S/PV.8099
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/2017/924
https://undocs.org/ar/S/2017/945
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/2017/925
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
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ت(، يفالستتتوغال، يفالستتويد، يفالصتتتني، يففةنستتتا، املت تتداة العوميتتتا -ا حتتتاا الةيفستتتي، يفمثيو يتتا، يفأيفريفغتتتواي، يفمي اليتتتا )رئيستتة جمدتتتس األمتتت (، يف وليفيتتا )ايفلتتتة  )ص( 
 .يفكازاخستال، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة

 مثنل مريرتاي يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )ق( 
املمتو تتتول متتت  دة، اليتتتاابل  مثيو يتتتا، أيفريفغتتتواي، أيفكةانيتتتا، مي اليتتتا، الستتتوغال، الستتتويد، فةنستتتا، كازاخستتتتال، املمدكتتتة املتحتتتدة، التتتو ايت املتحتتت املؤيتتتديفل: )ر( 

 املت داة العوميات(، الصني، مصة. -ا حتاا الةيفسي،  وليفيا )ايفلة  التصويت:
  

 احلالة يف بوروندي - 4

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  مثتتتتتام  
جدسات فيما يت دق ابحلالتة يف  وريفنتدي، يفاختت  نتةاري ، يفأصتدر  يتا  

األمتتتتتتني ال تتتتتتام يف جدستتتتتتة يفاحتتتتتتدة، يفُامتتتتتتي رائستتتتتتيا يفاحتتتتتتدا. يفشتتتتتتارك 
متت  الوظتتام التتداخدي  39متكدمتتول يف مختتس جدستتات ممتتاًل ابملتتااة 
متتتت  الوظتتتتام التتتتداخدي  37املؤنتتتتت. يفيُفجهتتتتت امتتتتوات ممتتتتال ابملتتتتااة 

 . يفيف كتتانول الثتتام/(41)املؤنتتت مىل  وريفنتتدي يفمجهوريتتة  ولانيتتا املتحتتدة
تا  تتتة الوضتتتع األمتتت  ، نتتتام اجملدتتتس  تتتلايرة مىل  وريفنتتتدي مل2016يوتتاية 

. يفيتةا يف (42)2015ال ي كال يف  دذور مو  كتانول األيفل/ايستمرب 
اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتتات متت  اجلدستتات، مبتتا فيهتتا م دومتتات 

 م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 
كتتلت متتدايف ت اجملدتتس مدتتى يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، ر  

احلالتتتتتة السياستتتتتية املعتتتتت ة ة يف  وريفنتتتتتدي، يفاستتتتتتمةار يفنتتتتتوع انتهاكتتتتتات 
جستتتتتتيمة حلعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال، يف تتتتتتدذور احلالتتتتتتة اإلنستتتتتتانية يف ال دتتتتتتد. يفيف 

، نتتتدم األمتتتني ال تتتام محاقتتتة مىل اجملدتتتس متتت  زاير تتتت 2016آذار/متتتارس 
، حتتتتتث (2016) 2279هلتتتتت ا ال دتتتتتد يف الرتتتتتهة املاضتتتتتي. يفيف العتتتتتةار 

اجملدتس حكومتتة  وريفنتدي مدتتى الت تتايفل التتام متتع الوستيط التتتا ع جلمامتتة 
شتتتةق أفةيعيتتتا يفاملتتتدموم متتت  ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفامليستتتة التتت ي ي متتتل م تتتت 
إلجةاء حتوار  تني األقتةاف ال وريفنديتة. يفقدتب اجملدتس أيعتا مىل األمتني 

متتتم احلتتتوار  تتتني األقتتتةاف ال وريفنديتتتة يف وستتتيق ال متتتل متتتع مجامتتتة ال تتتام ا
شتةق أفةيعيتا يفا حتتتاا األفةيعتي. يفقدتب اجملدتتس كت لك مىل األمتني ال تتام 
  ليتتَل فةيتتق املسترتتار اخلتتاص امل تت  مبوتتع نرتتوب الولامتتات، مبتتا يف ذلتتك 
يف  وريفندي، يفمتةضَت خيتارات ملستا ة األمتم املتحتدة  ورتة مواصتة مت  

تا  ة هلتا مت  أجتل زاياة نتدرة األمتم املتحتدة مدتى رصتد احلالتة الرةقة ال
__________ 

، الثتام اجلتلء انظتة، اجملدس جدسات يف املراركة م  امل دومات م  ملليد (41) 
 “. املراركة” السا ع العسم

، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، ل وريفنتتتتدي اجملدتتتتس زايرة متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (42) 
 “. األم  جمدس   ثة”، 36 العسم

األمويتتتتتة يفالترتتتتتتجيع مدتتتتتى احتتتتتترتام حعتتتتتوق اإلنستتتتتتال يفا ر عتتتتتاء  ستتتتتتيااة 
، قدتتتب اجملدتتتس مىل األمتتتني ال تتتام، 2016. يفيف اوز/يوليتتتت (43)العتتتانول

، منرتتتتاء موصتتتتة متتتت  ضتتتت اط شتتتتةقة األمتتتتتم (2016) 2303يف نتتتتةاري 
املتحتتتدة يف  وريفنتتتدي لفتتترتة أيفليتتتة متتتدهتا ستتتوة يفاحتتتدة، متتت  أجتتتل رصتتتد 
احلالتتتة األمويتتتة يفامتتتم مفوضتتتية األمتتتم املتحتتتدة حلعتتتوق اإلنستتتال يف رصتتتد 
ا نتهاكات يفالتجايفزات يف جمال حعوق اإلنسال، يفأذ ل يف ذ ا الصدا 

 . (44)ضا  ا 228نصاي  عوام م  فةااى ض اط شةقة األمم املتحدة أ
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس  2017أاير/متتتتايو  3يفيف رستتتتالة مؤرختتتتة  

جمدس األم ، أ د  األمتنُي ال تام ابمتلامتت   يتني م  تول ختاص جديتد 
لعيااة يف وستيق املستامي السياستية لامتم املتحتدة يف  وريفنتدي، ليحتل 
حمتتل املسترتتتار اخلتتتاص امل تت  مبوتتتع نرتتتوب الولامتتات، مبتتتا يف ذلتتتك يف 

، نتتتدم امل  تتتول اخلتتتاص لامتتتني 2017. يفيف اوز/يوليتتتت (45) وريفنتتتدي
ال تتتام يف  وريفنتتتدي محاقتتتة مىل اجملدتتتس لدمتتتةة األيفىل، يفأفتتتاا ال احلالتتتة 
ا نتصتتتتااية  تتتتلااا ستتتتوءا  ستتتت ب  تتتتو ة املوتتتتا  السياستتتتي، لكتتتت  احلالتتتتة 

 . (46)األموية حتسوت مو   داية ال ام
، نظنتتم ميسنتتة احلتتوار  تتني األقتتةاف 2017يفحبدتول هنايتتة متتام  

أخةى م  جدسات احلوار  ني مجيتع اجلهتات امل ويتة، ال وريفندية جولة 
يفذلك يف أريفشا جبمهورية  ولانيا املتحدة. يففيما يت دق ابل النتات  تني 
األمم املتحتدة يفحكومتة  وريفنتدي، يفاصتدت األمانتة ال امتة املفايفضتات 

 . (47)مع ذ ي احلكومة  رال مرةيفع ا فاق املعة
__________ 

 .10 يف 7 يف 5 فعةاتال، (2016) 2279 العةار (43) 
 .14 يف 13 الفعةاتل، (2016) 2303 العةار (44) 
 (45) S/2017/396. 
 (46) S/PV.8013 ،3 حةالصف . 
 (47) S/PV.8109 ،3 يف 2 الصفحتال . 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/396
https://undocs.org/ar/S/PV.8013
https://undocs.org/ar/S/PV.8109
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 اجللسات: احلالة يف بوروندي
اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يفالتصتويت )املؤيتديفل العةار
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7652 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتارس  18
2016 

 وريفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي،   
يفمجهوريتتة  ولانيتتا 

 املتحدة

مفوت األمتم املتحتدة الستامي 
حلعتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتال، يفرئتتتتتتتتتتتيس 
 رتتتتتتتتتتكيدة  وريفنتتتتتتتتتتدي التا  تتتتتتتتتتتة 

 ويسةا(لدجوة  واء السالم )س

  األمتتتني ال تتتام، يفمجيتتتع
 )أ( املدموي 

 

S/PV.7664 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  1

2016 

مرتةيفع نتتةار معتتدم متت   
مس انيا يففةنسا يفاليتاابل 

(S/2016/301)        

 ستتتتتتتت ة متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء    وريفندي
 ،)ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يف وريفندي

  (2016) 2279العةار 
15-0-0 

S/PV.7752 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  29

2016 

مرتةيفع نتتةار معتتدم متت   
 (S/2016/659فةنسا )

  (2016) 2303العةار  مجيع أمعاء اجملدس  
 )ل(11-0-4

S/PV.7895 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  9

2017 

 عةيتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 وريفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي 

(S/2017/165) 

املسترتتار اخلتتاص لامتتني ال تتام،   وريفندي 
تتتتتتتة احلتتتتتتتوار  تتتتتتتني األقتتتتتتتةاف  تتتتتا ع جلمامتتتتة شتتتتةق ال وريفنديتتتتة اليفميسن 
أفةيعيا يفالتةئيس الستا ق جلمهوريتة 
 وتتتتلانيا املتحتتتدة، يفرئتتتيس  رتتتكيدة 
 وريفنتتتتتتتدي التا  تتتتتتتة لدجوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء 

 السالم )سويسةا(

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتواي(، يفمجيتتتتتع 

 )ا(املدموي 

 

S/PV.7978  
حليةال/يونيتتتتتتتت  20

2017 

األمتتني ال تتام املستتامد لدرتتؤيفل   وريفندي  
السياستتتتتتتية، يفرئتتتتتتتتيس  رتتتتتتتتكيدة 
 وريفنتتتتتدي التا  تتتتتة لدجوتتتتتة  وتتتتتاء 

 السالم )سويسةا(

معتتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتواي(، يفمجيتتتتتتتع 

 )ه(املدموي 

 

S/PV.8013  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  26

2017 

 تتتول اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام امل   وريفندي  
يف  وريفنتتتدي، يفرئتتتيس  رتتتكيدة 
 وريفنتتتتتدي التا  تتتتتة لدجوتتتتتة  وتتتتتاء 

 السالم )سويسةا(

أر  تتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتتتتتتداة العوميتتتتتتتتتات(، 
يفكازاخستال، يفالياابل(، 

 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8016  
آب/أغستتتتتتتتت س  2

2017 

     S/PRST/2017/13 

S/PV.8109  
  رةي  الثتام/ 20

 2017نوفمرب 

امل  تتتول اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام          وريفندي   
يف  وريفنتتتدي، يفرئتتتيس  رتتتكيدة 
 وريفنتتتتتدي التا  تتتتتة لدجوتتتتتة  وتتتتتاء 

 السالم

اثوتتتتتتتتال متتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتة 

املت داة العوميات((، 
 يفمجيع املدموي 

 

 
 م اثل مجهورية  ولانيا املتحدة  صفتت اثل رئيس مجامة شةق أفةيعيا.مثَّل  وريفندي يفزيُةذا لد النات اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. يف كد )أ( 
 مس انيا، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يفالصني )رئيسة جمدس األم (، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )ب( 
املمتو تتول متت  ، فةنستتا، متتاليلاي، املمدكتتة املتحتتدة، نيوزيدوتتدا، التتو ايت املتحتتدة، اليتتاابل  ا حتتتاا الةيفستتي، مستت انيا، أيفريفغتتواي، أيفكةانيتتا، الستتوغال املؤيتتديفل: )ل( 

 ال وليفارية(، مصة. -أنغو ، الصني، فوليفيال )مجهورية  التصويت:
ة احلوار  ني األقةاف ال وريفندية التا ع جلمامة شةق أفةيعيا يفالةئيس السا ق جلمهورية  وتلانيا امل )ا(   تحدة يف اجلدسة م  موتي ي مرب ا صال ابلفيديو.شارك ميسن 
 شارك رئيس  ركيدة  وريفندي التا  ة لدجوة  واء السالم يف اجلدسة م  جويف مرب ا صال ابلفيديو. )ه( 

https://undocs.org/ar/S/PV.7652
https://undocs.org/ar/S/PV.7652
https://undocs.org/ar/S/PV.7664
https://undocs.org/ar/S/PV.7664
https://undocs.org/ar/S/2016/301
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7752
https://undocs.org/ar/S/PV.7752
https://undocs.org/ar/S/2016/659
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7895
https://undocs.org/ar/S/PV.7895
https://undocs.org/ar/S/2017/165
https://undocs.org/ar/S/PV.7978
https://undocs.org/ar/S/PV.7978
https://undocs.org/ar/S/PV.8013
https://undocs.org/ar/S/PV.8013
https://undocs.org/ar/S/PV.8016
https://undocs.org/ar/S/PV.8016
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PV.8109
https://undocs.org/ar/S/PV.8109
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 احلالة يف منطقة البحريات الكربى - 5
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  ثتتتتالل  

 عتتتة ال حتتت ات الكتتتربى. يفيتتتةا يف جدستتتات فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مو
اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتتات متت  اجلدستتات، مبتتا فيهتتا م دومتتات 

 م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 
، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات 2017يف  2016يفيف متتامي  

لترتتتتجيع ممديتتتتات احلتتتتوار الرتتتتامل لدجميتتتتع يف  متتتت  اجلهتتتتوا امل  يفلتتتتة
املو عتتتتة، مبتتتتتا يف ذلتتتتك يف  وريفنتتتتتدي يفمجهوريتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة. 
يفاستتتمع اجملدتتس أيعتتا مىل محاقتتة متت  نتتتائج ا جتمتتاع الستتا ع الةفيتتع 
املستوى آللية الةنا ة اإلنديمية التا  ة لال فاق اإلقتاري  رتال الستالم 

كونغو الدميعةاقية يفاملو عتة الت ي ُمعتد يف يفاألم  يفالت ايفل جلمهورية ال
يف لوانتتتدا. يفكانتتتت  دتتتك أيفل متتتةة  2016 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  26

ي عتتتتتد فيهتتتتتا اجتمتتتتتاع للليتتتتتة يف محتتتتتدى ال دتتتتتدال املون تتتتتة مدتتتتتى ذلتتتتتك 
ا  فتتاق اإلقتتتاري موتتت   وني تتتت. يف وتتتايفل ا جتمتتتاع احلالتتتة يف  وريفنتتتدي 

لدميعةاقيتتتتتتتتتتتتة يفمجهوريتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتتتتت ى يفمجهوريتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتو ا
 السواال. يفجووب

يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، ركتتتتل اجملدتتتتس مدتتتتى  وفيتتتت   
ا  فتتتاق اإلقتتتاري يفالتحتتتدايت املاثدتتتة أمامتتتت، يفمدتتتى  وصتتتيات األمتتتني 

ال تتام  رتتال ا ستتت ةات ا ستترتا يجي لو يتتة امل  تتول اخلتتاص لامتتني 
ام ال تتتام ملو عتتتة ال حتتت ات الكتتتربى التتت ي أجة تتتت األمانتتتة ال امتتتة يف متتت

. يف وايفل اجملدس أيعا أنر ة (2016) 2277ممال ابلعةار  2016
اجلمامتتات املستتدحة األجو يتتة يفاحملديتتة يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 
يف تتتتدامياهتا مدتتتتى أمتتتت  الستتتتكال يفا ستتتتتعةار يف ذتتتت ا ال دتتتتد. يفيف ذتتتت ا 

، العتتتتةار 2017كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   8دتتتتس، يف الصتتتتدا، اختتتتت  اجمل
التتتتتتت ي قالتتتتتتتب فيتتتتتتتت مجيتتتتتتتع اجلمامتتتتتتتات املستتتتتتتدحة  (2017) 2389

الواشتت ة يف ذلتتك ال دتتد ال  ونتتف فتتورا مجيتتع أشتتكال ال وتتف يفغ ذتتا 
ا يفيدعوا أستدحتهم م  األنر ة امللملمة لالستعةار، يفال يتفةق أفةااذ

يفيعومتتوا ابإلفتتةال متت  مجيتتع األقفتتال اجملوتتدي  يف صتتفوفهم يف تستتةجهم 
مدتتى الفتتور يف رتتكل اائتتم. يفشتتدا اجملدتتس يف العتتةار نفستتت مدتتى أ يتتة 
 وفيتتت  التتتتديفل املون تتتتة مدتتتتى ا  فتتتتاق اإلقتتتتاري  رتتتتال الستتتتالم يفاألمتتتت  

ذتتتتت ا يفالت تتتتتايفل التلاماهتتتتتتا الوقويتتتتتة يفاإلنديميتتتتتة الواج تتتتتة مديهتتتتتا مبوجتتتتتب 
 .(48)ا  فاق  وفي اً اتماً 

__________ 

 . 5 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2389 العةار (48) 

 
 اجللسات: احلالة يف منطقة البحريات الكربى

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - ارضولامل 

       
S/PV.7800  

  رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/ 2
 2016نوفمرب 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت   وفيتتتتتت  
ا  فتتتتاق اإلقتتتتاري  رتتتتال الستتتتالم 
يفاألمتتتتتتتتتتتتتت  يفالت تتتتتتتتتتتتتتايفل جلمهوريتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتة 

(S/2016/840) 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي   4لة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتتتتتا

موجهة مت   2016األيفل/أكتو ة 
األمتتتتتتني ال تتتتتتتام مىل رئتتتتتتيس جمدتتتتتتتس 

 (S/2016/891األم  )

امل  تتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتاص   
لامني ال تام لامتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة ملو عتتتتتتتتتتتتة 
 ال ح ات الكربى

معتتتو يفاحتتتد متتت  
أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
 يفامل  ول اخلاص

 

S/PV.7923  
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  12

2017 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت   وفيتتتتتت  
ا  فتتتتاق اإلقتتتتاري  رتتتتال الستتتتالم 
يفاألمتتتتتتتتتتتتتت  يفالت تتتتتتتتتتتتتتايفل جلمهوريتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتة 

(S/2017/208) 

هوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مج 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

امل  تتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتاص 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8125  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8

  2017ايسمرب 

مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
يفالستتتتتتتتوغال يفمصتتتتتتتتة 

(S/2017/993) 

معتتتو يفاحتتتد متتت    
أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس 

 )مصة(

 (2017) 2389العةار 
15-0-0 
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 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية - 6
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   

ر  تة نتةارات يف مقتار الفصتل الستا ع مت  امليثتاق، جدسة، يفاختت  أ 17
يفأصتتتتتدر أر  تتتتتة  يتتتتتا ت رائستتتتتية  رتتتتتال احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة 
الكونغتتو الدميعةاقيتتة. يفمعتتد اجملدتتس أيعتتا جدستتتني مغدعتتتني يف الفتترتة 

متتتع ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفأفتتتةاا شتتتةقة يف   ثتتتة  2016-2017
ار يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعة 

. يفيتتتتةا يف اجلتتتتديفل (49)(2001) 1353الدميعةاقيتتتتة، ممتتتتال ابلعتتتتةار 
أا ي مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  اجلدستتتتات، مبتتتتا فيهتتتتا م دومتتتتات متتتت  

 .(50)املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج
يفشتتتتتتارك املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني ال تتتتتتام جلمهوريتتتتتتة الكونغتتتتتتو  

الدميعةاقيتتتة يف ستتتت جدستتتات  يفمتتت  املتكدمتتتني اآلختتتةي  يفكيتتتُل األمتتتني 
ال ام ل مديات حفظ السالم، يفاألمني ال ام املسامد لدرؤيفل السياسية، 

ي التتوق  لدكونغتو، يفاثتتل شت كة الععتتية املرتترتكة يفرئتيس املتتؤاة األستعف
(Common Cause Network يفيُفجهتتتتت امتتتتوات ممتتتتال ابملتتتتتااة .)37 

متت  الوظتتام التتداخدي املؤنتتت مىل مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفمجهوريتتة 
 ولانيتتا املتحتتدة. يفاحتتورت متتدايف ت اجملدتتس حتتول التتتو ة يفا ستتتع اب 

 تاجيتتتل ا نتدتتتاابت الةائستتتية يفالترتتتةي ية السياستتتيني يف ال دتتتد املتنصتتتَدني 
 . 2016اليت كال م  املعةر  داية مجةاؤذا يف  رةي  الثام/نوفمرب 

، أصدر اجملدس، معب 2016كانول األيفل/ايسمرب   5يفيف  
،  يتتتتتا  (51)زاير تتتتتت جلمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو الدميعةاقيتتتتتة يف الرتتتتتهة الستتتتتا ق

 فتتتاق السياستتتي رائستتتيا أحتتتاط فيتتتت مدمتتتا، متتت   تتتني أمتتتور أختتتةى، اب 
، يفأ دى فيتت  فاؤلتت 2016 رةي  األيفل/أكتو ة  18املتوصَّل مليت يف 

مزاء التتلام األقتةاف الفامدتتة الكونغوليتة ابإلمجتتاع ابحليدولتة ايفل زملمتتة 
ا ستتتتعةار، يفمواصتتتدة املوانرتتتات الرتتتامدة ستتت ياً مىل مجتتتةاء انتدتتتاابت 

صتتدري   دئتت  يفرحتتب اجملدتتس، يف  يتتال رائستتي أ .(52)رائستتية يف رتتةي ية
ا  فتتاق السياستتي ”، ابلتونيتتع مدتتى 2017كتتانول الثام/يوتتاية   4يف 

 2016كتانول األيفل/ايستمرب   31يف كيوراستا يف  “الرامل يفاجلتامع
__________ 

 /آذار 16 يف يفاألختتتتتةى 2016 متتتتتارس/آذار 16 يف محتتتتتدا ا معتتتتتدت (49) 
 ال ددال مع األم  جمدس اجتماع” امل وول ال ود مقار يف، 2017 مارس

 املةفتق مت  يفابء ألتف اجلتلأي  احكتام ممتال شةقة يفأفةاا  عوات املسا ة
 .S/PV.7899 يف S/PV.7648 انظة  “(2001) 1353 لدعةار الثام

 ملليد م  امل دومات م  شكل اجلدسات، انظة اجللء الثام، العسم األيفل. (50) 
  .“  ثة جمدس األم ”، 36ملليد م  امل دومات، انظة اجللء األيفل، العسم  (51) 
 (52) S/PRST/2016/18 ،الةا  ة الفعةة . 

يفأمتتتتتةب متتتتت  أمدتتتتتت يف  وفيتتتتت  ا  فتتتتتاق  ستتتتتةمة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك  وظتتتتتيم 
 . (53)انتداابت  فعي مىل الوعل السدمي لدسد ة

كتتتتتانول   31،  وتتتتتايفل اجملدتتتتتس  وفيتتتتت  ا فتتتتتاق 2017يفيف متتتتتام  
، ، يفالتتتتتتتاخة يف ال مديتتتتتتة ا نتدا يتتتتتتة يفالسياستتتتتتية2016األيفل/ايستتتتتتمرب 

يفعدنا أممال ال وتف  ست ب احلالتة السياستية، يف لايتد انتهاكتات حعتوق 
اوز/يوليت، أصدر اجملدس  يا  رائسيا أمةب  26اإلنسال يف ال دد. يفيف 

 ،2016فيت م  ندعت مزاء ال طء يف  وفيت  ا فتاق كتانول األيفل/ايستمرب 
يفأاال جمتتتتداا أممتتتتال ال وتتتتف التتتتيت يفن تتتتت يف مو عتتتتة كاستتتتاي، يفكتتتتةر 

مدتتتى ضتتتةيفرة نيتتتام احلكومتتتة  تحعيتتتق ستتتةيع يفكامتتتل يف معتتتتل  التاكيتتتد
اثوتتتتني متتتت  أمعتتتتاء فةيتتتتق اخلتتتترباء التتتتتا ع لدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار 

. يفيف (54) رتتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتة (2004) 1533
دتتس  يتتا  رائستتيا أحتتاط فيتتت مدمتتا  رتتةي  الثتتام/نوفمرب، أصتتدر اجمل 7

 رتةي  األيفل/أكتتتو ة  31 عتةار األمتتني ال تام التتوارا يف رستالتت املؤرختتة 
يفاملتنفتتتتق مديتتتتت متتتتع الستتتتد ات الكونغوليتتتتة،  يفتتتتاا فةيتتتتق  ،(55)2017

لامتتتم املتحتتتدة ملستتتامدة الستتتد ات الكونغوليتتتة يف حتعيعاهتتتتا يف معتتتتل 
 .(56)اخل  ي 

ة اجملدتس يف  تدذور احلالتة ، نظ2017يف  2016يفيف مامي  
األمويتتتتتتتتة يفاإلنستتتتتتتتانية يف شتتتتتتتتةني يفغتتتتتتتتةيب ال دتتتتتتتتد التتتتتتتت ي ق  تتتتتتتتت  لايتتتتتتتتد 
ا شتتتت اكات  تتتني اجلمامتتتات املستتتدحة يفنتتتوات األمتتت  الوقويتتتة يفنتتتليفح 
الستتتكال امتتتداا ك تتت ة، يفالتتت ي ظتتتل يرتتتكنل هتديتتتدا خ تتت ا لدستتتكال 
املتتدنيني، يفنظتتة كتت لك يف انترتتار ال وتتف اجملتم تتي يفا شتتت اكات  تتني 

جلمامتتتات ال ةنيتتتة. يفنُظتتتة أيعتتتا، ختتتالل اجلدستتتات امل عتتتواة يف مقتتتار ا
 تتتتداميات الوتتتتلاع التتتتدائة يف جوتتتتوب الستتتتواال يفان تتتتدام  ذتتتت ا ال وتتتتد، يف

ا ستتتتتتتعةار يف  وريفنتتتتتتدي. يفمضتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتك، ركتتتتتتلت املوانرتتتتتتات يف 
اجملدتتس مدتتى التغتت ات يف  كتتوي    ثتتة موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق 

الكونغو الدميعةاقية، يفمدى أنرت ة ذت ي ال  ثتة،  ا ستعةار يف مجهورية
كتتانول   31يف  ستتيما فيمتتا يت دتتق حبمايتتة املتتدنيني يفامتتم  وفيتت  ا فتتاق 

يفال مديتتتة ا نتدا يتتتة. يفيف ذتتت ا الصتتتدا، متتتدنا  2016األيفل/ايستتتمرب 
اجملدتتس يف يتتة ال  ثتتة متتة ني ملتتدة ستتوة يفاحتتدة كتتل متتةة مبوجتتب العتتةاري  

__________ 

 (53) S/PRST/2017/1 ،يفالثالثة األيفىل الفعةاتل . 
 (54) S/PRST/2017/12 ،يفالثاموة مسةيفاخلا الثانية الفعةات . 
 (55) S/2017/917 . 
 (56) S/PRST/2017/23 ،الثانية الفعةة . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.7648
https://undocs.org/ar/S/PV.7899
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/2017/917
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/23
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، يفكتتتال آختتتة اديتتتد حتتتم (57)(2017) 2348يف  (2016) 2277
 .(58)2018آذار/مارس  31

يفركتتل اجملدتتس أيعتتا مدتتى ممتتل الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار  
، مبتتا يف ذلتتك التتلايرة التتيت نتتام هبتتا رئتتيس الدجوتتة مىل (2004) 1533

. يفيف اإلحاقتتتتة 2016مو عتتتتة ال حتتتت ات الكتتتتربى يف آب/أغستتتت س 
 رتةي  األيفل/أكتتو ة  11اليت ندمها ذ ا الةئيس مىل جمدس األم  يف 

،   تتةق مىل ممتتل الدجوتتة، يفأشتتار مىل أل اجلمامتتات املستتدحة 2016
__________ 

 .26، الفعةة (2017) 2348  يف 24، الفعةة (2016) 2277العةارال  (57) 
، األيفل العستم، ال اشتة اجلتلء انظتة، ال  ثتة يف يتة مت  امل دومات م  ملليد (58) 

 “. السالم حفظ ممديات”

ل  رتتتكل هتديتتتدا رئيستتتيا لدستتتالم يفا ستتتتعةار، يفأ تتتدى ندعتتتت مزاء  تتتلا  
ا ستتتتتتتتغالل غتتتتتتت  املرتتتتتتتةيفع لدمتتتتتتتوارا ال  ي يتتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 

 2360يف  (2016) 2293. يفمبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتةاري  (59)الدميعةاقيتتتتتتتتتتة
، جتتدنا اجملدتتس ال متتل  تتتدا   اجلتتلاءات يفيف يتتة فةيتتق اخلتترباء (2017)

 .(60) رال مجهورية الكونغو الدميعةاقية
__________ 

 (59) S/PV.7788 ،6 يف 5 الصفحتال . 
 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة يفالدجوتتة اجلتتلاءات  تتدا   متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (60) 

 فةيتتتتتتق يفيف يتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتة الكونغتتتتتتو مجهوريتتتتتتة  رتتتتتتال (2004) 1533
 التتتيت التتتتدا  ”، لثالتتتثا العستتتم، الستتتا ع اجلتتتلء انظتتتة، هلتتتا التتتتا ع اخلتتترباء

 متت  41 لدمتتااة يففعتتاً  املتدتت ة، املستتدحة العتتوة استتتددام مدتتى  و تتوي  
 “. الدجال”، األيفل العسم، التاسع يفاجللء، “امليثاق

 
 اجللسات: احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتدموات ممتتالً ابملتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7603 

 كتتتتانول الثتتتتام/  14
  2016يواية 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
موظمة األمم املتحدة لتحعيتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2015/1031 )        

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
ل تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس   ثتتتتتتتتتة ا

موظمتتة األمتتم املتحتتدة 
لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتو 

 )أ(الدميعةاقية

  مجيع املدموني 

S/PV.7654  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  23

2016  

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 

الكونغتتو الدميعةاقيتتة  مجهوريتتة
(S/2016/233) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
 ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

 )ب(
 

S/PV.7659  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  30

2016 

  ثتتة   عةيتتة األمتتني ال تتام متت 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
 مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة

(S/2016/233 ) 

مرةيفع نةار معتدم مت  
ستتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتتاء 

 )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2016/289) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 الدميعةاقية

مجهوريتتتة الكونغتتتو  
 الدميعةاقية

 (2016) 2277العةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7724  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  23

2016  

ايو أاير/متت 23رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت  فةيتتتتتتتق  2016

اخلتتتتتتتتتتتترباء امل تتتتتتتتتتتت  جبمهوريتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتة مىل 
رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2016/466) 

مرةيفع نةار معتدم مت  
 (S/2016/561فةنسا )

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 عةاقيةالدمي

مجهوريتتتة الكونغتتتو  
 الدميعةاقية

 (2016) 2293العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7732  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7

2016  

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
ظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة مو

لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2016/579) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني  
ال تتتتتتام، يفمجهوريتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7788
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PV.7603
https://undocs.org/ar/S/PV.7603
https://undocs.org/ar/S/2015/1031
https://undocs.org/ar/S/PV.7654
https://undocs.org/ar/S/PV.7654
https://undocs.org/ar/S/2016/233
https://undocs.org/ar/S/PV.7659
https://undocs.org/ar/S/PV.7659
https://undocs.org/ar/S/2016/233
https://undocs.org/ar/S/2016/289
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7724
https://undocs.org/ar/S/PV.7724
https://undocs.org/ar/S/2016/466
https://undocs.org/ar/S/2016/561
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7732
https://undocs.org/ar/S/PV.7732
https://undocs.org/ar/S/2016/579
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 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7788  
  رتتتةي  األيفل/ 11

  2016أكتو ة 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2016/833) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
 ال ام

ة متت  أمعتتاء ثالثتت
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يففوليفيال )مجهورية 

ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتة(،  -
يفمجيع  ،)ا(يفمصة(
 املدموي 

 

S/PV.7826  
 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5

  2016ايسمرب 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية 

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
ال تتتتام، يفاألمتتتتني ال تتتتام 
املستتتتتتتتتتتتتتامد لدرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتع 

 )ه(املدموي 

S/PRST/2016/18  

S/PV.7856  
 كتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتام/  4

  2017يواية 

     S/PRST/2017/1  

S/PV.7858  
 كتتتتانول الثتتتتام/  11

  2017يواية 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2016/1130) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام يفكيتتتتتتتتتل 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتالم، يفرئتتتيس املتتتؤاة 
األستتتتتتتتتتتتتتتتتعفي التتتتتتتتتتتتتتتتتوق  

 لدكونغو

معتتتتو يفاحتتتتد متتتت  
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )يف(املدموي 

 

S/PV.7903  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  21

2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 

ق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2017/206) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني 
ال تتتتتتام، يفرئتتتتتتيس املتتتتتتؤاة 
األستتتتتتتتتتتتتتتعفي التتتتتتتتتتتتتتتتوق  
لدكونغو، يفاثتل شت كة 

 الععية املررتكة

معتتتتو يفاحتتتتد متتتت  
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس 

غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، )أيفريف 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ز(املدموي 

 

S/PV.7910  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  31

2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2017/206) 

مرةيفع نةار معتدم مت  
ستتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتاء 

 )ح(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2017/268) 

مجهوريتتتتة  ولانيتتتتا 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة، 
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

متتتتتت  أمعتتتتتتاء  13 
، يفمجيتع )ط(اجملدس

 )ي(املدموي 

 (2017) 2348العةار 
15-0-0 

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7981  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  21

2017  

مرةيفع نةار معتدم مت   
 (S/2017/529فةنسا )

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 ةالدميعةاقي

ستتتتتة متتتت  أمعتتتتاء  
، )ك(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجهورية الكونغو 
 الدميعةاقية

 (2017) 2360العةار 
15-0-0 

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7998  

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  11
2017  

ني ال ام مت   وفيت   عةية األم
ا  فتتتتتاق السياستتتتتي املتتتتتربم يف 

كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب   31
يف مجهوريتتة الكونغتتو  2016

 ( S/2017/435الدميعةاقية )
 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
موظمة األمم املتحدة لتحعيتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةا
(S/2017/565 ) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

 ست ة مت  أمعتاء 
يفمجيتتع  ،)ل(اجملدتتس

 املدموي 

 

S/PV.8012  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  26

2017  

     S/PRST/2017/12 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتدموات ممتتالً ابملتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.8026  
آب/أغس س  17

2017  

 آب/ 8رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة  2017أغستتتتتتتت س 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
فةيتتق اخلتترباء امل تت  جبمهوريتتتة 
الكونغتتو الدميعةاقيتتة املمتتتدناة 
يف يتتتتتتتت ممتتتتتتالً  عتتتتتتةار جمدتتتتتتس 

 (2016) 2293األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/672/Rev.1) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء  
 ،)ا(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجهورية الكونغو 
 )م(الدميعةاقية

 

S/PV.8067  
  رتتتةي  األيفل/ 11

  2017أكتو ة 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت    ثتتة 
موظمتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة 
لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة 

(S/2017/824 ) 
التعةيتتة اخلتتاص لامتتني ال تتتام 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةات
ا ستتتتتترتا يجي ل  ثتتتتتتة موظمتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2017/826) 

مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

املمثتتل اخلتتاص لامتتني 
 ال ام

اثوتتال متت  أمعتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة امل
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات((، 

 )م(يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8087  
  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 7

  2017نوفمرب 

 رتتتتتتتةي   31رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
 2017األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتة متت  األمتتني ال تتام مىل 
رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2017/917) 

    S/PRST/2017/23 

 
 شارك املمثل اخلاص يف اجلدسة م  غوما م  قةيق ا صال ابلفيديو.  )أ( 
 مثَّل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل.  )ب( 
 نيا، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. أيفريفغواي، يفأيفكةا )ل( 
  رال مجهورية الكونغو الدميعةاقية.  (2004) 1533 كدنم اثل مصة  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  )ا( 
 ة م  كيوراسا م  قةيق ا صال ابلفيديو. شارك املمثل اخلاص يف اجلدس )ه( 
 شارك رئيس املؤاة األسعفي الوق  لدكونغو يف اجلدسة م  كيوراسا م  قةيق ا صال ابلفيديو. )يف( 
 مثنل مجهورية الكونغو الدميعةاقية  ئُب رئيس يفزرائها يفيفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل اإلنديمي.  )ز( 
 يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.أيفكةانيا، يفمي اليا،  )ح( 
دتتس(، يفالتتو ايت ا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفالصتتني، يففةنستتا، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة )رئيستتة اجمل )ط( 

 املتحدة، يفالياابل. 
 املتحدة يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل شةق أفةيعيا يفالت ايفل اإلنديمي يفالديفيل.  مثنل مجهورية  ولانيا )ي( 
 مي اليا، يفالسويد، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة.  )ك( 
 تحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. املت داة العوميات(، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفاملمدكة امل -أيفريفغواي، يفمي اليا، يف وليفيا )ايفلة  )ل( 
 مثنل مجهورية الكونغو الدميعةاقية  ئُب رئيس يفزرائها يفيفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل اإلنديمي. )م( 
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 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى - 7
جدستة،  16خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األمت   

ت كدنهتتا يف مقتتار الفصتل الستتا ع متت  امليثتتاق، يفاختت  ستتتة نتتةارات، كانت
يفأصتتتدر ثالثتتتة  يتتتا ت رائستتتية فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا 
الوستتت ى. يفكانتتتت م ظتتتم اجلدستتتات جدستتتات محاقتتتة. يفمعتتتد اجملدتتتس 

يفيفاحتتتتتدة يف  2016أيعتتتتتا ثتتتتتالل جدستتتتتات مغدعتتتتتة، اثوتتتتتتال يف متتتتتام 
يف   ثتة األمتم  ، مع ال دتدال املستا ة  عتوات يفأفتةاا شتةقة2017 مام

املتحتتتتتدة املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتة 
يفيتتتتتتتتةا يف . (61)(2001) 1353أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتتت ى، ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةار 

اجلديفل أا ي مليد م  امل دومات م  اجلدسات، مبا فيها م دومتات مت  
 راركني يفاملتكدمني يفالوتائج. امل

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات  
يفاملمثتتل اخلتتاص  ،(62)نتتدمها يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم

وستتتت ى يفرئتتتتيس   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لامتتتتني ال تتتتام جلمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا ال
املتكامدتتتتتتتة املت تتتتتتتداة األ  تتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا 

يفاحتتورت متتدايف ت اجملدتتس مدتتى الت تتورات السياستتية يف  .(63)الوستت ى
ال دتتتد يفاحلالتتتة األمويتتتة يفاإلنستتتانية. يفاستتتتمع اجملدتتتس أيعتتتا مىل محاقتتتتات 

ى التا  ة لدجوة  واء السالم ندمها رئيس  ركيدة مجهورية أفةيعيا الوس 
التت ي أحتتاط مدمتتا ابلتحتتدايت امل ةيفحتتة يفالفتتةص املتاحتتة يف جمتتال  وتتاء 
الستتتالم يف ال دتتتد، يفستتتدط العتتتوء مدتتتى ال ديتتتد متتت  املرتتتاريع يفامل تتتاارات 
اهلاافتتة مىل امتتم مصتتالح ن تتاع األمتت  يفمكافحتتة اإلفتتالت متت  ال عتتاب 

. يفمضتتافة مىل (64) ىيف رتجيع احلتتوار السياستي يف مجهوريتتة أفةيعيتا الوستت
ذلتتك، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات نتتدمها رئتتيس الدجوتتة املورتتاة ممتتال 

 رتتتال مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى التتت ي نتتتدم  (2013) 2127ابلعتتتةار 
__________ 

  رتتتتتةي  24 يف 2016 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 8 يف أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 12 يف معتتتتتدت (61) 
 متع األم  جمدس اجتماع” امل وول ال ود مقار يف، 2017 أكتو ة/األيفل

 يفابء ألتتف اجلتتلأي  احكتتام ممتتال شتتةقة يفأفتتةاا  عتتوات املستتا ة ال دتتدال
 S/PV.7668 انظتتتتتتتتتتة  “(2001) 1353 لدعتتتتتتتتتةار الثتتتتتتتتتام املةفتتتتتتتتتق متتتتتتتتت 

 . S/PV.8074 يف S/PV.7733 يف
 (62) S/PV.7671 ،يف  5-2 الصتتتتتتتفحات S/PV.7734 ،5-2 الصتتتتتتتفحات  

  6-2 الصفحات، S/PV.7884 يف  4-2 الصفحات، S/PV.7787 يف
 .7-5 الصفحات، S/PV.7901 يف

 (63) S/PV.7965 ،يف، 6-2 الصفحات S/PV.8084 ،5-2 الصفحات . 
 (64) S/PV.7734 ،يف، 7-5 الصفحات S/PV.7884 ،8-6 الصفحات.  

ت ، يفاثدتتو مج يتتة ستتان(65)م دومتتات متت   وفيتت   تتدا   اجلتتلاءات العائمتتة
م يتتتتتديو التتتتت ي   وتتتتتايفلوا اجلهتتتتتوا اهلاافتتتتتة مىل امتتتتتم ممديتتتتتة نتتتتتلع الستتتتتالح 

 .(66)يفاإلمااة مىل الوق  يفالتسةيح يفممااة اإلامال
، يف  تتتتد جتتتتولتني متتتت  ا نتدتتتتاابت، 2016يفيف آذار/متتتتارس  

، ُنصنتتب رئتتيس جديتتد، اتتا أاى 2016ُأجةيتتت اثنيهتتا يف أيفائتتل متتام 
، 2016نيسال/أ ةيل  15مىل  ركيل حكومة جديدة يف ال دد. يفيف 

التتتتيت نتتتتال يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم يف اإلحاقتتتتة 
نتتدمها مىل اجملدتتس مل ا نتدتتاابت يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى ُ رتت  

يف ال دتتد. لكوتتت  “مةحدتتة جديتتدة”مىل انتهتاء املةحدتتة ا نتعاليتتة يف دايتتة 
أ دتتت  أيعتتتا متتت  زاياة يف اامتتتاءات ابر كتتتاب أفتتتةاا متتت  نتتتوات ال  ثتتتة 

. يفيف  يتتال رائستتي صتتدر يف (67)يفالعتتوات الديفليتتة ستتوء ستتدوك جوستتي
، ن تتتل معتتتتد متتتؤاة  ةيفكستتتتل  رتتتتال 2016ي  الثتتتتام/نوفمرب  رتتتة  16

مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، شتتجنع اجملدتتس مدتتى  عتتدمي مستتا ات لتتدمم 
اجلهتتتتوا امل  يفلتتتتة لتد يتتتتة ا حتياجتتتتات اإلنستتتتانية يفحتعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف 

 . (68)ال دد،   ةق موها املراريع اإلمنائية
 تام ل مديتات ، أ د  يفكيتل األمتني ال2017يفيف ش اط/فرباية  

حفتتظ الستتالم اجملدتتَس ال احلالتتة األمويتتة يف ابنغتتي استتتعةت  تتدر يا، 
لكتت  ا شتتت اكات    تتلال مستتتمةة ختتارل ال اصتتمة فيمتتا  تتني فصتتائل 
متوتتتتتتتاحةة متتتتتتت  ائتتتتتتتتالف ستتتتتتتيديكا الستتتتتتتا ق، يففيمتتتتتتتا  تتتتتتتني ميديرتتتتتتتيات 

اب كتتا يفائتتتالف ستتيديكا الستتا ق. يفيفاأ اجملدتتَس أيعتتا ابلت تتورات  أنتتيت
ة يفالتحتتتتتدايت امل ةيفحتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق   مديتتتتتة نتتتتتلع الستتتتتالح املستتتتتتجد

يفالتستةيح يفممتتااة اإلامتتال، يف ترتتغيل احملكمتة اجلوائيتتة اخلاصتتة. يفأشتتار  
كتت لك مىل أل احلالتتة اإلنستتانية متتا زالتتت  تتتدذور يف ال دتتد. يفأ دتت  ال 
أكثة م  مديوَنني م  مواق  مجهوريتة أفةيعيتا الوست ى، أي أكثتة مت  

ل دد، ي تانول مت  ان تدام األمت  الغت ائي، يفذت ي نصف جمموع سكال ا
 .(69)أمدى نس ة يف ال امل يف ذلك الونت

__________ 

 (65) S/PV.7734 يف 10-7، الصتتتفحات ،S/PV.7884 11-8، الصتتتفحات. 
 جمدتتتتس جلوتتتة رئتتتتيس متتت  املعدمتتتة اإلحاقتتتتات متتت  امل دومتتتتات متتت  يفملليتتتد
، األيفل اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة، (2013) 2127 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة األمتتتتتت 
 . 35 العسم

 (66) S/PV.7965 يف 9يف  8، الصفحتال ،S/PV.8084 10-8، الصفحات . 

 (67) S/PV.7671 ،4 يف 3 الصفحتال. 
 (68) S/PRST/2016/17 ،مرةة اخلامسة الفعةة . 
 (69) S/PV.7884 ،5-2 الصفحات . 
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، نتتتتدم رئتتتتيس مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا 2017آذار/متتتتارس  16يفيف  
الوستت ى، يف ذتت ا التتتاريت املتتتلام  متتع هنايتتة الستتوة األيفىل متت  يف يتتتت، 

ديتتة محاقتتًة مىل اجملدتتس  رتتال احلالتتة السياستتية يفاألمويتتة يف ال دتتد، يفمم
اإلصتتتتالح اجلاريتتتتة، يفجهتتتتوا نتتتتلع الستتتتالح يفالتستتتتةيح يفممتتتتااة اإلامتتتتال 
يفاإلمتااة مىل التتوق ، متربزاً التحتتدايت املاثدتة يفمرتتدااً مدتى ضتتةيفرة أل 

 .(70)يواصل اجملتمع الديفيل  عدمي الدمم
، أمتتةب 2017نيستتال/أ ةيل  4يفيف  يتتال رائستتي امُتمتتد يف  

 تتتتتتني اجلمامتتتتتتات  اجملدتتتتتتس متتتتتت  العدتتتتتتق مزاء استتتتتتتمةار أممتتتتتتال ال وتتتتتتف
املسدحة، يفاستوكة مجيع اهلجمات ضد املدنيني، يفأاال  رتدة أممتال 
ال وتتتف التتتيت  ة ك هتتتا اجلمامتتتات املستتتدحة يفمتتتا  عتتتوم  تتتت متتت  حمتتتايف ت 
لدستتتي ةة ابلعتتتوة مدتتتى األراضتتتي يفاملتتتوارا. يفجتتتدنا اجملدتتتس أيعتتتا اممتتتت 

 . (71)لدةئيس، يفنوني جبهواي يف جمايل الوساقة يفاملصاحلة
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة 2017حليةال/يونيتتتتت  12يفيف  

نتتدمها املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام جلمهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يفرئتتيس 
ار يف   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة املت تتتداة األ  تتتاا لتحعيتتتق ا ستتتتعة 

مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى. يفحتتتتتتتدل متتتتتت  ال وتتتتتتف التتتتتتدائة يف متتتتتتدة 
معاق تتات يف ال دتتد، يفأشتتار مىل أل ال  ثتتة   ةضتتت  نتعتتااات ناستتية 
متتتتت  التتتتتةأي ال تتتتتام يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا الوستتتتت ى، يف وتتتتتايفل ابلتفصتتتتتيل 

. يفيف اجلدستتتتة (72)الصتتتت وابت التتتتيت    تتتتلال  واجتتتتت ال مديتتتتة السياستتتتية
ال ام املسامد لرؤيفل حعوق اإلنستال محاقتة مىل نفسها، ندم األمني 

اجملدتتتس  رتتتال  عةيتتتة حصتتتة مستتتائل حعتتتوق اإلنستتتال التتت ي صتتتدر  تتتت 
، يفالتتتتتتت ي يغ تتتتتتتتي أذتتتتتتتتم (2016) 2301 كديتتتتتتتف مبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتةار 

متتتتتتت  ا نتهاكتتتتتتتات يفاجلتتتتتتتةائم املة ك تتتتتتتة يف مجهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ى 
 . (73)2015مىل مام  2003 مام

، أمتتتةب 2017اوز/يوليتتتت  13يفيف  يتتتال رائستتتي صتتتدر يف  
اجملدتتس متت  العدتتق مزاء استتتمةار ا شتتت اكات  تتني اجلمامتتات املستتدحة 
يف مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفاستتتتهداف املتتتدنيني املوتمتتتني مىل ن ائتتتل 

يف جمتتتتال   يوهتتتتا يفحفظتتتتة الستتتتالم التتتتتا  ني لامتتتتم املتحتتتتدة يفال تتتتامدني 
 عتتدمي املستتامدة اإلنستتانية. يفرحتتب اجملدتتس أيعتتا اب  فتتاق املتتربم حتتتت 

__________ 

 (70) S/PV.7901 ،5-2 الصفحات . 
 (71) S/PRST/2017/5 ،يفالتاس ة يفالةا  ة يفالثالثة يفالثانية األيفىل الفعةات . 
 (72) S/PV.7965، 6-2 الصفحات . 
 . 6 الصفحة، نفست املةجع (73) 

رمايتتتتة مج يتتتتة ستتتتانت م يتتتتديو ابمت تتتتاري خ تتتتوة فتتتتو األمتتتتام يف حتعيتتتتق 
 . (74)السالم يفا ستعةار يف ال دد

، استتمع اجملدتس، معتب 2017 رةي  الثتام/نوفمرب  6يفيف  
 24ريتة أفةيعيتا الوست ى مت  اللايرة اليت نتام هبتا األمتني ال تام مىل مجهو 

، مىل محاقتتتتتتة نتتتتتتدمها املمثتتتتتتل 2017 رتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  27مىل 
اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام جلمهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى يفرئتتتيس   ثتتتة األمتتتم 
املتحتتتتتدة املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتة 

يفاألموية يف أفةيعيا الوس ى. يفاحورت اإلحاقة حول احلالة اإلنسانية 
ال دتتد. يفنتتال املمثتتل اخلتتاص أنتتت حيثمتتا غتتاب يفجتتوا الديفلتتة، استتتمةت 
اهلجمتتتتتتات الوحرتتتتتتية مدتتتتتتى املتتتتتتدنيني،   ستتتتتتيما يف اجلوتتتتتتوب الرتتتتتتةني 

. يفيف اجلدستتتة نفستتتها، استتتتمع اجملدتتتس (75)يفالرتتتمال الغتتتةيب متتت  ال دتتتد
أيعا مىل محاقة مت   وفيت  امل تاارة األفةيعيتة لدستالم يفاملصتاحلة نتدمها 

 . (76)ثل اخلاص لالحتاا األفةيعي يف مجهورية أفةيعيا الوس ىاملم
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، متتدا اجملدتتس يف يتتة   ثتتة األمتتم  

املتحدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق ا ستتعةار يف مجهوريتة أفةيعيتا 
، متدنا اجملدتس (2016) 2281الوس ى ثالل مةات. يفمبوجب العةار 

يف ية ال  ثة لفترتة ثالثتة أشتهة، يفقدتب مىل األمتني ال تام مجنتاز استت ةات 
. يف  تتتد مجنتتتاز ذلتتتك ا ستتتت ةات ا ستتترتا يجي، متتتدنا (77)استتترتا يجي هلتتتا

مبوجتتتتب  2017 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  15اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة حتتتتم 
، يفنتتتتتتتتتةنر أل 2016اوز/يوليتتتتتتتتتت  26املتتتتتتتتتؤر   (2016) 2301العتتتتتتتتتةار 

 رمل املهام ذات األيفلويتة الفوريتة لد  ثتة محايتَة املتدنيني، يف  ليتَل حعتوق 
اإلنستتال يفمحايتهتتا، يف يستتَ  م تتاا  يئتتة آموتتة إليصتتال املستتامدة اإلنستتانية 

منا موائتق، يفمحايتَة متوظفي األمتم املتحتدة  صورة فورية يفكامدة يفمامونة ايف 
يفمورآهتا يفم داهتا يفستد ها. يففيمتا يت دتق حبمايتة املتدنيني، ُكدنفتت ال  ثتة 
ابمل تتاارة مىل نرتتة العتتوات يف تتوخي املةيفنتتة يف  ة ي اهتتتا مدتتى فتتو يكستت ها 
العتتدرة مدتتى التوعتتل. يفمبوجتتب العتتةار نفستتت، كدنتتف اجملدتتس ال  ثتتة  تعتتدمي 

مىل الستتد ات يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى فيمتتا خيتت   املستتامدة التعويتتة
 . (78) رغيل احملكمة اجلوائية اخلاصة

__________ 

 (74) S/PRST/2017/9 ،يفالسا  ة األيفىل الفعةاتل . 
 (75) S/PV.8084 ،2 الصفحة . 
 . 8-5 الصفحات، نفست املةجع (76) 
. ملليد مت  امل دومتات مت  يف يتة 4يف  1، الفعةاتل (2016) 2281العةار  (77) 

 .“ممديات حفظ السالم”ال  ثة، انظة اجللء ال اشة، العسم األيفل، 
، ‘1’ )أ( 33 يف، 33 يف، 23 الفعتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2301 العتتتتتتتتتتتتتتتةار (78) 

 .‘4’ )ا( 34 يف
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، متتتتتتتدنا اجملدتتتتتتتس يف يتتتتتتتة (2017) 2387يفمبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار  
، 2018 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  15ال  ثتتة ملتتدة ستتوة مضتتافية اتتتد حتتم 

يفاماذتتتا مىل اختتتتاذ خ تتتوات ف التتتة  ستتتت اق يفراع التهديتتتدات اخل تتت ة 
يفذات املصتتتتتدانية لدستتتتتكال املتتتتتدنيني يفالتصتتتتتدي هلتتتتتا  ف اليتتتتتة، يف  ليتتتتتل 

كتتتة. يفيف العتتتةار نفستتتت، غتتت ن اجملدتتتس كتتت لك مهتتتام ال  ثتتتة، اإلنتتت ار امل 
يفأضتتتتاف  تتتت ل ال  ثتتتتة املستتتتامي احلميتتتتدة يف عتتتتدميها التتتتدمم مىل ممديتتتتة 

 2301الستتتتتتالم مىل نائمتتتتتتة املهتتتتتتام ذات األيفلويتتتتتتة احملتتتتتتداة يف العتتتتتتةار 
ت ةات، رفتتتع اجملدتتتس أيعتتتا احلتتتد . يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتت(2016)

فتةا مت  األفتةاا  900األنصى لعتوام نتوات ال  ثتة، يفأذ ل  تلاياة نتدرذا 
فتتتةاا متتت  األفتتتةاا  11 650ال ستتتكةيني، لُيصتتت ح اجملمتتتوع امل تتتدنل ذتتتو 

 . (80)ضا ط شةقة 2 080يف  (79)ال سكةيني
 (2016) 2262يفمضتتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتتك، يفمبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةاري   

، متتتدنا اجملدتتتس متتتة ني، ملتتتدة ستتتوة يفاحتتتدة يف كتتتل (2017) 2339 يف
متتةة، لتتتدا   حظتتة  وريتتد األستتدحة، يفعميتتد األصتتول، يفحظتتة الستتفة 

وتة املورتاة ممتال املفةيفت مدى األفتةاا يفالكيتا ت الت ي   ستمنيهم الدج
__________ 

، ‘2’ )أ( 42 يف، 32 يف، 31 الفعتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2017) 2387 العتتتتتتتتتتتتتتتةار (79) 
 .)ب( 42 يف

 . 1 الفعةة، (2016) 2264 العةار (80) 

 كتتانول الثتتام/  31، يفكتتال آختة اديتتد حتم (2013) 2127ابلعتةار 
. يفمبوجتتب نفتس العتتةاري ، متتدنا اجملدتس متتة ني لو يتتة (81)2018يوتاية 

، متتتتتتةة حتتتتتتتم (2013) 2127فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء املورتتتتتتا ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
شتتتتتتتت اط/فرباية  28مث متتتتتتتتةة أختتتتتتتتةى حتتتتتتتتم  2017شتتتتتتتت اط/فرباية  28

، يفأليفل متتتتةة، ج تتتتل (2017) 2339. يفمبوجتتتتب العتتتتةار (82)2018
ال يف نائمتتتتتة اجملدتتتتتس ال وتتتتتَف اجلوستتتتتي م يتتتتتارا موفصتتتتتال يُوجتتتتتب اإلار 

اجللاءات، حيتث نتةنر يف ذت ا العتةار أل  تدا   اجلتلاءات امل ويتة  ستةي 
أيعتتتتتتتتا مدتتتتتتتتى األفتتتتتتتتةاا يفالكيتتتتتتتتا ت العتتتتتتتتال ني يف خت تتتتتتتتيط أيف  وجيتتتتتتتتت 

ار كتتتتتتاب أممتتتتتتال موتتتتتتف جوستتتتتتي يفجوستتتتتتام يف مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا  أيف
 .(83)الوس ى

__________ 

 2339 يفالعتتتتتتتتتتتتةار  8 يف 5 يف 1 الفعتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2262 العتتتتتتتتتتتتةار (81) 
 . 12 يف 5 يف 1 الفعةات، (2017)

، (2017) 2339 يفالعتتتتتتتتتتتةار  22 الفعتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2262 العتتتتتتتتتتتةار (82) 
 جبمهوريتة املت دعتة اجلتلاءات  تدا   مت  امل دومتات مت  يفملليد. 27 الفعةة
 التتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتث العستتتتم، الستتتتا ع اجلتتتتلء انظتتتتة، الوستتتت ى أفةيعيتتتتا

 متت  41 لدمتتااة يففعتتاً  املتدتت ة، املستتدحة العتتوة استتتددام مدتتى  و تتوي  
 2127 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة م  امل دومات م  يفملليد“. امليثاق

 “. الدجال”، األيفل العسم، التاسع اجللء انظة، اخلرباء يففةيق (2013)
 . )ل( 17 الفعةة، (2017) 2339 العةار (83) 

 
 اجللسات: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ميال ود الفة  يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7611  

 كتتتانول الثتتتام/  27
 2016يواية 

كتتتتتتتتتانول   21رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
 2015يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب األيفل/ا

موجهة م  فةيق اخلرباء امل   
جبمهوريتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ى 
املمتتداة يف يتتتت مبوجتتب العتتةار 

مىل رئتتتيس  (2015) 2196
        (S/2015/936جمدس األم  )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت  
 (S/2016/81فةنسا )

 (2016) 2262العةار    
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7617  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  9

2016 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت   
 (S/2016/52فةنسا )

 (2016) 2264العةار    
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7671  

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  15
2016 

 عةية األمتني ال تام مت  احلالتة 
يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 

(S/2016/305) 
 نيستتتتتتتال/ 13ختتتتتتتة رستتتتتتتالة مؤر 
موجهتتتتتتتتتتتتتة مىل  2016أ ةيتتتتتتتتتتتتل 

رئيس جمدس األم  م  األمتني 
 (S/2016/342ال ام )

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة مجهورية أفةيعيتا 
الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة 

 غةب( واء السالم )امل

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً مجيتتتتتع املتتتتتدموني  
 39 ابملااة
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https://undocs.org/ar/S/2016/342
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ميال ود الفة  يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7677  
نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  26

2016 

 عةية األمتني ال تام مت  احلالتة 
يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 

(S/2016/305)        
 نيستتتتتتال/ 13رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتتتتتة مىل  2016أ ةيتتتتتتتتتتتتل 
متني رئيس جمدس األم  م  األ

 (S/2016/342ال ام )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت  
 (S/2016/378فةنسا )

 (2016) 2281العةار    
15-0-0  

 وجب الفصل السا ع()اخت  مب

S/PV.7734  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  8

2016 

التعةيتتتة اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام 
م  ا ست ةات ا سترتا يجي 
ل  ثة األمتم املتحتدة املتكامدتة 
املت تتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتق 
ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 

 (S/2016/565الوس ى )

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة مجهورية أفةيعيتا 
الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة 

  واء السالم )املغةب(

معو يفاحد م  
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 

، )أ()أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7747  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  26

2016 

التعةيتتتة اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام 
م  ا ست ةات ا سترتا يجي 
ل  ثة األمتم املتحتدة املتكامدتة 
املت تتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتق 
ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا 

 (S/2016/565الوس ى )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت  
 (S/2016/638فةنسا )

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

معو يفاحد م   
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(، 
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أفةيعيا الوس ى

 (2016) 2301العةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7787  
  رةي  األيفل/ 10

  2016أكتو ة 

 عةية األمتني ال تام مت  احلالتة 
يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى 

(S/2016/824) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 ىالوس 

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة مجهورية أفةيعيتا 
الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة 

  واء السالم )املغةب(

معو يفاحد م  
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7812  
  رتةي  الثتام/ 16

  2016نوفمرب 

     S/PRST/2016/17  

S/PV.7872  
 كتتتانول الثتتتام/  27

 2017يواية 

كتتتتتتتتتتتتانول   5رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
 2016األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتس 
األمتت  متت  فةيتتق اخلتترباء امل تت  

أفةيعيتتتتتتتا الوستتتتتتت ى جبمهوريتتتتتتتة 
املمتتتتدناة يف يتتتتتت مبوجتتتتب نتتتتةار 

 2262جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(2016) (S/2016/1032)        

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت  
 (S/2017/77فةنسا )

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

معو يفاحد م   
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(، 
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أفةيعيا الوس ى

 (2017) 2339العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7884  
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  15

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتت ى 

(S/2017/94) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة مجهورية أفةيعيتا 
الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة 

  واء السالم )املغةب(

اثوتتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 

(، )ب(يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7901  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  16

2017 

مجهوريتتة أفةيعيتتا   
 الوس ى

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس 
 ركيدة مجهورية أفةيعيتا 
الوستتت ى التا  تتتة لدجوتتتة 

  واء السالم )املغةب(

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتس، يفمجيتتتتع 

 )ل(املدموي 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ميال ود الفة  يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7913  
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  4

2017 

     S/PRST/2017/5  

S/PV.7965  
حليةال/يونيتتتتتتتتت  12

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتت ى 

(S/2017/473) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتام جلمهوريتتتتة أفةيعيتتتتا 

  ثتتتتتتة  الوستتتتت ى يفرئتتتتتيس
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة 
املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
الوس ى، يفاألمتني ال تام 
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامد حلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوق 
اإلنسال، يفرئتيس مج يتة 

 سانت م يديو

أر  تتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 

 ،)ا(يفمي اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
يف وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتتتات((، 

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع يفمج
 )ه(املدموي 

 

S/PV.8001  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  13

2017  

     S/PRST/2017/9 

S/PV.8084  
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 6

 2017نوفمرب 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا الوستتتتتتتتت ى 

(S/2017/865) 

مجهوريتتة أفةيعيتتا  
 الوس ى

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتام، يفاملمثتتتتل اخلتتتتاص 
لالحتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتتي يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
الوستتت ى، يفرئتتتيس نستتتم 
ال النتتتتتتتتتات الديفليتتتتتتتتتة يف 

 م يديو مج ية سانت

أر  تتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفكازاخستتتتتتتتال(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )يف(املدموي 

 

S/PV.8102  
  رتةي  الثتام/ 15

  2017نوفمرب 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
الوستتتتتتتتت ى مجهوريتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتا 

(S/2017/865) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم متت  
 (S/2017/957فةنسا )

مجهوريتتة أفةيعيتتا 
 الوس ى

أر  تتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت   
أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يففةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفمصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 

هوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفمج
 أفةيعيا الوس ى

 (2017) 2387العةار 
15-0-0  

 )اخت  مبوجب الفصل السا ع(

 
 . (2013) 2127 كدنم اثل أيفكةانيا  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  )أ( 
 . (2013) 2127 كدنم اثل أيفكةانيا )رئيسة جمدس األم (  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  )ب( 
 مثَّل مجهورية أفةيعيا الوس ى رئيُسها.  )ل( 
 رؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. مثَّل مي اليا يفكيل يفزية الديفلة فيها لد )ا( 
 شارك األمني ال ام املسامد حلعوق اإلنسال يف اجلدسة م  يفاشو   ال اصمة م  قةيق ا صال ابلفيديو.  )ه( 
 شارك املمثل اخلاص لالحتاا األفةيعي يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يف اجلدسة م  ابنغي م  قةيق ا صال ابلفيديو. )يف( 

  

https://undocs.org/ar/S/PV.7913
https://undocs.org/ar/S/PV.7913
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PV.7965
https://undocs.org/ar/S/PV.7965
https://undocs.org/ar/S/2017/473
https://undocs.org/ar/S/PV.8001
https://undocs.org/ar/S/PV.8001
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ar/S/PV.8084
https://undocs.org/ar/S/PV.8084
https://undocs.org/ar/S/2017/865
https://undocs.org/ar/S/PV.8102
https://undocs.org/ar/S/PV.8102
https://undocs.org/ar/S/2017/865
https://undocs.org/ar/S/2017/957
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
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 بيساو -ينيا احلالة يف غ - 8
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  مثتتتتتام  

 يسايف، يفاخت  نتةاري ، يفأصتدر  -جدسات فيما يت دق ابحلالة يف غيويا 
 يتتا  رائستتيا يفاحتتدا. يفكانتتت م ظتتم اجلدستتات جدستتات محاقتتة. يفيتتةا 
يف اجلتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  اجلدستتتتتتات، مبتتتتتتا فيهتتتتتتا 

ني يفاملتكدمتتتتني يفالوتتتتتائج. يفجتتتتدنا اجملدتتتتس أيعتتتتا م دومتتتات متتتت  املرتتتتارك
 يستايف  -لو ية مكتب األمم املتحتدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف غيويتا 

 2267شتتتتهةا يف كتتتتتل متتتتةة، يفذلتتتتتك مبوجتتتتب العتتتتتةار  12متتتتة ني ملتتتتتدة 
يف  (2017) 2343 يف املتتتتتتتتتةة األيفىل مث مبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةار (2016)

               .(84)الثانية املةة
،  دعتتتتتتتتى اجملدتتتتتتتتس محاقتتتتتتتتات 2017يف  2016يفيف متتتتتتتتامي  

 يستتتايف يفرئتتتيس  -ني ال تتتام يف غيويتتتا ابنتظتتتام متتت  املمثتتتل اخلتتتاص لامتتت
 يستتتايف، يفاملمثتتتل اخلتتتاص  -املكتتتتب املتكامتتتل ل وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا 

لالحتتتاا األفةيعتتي يفرئتتيس مكتتتب ا  صتتال التتتا ع لالحتتتاا األفةيعتتي يف 
 يسايف. يفاحورت اإلحاقات حول األزمتة السياستية يف غيويتا  -غيويا 

لتتيت كانتتت   ةنتتل يفا 2015 يستتايف التتيت انتتدل ت يف آب/أغستت س  -
أااء مؤسستات الديفلتتة يفظائَفهتتا  رتتكل ق ي تتي  ستت ب اخلالفتتات  تتني 

 األقةاف امل وية. 
، أمتتتتتتتةب اجملدتتتتتتتس يف العتتتتتتتةار 2016شتتتتتتت اط/فرباية  26يفيف  
متتتتتتتتت  العدتتتتتتتتتق مزاء استتتتتتتتتتمةار التتتتتتتتتتو ةات السياستتتتتتتتتية  (2016) 2267

ة فيمتتتا  تتتني التتتةئيس يفرئتتتيس التتتوزراء يفرئتتتيس الربملتتتال يفرؤستتتاء يفاملؤسستتتي
األحلاب السياسية، اليت حالتت ألزيتد مت  ستتة أشتهة ايفل أل ميعتي 
ال دتتتد نتتتدما يف  وفيتتت  خ تتتتت اإلصتتتالحية الوقويتتتة. يفيف ذتتت ا الصتتتدا، 

 يستتتتتايف أل يوفتتتتتوا ابلتتتتتتلامهم  حتتتتتالل ا ستتتتتتعةار  - شتتتتد نتتتتتااة غيويتتتتتا 
شتت  ها  يفمضتتافة مىل ذلتتك، أذتتاب  السياستتي فيهتتا متت  أجتتل مصتتدحة

 يستايف أل   جنتل ابستت ةات الدستتور، يفأل  -اجملدتس  ستد ات غيويتا 
 واصل مصالح الوظام الععائي يف  ليتلي، متع التكفتل يف الونتت نفستت 

 .(85)ابلفصل  ني السد ات
__________ 

، الثتتتام العستتتم، ال اشتتتة اجلتتتلء انظتتتة، املكتتتتب متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (84) 
 “. اخلاصة السياسية ال  ثات”

  .14يف  6يف  4، الفعةة الةا  ة م  الدي اجة، يفالفعةات (2016) 2267العةار  (85) 

 يستتتتتايف لتعيتتتتتيم  -، زار اجملدتتتتتس غيويتتتتتا 2016يفيف آذار/متتتتتارس  
 .(86)مدى ضةيفرة مجةاء حوار جامع يف وناءاحلالة السياسية فيها، يفلدترديد 

 2343، رحنب اجملدس يف العتةار 2017ش اط/فرباية  23يفيف  
ابمتماا اجلمامة ا نتصااية لديفل غتةب أفةيعيتا خةي تة ال ةيتق  (2017)

 التتتيت “ يستتتايف -غيويتتتا ا فتتتاق  رتتتال حتتتل األزمتتتة السياستتتية يف ”امل وونتتتة 
 رتتةي   14يُفضتت ت  وستتاقة متت  اجلمامتتة، يفاب فتتاق كتتو كةي املتتؤر  

يفاملت دتتتق  توفيتتت  خةي تتتة ال ةيتتتق. يفأينتتتد اجملدتتتس  2016األيفل/أكتتتتو ة 
ا  فتتتتاق  وصتتتتفت اإلقتتتتار الةئيستتتتتي لدتوصتتتتل مىل حتتتتل ستتتتدمي لازمتتتتتة 

 يستتتتايف مىل  -السياستتتتية. يفامتتتتا اجلهتتتتات صتتتتاح ة املصتتتتدحة يف غيويتتتتا 
. يفيف (87)ام الكامتتتتل يفا متثتتتتال التتتتتام لال فتتتتاق يفخةي تتتتة ال ةيتتتتقا حتتترت 

، أمتةب اجملدتس مت  2017أيدول/ست تمرب  13 يال رائستي صتدر يف 
 يستايف يفالت ي  -ندعت ال تال  مزاء املتازق السياستي الت ي  رتهدي غيويتا 

مل يتم التوصنل مىل حل  رانت  س ب مدم ندرة نتااة ال دتد السياستيني 
اائتتم يف تتوافعي، يفامتتا مىل مجدتتة أمتتور موهتتا نيتتام  مدتتى التوصنتتل مىل حتتل

 يستتايف  توفيتت  ا فتتاق كتتو كةي، مبتتا يف ذلتتك   يتتني  -العتتااة يف غيويتتا 
 .(88)رئيس يفزراء  وافعي يففعا ملا يععي  ت ا  فاق

 (2012) 2048يفنتتتتدم رئتتتتيس الدجوتتتتة املورتتتتاة ممتتتتال ابلعتتتتةار  
 يستتتتتايف محاقتتتتتة مىل جمدتتتتتس األمتتتتت  متتتتتة ني يف مقتتتتتار ذتتتتت ا  - رتتتتتال غيويتتتتتا 

. يف   اً لإلحاقات يفاستجا ًة ل دب أمعاء يف اجملدتس استت ةات (89)ال ود
م تتتتتتتتتتتتتتتاي  اإلارال يف نائمتتتتتتتتتتتتتتتة اجلتتتتتتتتتتتتتتتلاءات، اختتتتتتتتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس العتتتتتتتتتتتتتتتةاري  

الدتت ي  نتتةر فيهمتتا استتت ةات  (90)(2017) 2343يف  (2016) 2267
 .(91)(2012) 2048 دا   اجللاءات املفةيفضة مبوجب العةار 

__________ 

 اجلتتلء انظتتة،  يستتايف - لغيويتتا األمتت  جمدتتس زايرة متت  امل دومتتات متت  ملليتد (86) 
 يف التحعيتتتتتتق”، الثتتتتتتام العستتتتتتم، الستتتتتتااس يفاجلتتتتتتلء، 36 العستتتتتتم، األيفل

 “. احلعائق يف عصي املوازمات
 . 6يف  4، الفعةة السااسة م  الدي اجة، يفالفعةاتل (2017) 2343العةار  (87) 
 (88) S/PRST/2017/17 ،يفاخلامسة الثانية الفعةاتل . 
 (89) S/PV.7764 ،يف  8-6 الصفحات S/PV.8031 ،9-7 الصفحات . 
 (90) S/PV.8031 ،وليفيتتتتتتتتتا 11 يفالصتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتواي(  10 الصتتتتتتتتتفحة ( 

 . ت((العوميا املت داة - )ايفلة
 انظتتة،  يستتايف -  غيويتتا املت دعتة اجلتتلاءات  تتدا   مت  امل دومتتات متت  ملليتد (91) 

 استتتددام مدتتى  و تتوي   التتيت التتتدا  ”، الثالتتث العستتم، الستتا ع اجلتتلء
 متتتتت  يفملليتتتتد“. امليثتتتتاق متتتت  41 لدمتتتتتااة يففعتتتتاً  املتدتتتت ة، املستتتتدحة العتتتتوة

 اجلتتتلء انظتتتة، ءاتاجلتتتلا  تتتتدا   املتصتتتدة الفةميتتتة اهليئتتتات متتت  امل دومتتتات
 “. الدجال”، األيفل العسم، التاسع

https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/ar/S/PV.7764
https://undocs.org/ar/S/PV.8031
https://undocs.org/ar/S/PV.8031
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 بيساو -اجللسات: احلالة يف غينيا 
اجلدستتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتدموات ممتتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 دمولاملتك يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7624  

شت اط/فرباية  17
2016 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  الت تتورات 
 يسايف يفأنر ة مكتب  -يف غيويا 

األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتاء 
  يستتتتتتتتتتتتتتايف - الستتتتتتتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتتتتتتا

(S/2016/141)        

ليرتيت،  - يمتور  
  يسايف -يفغيويا 

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
ال تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتب 
األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامتتتتل 
 -ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا 

، يفرئتتيس  رتتكيدة  يستتايف
 يستتتتايف التا  تتتتة  -غيويتتتتا 

 لدجوة  واء السالم

مجيع املدموني 
  )أ(

S/PV.7632  
شت اط/فرباية  26

2016 

 عةية األمتني ال تام مت  الت تورات 
 يستتتتتتتتتتتايف يفأنرتتتتتتتتتتت ة  -يف غيويتتتتتتتتتتتا 

مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتتل 
 يستتتايف  - ل وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا

(S/2016/141) 

مرةيفع نتةار معتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتت   13متتتتتتتتتتتتتتتتت  

 )ب(معتتاء اجملدتتتسأ
(S/2016/183) 

معتتو يفاحتتد متت    
أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس 

 )السوغال(

 (2016) 2267العةار 
15-0-0 

S/PV.7714  
 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/ 14

 2016يونيت 

ليرتيت،  - يمتور   
  يسايف -يفغيويا 

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتتام، يفاملمثتتتتتل اخلتتتتتاص 
لالحتاا األفةيعتي يفرئتيس 
مكتتتتب ا  صتتتال التتتتا ع 
لالحتتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتتتي يف 

  يسايف - غيويا

معتتو يفاحتتد متت  
أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس 

، )ل()الستتتتتتتتتوغال(
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ا(املدموي 

 

S/PV.7764  
 آب/ 30

 2016 أغس س

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  الت تتورات 
 يسايف يفأنر ة مكتب  -يف غيويا 

األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتاء 
 يستتتتتتتتتتتتتتايف  - الستتتتتتتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتتتتتتا

(S/2016/675) 
م احملتةز  عةية األمني ال ام مت  التعتد

فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق  تحعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار 
يفممتتتتااة ال متتتتل ابلوظتتتتام الدستتتتتوري 

 (S/2016/720 يسايف ) -يف غيويا 

ليرتيت،  - يمتور  
  يسايف -يفغيويا 

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتام، يفرئتتتتيس  رتتتتكيدة 

 يستتتتايف التا  تتتتة  - غيويتتتتا
 لدجوة  واء السالم

معتتو يفاحتتد متت  
أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس 

، )ه()أيفريفغتتتتواي(
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )أ(املدموي 

 

S/PV.7883  
 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 14

 2017فرباية 

 عةية األمتني ال تام مت  الت تورات 
 يستتتتتتتتتتتايف يفأنرتتتتتتتتتتت ة  -يف غيويتتتتتتتتتتتا 

مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة املتكامتتتتل 
 يستتتايف  -ل وتتتاء الستتتالم يف غيويتتتا 

(S/2017/111)        

 يستتتايف،  -غيويتتتا  
 يفليرباي

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتام، يفرئتتتتيس  رتتتتكيدة 

 يستتتتايف التا  تتتتة  -غيويتتتتا 
 لدجوة  واء السالم

معتتو يفاحتتد متت  
أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )يف(املدموي 

 

S/PV.7890  
شت اط/فرباية  23

2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  الت تتورات 
 يسايف يفأنر ة مكتب  -يف غيويا 

األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتاء 
 يستتتتتتتتتتتتتتايف  -الستتتتتتتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/111) 

مرةيفع نتةار معتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتوغال 

(S/2017/153) 
معتتو يفاحتتد متت    

أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس 
 )السوغال(

 (2017) 2343العةار 
15-0-0 

S/PV.8031  
 آب/ 24

أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 
2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  الت تتورات 
يف يفأنر ة مكتب  يسا -يف غيويا 

األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة املتكامتتتتتتتتل ل وتتتتتتتتاء 
 يستتتتتتتتتتتتتتايف  - الستتتتتتتتتتتتتتالم يف غيويتتتتتتتتتتتتتتا

(S/2017/695) 
 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  التعتتتتتدم 
احملتتتتتتتتتتتةز فيمتتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتق  تحعيتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتعةار يفممتتتتااة ال متتتل ابلوظتتتتام 

 يستتتتتتتتتايف  -الدستتتتتتتتتتوري يف غيويتتتتتتتتتا 
(S/2017/715) 

 - وغتتتو، يفغيويتتتا  
  يسايف

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تتتتام، يفرئتتتتيس  رتتتتكيدة 

 يستتتتايف التا  تتتتة  -غيويتتتتا 
 لدجوة  واء السالم

اثوال مت  أمعتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتا )ايفلتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
، )ز(العوميتتتتتتتتتات((

 يفمجيع املدموي 
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اجلدستتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتتدموات ممتتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 دمولاملتك يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.8045  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 13

 2017س تمرب 

     S/PRST/2017/17 

 
 ليريت ابسم مجامة ال ددال الواقعة ابلرب غالية. - كدنم اثل  يمور  )أ( 
ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت  -لستتوغال، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة مستت انيا، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفا )ب( 

 املتحدة، يفالياابل.
  كدنم اثل السوغال ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا. )ل( 
 يستتايف يف اجلدستتة متت   -عتتي يفرئتتيس مكتتتب ا  صتتال التتتا ع لالحتتتاا األفةيعتتي يف غيويتتا شتتارك املمثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام، يفاملمثتتل اخلتتاص لالحتتتاا األفةي )ا( 

 ليريت ابسم مجامة ال ددال الواقعة ابلرب غالية. - يسايف مرب ا صال ابلفيديو  يف كدنم اثل  يمور 
  يسايف. - رال غيويا  (2012) 2048 كدنم اثل أيفريفغواي  صفتت اثل رئيس جلوة جمدس األم  املوراة ممال ابلعةار  )ه( 
  يسايف مستراُرذا السياسي يفالد دوماسي يفم  وُل رئيس يفزرائها اخلاص  يف كدنم اثل ليرباي ابسم اجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا. -مثَّل غيويا  )يف( 
 . يسايف - رال غيويا  (2012) 2048ئيس جلوة جمدس األم  املوراة ممال ابلعةار  كدنم اثل أيفريفغواي  صفتت ر  )ز( 

  
 احلالة يف كوت ديفوار - 9

، معتتتتتتتد جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  ستتتتتتت ع 2017يف  2016يف متتتتتتتامي  
اق جدستتتات، يفاختتتت  ثالثتتتة نتتتةارات يف مقتتتار الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتت

يفأصتتتدر  يتتتا  رائستتتيا يفاحتتتدا  رتتتال احلالتتتة يف كتتتوت ايفتتتوار. يفيتتتةا يف 
اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتتات متت  اجلدستتات، مبتتا فيهتتا م دومتتات 

 م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.
تتتل اجملدتتتس مدتتتى ال  ت تتتورات يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، ركن

السياستية يفالتحتتدايت املت عيتتة يف كتتوت ايفتوار، يف  ستتيما احلالتتة األمويتتة 
يفاحلاجة مىل   ليل املصاحلة الوقوية. يفجةت موانرات  رال ايفر ممديتة 
األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ايفتتتوار يفيف يتهتتتا يفال مديتتتة ا نتعاليتتتة يفخفعتتتها 

 امل اف.، مبا يف ذلك رفع  دا   اجللاءات يف هناية (92)التدر ي
تتتتتتتب اجملدتتتتتتتس ابلتعتتتتتتتدم 2016يفيف كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   ، رحن

املستتتتتمة يفاملهتتتتم التتتت ي ُأحتتتتةز يف كتتتتوت ايفتتتتوار مدتتتتى قةيتتتتق املصتتتتاحلة 
يفا ستعةار يفاألم  يفال دالة يفا نت تا  ا نتصتااي، يفنتةنر خفتض احلتد 

مىل  5 437األنصتتتتتى املتتتتتاذيفل  تتتتتت لد وصتتتتتة ال ستتتتتكةي لد مديتتتتتة متتتتت  
، 2016. يفيف نيستتتال/أ ةيل (93) ستتتكةينيفتتةا متتت  األفتتةاا ال 4 000

، يف  د أل نظتة يف  عةيتة فةيتق (2016) 2283نةنر اجملدس يف العةار 
__________ 

، ايفتتوار كتتوت يف املتحتتدة األمتتم ممديتتة يف يتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (92) 
 “.السالم حفظ ممديات”، األيفل العسم، ال اشة اجللء انظة

 . 1 يفالفعةة، الدي اجة م  الةا  ة فعةةال، (2016) 2260 العةار (93) 

، حتل (94)(2004) 1572اخلرباء التا ع لدجوة املوراة ممتال ابلعتةار 
الدجوتتتتتتة يففةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء يفرفتتتتتتع مجيتتتتتتع  تتتتتتدا   اجلتتتتتتلاءات املت عيتتتتتتة مدتتتتتتى 

، (2016) 2284. يفيف اجلدسة نفسها، اختن  اجملدس العةار (95)الفور
مديتة ال ي رحنب فيت ابلتعدنم املدحتوظ يف كتوت ايفتوار يفمتدنا يف يتة م

 حليتتتتةال/ 30األمتتتتم املتحتتتتدة يفالعتتتتوات الفةنستتتتية لفتتتترتة هنائيتتتتة غايتهتتتتا 
. يفقدتتتب (97)، يففعتتتا لتوصتتتية األمتتتني ال تتتام يف  عةيتتتةي(96)2017 يونيتتتت

اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يكمتتتتل انستتتتحاب مجيتتتتع مواصتتتتة 
، يفنتةنر أل 2017نيسال/أ ةيل  30ال مدية الوظاميني يفاملدنيني حبدول 

 حليتتةال/ 30أاير/متتايو مىل  1ة ال مديتتة لدفتترتة املمتتتدة متت   كتتول يف يتت
ماتام مغتالق ال مديتتة يفمكمتال انتعتال املهتام مىل حكومتتة   2017يونيتت 
 .(98)ايفوار يففةيق األمم املتحدة الع ةي كوت

__________ 

 . S/2016/254 انظة (94) 
 متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد .2 يف 1 الفعتتتتةاتل، (2016) 2283 العتتتتةار (95) 

 العستم، الستا ع اجلتلء انظتة، ايفوار كوت مدى ةيفضةاملف اجللائية التدا  
 يففعتتتتا، املستتتتدحة العتتتتوات استتتتتددام  ت دتتتتب   التتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتث
 ممتالً  املورتاة الدجوة م  امل دومات م  يفملليد“. امليثاق م  41 لدمااة
 انظتة اخلترباء  فةيق يفيف ية ايفوار كوت  رال (2004) 1572 ابلعةار
 “. الدجال”، األيفل العسم، التاسع اجللء

  .25 يف 14 الفعةاتل، (2016) 2284 العةار (96) 
 (97) S/2016/297 . 
  .18 يف 17 الفعةاتل، (2016) 2284 عةارال (98) 
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 مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول 
 السالم واألمن الدوليني جملس األمن عن صون

 

 

29 18-12959 

 

يفأهنى اجملدس يف ية ممدية األمم املتحتدة يف كتوت ايفتوار يف  
. يفيف ال يتتتتال الةائستتتتي األختتتت  متتتت  ممديتتتتة 2017حليةال/يونيتتتتت  30

حليةال/يونيتتتتتتتتت  30األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتوار، الصتتتتتتتاار يف 
، أشتتتاا اجملدتتتس ابملوجتتتلات ال تتتارزة التتتيت حععتهتتتا كتتتوت ايفتتتوار 2017

تتتب ابلتعتتتدم املدحتتتوظ التتت ي ُأحتتتةز يف  وقيتتتد 2004موتتت  متتتام  ، يفرحن
الستتتتالم يفا ستتتتتعةار التتتتدائمني، فعتتتتال متتتت  الةختتتتاء ا نتصتتتتااي. يفأنتتتتةن 
اجملدس ا يتة مستا ة ممديتة األمتم املتحتدة يف كتوت ايفتوار يف   ليتل 

يفالتوميتتة يف كتتوت ايفتتوار مدتتى متتدى ثالثتتة مرتتة الستتالم يفا ستتتعةار 
مامتتتا متتت  يفجواذتتتا، يفأشتتتاا  ستتتهام ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفافتتتةاا 
شةقة يفاجلهات املافة يف ممدية األمم املتحدة، يفرحنتب ابلتدمم الت ي 
 عدنمت العوات الفةنسية. يفأمةب اجملدس أيعا م   عديةي لدجهوا اليت 

ع تتتتةي،  عيتتتتااة املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ي تتتت هلا فةيتتتتق األمتتتتم املتحتتتتدة ال

ال تتام، يفأثتتىن، مدتتى يفجتتت التحديتتد، مدتتى ا حتتتاا األفةيعتتي، يفاجلمامتتة 
ا نتصتتتتتااية لتتتتتديفل غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفاحتتتتتتاا هنتتتتتة متتتتتانو ملتتتتتا    لتتتتتت  دتتتتتك 
الكيتتتتا ت متتتت  جهتتتتوا لتوقيتتتتد الستتتتالم يفا ستتتتتعةار يف كتتتتوت ايفتتتتوار 

س األمتتت  مىل يفاملو عتتتة ايفل اإلنديميتتتة. يفمضتتتافة مىل ذلتتتك، قدتتتب جمدتتت
األمني ال ام أل  ةي اراستة شتامدة مت  ايفر ممديتة األمتم املتحتدة يف  
كتتتوت ايفتتتوار يف  ستتتوية احلالتتتة يف كتتتوت ايفتتتوار موتتت  منرتتتائها، متتتع 
مةامتتتتاة مستتتتهامات الوستتتتاقة السياستتتتية يفنظتتتتام اجلتتتتلاءات، فعتتتتال متتتت  

الصتتتتدة التتتتيت مسحتتتتت، موتتتتد ا نتعتتتتاء،  جنتتتتاز  ال وامتتتل األختتتتةى ذات
 .(99)األمم املتحدة  وجاح يف ية ممدية
__________ 

 (99) S/PRST/2017/8 ،مرةة يفالثالثة يفالسااسة يفالثالثة األيفىل الفعةات . 

 
 اجللسات: احلالة يف كوت ديفوار

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7601 

 كتتتانول الثتتتام/  13
 2016يواية 

التعةيتتتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتا ع 
 تتتتتام متتتتت  يفالثالثتتتتتول لامتتتتتني ال

ممدية األمم املتحدة يف كتوت 
 (S/2015/940ايفوار )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ايفوار  
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام يف  
كوت ايفوار يفرئيس 
ممدية األمم املتحتدة 

 يف كوت ايفوار

  مجيع املدموني 

S/PV.7607  
 كتتتانول الثتتتام/  20

 2016يواية 

التعةيتتتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتتتي الستتتتتتتتتتتتتا ع 
يفالثالثتتتتتول لامتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  
ممدية األمم املتحدة يف كتوت 

 (S/2015/940ايفوار )

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 
أمعتتتتاء يف  10متتتت  

 )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2016/47) 

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )مصة(

 (2016) 2260العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7669  

نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  12
2016 

آذار/متتتارس  15 رستتتالة مؤرختتتة
موجهتتتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتتتيس  2016

جمدتتتس األمتتت  متتتت  رئتتتيس جلوتتتتة 
جمدتتتتتتس األمتتتتتت  املورتتتتتتاة ممتتتتتتال 

 (2004) 1572ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار 

(S/2016/254) 
 عةيتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتاص معتتتتتتتتتدم متتتتتتتتت  
األمني ال ام م  ممدية األمم 
املتحتتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتتوار 

(S/2016/297) 

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام  كوت ايفوار 
ل مديتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

، )ب()أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(  
 املدموي  يفمجيع 

 

S/PV.7681 
نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  28

2016 

 آذار/ 15رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتة مىل  2016متتتتتتتتتتارس 

رئتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  
جلوتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت   رئتتتتتتتتيس

املورتتتتتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال   (2004) 1572

 (S/2016/254كوت ايفوار )
 عةيتتتتتتتتتة ختتتتتتتتتاص معتتتتتتتتتدم متتتتتتتتت  
األمني ال ام م  ممدية األمم 
املتحتتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتتوار 

(S/2016/297 ) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فةن

(S/2016/381 ) 
مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 

معتتتتتتتوا يف  12متتتتتتت  
 )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

(S/2016/386) 

ستتتتتتتتتتتة أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت    كوت ايفوار
، )ا(أمعتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس

 يفكوت ايفوار

 (2016) 2283العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
 (2016) 2284العةار 

15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7880 
فرباية شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/ 8

2017 

التعةيتتتتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتتتتي الوهتتتتتتتتتتتائي 
لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  ممديتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة يف كتتتتتتتتتتتوت 

 (S/2017/89ايفوار )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ايفوار 
 لامني ال ام

ثالثتتتتتتتتة متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتواي 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتتتداة العوميتتتتتتات( 
اابل(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع يفاليتتتتتتتتتتتتت

 املدموي 

 

S/PV.7957 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  2

2017  

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  كوت ايفوار  
 لامني ال ام

مجيع أمعتاء اجملدتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.7993 
حليةال/يونيتتتتتتتتت  30

2017 

     S/PRST/2017/8 

 
 ال وليفارية(، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل. -يفالسوغال، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية  يفأيفكةانيا، مس انيا، يفأيفريفغواي، )أ( 
  رال كوت ايفوار. (2004) 1572 كدنم اثنل أيفريفغواي  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  )ب( 
ال وليفاريتتتة(، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفنيوزيدوتتتدا، يفالتتتو ايت املتحتتتدة  -مستتت انيا، يفأنغتتتو ، يفأيفكةانيتتتا، يفالستتتوغال، يففةنستتتا، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  )ل( 

 األمةيكية، يفالياابل.
 غواي، يفالسوغال، يفالصني )رئيسة جمدس األم (، يففةنسا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل.أيفريف  )ا( 

  
 منطقة وسط أفريقيا - 10

ختتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، معتتتتتتد جمدتتتتتتس األمتتتتتت  أر تتتتتتع  
يتندت   . يفمل“مو عة يفستط أفةيعيتا”جدسات يف ما يتصل ابل ود امل وول 

يفاريا مع ال يال الةائستي الصتاار . 2017-2016أي معةر يف الفرتة 
، ال ي قدب فيتت اجملدتس مىل األمتني ال تام 2015حليةال/يونيت  11يف 

أل يعدم لت  عةيةا كل ستة أشهة، معد اجملدس محاقات  رتال ال وتد يف 
 2016شتتتتتتتتهةي حليةال/يونيتتتتتتتتت يفكتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب متتتتتتتت  متتتتتتتتامي 

متتتتتتتات متتتتتتت  . يفيتتتتتتتةا يف اجلتتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتتد متتتتتتت  امل دو (100)2017 يف
 اجلدسات، مبا يف ذلك م دومات م  املراركني يفاملتكدمني. 

يفيف ذتت ي ا جتمامتتات،  وتتايفل اجملدتتس ايفر يفأنرتت ة مكتتتب  
  ايفنتتتت متتتع كيتتتا ت  تدفتتتة، األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا يف 

ستتيما ا حتتتاا األفةيعتتي يفاجلمامتتة ا نتصتتااية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا  يف 
يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف 

. يفنتتتتدنم املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام (101)مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتتت ى
__________ 

(100) S/PRST/2015/12 ،مرةة التاس ة الفعةة . 
 متتت  ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتة 2015 يوليتتتت/اتتتوز 21 مؤرختتتة رستتتالة يف (101)

 األمتني  توصتية مدما اجملدس أحاط، (S/2015/555) األم  جمدس رئيس
 ملتتتدة أفةيعيتتتا لوستتتط اإلنديمتتتي املتحتتتدة األمتتتم كتتتتبم يف يتتتة اديتتتد ال تتتام
 . 2018 أغس س/آب 31 لغاية، سووات ثالل

نديمتتي لوستتط أفةيعيتتا لوستتط أفةيعيتتا يفرئتتيس مكتتتب األمتتم املتحتتدة اإل
محاقتتتتة مىل اجملدتتتتس  رتتتتال جممومتتتتة متتتت  املستتتتائل، متتتت   يوهتتتتا ممديتتتتة 
ا نتعال السياسي يف مجهورية أفةيعيا الوس ى يفأممتال ال وتف الوامجتة 
متت  يفجتتتوا مجامتتتات مستتتدحة متتتا زالتتتت  رتتتكل هتديتتتدا لدمو عتتتة ايفل 
اإلنديمية استةذا، يفاخل تة الت ي اثندتت مجامتة  وكتو حتةام يفجتيأ التةب 
تتت انت تتاي اجملدتتس مىل  لدمعايفمتتة مدتتى األمتت  يفا ستتتعةار اإلنديميتتني. يفيفجن
التتتتتتو ةات الوامجتتتتتة متتتتت  ال مديتتتتتات ا نتدا يتتتتتة يف  دتتتتتدال املو عتتتتتة ايفل 
اإلنديميتتتتتتة، فعتتتتتتال متتتتتت  احلالتتتتتتة اإلنستتتتتتانية يف مو عتتتتتتة حتتتتتتوت حبتتتتتت ة 

يفاستتتتتمةار آاثر العةصتتتتوة يف خدتتتتيج غيويتتتتا. يف نتتتتأ اجملدتتتتس  (102) رتتتتاا
ات اإلمالمية املسائل املتصدة ابملةأة يفالسالم يفاألم ، أيعا يف اإلحاق

تتتتل   تتتتض أمعتتتتاء اجملدتتتتس مدتتتتى أ يتتتتة مرتتتتاركة املتتتتةأة يف ال مديتتتتات  يفركن
، يفاحلاجتتتتتة مىل زاياة (103)ا نتعاليتتتتة يف مةحدتتتتة متتتتا   تتتتتد انتهتتتتاء الوتتتتلاع

 .(104)مراركة املةأة يف ممديات صوع العةار
__________ 

 اجلتلء انظتة،  رتاا حبت ة حتوت مو عة يف احلالة م  امل دومات م  ملليد (102)
 “. أفةيعيا يف يفاألم  السالم”، 13 العسم، األيفل

 6 يف 5 الصتتتتتتتتتتتتتتفحتال، S/PV.8134، املثتتتتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتتتتتتى، انظتتتتتتتتتتتتتتة (103)
 . العوميات( املت داة  وليفيا )ايفلة 7 يف 6 يفالصفحتال )أيفريفغواي( 

 ملليتتد. S/PV.8134 يف S/PV.7967 يف S/PV.7828 يف S/PV.7718 انظتتة (104)
 . 33 العسم، األيفل اجللء انظة، يفاألم  يفالسالم املةأة م  امل دومات م 
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 اجللسات: منطقة وسط أفريقيا
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتتتتدموات ممتتتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - يفالتصتويت )املؤيتديفل العةار
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7718 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  15
2016. 

 عةيتتة األمتتتني ال تتام متتت  احلالتتتة 
يف يفستتتط أفةيعيتتتا يفمتتت  أنرتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتتي لوستتتتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2016/482) 

املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني   
ال تتتتتتتتتتتام لوستتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
يفرئتتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتم 
املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط 
أفةيعيتتتتتتتتتتا يفاألمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
لدجمامتتتتتتتتتتتتتة ا نتصتتتتتتتتتتتتتااية 

 ةيعيالديفل يفسط أف

 39ابملااة مجيتتتتتتتتع املتتتتتتتتدموني  ممتتتتتتتتالً 
 

S/PV.7828 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  7

 2016ايسمرب 

 عةيتتة األمتتتني ال تتام متتت  احلالتتتة 
يف يفستتتط أفةيعيتتتا يفمتتت  أنرتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتتي لوستتتتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2016/996) 

املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني   
ال تتتتتتتتتتام ابلويا تتتتتتتتتتة لوستتتتتتتتتتط 
أفةيعيتتتتتتتا يفرئتتتتتتتيس مكتتتتتتتتب 
األمتتتتتم املتحتتتتتدة اإلنديمتتتتتي 

 لوسط أفةيعيا

املمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتني 
 ال ام ابلويا ة

 

S/PV.7967 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  13

2017 

م متتت  احلالتتتة  عةيتتة األمتتتني ال تتا
يف يفستتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتا يفأنرتتتتتتتتتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتتي لوستتتتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/465) 

املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني   
 ال ام

ثالثتة متت  أمعتتاء اجملدتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يف وليفيتتتتتتتتتتتتا 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -)ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفكازاخستتتتتتتتال(، يفاملمثتتتتتتتل 

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.8134 
/ كتتتتتتتتتتتتانول األيفل  13

 2017ايسمرب 

 عةيتتة األمتتتني ال تتام متتت  احلالتتتة 
يف يفستتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتا يفأنرتتتتتتتتتتت ة 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتتي لوستتتتتتتتتتتتتط أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/995) 

املمثتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني   
 ال ام

 اثوتتال متت  أمعتتاء اجملدتتس
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يف وليفيتتتتتتتتتتتتا 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -)ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
العوميتتتتتتتتتتتات((، يفاملمثتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص لامني ال ام

 

   
 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان - 11

ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   
، يفمخستتتتتتتتتة (105)جدستتتتتتتتة، متتتتتتتت   يوهتتتتتتتتتا اجتمتتتتتتتتاع رفيتتتتتتتتتع املستتتتتتتتتوى 55

تتت  (106)عتتتوات يفافتتتةاا شتتتةقةاجتمامتتتات متتتع ال دتتتدال املستتتا ة   ، يفاحتن
نةارا، مجي ها م  يفاحدا يف مقار الفصل الستا ع مت  ميثتاق األمتم  17

، يفأصتتتدر أر  تتتة  يتتتا ت (107)ي تمتتتد مرتتتةيفع نتتتةار يفاحتتتد يفملاملتحتتتدة، 
__________ 

 انظتتتتة، اجلدستتتتات شتتتتكل متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد. S/PV.7906 انظتتتتة (105)
 . األيفل العسم، الثام اجللء

 /الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  15 يف يونيتتتتتتت/حليتتتتتتةال 29 يف 9 يف اجلدستتتتتتات معتتتتتتدت (106)
 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 6 يف يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتةال 1 يفيف 2016 نتتتتتتتتتوفمرب
 ال دتتتتتدال متتتتع األمتتتتت  جمدتتتتس اجتمتتتتتاع” امل وتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتار يف، 2017
 املةفتتق مت  يفابء ألتف اجلتلأي  احكتام ممال شةقة اايفأفة   عوات املسا ة
 S/PV.7730 يف S/PV.7709 انظتتتتتتة  “(2001) 1353 لدعتتتتتتةار الثتتتتتتام

 . S/PV.8121 يف S/PV.7956 يف S/PV.7809 يف
(107) S/2016/1085 .ةانظ S/PV.7850 ،2 الصفحة . 

 عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتام متتتت  الستتتتواال جوتتتتوب ”رائستتتتية يف مقتتتتار ال وتتتتد 
 2017يف  2016. يفُمعتتتدت أكثةيتتتة اجلدستتتات يف متتتامي “الستتتواال

يف شتتكل محاقتتات. يفيتتةا يف اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتتات متت  
 اجلدسات، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

يفمضافة مىل ذلك، يفاصل أمعاء اجملدس معد مرايفرات غ   
يتتتة لدمجدتتتس  كامتتتل ذيئتتتتت  رتتتال احلالتتتة يف الستتتواال يفيف جوتتتوب رمس

الستتواال  صتتورة موتظمتتة. يفختتالل  دتتك الفتترتة، أيففتتد اجملدتتس   ثتتة مىل 
 . (108)2016أيدول/س تمرب  5مىل  2جووب السواال م  

يفنظة اجملدتس يف  تدتف جوانتب احلالتة يف الستواال يفجوتوب  
حلفتظ الستالم موترتةة  السواال، يف  سيما يف يف ايت ثتالل ممديتات

__________ 

 “  ثتتة جمدتتس األمتت ”، 36ملليتتد متت  امل دومتتات، انظتتة اجلتتلء األيفل، العستتم  (108)
  .“التحعيق يف املوازمات يف عصي احلعائق”يفاجللء السااس، العسم الثام، 

https://undocs.org/ar/S/PV.7718
https://undocs.org/ar/S/PV.7718
https://undocs.org/ar/S/2016/482
https://undocs.org/ar/S/PV.7828
https://undocs.org/ar/S/PV.7828
https://undocs.org/ar/S/2016/996
https://undocs.org/ar/S/PV.7967
https://undocs.org/ar/S/PV.7967
https://undocs.org/ar/S/2017/465
https://undocs.org/ar/S/PV.8134
https://undocs.org/ar/S/PV.8134
https://undocs.org/ar/S/2017/995
https://undocs.org/ar/S/PV.7906
https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/PV.7709
https://undocs.org/ar/S/PV.7730
https://undocs.org/ar/S/PV.7809
https://undocs.org/ar/S/PV.7956
https://undocs.org/ar/S/PV.8121
https://undocs.org/ar/S/2016/1085
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يف املو عة:   ثة األمم املتحدة يف مجهورية جوتوب الستواال، يفال مديتة 
املدتد تتتتة لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف اارفتتتتور، يفنتتتتوة األمتتتتم 

. يفنظتة اجملدتتس أيعتا يف ممتل جلتتال (109)املتحتدة األمويتة املؤنتتتة أل يتي
ال يفيف جوتتتتتتتوب اجلتتتتتتتلاءات متتتتتتت  اهليئتتتتتتتات امل ويتتتتتتتة ابلوضتتتتتتتع يف الستتتتتتتوا

الستتتتواال: فةيتتتتق اخلتتتترباء امل تتتت  جبوتتتتوب الستتتتواال يففةيتتتتق اخلتتتترباء امل تتتت  
. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، يفاصتتل اجملدتتس الوظتتة يف  وفيتت  (110)ابلستتواال
، التتت ي أحتتتال احلالتتتة يف اارفتتتور مىل املدميتتتة (2005) 1593العتتتةار 

  امة لدمحكمة اجلوائية الديفلية. ال
، يفنتتتدنم كتتتل متتت  كيتتتل األمتتتني 2017يف  2016يفيف متتتامي  

ال ام ل مديات حفظ السالم، يفاألمتني ال تام املستامد ل مديتات حفتظ 
الستالم، يفاملمثتل اخلتاص لامتني ال تام ملو عتة جوتوب الستواال يفرئتتيس 
   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف جوتتتوب الستتتواال محاقتتتات مىل اجملدتتتس  رتتتال
احلالتتتتة يف جوتتتتوب الستتتتواال يفحالتتتتة  وفيتتتت  يف يتتتتة ال  ثتتتتة مدتتتتى فتتتترتات 

. يفابإلضتتتتافة مىل ذلتتتتك، استتتتتمع اجملدتتتتس (111)يومتتتتا 90يف  60 يف 30
مىل محاقتتتة متتت  امل  تتتول اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام مىل الستتتواال يفجوتتتوب 
الستتواال، يفرئتتيس الدجوتتة املرتترتكة لدةصتتد يفالتعيتتيم، يفامل  تتول اخلتتاص 

يتتة امل ويتتة ابلتوميتتة مىل جوتتوب الستتواال يفموستتعة لدهيئتتة احلكوميتتة الديفل
املوتتتتتتتدى الرتتتتتتهةي لدوستتتتتتاء  رتتتتتتال الستتتتتتالم يفال مديتتتتتتات السياستتتتتتية يف 
جووب الستواال، يفموظمتة غت  حكوميتة، يف ستياق متدم محتةاز  عتدم 

املت دتتق حبتتل الوتتلاع يف جوتتوب الستتواال.  2015يف  وفيتت  ا فتتاق متتام 
املصتدحة اآلختةي ،  يفاستمع اجملدتس أيعتا مىل محاقتة نتدمها أصتحاب

مبتتت  فتتتيهم يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام لدرتتتؤيفل اإلنستتتانية يفموستتتق اإلغاثتتتة يف 
حتتا ت ال تتوارأل، األمتتم املتحتتدة الستتامية حلعتتوق اإلنستتال يفاملسترتتار 

__________ 

 األفةيعتتتتتي لالحتتتتتاا املدتد تتتتتة ال مديتتتتة يف ايت متتتت  امل دومتتتتتات متتتت  ملليتتتتد (109)
 يف  ثتة أل يي املؤنتة األموية املتحدة األمم نوة يف اارفور يف املتحدة يفاألمم
، األيفل العستتم، ال اشتتة اجلتتلء انظتتة، الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم

 “. السالم حفظ ممديات”
 (2015) 2206 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد (110)

 (2005) 1591 ابلعتةار ممتال املورتاة يفالدجوتة الستواال جوتوب  رال
، التاستتتع اجلتتتلء انظتتتة، موهمتتتا لكتتتل التتتتا ع اخلتتترباء يففةيتتتق الستتتواال  رتتتال
 “. لالدجا”، األيفل العسم

 اثدتتتتتول نتتتتتدنم، (2016) 2327 يف (2015) 2252 ابلعتتتتتةاري  ممتتتتتال (111)
 جلوتتوب ال تتام لامتتني اخلتتاص يفاملمثتتل، الستتالم حفتتظ ممديتتات ماارة متت 

 مدتتتى، يومتتتا 90 يف 60 كتتتل اجملدتتتس مىل محاقتتتة ال  ثتتتة يفرئتتتيس الستتتواال
 قدتتب، (2016) 2304 ابلعتتةار يفممتتال، ذلتتك مىل يفابإلضتتافة. التتتوايل
 نتتوة نرتة حالتة مت  اجملدتس مىل محاقتتة يعتدم أل ال تام األمتني مىل اجملدتس
 . يوما 30 كل اإلنديمية احلماية

اخلتتاص لامتتني ال تتام امل تت  مبوتتع اإلاباة اجلماميتتة، يف ستتياق التتتدذور 
يف ال مديتتتة  الرتتتديد لايفضتتتاع األمويتتتة يفاإلنستتتانية الوامجتتتة متتت  اجلمتتتوا

 السياسية. 
يففيمتتتتا يت دتتتتق جبوتتتتوب الستتتتواال، جتتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

ثتتتالل متتتةات لفتتترتة ستتتتة أشتتتهة، يفستتتوة يفثالثتتتة أشتتتهة، مدتتتى التتتتوايل، 
. يفاختن  اجملدتس أيعتا نتةاري  (112)2018آذار/مارس  15آخةذا حم 

يومتتا يف العتتةار األيفل  14عتت  لو يتتة ال  ثتتة ملتتدة يوصتتال مدتتى اديتتد  
يفيتتتتتوم يفاحتتتتتتد يف العتتتتتتةار الثتتتتتتام، يف ستتتتتتياق املفايفضتتتتتتات مدتتتتتتى عديتتتتتتد 

. يفيف أمعاب اشتداا العتال  ني حكومة جوتوب الستواال (113)الو ية
، نتتتتتةر اجملدتتتتتس، يف 2016يفنتتتتتوات امل ارضتتتتتة يف جتتتتتواب يف اوز/يوليتتتتتت 

، يفمبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  ميثتتاق األمتتم (2016) 2304العتتةار 
املتحتتتتدة، أل  عتتتتتم ال  ثتتتتة نتتتتتوة لدحمايتتتتة اإلنديميتتتتتة  غيتتتتة ا ضتتتتت الع 

. يفاختتتتت  العتتتتةار (114)مبستتتتؤيفلية  تتتتوف   يئتتتتة آموتتتتة يف املديوتتتتة يفمتتتتا حوهلتتتتا
عتاء صوات  ديفل أي صوت م ارت، متع امتوتاع أر  تة أم 11اغد ية 

م  التصويت  س ب امرتات   ض أمعاء اجملدتس مدتى متدم موافعتة 
يفختتتتالل  .(115)حكومتتتتة جوتتتتوب الستتتتواال صتتتتةاحة مدتتتتى يف يتتتتة العتتتتوة
أيدول/ستتت تمرب  4التتلايرة التتتيت نتتتام هبتتتا اجملدتتتس مىل جوتتتوب الستتتواال يف 

، أصتتتدر اجملدتتتس  يتتتا  مرتتترتكا متتتع حكومتتتة جوتتتوب الستتتواال 2016
. يفيف ال يتتتتا ت الةائستتتتية الصتتتتاارة (116)يفافعتتتتت فيتتتتت مدتتتتى نرتتتتة العتتتتوة

ختتالل الفتترتة املرتتمولة ابلتعةيتتة، أمتتةب اجملدتتس متت  انلماجتتت الرتتديد 
مزاء احلالتتة يف جوتتوب الستتواال يفاستتتمةار العتتتال  تتني ال تتةفني يفاألزمتتة 

. يفامتتتا اجملدتتتس األقتتتةاف مىل التعيتتتد (117)اإلنستتتانية الوامجتتتة متتت  ذلتتتك
دتق حبتل الوتلاع يف مجهوريتة جوتوب التام ابلتلاماهتا مبوجب ا  فتاق املت 

السواال، م  خالل مدنة أمور م   يوهتا  وفيت  ا لتتلام الفتوري  ونتف 
مقتتتالق الوتتتار التتتدائم يفمزالتتتة ال وائتتتق التتتيت يواجههتتتا ال تتتامدول يف اجملتتتال 
اإلنستتام لتعتتدمي املستتامدة املوعتت ة لدحيتتاة يفيفنتتف اهلجمتتات التتيت  رتت  

__________ 

 ،5، الفعتتتتةة (2016) 2327، يف 4، الفعتتتتةة (2016) 2304العتتتةارات  (112)
 .1 الفعةة، (2017) 2392 يف

 . 1 الفعةة، (2016) 2326 يف (2016) 2302 العةارال (113)
 . 8 الفعةة، (2016) 2304 العةار (114)
(115) S/PV.7754 ،6 يف 5 يفالصتتتتتتتتتفحتال، الةيفستتتتتتتتي( )ا حتتتتتتتتتتاا 5 الصتتتتتتتتفحة 

 12 يفالصتتفحتال، ال وليفاريتتة( فوتتليفيال )مجهوريتتة 7 يفالصتتفحة، )الصتتني(
 .)مصة( 13 يف

(116) A/71/2 ،95 الفعةة . 
(117) S/PRST/2016/1 ،يف يفالثالثتتتتتتتتتتتتتتة  األيفىل الفعتتتتتتتتتتتتتتةاتل S/PRST/2017/4 ،

 . يفالثالثة يفالثانية األيفىل الفعةات

https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7754
https://undocs.org/ar/A/71/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
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تتتتتد اجملدتتتتتس كتتتتت لك (118)مدتتتتتيهم فتتتتتورا اممتتتتتت لدجهتتتتتوا اإلنديميتتتتتة . يفأكن
 . (119)يفالديفلية لدمعي ندما يف  وفي  ا  فاق

يففيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق  تتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتتتة مدتتتتتتتى جوتتتتتتتوب  
الستتواال، استتتمع اجملدتتس مىل ثتتالل محاقتتات ممالميتتة نتتدنمها رئتتيس 

 رتتتتتتتتال جوتتتتتتتتوب  (2015) 2206الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
، يفجتتتتدنا احلظتتتتة مدتتتتى الستتتتفة يفعميتتتتد األصتتتتول، يفمتتتتدنا (120)الستتتتواال

حليةال/يونيتتتتتتت  30يف يتتتتتتة فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء أر تتتتتتع متتتتتتةنات، آخةذتتتتتتا حتتتتتتم 
، مل ي تمتتتتتتتتتتد 2016كتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتمرب   23. يفيف (121)2018

متتتتتتت التتتتتو ايت املتحتتتتتدة لفتتتتتةت  حظتتتتتة مدتتتتتى  وريتتتتتد مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندن
األسدحة مىل األقةاف املتحار ة يف جووب السواال ل تدم يفجتوا متدا  

. يفشكنك ال ديد مت  أمعتاء اجملدتس (122)كاف م  األصوات املؤيدة
يف جتتتديفى ذتتت ي التتتتدا   لدمعتتتي نتتتدما يف ممديتتتة الستتتالم،   ستتتيما 

 املدتتتتتالف   اهليئتتتتتة احلكوميتتتتتة الديفليتتتتتة امل ويتتتتتة ابلتوميتتتتتةابلوظتتتتتة مىل رأي 
 . (123)ل لك

يففيمتتا يت دتتق  تتدارفور، جتتدا اجملدتتس يف يتتة ال  ثتتة متتة ني لفتترتة  
. (124)2018حليةال/يونيتتتتت  30ستتتتوة يفاحتتتتدة، كانتتتتت آخة تتتتا حتتتتم 

يومتتا، استتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات  رتتال  90 يفالتتت 60 يفموتتد فتترت  التتت
احلالتتة يف اارفتتور نتتدنمها كتتل متت  يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتتظ 

__________ 

(118) S/PRST/2016/1 الفعةة السااستة  يف ،S/PRST/2016/3  الفعتةة األيفىل ،
، الفعتتتتتتتتةة S/PRST/2017/25، الفعتتتتتتتتةة السااستتتتتتتتة  يف S/PRST/2017/4يف 

 اخلامسة. 
(119) S/PRST/2017/4 ،يف الةا  تتتتتتتتتة  الفعتتتتتتتتتةة S/PRST/2017/25 ،الفعتتتتتتتتتةاتل 

 . يفالةا  ة الثالثة
 .  S/PV.7930 يف S/PV.7814 يف S/PV.7628 نظةا (120)
، (2016) 2280 يف  2 يف 1 الفعتتتتتتتةاتل، (2016) 2271 العتتتتتتتةارات (121)

 2353 يف  12 يف 7 الفعتتتتةاتل، (2016) 2290 يف  2 يف 1 الفعتتتتةاتل
 .2 يف 1 الفعةاتل، (2017)

 مديت ي رتت يفمل أمعاء 7  تاييد (S/2016/1085) العةار مرةيفع حظي (122)
 . اجلديفل( )انظة مديت التصويت م  أمعاء 8 يفامتوع أحد

(123) S/PV.7850 ،ا حتتتتتتتتتاا 8 يف 7 يفالصتتتتتتتتفحتال )الصتتتتتتتتني(  7 الصتتتتتتتتفحة( 
 11 يف 10 يفالصتتتتتتتفحتال )اليتتتتتتاابل(  10 يف 9 يفالصتتتتتتفحتال الةيفستتتتتتي( 
 )مجهوريتتتتتة 12 يف 11 يفالصتتتتفحتال )مصتتتتتة(  11 يفالصتتتتفحة )متتتتاليلاي( 

 13 يفالصتتفحتال )أنغتو (  13 يف 12 يفالصتفحتال ال وليفاريتة(  فوتليفيال
 يف جتتتةت التتتيت املوانرتتتات متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد. )الستتتوغال( 14 يف

، الستتتواال جوتتتوب مىل األستتتدحة  وريتتتد مدتتتى حظتتتة فتتتةت  رتتتال اجملدتتتس
 استتتددام  ت دتتب   التتيت التتتدا  ”، الثالتتث العستتم، الستتا ع اجلتتلء انظتتة

 “. امليثاق م  41 لدمااة يففعا، املسدحة العوات
 .  1 الفعةة، (2017) 2363 يف (2016) 2296 العةارال (124)

ألمتتتتني ال تتتتام املستتتتامد ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم، يفاملمثتتتتل الستتتتالم، يفا
اخلتتتاص املرتتترتك  تتتني ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة امل تتت   تتتدارفور 

 2296اخت  اجملدس العتةار  2016يفرئيس ال مدية املدتد ة. يفيف مام 
ابل  العدق مزاء استمةار ان دام األم   ، ال ي أمةب فيت م (2016)

يف اارفتتتور، كمتتتتا يتجدتتتتى ذلتتتتك يف اهلجمتتتات التتتتيت  رتتتتوها اجلمامتتتتات 
املتمتتتتةاة يفنتتتتوات احلكومتتتتة يف ج تتتتل متتتتةة التتتتيت    تتتتلال هتتتتتدا املتتتتدنيني، 

. (125)يفقالتب ال  دتتلم األقتةاف  ونتف مستتمة يفاائتم إلقتالق الوتار
تتتب اجملدتتتس 2017يف  تتتد ذلتتتك  ستتتوة، يف متتتام   2363يف نتتتةاري ، رحن

ابلتحستت  ال تتام يف األيفضتتاع األمويتتة يفابوفتتات مستتتتوايت  (2017)
الترتةيد اجلديتتد يف اارفتتور يفأمتةب متت  العدتتق مت  أنرتت ة امليديرتتيات، 
يفأمةب م  ابل  العدق م  مجدة أمور مت   يوهتا ال تدا اإلمجتايل املعتدر 

مديتتتتول  2.7شتتتتداص املرتتتتةاي  ااخديتتتتا لفتتتترتة قويدتتتتة التتتت ي  ذتتتتل لا
شتتد . يفأذل اجملدتتس  تدفتتيض ال وصتتة ال ستتكةي يفموصتتة الرتتةقة 
التتتا  ني لد مديتتة املدتد تتة يفممتتااة  ةكيتتل يف يتهتتا. يفامتتا اجملدتتس كتت لك 
حكومتتتة الستتتواال مىل التصتتتدي لدتحتتتتدايت ال مديا يتتتة التتتيت  واجههتتتتا 

فامدتتة يف جمتتال ال متتل اإلنستتام، يفأحتتاط ال مديتتة املدتد تتة يفاجلهتتات ال
مدمتتتتا ابملرتتتتايفرات  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفا حتتتتتاا األفةيعتتتتي يفاحلكومتتتتة، 

. يفاستتتتمع اجملدتتتس (126)يف ذلتتتك يفضتتتع استتترتا يجية لددتتتةيفل لد  ثتتتة مبتتتا
أيعتتتتا مىل محاقتتتتتة يفاحتتتتتدة متتتت  رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 

، يفجدنا يف يتة فةيتق اخلترباء متة ني لفترتة ستوة يفاحتدة (2005) 1591
يفيف  (127)2018آذار/متتتتتارس  12يف كتتتتتل متتتتتةة، يفكتتتتتال آخةذتتتتتا حتتتتتم 

ستتتتياق املوانرتتتتات التتتتيت أجةاذتتتتا اجملدتتتتس ختتتتالل  دتتتتك الفتتتترتة، أمتتتتةب 
أمعتتاء اجملدتتس متت  يفجهتتات نظتتة  تدفتتة  رتتال ممكانيتتة فتتةت  تتدا   

 . (128)عار ابملوارا ال  ي ية م  اارفورمضافية ضد ا 
، التتتت ي امتتتتا فيتتتتت اجملدتتتتس (2005) 1593يفممتتتال ابلعتتتتةار  

الديفليتتتة مىل  عتتتدمي  عةيتتتة كتتتل ستتتتة  اجلوائيتتتة املدميتتتة ال امتتتة لدمحكمتتتة
ة، ا ستانا متع املمارستة املت  تة، محاقتة مىل أشهة، ندنمت املدمية ال ام

يفمتتتتتتة ني يف متتتتتتام  2016اجملدتتتتتتس كتتتتتتل ستتتتتتتة أشتتتتتتهة، متتتتتتة ني يف متتتتتتام 
. يفأشتتتارت يف اإلحاقتتتات اإلمالميتتتة التتتيت نتتتدنمتها مىل أنرتتت ة 2017

__________ 

 .  11 يفالفعةة، الدي اجة م  السااسة الفعةة، (2016) 2296 العةار (125)
 متتتتتتتت  مرتتتتتتتتةة يفاخلامستتتتتتتتة ال اشتتتتتتتتةة الفعتتتتتتتتةاتل، (2017) 2363 العتتتتتتتتةار (126)

 . املو وق م  40 يف 33 يف 7 يف 5 يف 2 يفالفعةات الدي اجة
 . 1 الفعةة، (2017) 2340 يف (2016) 2265 العةارال (127)
(128) S/PV.7619 4يف  3)ا حتتتاا الةيفستتي(  يفالصتتفحتال  3يف  2، الصتتفحتال 

 )مجهورية فوليفيال ال وليفارية(. 4)الو ايت املتحدة(  يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PV.7628
https://undocs.org/ar/S/PV.7814
https://undocs.org/ar/S/PV.7930
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/1085
https://undocs.org/ar/S/PV.7850
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1593%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7619
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احملكمتتتة فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف اارفتتتور. يفأمة تتتت املدميتتتة ال امتتتة متتت  
ايفلتتتتتة  13ل يف أستتتتفها لتعتتتتامس اجملدتتتتتس حيتتتتال متتتتدم امتثتتتتتال الستتتتواا

أختتةى متتت  التتتديفل األمعتتاء لتوفيتتت  أيفامتتتة ملعتتاء العتتت ض الصتتتاارة متتت  
 .(129)احملكمة

يفأختتتت ا، فيمتتتتا يت دتتتتق ا يتتتتي يفاحلتتتتديفا  تتتتني الستتتتواال جوتتتتوب  
السواال، استمع اجملدتس مىل محاقتة يفاحتدة ختالل  دتك الفترتة نتدنمها 

يفمتدنا . (130)األمني ال ام املسامد لستيااة العتانول يفاملؤسستات األمويتة
__________ 

(129) S/PV.7710 ،يف  5-2 الصتتتتتتتفحات S/PV.7833 ،6-2 الصتتتتتتتفحات .
S/PV.7963 ،يف  5-2 الصفحات S/PV.8132 ،6-2 الصفحات  . 

(130) S/PV.8078 ،4-2 الصفحات . 

اجملدتتس يف يتتة العتتوة األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي أر تتع متتةات لفتترتة ستتتة أشتتهة  
. يفمبوجتتتب العتتتةار (131)2018أاير/متتتايو  15كتتتل متتتةة، آخةذتتتا حتتتم 

، أمةب اجملدس م  ابل  ندعت م  التاخة يف  ف يتل (2017) 2386
كة لةصد احلديفا يفالتحعق موها  ف تيال كتامال، يفنتةر اديتد اآللية املررت 

يف يتتة العتتوة األمويتتة امتتم اآلليتتة لفتترتة أختت ة متتدهتا مخستتة أشتتهة حتتم 
م  مذا اختتتتت ت األقتتتتةاف التتتتتدا   احملتتتتتداة  2018نيستتتتال/أ ةيل  15

 .(132)م  العةار 9امل يوة يف الفعةة 
__________ 

 2352 يف، (2016) 2318 يف، (2016) 2287 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (131)
 . 1 الفعةة، (2017) 2386 يف، (2017)

 . 9 يف 8 يف 2 الفعةات، (2017) 2386 العةار (132)
 

 وب السوداناجللسات: تقارير األمني العام عن السودان وجن
اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7608 

 كتتانول الثتتام/  25
 2016يواية 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 

املتحتتتتدة يف األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم 
 (S/2015/1027اارفور )

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  السواال 
 ل مديات حفظ السالم

  مجيع املدموني 

S/PV.7619 
 شتتتتتتتتت اط/فرباية 10

2016 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/123 )  

اثوتتتتتال متتتتتت  أمعتتتتتتاء   السواال
اجملدتتس )أيفريفغتتواي، 
 يففوتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتة

ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة((،  -
 يفالسواال

 (2016) 2265العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7628 
شتتتتتتتتت اط/فرباية  19

2016 

كتتتتتتتتانول   22رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2016الثام/يوتتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
فةيتتتتق اخلتتتتترباء  رتتتتتال جوتتتتتوب 
الستتتواال املورتتتا ممتتتال  عتتتةار 

 2206ألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ا
(2015) (S/2016/70 ) 

 عةية األمني ال ام م  جووب 
 (S/2016/138السواال )

جووب  
 السواال

رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املرتتتتترتكة 
لدةصتتد يفالتعيتتيم، يف ئتتتب 
املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام ل  ثتتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة يف جوتتتتتتتتتتتتتتتوب 
الستتواال، يفاألمتتني ال تتام 
 املسامد حلعوق اإلنسال

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

، )أ()الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال(  
 )ب(املدموي  يفمجيع 

 

S/PV.7639 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2

2016 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/200 )  

اثوتتتتتال متتتتتت  أمعتتتتتتاء   
اجملدتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتي يفالتتتتتو ايت 
 املتحدة األمةيكية(

 (2016) 2271العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7650 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتارس  17
2016 

     S/PRST/2016/1 

S/PV.7663 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتارس  31

2016 

جووب   
 السواال

رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املرتتتتترتكة 
ل لدةصتتد يفالتعيتتيم، يفاملمثتت

اخلتتتتتتتاص لامتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
يفرئتتتتتتتتتتتيس   ثتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم 

مجيع املدموني 
  )ل(

https://undocs.org/ar/S/PV.7710
https://undocs.org/ar/S/PV.7833
https://undocs.org/ar/S/PV.7963
https://undocs.org/ar/S/PV.7963
https://undocs.org/ar/S/PV.8132
https://undocs.org/ar/S/PV.8078
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7608
https://undocs.org/ar/S/PV.7608
https://undocs.org/ar/S/2015/1027
https://undocs.org/ar/S/PV.7619
https://undocs.org/ar/S/PV.7619
https://undocs.org/ar/S/2016/123
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7628
https://undocs.org/ar/S/PV.7628
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/70
https://undocs.org/ar/S/2016/138
https://undocs.org/ar/S/PV.7639
https://undocs.org/ar/S/PV.7639
https://undocs.org/ar/S/2016/200
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7650
https://undocs.org/ar/S/PV.7650
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PV.7663
https://undocs.org/ar/S/PV.7663
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اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة يف جوتتتتتتتتتتتتتتتوب        
الستتواال، يفيفكيتتل األمتتني 
ال تتام لدرتتؤيفل اإلنستتانية 
يفموستتتتتتتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
حا ت ال وارأل، يف ئ تة 
مفتتتتتوت األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
 السامي حلعوق اإلنسال

S/PV.7666 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  6

2016 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 (S/2016/268اارفور )

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  السواال 
 ل مديات حفظ السالم

  مجيع املدموني 

S/PV.7667 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  7

2016 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  (S/2016/322 )  

 (2016) 2280العةار    
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PRST/2016/3 

S/PV.7678 
نيستتتتتتتتال/أ ةيل  26

2016 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
املستتامدة التعويتتة املعدمتتتة مىل 
مفوضتتتتتتتية ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي 
يفمىل حكومة الوحتدة الوقويتة 
ا نتعاليتتتتتتة متتتتتت  أجتتتتتتل  وفيتتتتتت  
الفصتل اخلتتامس مت  ا  فتتاق 
املت دق حبل الولاع يف مجهورية 
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال 

(S/2016/328 ) 
 عةية األمني ال ام م  جووب 

 (S/2016/341السواال )

جووب  
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
 ل مديات حفظ السالم

  مجيع املدموني 

S/PV.7691 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  12

2016 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
 (S/2016/353يف أ يي )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/435 )  

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت    السواال
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

ستتتتي(، )ا حتتتتتاا الةيف 
 يفالسواال

 (2016) 2287العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7702 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  31
2016 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/493 )  

جووب 
 السواال

ثالثتتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتي، يفمصتتتتتتتتة، 
يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 

 يفجووب السواال

 (2016) 2290العةار 
15-0-0 

 فصل السا ع()اختا  مبوجب ال

S/PV.7710 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  9

2016 

املدميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السواال  
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7716 
حليةال/يونيتتتتتتتت  14

2016 

 حليتتتتتتتتةال/ 8رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت   2016يونيتتتتتتتت 

األمني ال ام مىل رئيس جمدس 
 ( S/2016/510األم  )

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  السواال 
 السالم ل مديات حفظ

  مجيع املدموني 

S/PV.7728 
حليةال/يونيتتتتتتتت  29

2016 

 حليتتتتتتتتةال/ 8رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة متتتتتتت   2016يونيتتتتتتتت 

األمني ال ام مىل رئيس جمدس 
 (S/2016/510األم  )

 مرتتةيفع نتتةار معتتدم
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/580 )  

ستتتتتتتتة أمعتتتتتتتاء متتتتتتت    السواال
، )ا(أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس

 يفالسواال

 (2016) 2296العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/PV.7666
https://undocs.org/ar/S/PV.7666
https://undocs.org/ar/S/2016/268
https://undocs.org/ar/S/PV.7667
https://undocs.org/ar/S/PV.7667
https://undocs.org/ar/S/2016/322
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/ar/S/PV.7678
https://undocs.org/ar/S/PV.7678
https://undocs.org/ar/S/2016/328
https://undocs.org/ar/S/2016/341
https://undocs.org/ar/S/PV.7691
https://undocs.org/ar/S/PV.7691
https://undocs.org/ar/S/2016/353
https://undocs.org/ar/S/2016/435
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7702
https://undocs.org/ar/S/PV.7702
https://undocs.org/ar/S/2016/493
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7710
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https://undocs.org/ar/S/PV.7716
https://undocs.org/ar/S/PV.7716
https://undocs.org/ar/S/2016/510
https://undocs.org/ar/S/PV.7728
https://undocs.org/ar/S/PV.7728
https://undocs.org/ar/S/2016/510
https://undocs.org/ar/S/2016/580
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7737 

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  13
2016 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال 

(S/2016/552) 

جووب  
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
 ل مديات حفظ السالم

  مجيع املدموني 

S/PV.7751 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  29

2016 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال 

(S/2016/552) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/660 )  

أر  تتتتتتتتة أمعتتتتتتتتاء متتتتتتتت    
دتتتتتتتتتتتتتتتتتس أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجمل

)أيفريفغتتواي، يفالصتتني، 
يفمصتتتتتتتتتة، يفالتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة األمةيكية(

  (2016) 2302العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7754 
 آب/أغس س 12

2016 

ار معتتدم مرتتةيفع نتتة  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/705 )  

جووب 
 السواال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتس، يفجوتتتتتتتتتوب 

 السواال

 (2016) 2304العةار 

 )ه(11-0-4
 ع()اختا  مبوجب الفصل السا 

S/PV.7781 
  رتتتتتتتتتةي  األيفل/ 4

 2016أكتو ة 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 (S/2016/812اارفور )

ام يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتت السواال 
 ل مديات حفظ السالم

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغواي(، يفمجيع   
 املدموي  

 

S/PV.7810 
  رةي  الثتام/ 15

 2016نوفمرب 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
 (S/2016/864يف أ يي )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  (S/2016/960 )  

جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال، 

 يفالسواال

 (2016) 2318العةار  مجيع املدموني  

15-0-0 
 لسا ع()اختا  مبوجب الفصل ا

S/PV.7814 
  رةي  الثتام/ 17

 2016نوفمرب 

 عةيتة األمتتني ال تام متت  جوتتوب 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتواال )لدفتتتتتتتتتتتتتتتتتترتة متتتتتتتتتتتتتتتتتت  

آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س مىل  12
 رتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتو ة  25

2016) (S/2016/950) 
خلتتتاص لامتتتني ال تتتام التعةيتتتة ا

متتتتتت  استتتتتتت ةات يف يتتتتتتة   ثتتتتتتة 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف جوتتتتتتتتوب 

 (S/2016/951السواال )
 رتتتتتتتةي   15رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهة  2016الثام/نوفمرب 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
فةيتتتتتق اخلتتتتترباء امل تتتتت  جبوتتتتتوب 
الستتتواال املورتتتا ممتتتال  عتتتةار 

 2206س األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(2015) (S/2016/963) 

جووب  
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام 
ل مديتتات حفتتظ الستتالم، 
يفاملمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني 
ال تام، يفاملسترتار اخلتتاص 
لامتتتني ال تتتام امل تتت  مبوتتتع 

 اإلاباة اجلمامية

معتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتت   14
، )يف(أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس

يفجوتتتتوب الستتتتواال، 
يفاملمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص، 

 ترار اخلاصيفاملس

 

S/PV.7833 
 كتتتتتانول األيفل/  13

 2016ايسمرب 

املدميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  السواال  
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7838 
 يفل/كتتتتتانول األ  15

 2016ايسمرب 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/1061 )  

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

 )ا حتاا الةيفسي(

 (2016) 2326العةار 
15-0-0 
   مبوجب الفصل السا ع()اختا 

S/PV.7840 
 كتتتتتانول األيفل/  16

 2016ايسمرب 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/1066 )  

جووب 
 السواال

معتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتت   12 
، ز()أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس
 يفجووب السواال

 (2016) 2327العةار 

15-0-0 
 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7846 

 كتتتتتانول األيفل/  19
 2016ايسمرب 

جووب   
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتانية  لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل

يفموستتتتتتتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 حا ت ال وارأل

األمتني ال تتام، يفأر  تتة 
متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتي، 
يفأيفريفغواي، يففةنسا، 
يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتة(، يفمجيتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.7850 
 كتتتتتانول األيفل/  23

 2016ايسمرب 

ةار معتتدم مرتتةيفع نتت 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/1085 )  

جووب 
 السواال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتس، يفجوتتتتتتتتتوب 

 السواال

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار مل ي تمتتتتتتتتتتد 
(S/2016/1085) 
 )ح(7-0-8

S/PV.7860 
 كتتانول الثتتام/  12

 2017يواية 

 رتتتتتتتةي   28رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
 2016األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتة متت  األمتتني ال تتام مىل 
رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2016/915) 
 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  

حتتتتتتتتتاا ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لال
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 (S/2016/1109اارفور )

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  السواال 
 ل مديات حفظ السالم

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغواي(، يفمجيع   
 املدموي  

 

S/PV.7878 
/فرباية شتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط 8

2017 

كتتتتتتتتتتتانول   9رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2017الثام/يوتتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
رئتتتتتتتيس جلوتتتتتتتة جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 1591املوراة ممال ابلعتةار 
 رتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتواال  (2005)
(S/2017/22) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/109 )  

 (2017) 2340العةار  السواال  السواال
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7906 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتارس  23

2017 

 عةية األمني ال ام م  جووب 
الستتتتتتتتواال )متتتتتتتت  الفتتتتتتتترتة متتتتتتتت  

كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتمرب  16
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  1مىل  2016
2017( )S/2017/224) 

جووب  
 السواال

كة رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املرتتتتترت 
لدةصد يفالتعييم، يفموسعة 
املوتتدى الرتتهةي لدوستتاء 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم 
يفال مديتتتتتتتتتتات السياستتتتتتتتتتية 

 يف جووب السواال

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، يفمجيتتتتتتع )ط(اجملدتتتتتتس
 املدموني 

S/PRST/2017/4 

S/PV.7912 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  4

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 (S/2017/250اارفور )

املمثتتتتل اخلتتتتاص املرتتتترتك  السواال 
لد مدية املدتد ة لالحتاا 
ة األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتد

 يف اارفور

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7930 
نيستتتتتتتتال/أ ةيل  25

2017 

 نيستتتتتال/ 17رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
موجهتتتتتتة متتتتتتت   2017أ ةيتتتتتتل 

األمني ال ام مىل رئيس جمدس 
 (S/2017/328األم  )

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني   
 ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، املمثتتتتتتل )ب(اجملدتتتتتتس

 اخلاص لامني ال ام

 

S/PV.7939 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  15

2017 

 عةيتتتتتة ختتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام 
متتتتتتت  استتتتتتتت ةات يف يتتتتتتتة نتتتتتتتوة 
األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة 

 (S/2017/293أل يي )
 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 

 (S/2017/312يف أ يي )

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/412 )  

جووب 
السواال، 
 يفالسواال

معتتتتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتتتتت   11 
، )ي(أمعتتتاء اجملدتتتتس
 يفمجيع املدموني 

 (2017) 2352العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7948 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24
2017 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/444 )  

 (2017) 2353العةار    
15-0-0 

 فصل السا ع()اختا  مبوجب ال
S/PV.7950 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24
2017 

جووب   
 السواال

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
 ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ك(

 

S/PV.7963 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  8

2017 

املدميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  لالسواا  
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7969 
حليةال/يونيتتتتتتتت  14

2017 

التعةيتتتتتتتتتتتتتة اخلتتتتتتتتتتتتتاص لتتتتتتتتتتتتتةئيس 
مفوضتتتتتتتية ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي 
يفاألمتتني ال تتام لامتتم املتحتتدة 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةات 

لد مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتا يجي
املدتد تتتتتتة لالحتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي 
يفاألمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف اارفتتتتتتتور 

(S/2017/437) 

األمتتتتتتني ال تتتتتتام املستتتتتتامد  السواال 
 ل مديات حفظ السالم

اثوتتتتتال متتتتتت  أمعتتتتتتاء 
اجملدتتس )أيفريفغتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميات((، يفمجيع 

 املدموي 

 

S/PV.7982 
حليةال/يونيتتتتتتتت  21

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتوب الستتواال )متت  الفتترتة 

آذار/متتتتتتارس  2املمتتتتتتتدة متتتتتت  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  1مىل 

2017( )S/2017/505) 

جووب  
 السواال

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  يفكيتتتتتتتتتتتل
ل مديات حفظ السالم، 
يفامل  تتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتاص مىل 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتواال يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

 السواال

ثالثتتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء 
اجملدتتتتتس )أيفريفغتتتتتواي 
 -يف وليفيتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتة 

املت تتداة العوميتتات( 
يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(، 

 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7989 
حليةال/يونيتتتتتتتت  29

2017 

ةيتتتتتتتتتتتتتة اخلتتتتتتتتتتتتتاص لتتتتتتتتتتتتتةئيس التع
مفوضتتتتتتتية ا حتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي 
يفاألمتتني ال تتام لامتتم املتحتتدة 
 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةات 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتا يجي لد مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املدتد تتتتتتة لالحتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي 
يفاألمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف اارفتتتتتتتور 

(S/2017/437) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/553 )  

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت    السواال
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 
)املمدكتتة املتحتتدة(، 

 يفالسواال

 (2017) 2363العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.8008 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  20

2017 

جووب   
 السواال

األمتتتتتتني ال تتتتتتام املستتتتتتامد 
ل مديات حفظ السالم، 
يفرئتتتيس الدجوتتتة املرتتترتكة 

 لدةصد يفالتعييم

معتتتتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتتتتت   14
، )ل(أمعتتتتاء اجملدتتتتس
يفمجيع املدموني 

 )م(

 

S/PV.8030 
 أغس سآب/ 24

2017 

جووب   
 السواال

األمتتتتتتني ال تتتتتتام املستتتتتتامد 
ل مديات حفظ السالم، 
يفامل  تتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتاص مىل 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتواال يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 
السواال، يفرئيس الدجوتة 
 املررتكة لدةصد يفالتعييم

أر  تتتتتتة متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتواي 
 -يف وليفيتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتة 

املت تتتداة العوميتتتتات( 
يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
يفاليتتتتتتتتتتاابل(، يفمجيتتتتتتتتتتع 

 )ل(وي املدم

 

S/PV.8050 
أيدول/ستتت تمرب  14

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 ( S/2017/746اارفور )
 

املمثتتتتل اخلتتتتاص املرتتتترتك  السواال 
لد مدية املدتد ة لالحتاا 
األفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة 

 يف اارفور

اثوتتتتتتتتال متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتة 

املت تتداة العوميتتات((، 
 يفمجيع املدموي 
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 مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول 
 السالم واألمن الدوليني جملس األمن عن صون

 

 

39 18-12959 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

 آب/ 30رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة        
موجهتتتتتتتتتة  2017أغستتتتتتتتت س 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
 (S/2017/747األمني ال ام )

S/PV.8056 
أيدول/ستتت تمرب  26

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتوب الستتواال )لدفتترتة متت  

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مىل  2
( 2017أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتت تمرب  1
(S/2017/784) 

جووب  
 السواال

املمثتتتتتتل اخلتتتتتتاص لامتتتتتتني 
ال تتتتتتتام، يفرئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتة 
 املررتكة لدةصد يفالتعييم

معتتتتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتتتتت   12
، )س(أمعتتتاء اجملدتتتس
يفمجيع املدموني 

 )ع(

 

S/PV.8071 
  رتتتةي  األيفل/ 17

 2017أكتو ة 

جووب   
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
 ل مديات حفظ السالم

ثالثتتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتس )مثيو يتتتتتتتتتتتتتا 
يفأيفريفغتتواي يف وليفيتتتا 

املت تتتتتتتداة  -)ايفلتتتتتتتة 
العوميات((، يفمجيع 

 املدموي 

 

S/PV.8078 
  رتتتةي  األيفل/ 26

 2017أكتو ة 

احلالتة   عةية األمني ال ام مت 
 S/2017/870يف أ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي )

 (S/2017/870/Corr.1 يف

جووب  
السواال، 
 يفالسواال

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتامد 
لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيااة العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 
يفاملؤسستتتتتتتتتتتتتتتات األمويتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص مىل 
 السواال يفجووب السواال

اثوتتتتتتتال متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتس )أيفريفغتتتتتواي، 

 -ليفيتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتة يف و 
املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتات((، يفمجيتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8101 
  رةي  الثتام/ 15

 2017نوفمرب 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/951 )  

جووب 
ل، السواا

 يفالسواال

اثوتتتتتتتال متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء  
مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتا   اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس )

يفالتتو ايت املتحتتدة(، 
 املدموي  يفمجيع 

 (2017) 2386العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.8103 

  رةي  الثتام/ 15
 2017نوفمرب 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 (S/2017/907اارفور )

األمتتتتتتني ال تتتتتتام املستتتتتتامد  السواال 
 ل مديات حفظ السالم

اثوتتتتتتتتال متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتواي، 

 -فيتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتة يف ولي
املت تتداة العوميتتات((، 

 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8115 
  رةي  الثتام/ 28

 2017نوفمرب 

األمتتتتتتني ال تتتتتتام املستتتتتتامد    
 ل مديات حفظ السالم

مجيع أمعتاء اجملدتس، 
يفاألمني ال ام املسامد 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

 

S/PV.8123 
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  7

 2017ايسمرب 

معتتتتتتتو يفاحتتتتتتتد متتتتتتت      
أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس 

 )ف()أيفكةانيا(

 

S/PV.8124 
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  7

 2017ايسمرب 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتوب الستتواال )لدفتترتة متت  

 تمرب مىل أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 2
 رتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  14

2017( )S/2017/1011) 

جووب  
 السواال

يفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام 
ل مديتتات حفتتظ الستتالم 
يفيفكيتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
حتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتوارأل، 

 يفامل  تتول اخلتتاص لدهيئتتتة
لديفليتتة امل ويتتة احلكوميتتة ا
مىل جوتتتتتتتتتتتتتوب    ابلتوميتتتتتتتتتتتتتة
 السواال

اثوتتتتتال متتتتتت  أمعتتتتتتاء 
اجملدتتس )أيفريفغتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميات((، يفمجيع 

 )ص(املدموي 
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https://undocs.org/ar/S/PV.8056
https://undocs.org/ar/S/PV.8056
https://undocs.org/ar/S/2017/784
https://undocs.org/ar/S/PV.8071
https://undocs.org/ar/S/PV.8071
https://undocs.org/ar/S/PV.8078
https://undocs.org/ar/S/PV.8078
https://undocs.org/ar/S/2017/870
https://undocs.org/ar/S/2017/870/Corr.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8101
https://undocs.org/ar/S/PV.8101
https://undocs.org/ar/S/2017/951
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8103
https://undocs.org/ar/S/PV.8103
https://undocs.org/ar/S/2017/907
https://undocs.org/ar/S/PV.8115
https://undocs.org/ar/S/PV.8115
https://undocs.org/ar/S/PV.8123
https://undocs.org/ar/S/PV.8123
https://undocs.org/ar/S/PV.8124
https://undocs.org/ar/S/PV.8124
https://undocs.org/ar/S/2017/1011


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 40 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ة ابملاا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8132 

 كتتتتتانول األيفل/  12
 2017ايسمرب 

املدميتتة ال امتتة لدمحكمتتة  السواال  
 وائية الديفليةاجل

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8135 
 كتتتتتانول األيفل/  14

 2017ايسمرب 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
جوتتوب الستتواال )لدفتترتة متت  

أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب مىل  2
 رتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  14

2017( )S/2017/1011) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/1045 )  

 (2017) 2392العةار    
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PRST/2017/25 

 
  رال جووب السواال. (2015) 2206 كدنم اثنل السوغال  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  )أ( 
 ثتة األمتم املتحتدة شارك يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو رئيس الدجوة املررتكة لدةصد يفالتعييم م  أايس أاباب، يف ئب املمثل اخلاص لامني ال تام ل  )ب( 

 يف جووب السواال م  جواب، يفاألمني ال ام املسامد حلعوق اإلنسال م  غوما.
 ا جتماع م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جواب.شارك املمثل اخلاص لامني ال ام يف  )ل( 
 ال وليفارية(، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية. -ا حتاا الةيفسي، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية  )ا( 
ل، يففةنسا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرتمالية، يفنيوزيدوتدا، يفالتو ايت مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغا املؤيديفل: )ه( 

 .ال وليفارية(، يفمصة -ا حتاا الةيفسي، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية  املمتو ول م  التصويت:املتحدة األمةيكية، يفالياابل  يف
ال وليفارية(، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحتدة لربي انيتا ال ظمتى  -يفغواي، يفأيفكةانيا، يفالصني، يففةنسا، يففوليفيال )مجهورية ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأنغو ، يفأيفر  )يف( 

عتةار وتة املورتاة ممتال ابليفأيةلودا الرمالية، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل. يف كدنم اثنل السوغال )رئيسة جمدس األم (  صفتت رئتيس الدج
  رال جووب السواال. (2015) 2206

ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملمدكتتة  -ا حتتتاا الةيفستتي، يفمستت انيا )رئيستتة جمدتتس األمتت (، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفالستتوغال، يفالصتتني، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )ز( 
 .يا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة األمةيكيةاملتحدة لربي ان

مةيكيتتتتة  مستتتت انيا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتا، يففةنستتتتا، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة لربي انيتتتتا ال ظمتتتتى يفأيةلوتتتتدا الرتتتتمالية، يفنيوزيدوتتتتدا، يفالتتتتو ايت املتحتتتتدة األ املؤيتتتتديفل: )ح( 
 .ال وليفارية(، يفماليلاي، يفمصة، يفالياابل -يفأنغو ، يفالسوغال، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية  ا حتاا الةيفسي، املمتو ول م  التصويت:يف

جيتتة  يفمثنتتل مثنتتل املمدكتتة املتحتتدة )رئيستتة جمدتتس األمتت ( يفزيتتة خارجيتهتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفشتتؤيفل الكموولتتث  يفمثَّتتل مصتتة يفالستتويد يفزيةاذتتا لدرتتؤيفل اخلار  )ط( 
اخلارجية فيها  يفمثنتل مي اليتا يفكيتل يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل التديفيل  يفمثنتل كازاخستتال اثندهتا التدائم لتدى ا حتتاا مثيو يا يفزية الديفلة لدرؤيفل 

 األفةيعي.
دا الرتتمالية، يفالتتو ايت ا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفمي اليتتا، يفالستتوغال، يفالصتتني، يففةنستتا، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا ال ظمتتى يفأيةلوتت )ي( 

 املتحدة األمةيكية، يفالياابل. يف كدنم اثل مي اليا ابسم مي اليا يفالسويد.
 شارك املمثل اخلاص لامني ال ام يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جواب. )ك( 
ت تتداة العوميتتات(، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفالصتتني )رئيستتة جمدتتس األمتت (، امل -ا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يف وليفيتتا )ايفلتتة  )ل( 

 يففةنسا، يفكازاخستال، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل.
 م  جواب. شارك رئيس الدجوة املررتكة لدةصد يفالتعييم يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو )م( 
 مدى التوايل. شارك امل  ول اخلاص لامني ال ام يفرئيس الدجوة املررتكة لدةصد يفالتعييم يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  أايس أاباب، يفجواب، )ل( 
صتتتني، يففةنستتتا، يفكازاخستتتتال، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتويد، يفال -ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة  (س) 

 لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتحدة األمةيكية، يفالياابل.
 شارك رئيس الدجوة املررتكة لدةصد يفالتعييم يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جواب. )ع( 
  رال السواال. (2005) 1591اة ممال ابلعةار  كدنم اثنل أيفكةانيا  صفتت رئيس الدجوة املور )ف( 
 يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  أايس أاباب.   لدهيئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتوميةشارك امل  ول اخلاص  )ص( 
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 توطيد السالم يف غرب أفريقيا - 12
، معتتتد اجملدتتتس مرتتتة 2017مىل  2016ختتتالل الفتتترتة متتت   

جدستتات، يفاختتت  نتتةارا يفاحتتدا، يفأصتتدر مخستتة  يتتا ت رائستتية يف مقتتار 
، يفذتتتتت ي زاياة يف “ وقيتتتتتد الستتتتتالم يف غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا”ال وتتتتتد امل وتتتتتول 

أنرتتتت ة اجملدتتتتتس مبعتتتتتدار ثالثتتتتتة أضتتتت اف معارنتتتتتة ابلستتتتتوتني الستتتتتا عتني 
 ي مليتتد متت  امل دومتتات . يفيتتةا يف اجلتتديفل أا(133)(2014-2015)

 .(134)م  اجلدسات، مبا يف ذلك م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج
يفيفافتتق جمدتتس األمتت  مدتتى  وصتتية األمتتني ال تتام  تتدمج مكتتتب  

مكتتب األمتم املتحتدة امل  وثة اخلاصتة لامتني ال تام ملو عتة الستاحل متع 
لغتتتتةب أفةيعيتتتتا إلنرتتتتاء مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة لغتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمو عتتتتة 

، 2016اوز/يوليتتتتتتت  28. يفيف  يتتتتتتال رائستتتتتتي صتتتتتتدر يف (135)الستتتتتتاحل
رحتتب اجملدتتس  تتدمج املكت تتني يفأشتتار مىل أنتتت يو غتتي ضتتمال ماارة ذيكتتل 

 .(136)مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا يفمو عة الساحل ماارة موحندة
يفختتتتالل ذتتتت ي الفتتتترتة، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتات نتتتتدنمها  

املمثل اخلاص لامني ال ام يفرئيس مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا 
يفمو عتتتتتة الستتتتتاحل، التتتتت ي متتتتتةت  عتتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام  رتتتتتال آختتتتتة 
الت تتتتتتتتتتتورات يفا عاذتتتتتتتتتتتات السياستتتتتتتتتتتية يف غتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتة 

التيت ي ت هلا املكتتب  غيتة   ليتل  . يفأ تةزت التعتارية اجلهتوا(137)الساحل
األنر ة اجلارية يف جما ت موع نروب الولامات يفالوساقة يفاملستامي 
احلميتتدة، يفالت تتايفل ايفل اإلنديمتتي يفاإلنديمتتي ملواجهتتة األخ تتار ال تتا ةة 
لدحديفا يفاألخ ار الرامدة اليت هتتدا الستالم يفاألمت ، يفجمتا ت   ليتل 

يفحعتوق اإلنستال يف  متيم مةامتاة احلكم الةشيد يفاحرتام ستيااة العتانول 
. يفمضتافة مىل (138)املوظور اجلوسام يف عدمي الدمم لدم اارات اإلنديمية

ذلتتتك، نتتتدنم املمثتتتل اخلتتتاص ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات م دومتتتات 
مستتتتكمدة مىل اجملدتتتس متتت  التعتتتدم احملتتتةز يف  وفيتتت  استتترتا يجية األمتتتتم 

__________ 

 اجلتتتتتلء، 2015-2014املةجتتتتتع، مدحتتتتتق  انظتتتتتة، امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد (133)
 “. أفةيعيا غةب يف السالم  وقيد”، 12 العسم، األيفل

 يتدتتتت  يفمل جدستتتتات ثتتتتالل اجملدتتتتس معتتتتد، 2015 يف 2014 متتتتامي يف (134)
 .نةار أي فيها

 . S/2016/89 يف S/2016/88 انظة (135)
(136) S/PRST/2016/11 ،الثانية الفعةة . 
(137) S/2015/1012 يف S/2016/566 يف S/2016/1072 يف S/2017/563. 
يفمو عتتة  ملليتتد متت  امل دومتتات متت  يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة لغتتةب أفةيعيتتا (138)

 .“ال  ثات السياسية اخلاصة”الساحل، انظة اجللء ال اشة، العسم الثام، 

 تتايفل الوثيتتق متتع التتديفل املتحتتدة املتكامدتتة ملو عتتة الستتاحل، يفذلتتك ابلت
        .(139)األمعاء يفاملوظمات اإلنديمية يفاجلهات امل وية األخةى

تتتتل أمعتتتتاء اجملدتتتتس يف متتتتدايف هتم مدتتتتى   تتتتور ا عاذتتتتات   يفركن
السياستتتية يفاإلااريتتتة يفاألمويتتتة يفا جتماميتتتة يفا نتصتتتااية يفاإلنستتتانية يف 
غتتتتتةب أفةيعيتتتتتا يفمو عتتتتتة الستتتتتتاحل، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك األممتتتتتال اإلرذا يتتتتتتة 

ة مىل  وكتتتتو حتتتتةام يفاملوظمتتتتات األختتتتةى، يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة متتتترب املوستتتتو 
الوقويتتتتة يفغ ذتتتتا متتتت  التهديتتتتدات املرتتتترتكة احملدنتتتتة ابلستتتتالم يفاألمتتتت . 
يفركتتلت املوانرتتات يف اجملدتتس مدتتى  وفيتت  يف يتتة مكتتتب األمتتم املتحتتدة 
لغتتتةب أفةيعيتتتا يفمو عتتتة الستتتاحل يف  ثتتتة املمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام. 

املتمثتتتتل يف ا نتدتتتتاابت يف وصتتتتيب حكومتتتتة  يف نتتتتأ اجملدتتتتس التحتتتتدي
جديتتتدة يف ال ديتتتد متتت   دتتتدال املو عتتتة ايفل اإلنديميتتتة يفالوجتتتاح التتت ي 

 .(140)حععتت  ددال املو عة يف مكافحة ف يفس مي و 
، (141)2016كتتانول األيفل/ايستتمرب   21يفيف اجتمتتاع معتتد يف  

يتا   نأ اجملدس األزمة اليت أمع ت ا نتداابت يف غام يتا، يفأصتدر  
رائستتتتيا امتتتتا فيتتتتت الستتتتد ات الغتتتتام ي مىل ا ضتتتت الع   مديتتتتة انتعتتتتال 
ستتتتدمية يفموظمتتتتة يفمىل نعتتتتل الستتتتد ة مىل التتتتةئيس املوتدتتتتب أاامتتتتا ابريف 

، يففعتتتا لدستتتتور غام يتتتا. يفأثتتتىن 2017كتتتانول الثام/يوتتتاية  19حبدتتتول 
اجملدس مدتى م تاارات اجلمامتة ا نتصتااية لتديفل غتةب أفةيعيتا، يفأكتد 

لدجهتتتوا املتواصتتتدة التتتيت   تتت هلا اجلمامتتتة ا نتصتتتااية متتت  جديتتتد اممتتتت 
لديفل غةب أفةيعيا يفا حتاا األفةيعي لت ليل السالم يفا ستعةار يفاحلكتم 

 .(142)الةشيد
نتتتتتةاري اجلمامتتتتتة  (2017) 2337يفأينتتتتتد اجملدتتتتتس يف العتتتتتةار  

أفةيعيتتا يفا حتتتاا األفةيعتتي اب متترتاف ابلستتيد ا نتصتتااية لتتديفل غتتةب 
أاامتتتا ابريف رئيستتتاً لغام يتتتا، يفامتتتا  دتتتدال املو عتتتة يفاملوظمتتتات اإلنديميتتتة 
امل وية مىل الت ايفل مع الةئيس ابريف يف اجلهوا اليت ي  هلا إلجناز انتعتال 

. يفيف ال يال الةائسي، رحنب اجملدتس ابلت تورات السياستية (143)السد ة
__________ 

(139) S/PV.7735 4، الصتتتتتتتفحة  S/PV.7862 يف 4، الصتتتتتتتفحة  S/PV.8002 ،
 ،13. يفملليد مت  امل دومتات، انظتة اجلتلء األيفل، العستم 4 يف 3الصفحتال 

 “. أفةيعيا يف يفاألم  السالم”
. S/PV.8002 يف S/PV.7604 يف S/PV.7735، املثتتتال ستت يل مدتتتى، انظتتة (140)

 . رمسية غ  مرايفراتٌ  اجلدسات يفأمعب
 . S/PV.7848 انظة (141)
(142) S/PRST/2016/19 ،يفال اشةة يفالةا  ة الثالثة الفعةات . 
  .3 يف 2 الفعةاتل، (2017) 2337 العةار (143)
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مدة  ددال م  غتةب أفةيعيتا، يف  ستيما ا نتعتال الستدمي  اإل ا ية يف
لدستتتتد ة يف غام يتتتتتا، كمتتتتتا رحتتتتتب ابجلهتتتتتوا ايفل اإلنديميتتتتتة يفاإلنديميتتتتتة 
يفالديفليتتة امل  يفلتتة لدتدفيتتف متت  ال وانتتب األمويتتة يفاإلنستتانية يفاإلمنائيتتة 

 .(144)لد مديات اليت يوفن ذا  وظيم  وكو حةام
توى ال وتتتتتف التتتتت ي يفأمتتتتتةب اجملدتتتتتس متتتتت  ابلتتتتت  ندعتتتتتت مزاء مستتتتت 

ا ستتتمت  تتتت أممتتتال العةصتتتوة يفالستتت و املستتتدح يف ال حتتتة يف خدتتتيج غيويتتتا، 
يفشدنا مدى أل  وسيق اجلهوا مدى الص يد اإلنديمي أمتة أساستي، يفأشتار 
مىل ضةيفرة  عدمي املسامدة الديفليتة يفشتجنع املوظمتات اإلنديميتة مدتى   ليتل 

اليمي يف الكتتام يفل الت تايفل فيمتا  يوهتا، يفرحتب  نرتاء مةكتل التوستيق األنت
 .(145)يف توفي  ا سرتا يجية اإلنديمية  رال السالمة يفاألم 

__________ 

(144) S/PRST/2017/10 ،يفالتاس ة الثالثة الفعةاتل . 
(145) S/PRST/2016/4 ،مرةة يفالثالثة يفالتاس ة اخلامسة الفعةات . 

موجهة  2016كانول األيفل/ايسمرب   29يفيف رسالة مؤرخة  
مىل األمتتتني ال تتتام متتت  رئتتتيس جمدتتتس األمتتت ، ا فتتتق اجملدتتتس متتتع األمتتتني 
ال ام  رال التوصية  تمديد يف ية مكتب األمم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا 

. يفمضتافة مىل ذلتك، أصتدر (146)الساحل ملتدة ثتالل ستوواتيفمو عة 
تتتتب فيتتتتت 2017كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   20اجملدتتتتس  يتتتتا  رائستتتتيا يف  ، رحن

 ةستتالة رئتتيس جمدتتس األمتت  يفمةفعهتتا  رتتال اديتتد يف يتتة مكتتتب األمتتم 
املتحتتتتدة لغتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمو عتتتتة الستتتتاحل لفتتتترتة أختتتتةى متتتتدهتا ثتتتتالل 

 كتتتتتانول األيفل/  31مىل  2017 كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية  1ستتتتتووات، متتتتت  
 .(147)2019ايسمرب 

__________ 

(146) S/2016/1129 يفاملةفق . 
(147) S/PRST/2017/2 ،الثانية لفعةةا . 

 
 اجللسات: توطيد السالم يف غرب أفريقيا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - ةار يفالتصتويت )املؤيتديفلالع
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7604 

 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  14
 2016يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 

(S/2015/1012) 

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني   
ال تتتتتتتام يفرئتتتتتتتيس مكتتتتتتتتب 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لغتتتتتتتةب 

 أفةيعيا

  املمثل اخلاص

S/PV.7675 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2016 

ح يف العةصوة يفالس و املسد
 ال حة يف خديج غيويا

 نيستتتتتتال/ 6رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل  2016أ ةيتتتتتتل 

األمتتتتني ال تتتتام متتتت  املمثدتتتتني 
التتدائمني ألنغتتو  يفالستتوغال 
يفالصني لدى األمم املتحدة 

(S/2016/321) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  16 
 )أ(معواً 

األمتتتتني ال تتتتام املستتتتامد 
ستتتتتتتتتتتية، لدرتتتتتتتتتتتؤيفل السيا

يفاملةانتتب التتدائم لالحتتتاا 
األفةيعتتتتتتي لتتتتتتدى األمتتتتتتم 
املتحتتتتدة، يفرئتتتتيس   ثتتتتة 
ا حتتتتتتاا األيفريفيب لتتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتتتتتع )ب(اجملدتتتتتتتس
املدموني 

 )ل(

S/PRST/2016/4 

S/PV.7735 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  11

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

(S/2016/566) 

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني   
ال تتتتتام يفرئتتتتتتيس مكتتتتتتتب 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لغتتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الساحل

  خلاصاملمثل ا

S/PV.7749 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

(S/2016/566) 

    S/PRST/2016/11 

S/PV.7848 
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  21

 2016ايسمرب 

     S/PRST/2016/19 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - ةار يفالتصتويت )املؤيتديفلالع
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7862 

 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  13
 2017يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

(S/2016/1072) 

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني   
رئتتتتتتيس مكتتتتتتتب ال تتتتتام يف 

األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لغتتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الساحل

معتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتد متتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(،   
 يفاملمثل اخلاص

 

S/PV.7866 
 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  19

 2017يواية 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتوغال 

(S/2017/55) 

 (2017) 2337العتتتتتتتتتتتتةار  مجيع أمعاء اجملدس  
15-0-0 

S/PV.7868 
 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  20

 2017يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 

تحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا امل
يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

(S/2016/1072) 

    S/PRST/2017/2 

S/PV.8002 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  13

2017 

 ال تتتتتتتام متتتتتتت   عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني
أنرتتتتتتتتتتتت ة مكتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا 
يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحل 

(S/2017/563) 

املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني   
ال تتتتتام يفرئتتتتتتيس مكتتتتتتتب 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة لغتتتتتتةب 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 الساحل

أر  تتتتتتتتة متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتي، يفأيفريفغتتواي، 

 - وليفيتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتة يف 
املت تتتتداة العوميتتتتات(، 
يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(، 

 يفاملوسق اخلاص

 

S/PV.8009 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  24

2017 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
أنر ة مكتب األمم املتحتدة 
لغتتتتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتتتتة 

 (S/2017/563الساحل )

    S/PRST/2017/10 

 
يفنيجت اي، يفذولوتتدا،  أملانيتا، يفمي اليتا، يفالربازيتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتا، يفاتيدوتد، يف ةكيتا، يف وغتتو، يفجوتوب أفةيعيتا، يفالستويد، يفنتتربص، يفكازاخستتال، يفاملغتةب، )أ( 

 يفاليو ل.

 مثنل الياابل  ئب املدية ال ام لدمكتب السياسة اخلارجية التا ع لوزارة اخلارجية. )ب( 

لت تتايفل يفالتكامتتل مثنتتل الستتويد يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة فيهتتا، التت ي  كدتتم ابلويا تتة متت   دتتدال الرتتمال األيفريفيب، يفمثنتتل  وغتتو يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة يفا )ل( 
يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا األيفريفيب يفأرميويتتا، يفأل انيتتا، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفمجهوريتتة معتتديفنيا األفةيعتتي فيهتتا. يف كدتتم رئتتيس 

 اليوغوسالفية سا عا، يفجورجيا، يفصة يا.
  

 السالم واألمن يف أفريقيا - 13
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   

تت  ثالثتتة (148)ستتتني رفي تتيت املستتتوىجدستتة، مبتتا يف ذلتتك جد 11 ، يفاختن
. يفمت   تني “الستالم يفاألمت  يف أفةيعيتا”نةارات يف مقار ال ود امل وتول 

، يف ستت ة جدستتات يف 2016، معتتدت جدستتتال يف 11 اجلدستتات التتت
. يفمعتتتتدت ثتتتتالل جدستتتتات  رتتتتال ذتتتت ا ال وتتتتد  ختتتتتاذ نتتتتةار  2017

ة. يفستتتت ع جدستتتتات لالستتتتتماع مىل محاقتتتتات يفجدستتتتة موانرتتتتة مفتوحتتتت
__________ 

(148) S/PV.8006 يف S/PV.8080 .اجلدستات شتكل مت  امل دومات م  ملليد ،
 . األيفل العسم، الثام اجللء انظة

يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  اجلدستتتات، مبتتتا فيهتتتا 
م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. يفركنلت مدايف ت اجملدتس 
أساستتتتا مدتتتتى الت تتتتورات املت دعتتتتة ابلستتتتاحل، يفالتحتتتتدايت التتتتيت  واجتتتتت 

 يف ذلك احلالة يف مو عة حوت حب ة  راا.  املو عة، مبا
،  نتتتتتتتتأ 2016أاير/متتتتتتتتايو  26يفيف اجلدستتتتتتتتة امل عتتتتتتتتواة يف  

أمعتتتاء اجملدتتتس  ثتتت   غتتت  املوتتتا  مدتتتى األمتتت  يفالتوميتتتة يفا ستتتتعةار يف 
املو عتتتتة، يفالصتتتتالت العائمتتتتة  تتتتني ذتتتت ي التهديتتتتدات يفاجلةميتتتتة املوظمتتتتة، 

يتتف. يفيف اإلحاقتتة التتيت نتتدنمها املمثتتل يفا عتتار ابل رتتة، يفالت تتةف ال و
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اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام يفرئتتتتيس مكتتتتتب األمتتتتم املتحتتتتدة لغتتتتةب أفةيعيتتتتا 
يفمو عة الستاحل مىل اجملدتس أقد تت مدتى التحتدايت املت تدن اة اجلوانتب 
اليت  واجت غةب أفةيعيا يفمو عة الساحل. يفذكة  تدف الولامات اليت 

األنرتت ة اإلرذا يتتة، يفا عتتار  مل حتتتل يف املو عتتتني، يفأشتتار مىل استتتمةار
ابل رتتة، يفالت تتةف ال ويتتف، يفآاثر  غتت  املوتتا . يفنتتدم أيعتتا محاقتتة مىل 
اجملدتتس متت  مكافحتتة مجامتتة  وكتتو حتتةام يف مو عتتة حتتوت حبتت ة  رتتاا 

        .(149)يفم  احلالة اإلنسانية يف املو عة
، أ دتتتتت  يفكيتتتتتل 2016اوز/يوليتتتتتت  27يفيف اجتمتتتتتاع معتتتتتد يف  

جئتتني األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية ال يفجتتوا أمتتداا ك تت ة متت  الال
يفاملرتتتةاي  ااخديتتتا يف املو عتتتة يك نتتتد اجملتم تتتات احملديتتتة املعتتتيفة أم تتتاء 
مضتتتتافية يفذتتتتي   تتتتام ابلف تتتتل متتتت  ان تتتتدام األمتتتت  الغتتتت ائي، يفأشتتتتار مىل 
التتتلاياة املستتتجدة يف متتتدا التعتتتارية متتت  يفنتتتوع حتتتواال موتتتف جوستتتي 

. يفذكة يفكيل األمني ال تام لدرتؤيفل (150)يفجوسام يف أيفساط املرةاي 
األرنتتتام املت دعتتتة ابألزمتتتة اإلنستتتانية العائمتتتة يف حتتتوت حبتتت ة  اإلنستتتانية

 راا، يفأفاا م    ةنت األقفال خل تة ا خت تاف يفالتجويتد العستةي 
مدتتى يتتد مجامتتة  وكتتو حتتةام ليرتتاركوا يف أممتتال ال وتتف، مبتتا يف ذلتتك  

. يف وتتتتايفل املتكدمتتتتال اجلوانتتتتب ا نتصتتتتااية (151)كمفجتتتتةي  انتحتتتتاريني
داا، يف محاقتيهمتتتا اإلمالميتتتة، مدتتتى ضتتتةيفرة لدحالتتتة يف املو عتتتة، يفشتتت

 .(152)م اجلة األس اب اجل رية لازمة
، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل 2017كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   12يفيف  

محاقتات متت  استتمةار أممتتال ال وتف يفاهلجمتتات التيت  ة ك هتتا مجامتتة 
 وكو حةام يفم  األيفضاع اإلنسانية املتدذورة يف املو عتة. يفنتال األمتني 

ملسامد لدرؤيفل السياسية منت مدى الةغم مت  التحتدايت، ُأحتةز ال ام ا
 عتتدم يف م اجلتتة ا حتياجتتات اإلنستتانية الفوريتتة، يفكتت لك يف استتت ااة 
ستتد ة الديفلتتة يفنظتتم اإلاارة احملديتتة يف املوتتاقق التتيت استتُت يدت الستتي ةة 
مديهتتتتا.  يتتتتد أنتتتتتت شتتتتدنا مدتتتتى أل ا نتهاكتتتتتات يفالتجتتتتايفزات اجلستتتتتيمة 

افعتتتتت ذجمتتتتات  وكتتتتو حتتتتةام يفممديتتتتات مكافحتتتتة حلعتتتتوق اإلنستتتتال ر 
اإلرذتاب. يفيف ذتت ا الصتتدا، أفتاا ال الوستتاء يفالفتيتتات متا زلتت  مةضتتة 
لد وف اجلوسي، مبا يف ذلك ا سرتناق اجلوسي يفالليفال العسةي، يفأل 

__________ 

(149) S/PV.7699 ،4 مىل 2 الصفحات . 
(150) S/PV.7748 ،2 الصفحة . 
 . 9-4 الصفحات، نفست املةجع (151)
 لدرتتتتتتتتؤيفل ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني )يفكيتتتتتتتتل 3 يف 2 الصتتتتتتتتفحتال، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (152)

 يفموستق اإلنستانية لدرتؤيفل ال تام األمتني )يفكيتل 8 يفالصتفحة السياسية( 
 . ال وارأل( حا ت يف اإلغاثة

موفنتت يف ممديتتات مكافحتتة التمتتةا، أكتتانوا متت  العتتوات الوقويتتة أيف متت  
هتمتتتتوا ابر كتتتتاب انتهاكتتتتتات العتتتتوة املرتتتترتكة املت تتتتداة اجلوستتتتيات نتتتتد ا

 . (153)لدعانول الديفيل اإلنسام
، أيففتتتد اجملدتتتس 2017آذار/متتتارس  7مىل  2يفيف الفتتترتة متتت   

  ثتتة مىل مو عتتة حتتوت حبتت ة  رتتاا لدتتدخول يف حتتوار متتع حكومتتات 
. يفيف أمعتاب ذت ي ال  ثتة، يف (154)الكام يفل يف راا يفالويجة يفنيجت اي

 2349إلمجتتتتتتتتاع العتتتتتتتتةار ، اختتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتس اب2017آذار/متتتتتتتتارس  31
، ال ي أاال فيت  عوة مجيع اهلجمات اإلرذا ية، يفانتهاكات (2017)

العتتتانول التتتتديفيل اإلنستتتتام يفانتهاكتتتتات حعتتتوق اإلنستتتتال التتتتيت  ة ك هتتتتا 
)اامتأ( مجامة  وكو حةام يف وظيم الديفلة اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام 

يف مو عتتة حتتتوت حبتت ة  رتتتاا، مبتتتا يف ذلتتك أممتتتال العتتتل يفغتتت ي متتت  
أشكال ال وف ضد املتدنيني. يفيف العتةار نفستت كتةر اجملدتس امو تت مىل 
التتتتتديفل األمعتتتتتاء أل  تحتتتتتةك  عتتتتتوة يفحتتتتتلم لونتتتتتف  تتتتتدفعات األمتتتتتوال 
يفاألصتتتول املاليتتتة يفاملتتتوارا ا نتصتتتااية األختتتةى مىل األفتتتةاا يفاجلمامتتتات 

لكيتتتتتا ت املدرجتتتتتة يف نائمتتتتتة اجلتتتتتلاءات، يفكتتتتتةر  كيتتتتتد يفاملؤسستتتتتات يفا
استتت دااي لدوظتتة يف مارال األفتتةاا يفاجلمامتتات يفاملؤسستتات يفالكيتتا ت 

 .(155)اليت  عدم الدمم مىل مجامة  وكو حةام مدى نائمة اجللاءات
، اختت  اجملدتس ابإلمجتاع العتةار 2017حليةال/يونيت  21يفيف  
، التتتت ي أمتتتتةب فيتتتتت متتتت  ندعتتتتت املستتتتتمة مزاء ال  تتتتد (2017) 2359

مترب التتوق  التت ي  تستتم  تت التهديتتدات اإلرذا يتتة يف مو عتتة الستتاحل، 
فعتتتتال متتتت  التحتتتتدايت اجلستتتتيمة التتتتيت  رتتتتكدها اجلةميتتتتة املوظمتتتتة متتتترب 
ة الوقويتتتتتة يف املو عتتتتتتة. يفرحتتتتتتب اجملدتتتتتتس  ورتتتتتتة العتتتتتتوة املرتتتتتترتكة التا  تتتتتت

متت   5 000لدمجمومتتة اخلماستتية ملو عتتة الستتاحل،  عتتوام يصتتل مىل 
األفتتتتتتتتتةاا ال ستتتتتتتتتكةيني يفأفتتتتتتتتتةاا الرتتتتتتتتتةقة، يف مجيتتتتتتتتتع أراضتتتتتتتتتي ال دتتتتتتتتتدال 

  .(157)،  غية است ااة السدم يفاألم  يف مو عة الساحل(156)املسا ة
  آب/الصتتتتتتتتتاار يف(158)(2017) 2359يفممتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةار  
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة نتتتتدنمها األمتتتتني ال تتتتام 2017أغستتتت س 

املستتامد ل مديتتات حفتتظ الستتالم  رتتال أنرتت ة العتتوة املرتترتكة مبتتا يف 
__________ 

(153) S/PV.7861 ،3 الصفحة . 
 . 36ملليد م  امل دومات م    ثات جمدس األم ، انظة اجللء األيفل، العسم  (154)
  .6 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2349 العةار (155)
 . يفالويجة ٬يفموريتانيا ٬يفمايل ٬يف راا ٬فاسو  وركيوا (156)
 . 1 يفالفعةة الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2017) 2359 العةار (157)
 . 7 الفعةة، نفست املةجع (158)

https://undocs.org/ar/S/PV.7699
https://undocs.org/ar/S/PV.7748
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7861
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
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ذلتتتك متتت   ف يتتتل العتتتوة يفالتحتتتدايت التتتيت   رتضتتتها يفالتتتتدا   املمكوتتتة 
ملواصتتتدة الوظتتتة فيهتتتا. يفأفتتتاا أل ال  تتتد ال تتتا ة لدحتتتديفا التتت ي  تستتتم  تتتت 

رذا يتتتتتة يف مو عتتتتتة الستتتتتاحل، فعتتتتتال متتتتت  التحتتتتتدايت التهديتتتتتدات اإل
اجلسيمة اليت  ركدها اجلةمية املوظمة مرب الوقوية يفصالهتا ابإلرذتاب، 
   تتلال  رتتكل هتديتتدا خ تت ا لالستتتعةار يفا زاذتتار يفالومتتو يف مو عتتة 

 .(159)الساحل
عةيتتتتتتتتتة ، نظتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس يف  2017أيدول/ستتتتتتتت تمرب  13يفيف  

، املعتتتدم (160)األمتتتني ال تتتام متتت  احلالتتتة يف مو عتتتة حتتتوت حبتتت ة  رتتتاا
. يفاستمع اجملدس مىل محاقة مت  (161)(2017) 2349ممال ابلعةار 

يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية،  وتتايفل فيهتتا الت تتورات األمويتتة 
املو عة يفاحلالة اإلنسانية يفالتحدايت اإلمنائية. يفذكتة أل  يفالسياسية يف

أنرتتتتت ة مجامتتتتتتة  وكتتتتتو حتتتتتتةام    تتتتتلال مستتتتتتتمةة، مبتتتتتا يف ذلتتتتتتك العتتتتتتتل 
يفاستتتتتتتددام األقفتتتتتتال نستتتتتتةا كمفجتتتتتتةي  انتحتتتتتتاريني يفال وتتتتتتف اجلوستتتتتتي 

 .(162)يفاجلوسام ضد الوساء يفاألقفال
، 2017 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  22مىل  19يفيف الفتتترتة متتت   
جملدتتتتس   ثتتتتة مىل مو عتتتتة الستتتتاحل، زار خالهلتتتتا  وركيوتتتتا فاستتتتو، أيففتتتتد ا

 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  30يفمتتتتايل، يفموريتانيتتتتا. يفيف اجتمتتتتاع معتتتتد يف 
تتتل أيعتتتا مدتتتى 2017 ،  نتتتأ اجملدتتتس احلالتتتة يف مو عتتتة الستتتاحل، يفركن

اللايرة اليت نام هبتا مىل املو عتة، يفنظتة يف آختة  عةيتة لامتني ال تام مت  
. يفاميتتتت التتتديفل األمعتتتاء يف اجملمومتتتة اخلماستتتية (163)العتتتوة املرتتترتكة

ملو عة الساحل، يفذتي  وركيوتا فاستو يف رتاا يفمتايل يفموريتانيتا يفالويجتة، 
مىل املرتتتاركة يف اجلدستتتة، يفكانتتتت اثدتتتة مدتتتى املستتتتوى التتتوزاري. يفنتتتدنم 
األمتتني ال تتتام يفمتكدمتتتول آختتتةيفل محاقتتتات مىل اجملدتتتس. يفنتتتال األمتتتني 

يف غتتتت  املوتتتتا  يف مو عتتتتة الستتتتاحل نتتتتد  ال تتتتام مل الفعتتتتة يفختدتتتتف الومتتتتو
أستتتهمت يف األزمتتتات اإلنستتتانية يفاألمويتتتة التتتيت أصتتتا ت املو عتتتة، يفنتتتد 

__________ 

(159) S/PV.8024 ،2 الصفحة . 
(160) S/2017/764 . 
 . 34 الفعةة، (2017) 2349 العةار (161)
(162) S/PV.8047 ،5-2 الصفحات . 
(163) S/2017/869 . 

استتتتتتفاا املت ةفتتتتتول يفاإلرذتتتتتا يول ضتتتتت ف املؤسستتتتتات يفمنصتتتتتاء   تتتتتض 
 .(164)الفئات يفهتميرها

، اختتتتت  جمدتتتتس األمتتتت  2017كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   8يفيف  
، الت ي قدتتب فيتت مىل األمتني ال تتام (2017) 2391ابإلمجتاع العتةار 

أل يتتتتتتربم ا فانتتتتتتا  عويتتتتتتا  تتتتتتتني األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفا حتتتتتتتتاا األيفريفيب يفايفل 
اجملمومة اخلماسية ملو عة الساحل، هبدف مدن العوة املررتكة اشتكال 

املتحتتدة  حمتتداة متت  التتدمم ال مديتتا  يفالدوجستتيت متت  قةيتتق   ثتتة األمتتم
 .(165)املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار يف مايل

يفركنتتلت أنرتتت ة اجملدتتس ختتتالل الفتتترتة نيتتد ا ستتتت ةات أيعتتتا  
. يف  د التونيع، (166)مدى الرةاكة  ني األمم املتحدة يفا حتاا األفةيعي

، مدى اإلقار املررتك  ني األمم املتحتدة 2017نيسال/أ ةيل  19يف 
األفةيعتتتتي لت ليتتتتل الرتتتتةاكة يف جمتتتتايل الستتتتالم يفاألمتتتت ،  نتتتتأ  يفا حتتتتتاا

اجملدتتتتس ستتتت ل   ليتتتتل العتتتتدرات األفةيعيتتتتة يف جمتتتتايل الستتتتالم يفاألمتتتت  يف 
 .(167)2017اوز/يوليت  19اجتماع معد يف 

، معتتتتتتتتتب زايرة ال  ثتتتتتتتتتة الةفي تتتتتتتتتة 2017يفيف آب/أغستتتتتتتتت س  
ية يفنيج اي، املستوى لوائ ة األمني ال ام مىل مجهورية الكونغو الدميعةاق

استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتة متتت  ال  ثتتتة املوفتتتدة مىل ال دتتتدي . يفأفتتتتاات 
 ئ تتة األمتتتني ال تتتام أل التتتلايرة أستتهمت يف   ميتتتق الرتتتةاكة  تتتني األمتتتم 
املتحتدة يفا حتتتاا األفةيعتتي حيتتث أهنمتتا ي متالل م تتا مدتتى  وفيتت  خ تتة 

 2063يفخ تتة ا حتتتاا األفةيعتتي ل تتام  2030التوميتتة املستتتدامة ل تتام 
فعال م  اإلقار املرترتك  تني األمتم املتحتدة يفا حتتاا األفةيعتي لت ليتل 

 .(168)الرةاكة يف جمال السالم يفاألم 
__________ 

(164) S/PV.8080 ،2 الصفحة . 
 . 13 الفعةة، (2017) 2391 العةار (165)
 .الثام  اجللء انظة، اإلنديمية الرت ي ات م  امل دومات م  ملليد (166)
(167) S/PV.8006 يف S/PV.8006 (Resumption 1). 
(168) S/PV.8022 ،متتت  كتتل زايرهتتتتا يف ال تتام األمتتتني  ئ تتة رافتتتق. 2 الصتتفحة 

 املتةأة يفاكتني اجلوستني  تني لدمستايفاة املتحتدة األمتم هليئة التوفي ية املديةة
 امل ويتتتتتة ال تتتتتام لامتتتتتني اخلاصتتتتتة يفاملمثدتتتتتة، لدمتتتتتةأة( املتحتتتتتدة األمتتتتتم )ذيئتتتتتة
 يفامل  وثتتتة، اجلدستتتة حعتتتةات يفكدتا تتتا، الوتتتلاع حتتتا ت يف اجلوستتتي ابل وتتتف
 . يفاألم  يفالسالم ابملةأة امل وية األفةيعي ا حتاا ملفوضية اخلاصة

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/PV.8080
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https://undocs.org/ar/S/PV.8006
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 اجللسات: السالم واألمن يف أفريقيا
حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة 

 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها
التدموات ممتتالً 

 37ابملااة 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة
 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل

 املمتو ول( - امل ارضول
       

S/PV.7699 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 26

2016  

التحتتتتتتتتتتتتتتتتتدايت يف مو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الساحل

 39ابملااة ستتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتدموني  ممتتتتتتتتتتالً   
مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

املدموني 
 )أ(

 

S/PV.7748 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  27

2016  

يفكيتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام    
ستية، يفيفكيتل لدرؤيفل السيا

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتانية يفموستتق اإلغاثتتة 

 يف حا ت ال وارأل

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7861 
 كتتتانول الثتتتام/  12

  2017يواية 

األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام املستتتتتتتتامد  نيج اي  
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل السياستتتتتتتتتتتتتتتتية، 

ال تتتتتتتتتتتام  يفيفكيتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتني
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارأل، 
يفم تتتتتتتتتاارة  ورنتتتتتتتتتو لتوميتتتتتتتتتة 
تتتتتتتتتق  تتتتتتتتتةامج  الرتتتتتتتتتتتتتتتتت اب موستتتتتتتتتتتتتتتتتعا يف املتتتتتتتتتةأة، يفموسن
موظمتتتتتتتتتتة ال حتتتتتتتتتتتث متتتتتتتتتتت  

 نيج اي - أرضية مررتكة

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ب(

  

S/PV.7911 
ار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس آذ 31

2017  

م   مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتتدَّ
ايفل  9متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 )ل(أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
(S/2017/270 ) 

الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتام يفل، 
 اييفنيج  

مثانيتتتة متتت  أمعتتتاء  
، )ا(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفالكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام يفل، 
 يفنيج اي

 (2017) 2349العةار 
15-0-0 

S/PV.7979 
حليةال/يونيتتتتتتتتتت  21

2017  

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/522) 

معتتتو يفاحتتتد متتت    مايل
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس 

 )فةنسا(، يفمايل

 (2017) 2359العةار 
15-0-0 

S/PV.8006 
 S/PV.8006 يف

(Resumption 1) 

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  19
2017  

  ليتتل العتتدرات األفةيعيتتة يف 
 جمايل السدم يفاألم  

اوز/يوليتتتت  5رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتة مىل األمتتتني  2017

ال تتتتتتتام متتتتتتت  املمثتتتتتتتل التتتتتتتدائم 
لدصتتني لتتدى األمتتم املتحتتدة 

(S/2017/574) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  32 
 )ه(معواً 

مفتتوت الستتدم يفاألمتت  يف 
ا حتتتاا األفةيعتتي، يفرئتتيس 
يففتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريفيب 
لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة، 
يف ئب رئيس يففتد الدجوتة 
الديفليتتتتة لدصتتتتديب األمحتتتتة 

 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 

 31 ، يف)يف(اجملدتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتدموا ممتتتتتتتتتتتتتتتال 

، )ز(37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 
 39ممال ابملااة يفمجيتتتتتتتتع املتتتتتتتتدموني  

 

S/PV.8022 
آب/أغستت س  10

2017  

املةانتتتتتتتب التتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتاا  نيج اي  
األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

 املتحدة

 ئتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتاء جمدتتتتتتتتتتس 
األمتتتتتتتتتت ، يفمجيتتتتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8024 
آب/أغستت س  15

2017  

 ال تتتتتتتتام املستتتتتتتتامد األمتتتتتتتتني مايل  
 ل مديات حفظ السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموني 

  

S/PV.8047 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 13

  2017س تمرب 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
احلالتتتتتتتة يف مو عتتتتتتتة حتتتتتتتتوت 

 (S/2017/764حب ة  راا )

يفكيتل األمتني ال تام لدرتؤيفل  نيج اي 
السياستتتتية، يفمتتتتديةة شتتتت كة 
موظمتتتتتتات اجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم 

 يف يف ية  ورنو

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ح(
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حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8080 

  رتتتةي  األيفل/ 30
  2017أكتو ة 

لعوة  عةية األمني ال ام م  ا
املرتترتكة التا  تتة لدمجمومتتة 
اخلماستتتتتية ملو عتتتتتة الستتتتتاحل 

(S/2017/869) 

 وركيوتتتتا فاستتتتو،  
يف راا، يفمايل، 
يفموريتانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 

 يفالويجة

رئتتتتتتيس مفوضتتتتتتية ا حتتتتتتتاا 
األفةيعي، يفاملمثل اخلتاص 
لالحتتتتتتتاا األيفريفيب ملو عتتتتتتة 

 الساحل

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء يفمج

، يفمجيع )ط(اجملدس
املدموني 

 )ي(

 

S/PV.8129 
 كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8

  2017ايسمرب 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/1022 ) 

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل، 
 يفموريتانيا

معتتتتتتتتوا متتتتتتتت   11 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ك(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 يفمايل، يفموريتانيا

 (2017) 2391العةار 
15-0-0 

 
رذتاب يفاألمتتني املمثتل اخلتاص لامتني ال تام يفرئتيس مكتتب األمتتم املتحتدة لغتةب أفةيعيتا يفمو عتة الستاحل  يفاملتتدية التوفيت ي لدمديةيتة التوفي يتة ملكافحتة اإل )أ( 

األصتتدية الفو نيتتة يف  رتتاا  يفاملمثتتل الستتامي  ال تتام املستتامد  يفاألميوتتة التوفي يتتة   فانيتتة األمتتم املتحتتدة ملكافحتتة التصتتحة  يفموسنتتعة را  تتة نستتاء الرتت وب
ستتة متت  قةيتتق لالحتتاا األفةيعتتي متت  متايل يفمو عتتة الستتاحل  يفاملمثتل اخلتتاص لالحتتتاا األيفريفيب ملو عتة الستتاحل. يفشتتارك املمثتل اخلتتاص لامتتني ال تام يف اجلد

 التدايفل ابلفيديو م  نيامي. 
نيج اي يف اجلدسة م  قةيق التتدايفل ابلفيتديو مت  مديوتة  - ج الر اب يف موظمة ال حث م  أرضية مررتكةشاركت م اارة  ورنو لتومية املةأة يفموسنق  ةام )ب( 

 مايديفغوري يف مشال شةق نيج اي. 
 دة األمةيكية، يفالياابل. مثيو يا، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت املتح )ل( 
املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتوغال، يفالصتتتني، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية  -ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفمثيو يتتتا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة  )ا( 

 جمدس األم (، يفالياابل  )رئيسة
يةلوتتدا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف و ستتوا ، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجللائتتة، مستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفغوتتدا، يفأ )ه( 

ال وليفاريتتة(، يفكوتتدا، يفالكويتتت، يفكيويتتا، يفمتتايل، يفاملغتتةب،  -يفمجهوريتتة كتتوراي، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجي تتو ، يفالتتدامنةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة 
 اي، يفنيوزيدودا، يفاهلود، يفذولودا. يف مي يا، يفنيج  

 مثَّل السوغال يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل السوغاليني يف اخلارل  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )يف( 
األيفريفيب يفأل انيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفال وستتوة يفاهلةستتك،  مثَّتتل أيةلوتتدا يفزيتتة الديفلتتة لدغتت اء يفاحلةاجتتة يفال ستتتوة فيهتتا. يف كدتتم رئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا )ز( 

ل الرتمال األيفريفيب  يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيتا، يفصتة يا. يف كدتم اثنتل التدامنةك ابستم  دتدا
 ا فياز. يفمل يُدل  اثل ريفمانيا   يال.  ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم -يف كدم اثنل فوليفيال )مجهورية 

 شاركت مديةة ش كة موظمات اجملتمع املدم يف يف ية  ورنو يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  مديوة مايديفغوري يف نيج اي.  )ح( 
خلارجيتتة  يفمثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة يفزيتتة الديفلتتة لرتتؤيفل الكوموولتتث مثَّتتل فةنستتا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل األيفريف يتتة يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل الستتويد يفزيةذتتا لدرتتؤيفل ا )ط( 

 و يف ماارة الةئيس. يفاألمم املتحدة  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال ع
 ايفل يفشؤيفل ال وركيويني يف اخلارل  يفمثَّل  راا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتكامل األفةيعتي يفالت تايفل التديفيل  مثَّل  وركيوا فاسو يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت )ي( 

األفةيعتتتي يفشتتتؤيفل يفمثَّتتتل متتتايل يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل التتتديفيل يفالتكامتتتل األفةيعتتتي  يفمثَّتتتل الويجتتتة يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل يفالتكامتتتل 
  اخلارل  يفمثَّل موريتانيا يفزية الدفاع فيها. يفشارك رئيس مفوضية ا حتاا األفةيعي يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   ةيتوراي. الويجةيني يف

مالية، يفالتتتو ايت ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفمثيو يتتتا، يفمي اليتتتا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتت )ك( 
 املتحدة األمةيكية، يفالياابل )رئيسة جمدس األم (.

  
 احلالة يف ليبيا - 14

جدسة  24خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
يفاخت   س ة نةارات يف مقار الفصل السا ع م  امليثتاق يفأصتدر  يتانني 

. يفيتتةا “لي يتتااحلالتتة يف ”رائستتيني  رتتال احلالتتة يف مقتتار ال وتتد امل وتتول 
يف اجلتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  اجلدستتتتتتات، مبتتتتتتا فيهتتتتتتا 

 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

، استتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتس مىل  ستتتتتتتع 2017يف  2016يفيف متتتتتتتامي  
يفرئتتتتتيس   ثتتتتتة األمتتتتتم محاقتتتتتات نتتتتتدنمها املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام 

املتحتتتتدة لدتتتتدمم يف لي يتتتتا، أمتتتتةب فيهتتتتا متتتت  ندعتتتتت ال تتتتال  مزاء استتتتتمةار 
التحتتتدايت السياستتتية يفاألمويتتتة يفاإلنستتتانية يفا نتصتتتااية يفاملؤسستتتية يف 
لي يتتتا، يفشتتتدنا مدتتتى أ يتتتة امتتتم ال  ثتتتة لد مديتتتة السياستتتية يفالدميعةاقيتتتة 

 ال دد.  يف
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يفكتتتال متتت   تتتني املتكدمتتتني رئتتتيس جلوتتتة جمدتتتس األمتتت  املورتتتاة  
املدمية ال امة لدمحكمة  رال لي يا يف  (2011) 1970ممال ابلعةار 

اجلوائيتتتتتتة الديفليتتتتتتة. يفيف اإلحاقتتتتتتات اإلمالميتتتتتتة التتتتتتثالل التتتتتتيت نتتتتتتدمتها 
املدمية ال امة لدمحكمة، حتتدنثت مت  التحعيعتات يف احلالتة يف لي يتا، 
مبا يف ذلك احتمتال العت ض مدتى ستيف اإلستالم العت ايف يف عدميتت مىل 

أنرت ة الدجوتة  احملاكمة. يفنتدنم التةئيس مثتام محاقتات مىل اجملدتس مت 
يففةيتتق اخلتترباء التتتا ع هلتتا. يفستتدن ت اإلحاقتتات العتتوء مدتتى انتهاكتتات 
نظتتتتام اجلتتتتلاءات يفمدتتتتى أنرتتتت ة اجلمامتتتتات املستتتتدحة يف  تتتتض اجلهتتتتات 

 الفامدة السياسية اليت  عة   مدية السالم.
تتتتد أمعتتتتاء اجملدتتتتس يف متتتتدايف هتم متتتتةارا يف كتتتتةارا  ييتتتتدذم   يفأكن

 يع األقةاف مىل الت جيل  توفي ي.لال فاق السياسي الدي ي يفاموا مج
يف وتتتتتايفل اجملدتتتتتس مستتتتتائل متتتتت  ن يتتتتتل منرتتتتتاء حكومتتتتتة حتظتتتتتى  

ابمتترتاف متتاملي يفاب حتترتام مدتتى الصتت يد التتوق ، يفماختتال   تتديالت 
مدتتى ا  فتتاق مةامتتاة ملصتتاع مجيتتع امل ويتتني الدي يتتني، يفصتتياغة استتتور 

، كةر اجملدس اإلمتةاب مت  (2016) 2292جديد لدي يا. يفيف العةار 
ندعتت ال تتال  مزاء التهديتد املتلايتتد التت ي  رتكدت اجلمامتتات اإلرذا يتتة يف 
لي يتتتا التتتتيت   دتتتت  يف ءذتتتتا لتوظتتتيم الديفلتتتتة اإلستتتتالمية يف ال تتتتةاق يفالرتتتتام 
) وظتتتتيم الديفلتتتتة اإلستتتتالمية( )امل تتتتةيفف أيعتتتتا ابستتتتم  وظتتتتيم اامتتتتأ(، 

اعتتتتاي اجلمامتتتتات فتتتتو ا ر  تتتتاط هبتتتتا، يفكتتتت لك استتتتتمةار يفجتتتتوا يف لايتتتتد 
. (169)مرذتتتا يني آختتتةي  متتت  املتتتة   ني  توظتتتيم العامتتتدة يورتتت ول ذوتتتاك

، رحب أمعاء اجملدس ابجلهوا اليت  عواذتا لي يتا مت  2017 يفيف مام
، (170)أجتتتتتتل مكافحتتتتتتة  وظتتتتتتيم الديفلتتتتتتة اإلستتتتتتالمية يف ال تتتتتتةاق يفالرتتتتتتام

يف ستتةت يف وغتتازي، يفلكتتوهم حتت ريفا متت  أنتتت يفأشتتاريفا مىل التعتتدم احملتتةز 
مذا مل   تتتتاس األستتتت اب اجل ريتتتتة لإلرذتتتتاب يف لي يتتتتا ستتتتيمتد اخل تتتتة مىل 

 .(171)أجلاء أخةى م  ال دد
 2273، يفمبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةارات 2017يف  2016يفيف متتتتتتتامي  

 2376يف  (2016) 2323، يف (2016) 2291، يف (2016)
مدنا اجملدتس يف يتة   ثتة األمتم املتحتدة لدتدمم يف لي يتا أر تع  ،(2017)

شتتتهةا، مدتتتى التتتتوايل، آخةذتتتا حتتتم  12 يف 9 يف 6 يف 3ت لفتتترتات متتةا
يفيف ال يتتتانني الةائستتتيني الصتتتااري  يف . (172)2018أيدول/ستتت تمرب  15

__________ 

 . الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2016) 2292 العةار (169)
(170) S/PRST/2017/19 ،مرةة الثانية الفعةة . 
(171) S/PV.7927 . 
 2323 يف، (2016) 2291 يف، (2016) 2273 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (172)

 متتت  متتتاتامل دو  متتت  يفملليتتتد. 1 الفعتتتةة، (2017) 2376 يف، (2016)
 العستتتم، ال اشتتتة اجلتتتلء انظتتتة، لي يتتتا يف لدتتتدمم املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة يف يتتتة
 “. اخلاصة السياسية ال  ثات”، الثام

، يفافتتتق 2017كتتتانول األيفل/ايستتمرب   14 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة يف  10
اجملدس مدى خ ة ممل األمم املتحدة  ستئواف ممديتة سياستية شتامدة 

يتتني يف تتتوىل األمتتم املتحتتدة نيااهتتتا،  فعتتي مىل يكتتول زمامهتتا يف يتتد الدي 
منامتتة حكتتم مستتتعة يفموحتتد يفاثيدتتي يفف تتال يف مقتتار ا  فتتاق السياستتي 
الديتت ي. يفأمتتةب اجملدتتس أيعتتا متت   ييتتدي لتسدستتل خ تتة ال متتل، مبتتا يف 

 . (173)ذلك ماخال جممومة   ديالت حمديفاة مدى ا  فاق
، نتتتتةر اجملدتتتتس، يف مجدتتتتة (2016) 2278يفمبوجتتتتب العتتتتةار  

أمتتتتور، اديتتتتد متتتتا أُذل  تتتتت متتتت  أممتتتتال يفمتتتتا فُتتتتةت متتتت   تتتتدا   مت دعتتتتة 
 صتتتاارات التتتوفط اخلتتتام غتتت  املرتتتةيفمة، التتتيت قد تهتتتا حكومتتتة الوفتتتاق 
الوق  م  أجل  عدمي م دومات مستكمدة  صورة موتظمة مىل الدجوة 

 رتتتال لي يتتتا، يفمتتتدا كتتت لك  (2011) 1970لعتتتةار املورتتتاة ممتتتال اب
، نتتتتتةر (2016) 2292. يفمبوجتتتتتب العتتتتتةار (174)يف يتتتتتة فةيتتتتتق اخلتتتتترباء

ن التتة ستتواحل لي يتتا،  اجملدتس أل ذذل  تفتتتيأ الستتف  يف أمتتايل ال حتار
. يفمبوجتتتب العتتتةار (175)ضتتتما  لدتوفيتتت  الصتتتارم حلظتتتة  وريتتتد األستتتدحة

شتتتتتتهةا مضتتتتتتافية.  12، جتتتتتتةى اديتتتتتتد األذيفل ملتتتتتتدة (2017) 2357
 رتتتتةي   15، متتتدا اجملدتتتتس، حتتتم (2017) 2362يفمبوجتتتب العتتتتةار 
، األذيف ت يفالتتتتتدا   املت دعتتتة  صتتتتاارات التتتتوفط 2018الثتتتام/نوفمرب 

تتتل  اخلتتتام غتتت  املرتتتةيفمة يفيفسنتتتع ن تتتاق ان  انهتتتا مدتتتى الستتتف  التتتيت حتمن
التتتتتتوفط أيف  فةنغتتتتتتتت أيف  وعدتتتتتتتت، كمتتتتتتتا متتتتتتدا يف يتتتتتتتة فةيتتتتتتتق اخلتتتتتتترباء حتتتتتتتم 

 . (176) رةي  الثام/نوفمرب 15
نتةر اجملدتس أل احتمتال حيتتازة  (2016) 2298العتةار  يفيف 

جهتتتتات متتتت  غتتتت  التتتتديفل لاستتتتدحة الكيميائيتتتتة يف لي يتتتتا ميثتتتتل هتديتتتتداً 
، يف صتتةنف مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  (177)لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني

__________ 

(173) S/PRST/2017/19 ،يفالثالثتتتتتتتتتة  الثانيتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتةاتل S/PRST/2017/26 ،
 . يفاخلامسة الةا  ة الفعة ني

 . 12 يف 3 يف 1 الفعةات، (2016) 2278 العةار (174)
 التتتتدا   متتت  امل دومتتتات متتت  ليتتتدمل. 3 الفعتتتةة، (2016) 2292 العتتتةار (175)

، الثالتتتتتث العستتتتتم، الستتتتتا ع اجلتتتتتلء انظتتتتتة، متتتتتايل مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة اجللائيتتتتتة
 41 لدمتتااة يففعتتا، املستتدحة العتتوات استتتددام  ت دتتب   التتيت التتتدا  ”
 “. امليثاق م 

 مت  امل دومتات مت  يفملليتد .13 يف 2 ةاتلالفعت، (2017) 2362 العةار (176)
 يفيف ايت، لي يتتتتا  رتتتتال (2011) 1970 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة
 اجلتتلء انظتتة، امليثتاق متت  الستا ع الفصتتل مبوجتتب املورتاة األختتةى الدجتال
 “. الدجال” األيفل العسم، التاسع

 التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار  رتتال امل دومتتات متت  ملليتتد (177)
 . األيفل العسم، السا ع اجللء انظة، ا ست ةات نيد الفرتة خالل

https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/ar/S/PV.7927
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
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التتت ي اختتتت ي  EC-M-52/DEC.1ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، فاينتتتد العتتتةار 
اجملدس التوفي ي ملوظمة حظتة األستدحة الكيميائيتة يفالت ي ي دتب فيتت 
مىل املتدية ال تام مستامدة لي يتا يف يفضتع خ تة م دلتة لتتدم  األستتدحة 
الكيميائيتتتة الدي يتتتة. يفنتتتةر اجملدتتتس أل ذذل لدتتتديفل األمعتتتاء ابحلصتتتول 

م ملوظمتتتتة حظتتتتة مدتتتتى األستتتتدحة الكيميائيتتتتة التتتتيت جتتتتداذا املتتتتدية ال تتتتا
األستتتتدحة الكيميائيتتتتة يفمبةان تهتتتتا يفنعدهتتتتا يفحتويدهتتتتا يف تتتتدم ذا، لعتتتتمال 
الععتتاء مدتتى  تتتليف ت لي يتتا متت  األستتتدحة الكيميائيتتة يف أ كتتة يفنتتتت 
تتتتة اجملدتتتتس التتتتديفل األمعتتتتاء  يفاستتتتدم يفجتتتتت. يفابإلضتتتتافة مىل ذلتتتتك، ذكن

ال  عتتتتوم ابختتتتتاذ يفمنفتتتتاذ  (2004) 1540ابلتلامهتتتتا مبوجتتتتب العتتتتةار 
 تتتتدا   ف التتتتة لوضتتتتع ضتتتتوا ط حمديتتتتة  ةمتتتتي مىل موتتتتع انترتتتتار األستتتتدحة 
الوويفيتتتتة أيف الكيميائيتتتتة أيف ال يولوجيتتتتة يفيفستتتتائل ميصتتتتاهلا، يفامتتتتاا  كيتتتتد 
نتتةاري أل   دتت  التتديفل األمعتتاء اجملدتتس فتتورا اي انتهتتاك لتت اك العتتةار، 

 . (178)ات م  غ  الديفل لاسدحة الكيميائيةيف ذلك حيازة جه مبا
__________ 

 . 5 يف 3 يف 1 الفعةات، (2016) 2298 العةار (178)

، قدتتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مىل األمتتتتتتتني (2016) 2292يفيف العتتتتتتةار  
ام أل يعتتتدم  عةيتتتةا متتت  التهديتتتد التتت ي يرتتتكدت، يف لي يتتتا يفال دتتتدال ال تتت

اجملتتتايفرة، املعتتتا دول اإلرذتتتا يول األجانتتتب التتت ي  جوتتتدذم  وظتتتيم الديفلتتتة 
اإلسالمية يف ال ةاق يفالرام )اامأ( يف وظيُم العامتدة يفمتا يتة  ط هبمتا 

 . (179)م  مجامات يفمؤسسات يفكيا ت، أيف ال ي  انعموا مليهما
س أيعتتتا يف الت تتتورات يف لي يتتتا يف مقتتتار ال وتتتدي  يفنظتتتة اجملدتتت 
األخ تتتار التتتيت هتتتتدا الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني متتت  جتتتةاء ”امل وتتتونني، 

 .(180)“صول السالم يفاألم  الديفليني”يف  “األممال اإلرذا ية
__________ 

 . 12 الفعةة، (2016) 2292 العةار (179)
 . 40 يف 34 العسمني، األيفل اجللء انظة امل دومات م  ملليد (180)

 
 اجللسات: احلالة يف ليبيا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7640 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2
2016  

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 ( S/2016/182لي يا )

املمثتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتاص  لي يا 
لامني ال ام يفرئتيس 
  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 

 لددمم يف لي يا

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

، يفمجيتتع )أ(يلاي()متتال  
 املدموي  

 

S/PV.7644 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  15

2016 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2016/182لي يا )

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم 
ة املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

  (S/2016/238 )  

 (2016) 2273العةار    لي يا
15-0-0 

S/PV.7661 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  31

2016 

 آذار/ 4رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة مىل  2016متتتتتارس 

رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتتت  
فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء امل تتتتتت   دي يتتتتتتا 

 1973املورا ممال ابلعتةار 
(2011) (S/2016/209) 

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/293 )  

 (2016) 2278العةار  لي يا  لي يا
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7698 
ر/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو أاي 26

2016  

املدميتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتة  لي يا  
لدمحكمة اجلوائية 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7706 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  6

2016  

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 ( S/2016/452لي يا )

مثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص امل لي يا 
 لامني ال ام

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

، يفمجيتتع )أ()متتاليلاي(  
 املدموي  

 

S/PV.7712 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  13

2016 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2016/452لي يا )

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/528 )  

 (2016) 2291العةار    لي يا
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2298%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7640
https://undocs.org/ar/S/PV.7640
https://undocs.org/ar/S/2016/182
https://undocs.org/ar/S/PV.7644
https://undocs.org/ar/S/PV.7644
https://undocs.org/ar/S/2016/182
https://undocs.org/ar/S/2016/238
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7661
https://undocs.org/ar/S/PV.7661
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/2016/209
https://undocs.org/ar/S/2016/293
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7698
https://undocs.org/ar/S/PV.7698
https://undocs.org/ar/S/PV.7706
https://undocs.org/ar/S/PV.7706
https://undocs.org/ar/S/2016/452
https://undocs.org/ar/S/PV.7712
https://undocs.org/ar/S/PV.7712
https://undocs.org/ar/S/2016/452
https://undocs.org/ar/S/2016/528
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7715 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  14
2016 

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/531 )  

أمعتتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتتتت   8  لي يا
 )ب(اجملدس

 (2016) 2292العةار 

15-0-0 
 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7743 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  22

2016 

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/635 )  

ستتتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء   لي يا
 )ل(اجملدس

 (2016) 2298العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7769 

أيدول/ستتتتتت تمرب  13
2016  

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا  
 لامني ال ام

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

، )أ()متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي(  
 ملمثل اخلاصيفا

 

S/PV.7806 
  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 9

 2016نوفمرب 

املدميتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتة  لي يا  
لدمحكمة اجلوائية 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7827 
 /كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل  6

 2016ايسمرب 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2016/1011لي يا )

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا 
 لامني ال ام

اثوتتتتال متتتت  أمعتتتتاء 
)أيفريفغتتواي   اجملدتتس 
، يفمجيتتع )أ(يفمتتاليلاي(

 املدموي  

 

S/PV.7832 
 كتتتتتتانول األيفل/  13

  2016ايسمرب 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2016/1011لي يا )

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  (S/2016/1048 )  

مخستتة متت  أمعتتاء   لي يا
اجملدتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتاا 
الةيفسي، يفمس انيا، 
يففةنستتتتا، يفاملمدكتتتتتة 
املتحتتتتتتدة لربي انيتتتتتتا 
ال ظمتتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتدا 
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمالية، 
يفالتتو ايت املتحتتدة 

 األمةيكية(

 (2016) 2323العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7879 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  8

2017 

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا  
 لامني ال ام

اثوتتتتال متتتت  أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات((، 

 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7927 
نيستتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  19

2017 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2017/283لي يا )

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا  
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتتتع )ا(اجملدتتتتتس
 املدموني 

 

S/PV.7934 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  8

2017 

املدميتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتة  لي يا  
لدمحكمة اجلوائية 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7961 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7

2017 

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا  
 لامني ال ام

ثالثتتتتة متتتت  أمعتتتتاء 
دتتس )أيفريفغتتواي اجمل

 -يف وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 
املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات( 

، )ا(يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد(
 )ه(يفمجيع املدموي 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7964 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  12
2017 

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  (S/2017/490 )  

ستتت  ة متتت  أمعتتتاء   لي يا
 )يف(اجملدس

 (2017) 2357العةار 

15-0-0 
 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7988 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  29

2017 

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم  
دكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة املم

  ( S/2017/548 )  

اثوتتتتال متتتت  أمعتتتتاء   لي يا
اجملدتتتتتتتتتتس )مصتتتتتتتتتتة، 
املمدكتتة املتحتتدة(، 

 يفلي يا

 (2017) 2362العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.8032 

آب/أغستتت س  28
2017 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2017/726لي يا )

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا 
 لامني ال ام

ثالثتتتتة متتتت  أمعتتتتاء 
اجملدتتس )أيفريفغتتواي 

 -وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة يف 
املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات( 

، )ا(يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد(
 )ز(يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8048 
أيدول/ستتتتتت تمرب  14

2017 

 عةية األمتني ال تام مت    ثتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتتتتتتتدمم يف 

 (S/2017/726لي يا )

متتتتتتت   مرتتتتتتتةيفع نتتتتتتتةار معتتتتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/775 )  

 (2017) 2376العتتتتتتتتتتتتةار  لي يا  لي يا
15-0-0 

S/PV.8065 
  رتتتتةي  األيفل/ 10

 2017أكتو ة 

 S/PRST/2017/19   لي يا  

S/PV.8091 
  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 8

 2017نوفمرب 

املدميتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتة  لي يا   
لدمحكمة اجلوائية 

 الديفلية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتع 

 وني املدم

 

S/PV.8104 
  رتتتةي  الثتتتام/ 16

  2017نوفمرب 

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص  لي يا  
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتتتع )ا(اجملدتتتتتس
املدموني 

 )ح(

 

S/PV.8136 
 كتتتتتتانول األيفل/  14

  2017ايسمرب 

     S/PRST/2017/26 

 
  رال لي يا.  (2011) 1970 كدنم اثنل ماليلاي  صفتت رئيس جلوة جمدس األم  املوراة ممالً ابلعةار  )أ( 
ال وليفارية(، يفمصة، يفاملمدكتة املتحتدة لربي انيتا ال ظمتى  -يفمس انيا، يفأيفكةانيا، يفالصني، يففةنسا )رئيسة جمدس األم (، يففوليفيال )مجهورية ا حتاا الةيفسي،  )ب( 

  .يفأيةلودا الرمالية
املتحدة األمةيكيتة. يفمثنتل املمدكتة املتحتدة يفزيتة ا حتاا الةيفسي، يفالصني، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية، يفالو ايت  )ل( 

 خارجيتها لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث. 
  رال لي يا.  (2011) 1970 كدنم اثنل السويد  صفتت رئيس جلوة جمدس األم  املوراة ممالً ابلعةار  )ا( 
 مثل اخلاص لامني ال ام يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   ونس. شارك امل )ه( 
كيتتتل يفزيتتة الديفلتتتة ا حتتتاا الةيفستتتي، يفمي اليتتا، يفالستتتويد، يفالصتتني، يففةنستتتا، يفمصتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتى يفأيةلوتتتدا الرتتمالية. يفمثنتتتل مي اليتتا يف  )يف( 

 لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل فيها. 
 شارك املمثل اخلاص لامني ال ام يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  قةا دس.  ز() 
 مثَّل لي يا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. )ح( 
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 احلالة يف مايل - 15
جدستتة،  12ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت   

تتت  ثالثتتتة نتتتةارات يف مقتتتار الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق، يفأصتتتدر   يتتتا  يفاختن
رائسيا يفاحدا  رال احلالة يف مايل. يفمعد اجملدس ثالل جدستات مغدعتة، 

، مع ال ددال املسا ة  عوات يفافةاا 2017يفاثوتال يف  2016يفاحدة يف 
شتةقة يف   ثتة األمتم املتحتدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق ا ستتعةار 

ات متت  اجلدستتات، . يفيتتةا يف اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتت(181)يف متتايل
 مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

تتتتتتتلت موانرتتتتتتتات اجملدتتتتتتتس 2017يف  2016يفيف متتتتتتتامي   ، ركن
مدى احلالة األموية غ  املستعةة يف ال دد يفالتحدايت التيت  واجتت  وفيت  

 . يفيف ذت ا الصتدا،2015صاحلة يف متايل املونتع يف ا فاق السالم يفامل
استمع اجملدس مىل محاقتني ندنمهما يفزية خارجية متايل يفاثتل اجللائتة، 
التت ي حتتتدل مىل اجملدتتس ابلوظتتة مىل ايفر اجللائتتة  صتتفتها رئيستتة جلوتتة 

 متا  ة ا  فاق، يفذي محدى آليات متا  ة ا فاق السالم.
يفخالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، نظتة اجملدتس أيعتا يف غيتاب  

ستتتتد ة الديفلتتتتة يف أفتتتتاء ال دتتتتتد يفيف التهديتتتتدات التتتتيت يرتتتتكدها  ستتتتتدل 
، استتتمع اجملدتتس 2016ام/يوتتاية اجلمامتتات اإلرذا يتتة. يفيف كتتانول الث

 مىل محاقتتة نتتدنمها يفكيتتل األمتتني ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم، التت ي
حتدنل م  ايواميتات احلتوار يفالتوستيق  تني احلكومتة يفاألقتةاف املون تة 
مدتتتتتتى ا  فتتتتتتاق يف وستتتتتتيعية احلةكتتتتتتات األزيفاايتتتتتتة يفائتتتتتتتالف اجلمامتتتتتتات 

يتتت  ا  فتتتاق، املستتتدحة. يفذكتتتة أل  ختتت ات ك تتت ة    تتتلال   تتترتت  وف
يفشتتتتتدنا مدتتتتتى ضتتتتتةيفرة التصتتتتتدي لدتحتتتتتدايت مدتتتتتى الصتتتتت د السياستتتتتية 

 .(182)يفاألموية يفاإلنسانية
، يف أمعتتاب   ثتتة جمدتتس األمتت  2016نيستتال/أ ةيل  5يفيف  

، 2016آذار/متتتارس  9مىل  3ة متت  مىل متتايل يفغتتةب أفةيعيتتتا يف الفتترت 
نتتتتتتتدنم يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام ل مديتتتتتتتات حفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم، محاقتتتتتتتة مىل 

. يفأشار مىل أنت ُأحةز  عتدم ك ت  يف  وفيت  ا فتاق الستالم، (183)اجملدس
__________ 

 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 27 يف 2016 يونيتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 14 يف معتتتتتتتتدت (181)
 جمدتتتتس اجتمتتتتاع” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 يونيتتتتت/حليتتتتةال 14 يف

 اجلتتلأي  احكتتام ممتتال شتتةقة يفأفتتةاا  عتتوات املستتا ة ال دتتدال متتع  األمتت
 انظتتتتتتتتتتة  “(2001) 1353 لدعتتتتتتتتتتةار الثتتتتتتتتتتام املةفتتتتتتتتتتتق متتتتتتتتتت  يفابء ألتتتتتتتتتتف

S/PV.7713 يف S/PV.7874 يف S/PV.7970 . 
(182) S/PV.7600 ،5-2 الصفحات . 
 اجلتلء انظتة، أفةيعيتا غتةب مىل األمت  جمدتس   ثتة مت  امل دومات م  ملليد (183)

 . 36 لعسما، األيفل

يف  ستتيما فيمتتا يت دتتق  نرتتاء ستتد ات مؤنتتتة يف مشتتال ال دتتد يف  مديتتة 
.  يتتتتد أنتتتتت كتتتتةر التجميتتتتع يفابألممتتتتال التحعتتتت ية لالنتدتتتتاابت احملديتتتتة

اإلمتتتتتةاب متتتتت  ندعتتتتتت مزاء احلالتتتتتة األمويتتتتتة يف متتتتتايل يفالتهديتتتتتدات التتتتتيت 
 ركدها اجلمامات املت ةفة يفاإلرذا ية اليت  ستتهدف املتدنيني يفحفظتة 

 .(184)السالم  ركل مروائي
، يفمتتتع  تتتدذور احلالتتتة األمويتتتة 2016حليةال/يونيتتتت  16يفيف  

رئتيس   ثتة األمتم املتحتدة يف ال دد، نتدنم املمثتل اخلتاص لامتني ال تام يف 
املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف متتتتتايل محاقتتتتتة مىل 
اجملدتتس، يفستتدنط العتتوء مدتتى ال تتدا الك تت  متت  اإلصتتاابت يف صتتفوف 

 .(185)حفظة السالم يفال طء يف  وفي  ا فاق السالم
، استتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل 2016 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتو ة  6يفيف  

ال تتام ل مديتتات حفتتظ الستتالم يفيفكيتتل محتتاقتني نتتدمهما يفكيتتل األمتتني 
األمني ال ام لددمم امليتدام، الدت ي  أ دغتا مت   تدذور ال يئتة األمويتة يف 

. يفأ دت  (186)مايل يفالتحتدايت ال مديا يتة التيت  واجههتا ال  ثتة املتكامدتة
يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم متتت  متتتدم محتتتةاز  عتتتدم 

 نتهاكتتتتات األختتتت ة لونتتتتف مدمتتتتوس يف  وفيتتتت  ا فتتتتاق الستتتتالم يفمتتتت  ا
، أصتتتتتتتدر 2016 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  3. يفيف (187)مقتتتتتتتالق الوتتتتتتتار

اجملدس  يا  رائسيا أاال فيت  ردة ا نتهاكات املتكةرة لونتف مقتالق 
 .(188)الوار م  جانب اجلمامات املسدحة يف كيدال يفحوهلا

يفيف ا جتمامتتتتتتتتتتات التتتتتتتتتتيت معتتتتتتتتتتدت يف كتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتاية  
، أ د  يفكيل األمتني ال تام ل مديتات حفتظ الستالم 2017 يفنيسال/أ ةيل

اجملدتتتس ال  وفيتتت  ا فتتتاق الستتتالم   يتتتلال   يئتتتا، كمتتتا أل ا ستتترتا يجية 
الوقويتتة  رتتال مصتتالح ن تتاع األمتت  مل  وضتتع   تتد يف صتتيغتها الوهائيتتة. 
يفذكتتتة أل حالتتتة حعتتتوق اإلنستتتال    تتتلال  ثتتت  العدتتتق الرتتتديد  يف  يتتتلال 

تتتتو ةات املكثفتتتة الرتتتديد التتتيت  غتتت يها اجلمامتتتات يفستتتط ال دتتتد مستتتةحا لد
املت ةفتتتتة، يفالرتتتت كات اإلجةاميتتتتة ال تتتتتا ةة لدحتتتتديفا التتتتيت    تتتتلال نرتتتتت ة 

، رحتتتب 2017نيستتتال/أ ةيل  6. يفيف ا جتمتتتاع امل عتتتوا يف (189)لدغايتتة
__________ 

(184) S/PV.7665 ،5-2 الصفحات . 
(185) S/PV.7719 ،4-2 الصفحات . 
(186) S/PV.7784 ،5-2 الصفحات . 
 . 4-2 الصفحات، نفست املةجع (187)
(188) S/PRST/2016/16 ،األيفىل الفعةة . 
 . S/PV.7917 يف S/PV.7864 انظة (189)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7713
https://undocs.org/ar/S/PV.7713
https://undocs.org/ar/S/PV.7874
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https://undocs.org/ar/S/PV.7917
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أمعتتاء اجملدتتس ابجلهتتوا التتيت   تت هلا اجملمومتتة اخلماستتية ملو عتتة الستتاحل 
 .(190)لت ليل الت ايفل مرب احلديفام  أجل منراء نوة منديمية 

، يفمتتتع نتتتةب انتهتتتاء فتتترتة الستتتوتني 2016يفيف حليةال/يونيتتتت  
ة مبوجتب ا فتاق الستالم، ستدنط املمثتل اخلتاص لامتتني ا نتعاليتة املورتا

 وف   ملال ام العوء مدى التعدم احملةز، م  أنت ذكة أل   ض أحكامت 
  تتد. يفأشتتار املتكدمتتول مىل أنتتت، رغتتم محتتةاز   تتض التعتتدم  ظنتتل ذوتتاك 
حتتتا ت  ختتت  يفحتتتتدايت   تتترتت  ف يتتتل ممتتتل الستتتد ات املؤنتتتتة يف 

رتتتة التتتديفرايت املدتد تتتة، املؤلفتتتة متتت  املوتتتاقق الرتتتمالية متتت  متتتايل، يفن
مواصتتتتتة متتتتت  العتتتتتوات املستتتتتدحة يفنتتتتتوات األمتتتتت  يفائتتتتتتالف اجلمامتتتتتات 

، أفتتاا 2017 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  5. يفيف (191)املستتدحة يفالتوستتيعية
املمثتتتل اخلتتتاص ال األشتتتهة الثالثتتتة الستتتا عة ا ستتتمت مبوانرتتتة  رتتتال 

ف اجلمامتات مرةيفع الدستور املوعح يفا شت اكات املسدحة  ني ائتتال
، يفننتتتع 2017أيدول/ستتت تمرب  20املستتتدحة يفالتوستتتيعية. يفأفتتتاا انتتتت يف 

ا ئتالفتتال مدتتتى التتتلام يةسنتتتت لونتتف كامتتتل يفهنتتائي لاممتتتال العتاليتتتة، 
. يفزار اجملدتتس (192)يف وفيتت  أحكتتام ذتت ا الت هتتد جتتار مدتتى نتتدم يفستتاق
 رتتتةي   22مىل  19مو عتتتة الستتتاحل، مبتتتا فيهتتتا متتتايل، يف الفتتترتة متتت  

دتتتتت احلكومتتتتتة ا نتدتتتتاابت احملديتتتتتة، (193)2017ل/أكتتتتتو ة األيف  . يفأجن
، حتتم 2017التتيت كتتال متت  املعتتةر مجةاؤذتتا يف كتتانول األيفل/ايستتمرب 

 .(194)2018نيسال/أ ةيل 
يفختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، حتتتتتثن اجملدتتتتتس يف نةارا تتتتتت،  

حكومتتتة متتتايل يفائتتتتالف اجلمامتتتات املستتتدحة يفالتوستتتيعية مدتتتى الت جيتتتل 
. يفيف أمعتاب ا ستت ةات ا سترتا يجي لد  ثتة (195) فاق الستالم توفي  ا

__________ 

(190) S/PV.7917 9يف  8)فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال  6يف  5، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
)الصتتتتني(   15-13)أيفكةانيتتتتا(  يفالصتتتتفحات  13)الستتتتويد(  يفالصتتتتفحة 

)مثيو يتتتتتتتا(   17يف  16)مي اليتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتفحتال  16 يف 15يفالصتتتتتتتفحتال 
 )كازاخستتتال(. 21يف  20)مصتتة(  يفالصتتفحتال  18يف  17يفالصتتفحتال 

 اخلماستتتية لدمجمومتتتة التا  تتتة رتتترتكةامل العتتتوة متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد
 يفاألمتتتتتت  الستتتتتالم”، 13 العستتتتتم، األيفل اجلتتتتتلء انظتتتتتة، الستتتتتاحل ملو عتتتتتة

 “. أفةيعيا يف
(191) S/PV.7975 . 
(192) S/PV.8062 ،5-2 الصفحات . 
 انظتتتة، الستتاحل مو عتتة مىل األمتت  جمدتتس   ثتتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (193)

 . 36 العسم، األيفل اجللء
 . 2 الفعةة، S/2017/1105 انظة (194)
 . 1 الفعةة، (2017) 2364 يف (2016) 2295 العةارال (195)

 2295، زاا اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يف العتتتتتتتتتتتتتتةار (196)2016التتتتتتتتتتتتت ي أجتتتتتتتتتتتتتتةي يف 
 13 289، مستتتوايت نتتوة ال  ثتتة املتكامدتتة حبتتد أنصتتى نتتدري (2016)

أفتتتتةاا الرتتتتةقة، يفمتتتتدا يف يتهتتتتا متتتت   1 920متتتت  األفتتتتةاا ال ستتتتكةيني يف 
. يفنتتةنر اجملدتتس أيعتتا أل  كتتول األيفلويتتة 2017حليةال/يونيتتت  30حتتم 

ا ستتترتا يجية لد  ثتتتة املتكامدتتتة يف امتتتم  وفيتتت  ا فتتتاق الستتتالم، يف  ستتتيما 
أحكامتتت املتصتتدة اب ستتت ااة التدر يتتة لستتد ة الديفلتتة يف ستت ها، يفقدتتب 

ستت انًا يفصتةامة لتوفيت  يف يتهتا مىل ال  ثة املتكامدة أل  تد  يفض ا أكثتة ا
. (197)يفحلماية املدنيني، مبا يف ذلك يف مواجهة التهديدات غ  املتواظةة

، متتدنا اجملدتتس يف يتتة ال  ثتتة املتكامدتتة حتتم (2017) 2364يفيف العتتةار 
 ذلتتتتتك، نتتتتتةر اجملدتتتتتس، يف . يفمضتتتتتافة مىل(198)2018حليةال/يونيتتتتتت  30

، أنتتتتتتتت يففعتتتتتتتا   فتتتتتتتاق (2017) 2364يف  (2016) 2295العتتتتتتتةاري  
 السالم، سترمل يف ية ال  ثة املتكامدة  عدمي التدمم إلنرتاء جلوتة حتعيتق

 .(199)ايفلية، يف ف يل جلوة احلعيعة يفال دالة يفاملصاحلة
يفخالل  دك الفرتة، أمةب اجملدس مةارا م  استت دااي لدوظتة  

ذتتداف مدتتى أيفلئتتك )أ( التت ي  يتدتت يفل يف فتتةت جتتلاءات حمتتداة األ
مجتتتتةاءات  ةمتتتتي مىل مةندتتتتة أيف التهديتتتتد   ةندتتتتة  وفيتتتت  ا فتتتتاق الستتتتالم  
)ب( يفالتتتتت ي  يستتتتتتانفول األممتتتتتال ال دائيتتتتتة  )ل( يفالتتتتت ي  يهتتتتتامجول 

يتدتتتتتت يفل مجتتتتتتةاءات لتهديتتتتتتد ال  ثتتتتتتة املتكامدتتتتتتة يفالوجتتتتتتوا امليتتتتتتدام  أيف
مم هلتتتتتتتت ي لدكيتتتتتتتا ت الديفليتتتتتتتة األختتتتتتتةى  )ا( يفالتتتتتتتت ي  يعتتتتتتتدمول التتتتتتتد

، نتتتتتتتتةر 2017أيدول/ستتتتتتتت تمرب  5. يفيف (200)اهلجمتتتتتتتتات يفاإلجتتتتتتتتةاءات
، متصةفا مبوجتب الفصتل الستا ع، (2017) 2374اجملدس يف العةار 

فتتةت عميتتد األصتتول يفحظتتة الستتفة مدتتى األفتتةاا يفالكيتتا ت احملتتداي  
جتتتةاءات أيف السياستتتات التتتيت هتتتتدا الستتتالم  صتتتفتهم مستتتؤيفلني متتت  اإل

ا ستتتتتعةار يف متتتتايل، أيف متتتتتواقئني أيف مرتتتتاركني فيهتتتتا ستتتتواء  األمتتتت  أيف أيف
 صتتورة م اشتتةة أيف غتت  م اشتتةة، لفتترتة أيفليتتة متتدهتا ستتوة يفاحتتدة. يفمبوجتتب 

__________ 

 املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة يف يتتتة متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (196)
، األيفل العستتم، ال اشتتة اجلتتلء انظتتة، متتايل يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا

 “. السالم حفظ ممديات”
 18يفالفعتتتتتتتتتتتتةاتل  16مىل  14، الفعتتتتتتتتتتتتةات متتتتتتتتتتتت  (2016) 2295العتتتتتتتتتتتتةار  (197)

  )ل(.19 يف
 . 15 الفعةة، (2017) 2364 العةار (198)
 2364 يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتةار، ‘3’ )أ( 19 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2295 العتتتتتتتتتتتتتتتتةار (199)

 احلعيعتتة جلوتتة متت  امل دومتات متت  يفملليتتد. ‘3’ )أ( 20 الفعتةة، (2017)
 العتةار ةانظت، 2014 مارس/آذار 20 يف أنرئت اليت يفاملصاحلة يفال دالة
 . 9 الفعةة، (2014) 2164

الفعتتتةة الثانيتتتة   ،S/PRST/2016/16  يف 4، الفعتتتةة (2016) 2295العتتتةار  (200)
 . 4، الفعةة (2017) 2364العةار  يف
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العةار نفست، أنرا اجملدس جلوًة لةصد  وفي  التتدا   املفةيفضتة، يفأنرتا فةيتَق 
 .(201)شهةا 13وة يف  وفي  يف يتها لفرتة أيفلية مدنهتا خرباء ملسامدة الدج

__________ 

 امل دومات م  يفملليد. 11 يف 9 يف 8 الفعةات، (2017) 2374 العةار (201)
 العستتتم، الستتتا ع اجلتتتلء انظتتتة، متتتايل مدتتتى ةيفضتتتةاملف اجلتتتلاءات  تتتدا   متتت 

 يففعتتتتا، املستتتتدحة العتتتتوات استتتتتددام  ت دتتتتب   التتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتث
 ممتال املورتاة الدجوة م  امل دومات م  يفملليد“. امليثاق م  41 لدمااة
 العستتتتتم، التاستتتتتع اجلتتتتتلء انظتتتتتة، متتتتتايل  رتتتتتال (2017) 2374 ابلعتتتتتةار
 “. الدجال”، األيفل

 
 
 
 

 
 اجللسات: احلالة يف مايل

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7600 

 كتتتتانول الثتتتتتام/  11
 2016يواية 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
( S/2015/1030يف متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل )

كتتتتتتتتتتتانول   5يفرستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة  2016الثام/يوتتتتتتتاية 

متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس 
 ( S/2016/8جمدس األم  )

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  مايل 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

مجيع املدموني 
  )أ(

S/PV.7665 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  5

2016 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 ( S/2016/281يف مايل )

آذار/متتتتارس  29رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتتتتتتة متتتتتتتت  األمتتتتتتتتني  2016

ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  
(S/2016/288) 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  مايل 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

 )ب(
 

S/PV.7719 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  16

2016  

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 ( S/2016/498يف مايل )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  مايل 
لامتتتني ال تتتام يفرئتتتيس 
  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة 
املتكامدتتتتتتتتتتة املت تتتتتتتتتتداة 
األ  تتتتتتتتتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتق 

 ا ستعةار يف مايل

مجيع املدموني 
  )ل(

S/PV.7727 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  29

2016  

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 ( S/2016/498يف مايل )

 حليتتتتتتةال/ 20رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتة متتتتتتتتت   2016يونيتتتتتتتتت 

األمتتني ال تتام مىل رئتتيس جمدتتس 
 (S/2016/550األم  )

م مت   مرةيفع نةار معتدَّ
 )ا(ايفل أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 10
(S/2016/576) 

 ،)ه(ايفل أمعتاء 10  مايل
 )يف(يفمايل

  (2016) 2295العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7784 
  رتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 6

 2016أكتو ة 

 أيدتتتتتتتتتول/ 27رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة متتتتت   2016ستتتتت تمرب 

األمتتني ال تتام مىل رئتتيس جمدتتس 
 ( S/2016/813األم  )

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 (S/2016/819)يف مايل 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  مايل 
حفتتتتتتتتتتتتتتظ  ل مديتتتتتتتتتتتتتتات 

الستتتتتتتتتتتتتتتتالم، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل 
ال تتتتام لدتتتتدمم  األمتتتتني 
 امليدام

معتتتتو يفاحتتتتد متتتت  
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(،   
 املدموي  يفمجيع 

 

S/PV.7801 
  رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/ 3

  2016نوفمرب 

     S/PRST/2016/16  
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7864 

 كتتتتانول الثتتتتتام/  18
  2017يواية 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 (S/2016/1137يف مايل )

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  ، مايل)ز(اجللائة 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

معتتتتو يفاحتتتتد متتتت  
أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(،   
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ب(املدموي  

 

S/PV.7917 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  6

2017  

لتتة  عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلا
 ( S/2017/271يف مايل )

نيستتال/أ ةيل  5رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتتتتة متتتتتت  األمتتتتتتني  2017

ال تتتام مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  
(S/2017/285) 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  مايل 
ل مديتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتظ 

 السالم

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.7975 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  16

2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 (S/2017/478يف مايل )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  مايل 
 لامني ال ام

ثالثتتة متت  أمعتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي 
 -يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات( 
يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتال(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ب(املدموي 

 

S/PV.7991 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  29

2017  

ةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة  ع
 (S/2017/478يف مايل )

مرةيفع نةار معتدم مت  
 (S/2017/558فةنسا )

ثالثتتة متت  أمعتتاء   مايل
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال، 

 يففةنسا(، يفمايل

 (2017) 2364العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.8040 
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  5

2017 

مرةيفع نةار معتدم مت   
 (S/2017/748فةنسا )

أر  تتة متت  أمعتتاء   مايل
اجملدتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
 يفمي اليا، يففةنسا(

 (2017) 2374العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.8062 
  رتتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 5

  2017أكتو ة 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  احلالتتة 
 (S/2017/811يف مايل )

املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  مايل 
 لامني ال ام

اثوتتتتال متتتت  أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتا )ايفلتتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات((، 

 )يف(يفمجيع املدموي 

 

 
 مثَّل مايل يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )أ( 
 مثَّل مايل يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل يفالتكامل األفةيعي.  )ب( 
 مثَّل مايل رئيس يفزرائها.  )ل( 
 كية، يفالياابل. مس انيا، يفأنغو ، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة األمةي )ا( 
 .دة األمةيكية، يفالياابلا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأيفريفغواي، يفالسوغال، يففةنسا )رئيسة جمدس األم (، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتح )ه( 
 ا جتماع مرب التدايفل ابلفيديو م  ابماكو.  مثَّل مايل يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل يفالتكامل األفةيعي، ال ي شارك يف )يف( 
 مةاماة لديفر اجللائة  وصفها رئيسة جلوة متا  ة ا  فاق. 37ُامي اثل اجللائة مبوجب املااة  )ز( 
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 األمريكتان

 املسألة املتعلقة هباييت - 16

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  مثتتتتتام  
تتت  نتتتةاري  يف مقتتتار  الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق يفأصتتتدر جدستتتات يفاختن

 يتتا  رائستتيا يفاحتتدا  رتتال املستتالة املت دعتتة هبتتاييت. يفمعتتد اجملدتتس أيعتتا 
ثتتتالل جدستتتات متتتع ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفأفتتتةاا شتتتةقة يف   ثتتتة 

املتحتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتتتعةار يف ذتتتتتتتتتتاييت، ممتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتةار  األمتتتتتتتتتتم
. يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  امل دومتتتات (202)(2001) 1353

م  اجلدسات، مبتا فيهتا م دومتات مت  املرتاركني يفاملتكدمتني يفالوتتائج. 
 22يفابإلضافة مىل ذلك، أجتةى اجملدتس زايرة مىل ذتاييت يف الفترتة مت  

 .(203)2017حليةال/يونيت  24مىل 
يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، متتتتدا اجملدتتتتس يف يتتتتة ال  ثتتتتة  

 2017نيستتتال/أ ةيل  15متتتة ني ملتتتدة ستتتتة أشتتتهة يف كتتتل متتتةة، حتتتم 
تتتتتتتوايل، يفموتتتتتتد انتهتتتتتتاء ، مدتتتتتتى ال2017 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتو ة  15 يف

يف يتهتتتا، أنرتتتا   ثتتتة متا  تتتة حلفتتتظ الستتتالم، ذتتتي   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
 . (204)لدمم نظام ال دالة يف ذاييت

، نتتتتدمت املمثدتتتتة اخلاصتتتتة 2017يف  2016يفختتتتالل متتتتامي  
لامتتني ال تتام هلتتاييت يفرئيستتة ال  ثتتة محاقتتة مىل اجملدتتس  رتتال احلالتتة يف 

يف يتتة ال  ثتتة، يفا نتعتال مىل   ثتتة األمتتم ذتاييت، يفاجلهتتوا امل  يفلتتة لتوفيت  
املتحدة لدمم نظام ال دالة يف ذاييت املوراة حديثا. يفركلت موانرات 

مدى حالتة متدم ا ستتعةار السياستي يف ذتاييت  2016اجملدس يف مام 
 ستت ب استتتمةار التتتاخ  يف مجتتةاء ا نتدتتاابت الةائستتية يفا نتدتتاابت 

انية الوخيمتتتتتة إلمصتتتتتار متتتتتاثيو يف الترتتتتتةي ية اجللئيتتتتتة يفال وانتتتتتب اإلنستتتتت
 2017،  يوما ركتلت املتدايف ت يف متام 2016 رةي  األيفل/أكتو ة 

__________ 

 2016 أكتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتةي  10 يف متتتتتتتتتتارس/آذار 16 يف معتتتتتتتتتتدت (202)
 األمت  جمدتس اجتمتاع” امل وتول ال ود مقار يف 2017 أ ةيل/نيسال 4 يف

 ألتتتف اجلتتتلأي  احكتتتام ممتتتال شتتتةقة يفأفتتتةاا  عتتتوات املستتتا ة ال دتتتدال متتتع
 S/PV.7646 انظتتتتة  “(2001) 1353 لدعتتتتةار الثتتتتام املةفتتتتتق متتتت  يفابء
 .S/PV.7914 يف S/PV.7786 يف

ملليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت    ثتتتتتة اجملدتتتتتس مىل ذتتتتتاييت، انظتتتتتة اجلتتتتتلء األيفل،  (203)
 ألف. - ، يفاجللء السااس، العسم الثام“  ثة جمدس األم ”، 36 العسم

، (2017) 2350 يفالعتتتتتتتتتتتتتتةار، 1 الفعتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2313 العتتتتتتتتتتتتتتةار (204)
 املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتيت متت  امل دومتتات متت  يفملليتتد. 5 يف 1 الفعتتةاتل
 يف ال دالتتة نظتتام لتدمم املتحتتدة األمتتم يف  ثتة ذتتاييت يف ا ستتتعةار لتحعيتق
 “.السالم حفظ ممديات”، األيفل العسم، ال اشة اجللء انظة، ذاييت

مدتتتتى مستتتتتع ل يفجتتتتوا األمتتتتم املتحتتتتدة يف ال دتتتتد   تتتتد اإلجنتتتتاز الستتتتدمي 
 لدجديفل اللم  احملدا لالنتداابت.

يفكرتتتتتفت العتتتتتةارات التتتتتيت اختتتتتت ذا اجملدتتتتتس ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد  
، حتتتتث اجملدتتتتس  عتتتتوة 2016يف متتتتام ا ستتتتت ةات متتتت   ةكيتتتتل ااثتتتتل. يف 

اجلهتتات السياستتية الفامدتتة يف ذتتاييت مدتتى حتديتتد أيفلتتوايت متتواة احليتتاة 
الدستتتتتتتتتورية مىل يفضتتتتتتتت ها ال  ي تتتتتتتتي التتتتتتتتتام يف ال دتتتتتتتتد  كمتتتتتتتتال ال مديتتتتتتتتة 
ا نتدا ية، يفأماا  كيد أل ذاييت اة مبو  ف ذام يف  وقيد ا ستتعةار 

األ يتتة يف  وجيتتت خ تتى ال دتتد يفالدميعةاقيتتة يفأل اشتترتاك نااهتتتا أمتتة ابلتت  
 ث تتات فتتو ا ستتتعةار التتدائم يفحتعيتتق التوميتتة ا نتصتتااية. يفأكتتد اجملدتتس 
مدى يفجت اخلصوص ضةيفرة مواصدة محةاز  عدم يف   ليل ن امي سيااة 
العتتتانول يفال دالتتتة يفنتتتدرات الرتتتةقة الوقويتتتة اهلايتيتتتة يفمستتتاءلتها يفضتتتةيفرة 

نتتتتتوي اجملدتتتتتس ، 2017. يفيف متتتتتام (205)حتستتتتتني حالتتتتتة حعتتتتتوق اإلنستتتتتال
ابإلجناز ال ال  األ ية ال ي حتعق يف املسار فتو ا ستتعةار مت  ختالل 
مجنتتتتتاز ال مديتتتتتة ا نتدا يتتتتتة ستتتتتدميا يفال تتتتتواة مىل الوظتتتتتام الدستتتتتتوري يف 

، يفرحتتتتب ابلتعيتتتتيم ا ستتتترتا يجي يفالتوصتتتتيات 2017شتتتت اط/فرباية  7
يفايفرذتتا املعدمتة متت  األمتتني ال تتام  رتتال مستتع ل يفجتتوا األمتتم املتحتتدة 

. يفأنرتتتا اجملدتتتس، متصتتتةفا مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتت  (206)يف ذتتتاييت
،   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتتتدمم نظتتتام ال دالتتتة يف ذتتتاييت متتت  (207)امليثتتتاق

أجل امم حكومة ذتاييت يف   ليتل مؤسستات ستيااة العتانول يفنتدرات 
نوة الرةقة الوقوية، يفا ض الع ابلةصد يفاإل الغ يفالتحديتل يف جمتال 

. يفرحتتتتب اجملدتتتتس يفأنتتتتة أيعتتتتا ابمتمتتتتاا اجلم يتتتتة (208)نستتتتالحعتتتتوق اإل
املت دتق  توهج األمتم املتحتدة اجلديتد لدتصتدي  71/161ال امة العةار 

لدكول ا يف ذاييت ال ي يفض ت األمني ال ام، يفيو  العتةار مدتى  عتدمي 
 .(209) ات احملدية املتعةرةاملسامدة املااية يفالدمم لدمجتم

__________ 

 .  23 مىل 16 يفم  13 يف 11 الفعةات، (2016) 2313 العةار (205)
. الدي اجتتة متت  مرتتةة يفالثالثتتة الثانيتتة الفعتتةاتل، (2017) 2350 العتتةار (206)

 .S/2017/223 أيعا يفانظة
شتتتكك   تتتض  ،ابإلمجتتتاع (2017) 2350مدتتتى التتتةغم متتت  اختتتتاذ العتتتةار  (207)

 3، الصتتفحة S/PV.7924أمعتاء اجملدتتس يف    يتتق الفصتل الستتا ع. انظتتة 
)ايفلتتتتتتة  وليفيتتتتتتا املت تتتتتتداة العوميتتتتتتات(   5)ا حتتتتتتتاا الةيفستتتتتتي(  يفالصتتتتتتفحة 

 )الصني(. 8يفالصفحة 
 .6 مىل 4 الفعةات، (2017) 2350 العةار (208)
، S/PRST/2017/20 يف، الدي اجتتتتتة متتتتت  ال اشتتتتتةة الفعتتتتتةة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (209)

 .السااسة الفعةة
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 اجللسات: املسألة املتعلقة هباييت
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

دموات ممتالً ال
 37ابملااة 

 39التتدموات ممتتالً ابملتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7651 

متتتتتتتتتتتتتتتتتارس /آذار 17
2016 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ثتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 

ار يف ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
(S/2016/225) 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع ايفل  
 )أ(أمعاء

املمثدة اخلاصة لامتني ال تام 
هلتتتتتاييت يفرئيستتتتتة   ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتدة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار 
يف ذتتتتتتتاييت، يف ئتتتتتتتب رئتتتتتتتيس 
يففتتتتد ا حتتتتتاا األيفريفيب لتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.7789  
  رتتتةي  األيفل/ 11

 2016أكتو ة 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ثتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت 

(S/2016/753) 

مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام ايفل  
 )ل(أمعاء

املمثدتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتني 
، يف ئ تتتة رئتتتيس يففتتتد )ا(ال تتتام

 يفريفيبا حتاا األ

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.7790  
  رتتتةي  األيفل/ 13

 2016أكتو ة 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ثتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت 

(S/2016/753) 

م  مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
ايفلتتتتتتتتتتتتتتتة  16متتتتتتتتتتتتتتت  

 )ه(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا
(S/2016/862) 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ايفل 
 )يف(أمعاء

 (2016) 2313العةار   
15-0-0  

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7920  
أ ةيتتتتتتل /نيستتتتتتال 11

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ثتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت 

(S/2017/223) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  11 
 )ز(معوا

املمثدتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتام، يف ئ تتتتتتة رئتتتتتتيس يففتتتتتتد 

 حتاا األيفريفيبا 

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ح(

 

S/PV.7924  
نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  13

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ثتتتتة 
األمتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييت 

(S/2017/223) 

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتو ايت  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
( S/2017/313 )  

معتتوا متت   12  الربازيل
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ط(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 )ي(الربازيل

 (2017) 2350العةار 
15-0-0 

 الفصل السا ع( )اختا  مبوجب

S/PV.8005  
يوليتتتتتتتتتتتتتت /اتتتتتتتتتتتتتوز 18

2017 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت    ثتتتتتتة 
األمم املتحدة لتحعيتق ا ستتعةار 

 (S/2017/604يف ذاييت )

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ع ايفل  
 )ك(أمعاء

لامتتتتتتتتتتني املمثدتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتة 
ال تتتتتام، يفاثتتتتتل يففتتتتتد ا حتتتتتتاا 

 األيفريفيب

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املتتتتدموني 
)ل،)ح(

) 

 

S/PV.8068  
  رتتتةي  األيفل/ 12

 2017أكتو ة 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت    ثتتتتتتة 
األمم املتحدة لتحعيتق ا ستتعةار 

 (S/2017/840يف ذاييت )

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع ايفل  
 )م(أمعاء

املمثدتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتني 
ال تتتام، يفرئتتتيس يففتتتد ا حتتتتاا 

 األيفريفيب

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ح(

 

S/PV.8070  
 / رتتتةي  األيفل 17

 2017أكتو ة 

ني ال تتتتتتام متتتتتت    ثتتتتتتة  عةيتتتتتتة األمتتتتتت
األمم املتحدة لتحعيتق ا ستتعةار 

 (S/2017/840يف ذاييت )

    S/PRST/2017/20 

 
 يدي، يفغوا يما ، يفكولوم يا، يفاملكسيك، يفذاييت. األرجوتني، يفالربازيل، يف  يف، يفسانت فوسوت يفجلر غةيوااي ، يفش )أ( 
 ، يففةنستتا، حتتتدل اثتتل  تت يف ابستتم جممومتتة أصتتدناء األمتتني ال تتام متت  أجتتل ذتتاييت، التتيت  عتتم األرجوتتتني، يفأيفريفغتتواي، يفالربازيتتل، يف تت يف، يفشتتيدي، يفغوا يمتتا )ب( 

 دة. ال وليفارية(، يفكودا، يفكولوم يا، يفالو ايت املتح -يففوليفيال )مجهورية 
 األرجوتني، يفالربازيل، يف  يف، يفشيدي، يفكودا، يفكولوم يا، يفاملكسيك، يفذاييت. )ل( 
 شاركت املمثدة اخلاصة يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   ورت أيف  ةنس. )ا( 
ال وليفاريتتة(، يفكوتتدا، يفكولوم يتتا، يفمتتاليلاي،  -يفيال )مجهوريتتة األرجوتتتني، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالربازيتتل، يف تت يف، يفشتتيدي، يفغوا يمتتا ، يففةنستتا، يففوتتل  )ه( 

 يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. 
 األرجوتني، يفالربازيل، يف  يف، يفشيدي، يفغوا يما ، يفكودا، يفكولوم يا. )يف( 
  وليفارية(، يفكودا، يفكولوم يا، يفاملكسيك، يفذاييت. ال -األرجوتني، يفمس انيا، يفالربازيل، يف  يف، يفشيدي، يفغوا يما ، يففوليفيال )مجهورية  )ز( 
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 ، يففةنستتا، حتتتدل اثتتل  تت يف ابستتم جممومتتة أصتتدناء األمتتني ال تتام متت  أجتتل ذتتاييت، التتيت  عتتم األرجوتتتني، يفأيفريفغتتواي، يفالربازيتتل، يف تت يف، يفشتتيدي، يفغوا يمتتا )ح( 
 يفكودا، يفكولوم يا، يفالو ايت املتحدة. 

املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتوغال، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يفكازاخستتتتال، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة،  -واي، يفمي اليتتتا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفأيفريفغتتت )ط( 
 يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. 

  كدم اثل الربازيل ابسم الربازيل يفشيدي يفغوا يما . )ي( 
 كسيك، يفذاييت. األرجوتني، يفالربازيل، يف  يف، يفشيدي، يفكولوم يا، يفامل )ك( 
 مثَّل املكسيك  ئب يفزيةذا لدرؤيفل املت داة األقةاف يفحعوق اإلنسال.  )ل( 
 ال وليفارية(، يفكولوم يا، يفاملكسيك، يفذاييت. -األرجوتني، يفالربازيل، يف  يف، يفجامايكا، يفشيدي، يففوليفيال )مجهورية  )م( 

  
 موجهتان إىل األمني العام 2016كانون الثاين/يناير   19رسالتان متطابقتان مؤرختان  - 17

  (S/2016/53ورئيس جملس األمن من املمثلة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة ل
جدسة  11خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   

مل وتتتتتتتول يفامتمتتتتتتد مخستتتتتتتة نتتتتتتتةارات يف يتتتتتتتانني رائستتتتتتتيني يف مقتتتتتتتار ال وتتتتتتتد ا
 2016كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   19رستتتتتتتتالتال مت ا عتتتتتتتتتال مؤرختتتتتتتتتال ”

موجهتتتتال مىل األمتتتني ال تتتام يفرئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  املمثدتتتة الدائمتتتة 
. يفيةا يف اجلديفل أا ي “(S/2016/53لكولوم يا لدى األمم املتحدة )

دستتات، مبتا فيهتتا م دومتات متت  املرتتاركني مليتد متت  امل دومتات متت  اجل
يفاملتكدمتتتتني يفالوتتتتتائج. يفاستتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة متتتت  األمتتتتني ال تتتتام 
يفاثدت اخلاص لكولوم يا يفرئتيس   ثتة األمتم املتحتدة يف كولوم يتا  رتال 
حالتتة  وفيتت  ممديتتة ملعتتاء الستتالح املتفتتق مديهتتا  تتني حكومتتة كولوم يتتا 

اجلتتيأ الرتت  ي يف رتتال ممتتل  - يتتة يفالعتتوات املستتدحة الثوريتتة الكولوم
  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كولوم يتتتتتا يف  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لدتحعتتتتتق يف  

مىل  3. يفأيففتتتد اجملدتتتس   ثتتتة مىل كولوم يتتتا يف الفتتترتة متتت  (210)كولوم يتتتا
        . (211)2017أاير/مايو  5

،   ثتتتتتة 2016كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   25يفأنرتتتتتا اجملدتتتتتس، يف  
األمتتتم املتحتتتدة يف كولوم يتتتا متتت  أجتتتل رصتتتد األحكتتتام املت دعتتتة  ونتتتف 

ق الوهائي إلهناء الولاع مقالق الوار يفيفنف األممال ال دائية م  ا  فا
يفمحتالل ستالم مستتتعة يفاائتم يفالتحعتتق موهتا، يفنتتد  وصتل ال ةفتتال مىل 

. يفمنتتتتتةارا ابل دتتتتتب (212)2016آب/أغستتتتت س  24ذتتتت ا ا  فتتتتتاق يف 
__________ 

 يف  ثتتتة كولوم يتتا يف املتحتتدة األمتتتم   ثتتة يف يتتيت متتت  امل دومتتات متت  ملليتتد (210)
، الثتتام العستتم، ال اشتتة اجلتتلء انظتتة، كولوم يتتا يف لدتحعتتق املتحتتدة األمتتم

 “.  اخلاصة السياسية ال  ثات”
ملليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت    ثتتتتة اجملدتتتتس مىل كولوم يتتتتا، انظتتتتة اجلتتتتلء األيفل،  (211)

 ألف. -، يفاجللء السااس، العسم الثام“  ثة جمدس األم ”، 36العسم 
 العتتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتتا يفانظتتتتتتتتتة. 3 مىل 1 الفعتتتتتتتتتةات، (2016) 2261 العتتتتتتتتةار (212)

 . 1 يفالفعةة، الدي اجة م  األيفىل الفعةة، (2016) 2307

الت ي  عتدمت  تت حكومتة كولوم يتتا مىل األمتم املتحتدة لدحصتول مدتتى 
م التتتدمم يف  وفيتتت  ا  فتتتاق، أ تتتةز أمعتتتاء اجملدتتتس يفكولوم يتتتا التتتديفر اهلتتتا

لدمجدتتتتتتتتس فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتق مبوتتتتتتتتع نرتتتتتتتتوب الولامتتتتتتتتات يفحدهتتتتتتتتا يف ذتتتتتتتت ا 
 . (213)السياق

يفركتتتتتتلت موانرتتتتتتات اجملدتتتتتتس الالحعتتتتتتة مدتتتتتتى التعتتتتتتدم احملتتتتتتةز  
يفالتحدايت اليت يواجهها ال ةفال يف  وفي  ا  فاق، ليس فيمتا يت دتق 
 لعتتتتاء الستتتتالح فحستتتتب،  تتتتتل أيعتتتتا مبتتتتا يرتتتتتمل مستتتتائل متتتت  ن يتتتتتل 

. يفيف أمعتاب ا ستتفتاء التوق  الت ي (214)ةاملصاحلة يفال دالة ا نتعالي
، يفالت ي رفتض 2016 رتةي  األيفل/أكتتو ة  2أجةي يف كولوم يتا يف 

فيتتتتت الوتتتتاخ ول ذتتتت ا ا  فتتتتاق، أمتتتتةب متتتتدا متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس متتتت  
  رتةي  األيفل/ 26. يفيف (215) ييدذم إل ةام ا فاق موعح  ني ال ةفني

ئتتتيس جمدتتتس األمتتت ، ، يفجتتتت األمتتتني ال تتتام رستتتالة مىل ر 2016أكتتتتو ة 
نتتتتدم فيهتتتتتا  وصتتتتتيات ل  ثتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كولوم يتتتتا م فتتتتتا مدتتتتتى 

. يفرا رئتتيس جمدتتس األمتت  مدتتى (216) رتتةي  األيفل/أكتتتو ة 2استتتفتاء 
، مذ أحتتتاط مدمتتتا 2016 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  31 دتتتك الةستتتالة يف 

ابلتوصتتتتتتتيات يفأشتتتتتتتار مىل أل ال  ثتتتتتتتة نتتتتتتتد أُذ ل هلتتتتتتتا، ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةارات 
__________ 

(213) S/PV.7609 ،6 يفالصتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتة 3 يف 2 الصتتتتتتتتفحتال 
 10 يف 9 يفالصتتتتتفحتال ( )مستتتتت انيا 8 يفالصتتتتتفحة املتحتتتتتدة(  )التتتتتو ايت
 .  )كولوم يا( 13 يف 12 يفالصفحتال )أيفكةانيا( 

 .S/PV.7916 يف  S/PV.7859 يف  S/PV.7768 انظة (214)
(215) S/PV.7859 ،أيفريفغتتتتتتتتتتتواي(  6 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتتا(  5 الصتتتتتتتتتتتفحة( 

 S/PV.7916 يف العوميتتات(  املت تتداة  وليفيتتا )ايفلتتة 8 يف 7 يفالصتتفحتال
 .)الياابل( 11 يف 10 الصفحتال

(216) S/2016/902. 

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2307%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7609
https://undocs.org/ar/S/PV.7768
https://undocs.org/ar/S/PV.7859
https://undocs.org/ar/S/PV.7916
https://undocs.org/ar/S/PV.7859
https://undocs.org/ar/S/PV.7916
https://undocs.org/ar/S/2016/902
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، ال  تحعتتتتق متتتت   وفيتتتت   ةيف وكتتتتول يفنتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار الصتتتتدة ذات
 .(217) رةي  األيفل/أكتو ة 13املونع يف 
يفرحتتب اجملدتتس،   تتد انتهتتاء التتلايرة التتيت نتتام هبتتا مىل كولوم يتتا  

، ابجلهتتتتوا التتتتيت  تتتت هلا ال ةفتتتتال لتوفيتتتت  ا  فتتتتاق 2017يف أاير/متتتتايو 
يف صتميمت مدتى   وفي ا اتما، يفذكنة ابلتلامتت الكامتل مزاء ممديتة الستالم

مواصدة ا ضت الع  تديفر  وتاء يفنرتط يف ممديتة الستالم  كولوم يتا يف 
، 2017اوز/يوليتتتتتتت  10. يفرحتتتتتب اجملدتتتتتتس، يف (218)األشتتتتتهة املع دتتتتتتة

اجلتتتيأ الرتتت  ي ل مديتتتة  - اتتتام العتتتوات املستتتدحة الثوريتتتة الكولوم يتتتة 
حليةال/يونيتتت، مدتتى فتتو متتا حتععتتت موتتت   ثتتة  27ملعتتاء الستتالح يف 

__________ 

(217) S/2016/923. 
(218) S/PRST/2017/6 . 

م املتحتتتدة يف كولوم يتتتا. يفأنرتتتا اجملدتتتس أيعتتتا   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة األمتتت
لدتحعق يف كولوم يا لدمم أحكام ا  فاق امل دل ال ي يفن تت ال ةفتال 
 - رتتتال ممتتتااة مامتتتال جممومتتتة العتتتوات املستتتدحة الثوريتتتة الكولوم يتتتة 

اجلتتيأ الرتت  ي يف احليتتاة السياستتية يفا نتصتتااية يفا جتماميتتة يف رتتال 
. يفرحتتتتب اجملدتتتتس، يف (219)مويتتتتة الردصتتتتية يفاجلماميتتتتةالعتتتتما ت األ

أيدول/ستت تمرب، مدتتى  4، ابلتونيتتع، يف 2017 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  5
ا فاق موفصل لونف مقالق الوار  ني حكومة كولوم يا يفجتيأ التحةيتة 
الوق ، يفنةر أل  دمم   ثة التحعق أيعا رصتد ذلتك ا  فتاق يفالتحعتق 

 .(220)2018انول الثام/يواية ك  9موت، مدى أساس مؤنت، حم 
__________ 

. 2 يف 1 يفالفعتةاتل الدي اجتة مت  الثالثة الفعةة، (2017) 2366 العةار (219)
 .السااسة الفعةة، S/PRST/2017/18 أيعا يفانظة

 . 2 يفالفعةة الدي اجة م  األيفىل الفعةة ،(2017) 2381 العةار (220)
 

موجهتوووووان إىل األموووووني العوووووام ورئووووويس جملوووووس األمووووون  2016كوووووانون الثاين/ينووووواير   19اجللسوووووات: رسوووووالتان متطابقتوووووان مؤرختوووووان 
  (S/2016/53من املمثلة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة ل

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ممتالً الدموات 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7609  
 كتتانول الثتتتام/  25

 2016يواية 
مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم متتتتتت   

مجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 
(S/2016/67) 

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء   )أ(كولوم يا
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفكولوم يا

  (2016) 2261العةار 
15-0-0 

S/PV.7768  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 13

 2016س تمرب 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم متتتتتت   
يتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس مج
(S/2016/774) 

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  
  ثتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يف  

 (S/2016/729كولوم يا )

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء   كولوم يا
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفكولوم يا

 (2016) 2307العةار 
15-0-0 

S/PV.7773  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 21

 2016س تمرب 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام،   )ا(كولوم يا  
 يفكولوم يا

 

S/PV.7859  
 ثتتتام/كتتانول ال  11

 2017يواية 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف كولوم يتتتتتتتا 

(S/2016/109) 

املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص  كولوم يا 
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس   ثتتتتتتتتتتتتتتتة 
األمتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

 يف كولوم يا

مخستتتتتة متتتتت  أمعتتتتتاء 
اجملدتتتس )أيفريفغتتتتواي، 
، يفأيفكةانيتتتتتا، يفمي اليتتتتتا
 -يف وليفيتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتة 

املت داة العوميات(، 
يفالستتتتتتتتويد(، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.7916 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  5

2017 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف كولوم يتتتتتتتا 

(S/2017/252) 

املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص  كولوم يا 
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7937  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  11

2017 

     S/PRST/2017/6 

https://undocs.org/ar/S/2016/923
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/18
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https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/PV.7609
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https://undocs.org/ar/S/2016/67
https://undocs.org/ar/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7768
https://undocs.org/ar/S/PV.7768
https://undocs.org/ar/S/2016/774
https://undocs.org/ar/S/2016/729
https://undocs.org/ar/S/RES/2307%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7937
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/6
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ممتالً الدموات 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7995  
حليةال/يونيتتتتتتتت  30

2017 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف كولوم يتتتتتتتا 

(S/2017/539) 

املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص  كولوم يا 
 لامني ال ام

أر  تتتتتتتة متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس )أيفريفغتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتة 

املت داة العوميات(، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد، 

ال(، يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7997  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  10

2017 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف كولوم يتتتتتتتا 

(S/2017/539) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم متتتتتت  
مجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

(S/2017/583) 

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء   )أ(كولوم يا
 اجملدس، يفكولوم يا

  (2017) 2366العةار 
15-0-0 

S/PV.8041 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 11
 2017تمرب س 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتحعتتتتتتتق يف  

 (S/2017/745كولوم يا )

املمثتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتاص  كولوم يا 
 لامني ال ام

ستتتتتتتتتة متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفأيفريفغتتواي، يف وليفيتتا 

املت تتتتتتتتتداة  -)ايفلتتتتتتتتتة 
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد، يفال
يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال، 
يفاليتتتتتتتتتتاابل(، يفمجيتتتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8049  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 14

 2017س تمرب 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لدتحعتتتتتتتق يف  

 (S/2017/745كولوم يا )

ةار معتتتتتتدم متتتتتت  مرتتتتتتةيفع نتتتتتت
مجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

(S/2017/776) 

ستتتتت  ة متتتتت  أمعتتتتتاء   كولوم يا
، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفكولوم يا

  (2017) 2377العةار 
15-0-0 

S/PV.8063  
  رتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 5

 2017أكتو ة 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت    ثتتتة 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف كولوم يتتتتتتتا 

(S/2017/801) 
 رتتتتتتتتتتتةي   2رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

 2017األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 
موجهتتة متتت  األمتتني ال تتتام مىل 
رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2017/830) 

متتتتتت   مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/837 )  

متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء  10  كولوم يا
، )يف(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفكولوم يا

  (2017) 2381العةار 
15-0-0 

S/PRST/2017/18 

 
 مثَّدت كولوم يا يفزيةة خارجيتها.  )أ( 
 مثَّل أيفريفغواي يفزية خارجيتها.  )ب( 
 مثَّل نيوزيدودا يفزية خارجيتها.  )ل( 
 مثَّل كولوم يا رئيس اجلمهورية.  )ا( 
 املت داة العوميات(، يفالسوغال، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  -اا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يف وليفيا )ايفلة ا حت )ه( 
 ايت املتحدة.املت داة العوميات(، يفالسويد، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو  -ا حتاا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يف وليفيا )ايفلة  )يف( 
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https://undocs.org/ar/S/2017/539
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 آسيا
 احلالة يف أفغانستان - 18

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت   ستتتتع  
تت  نتتةاري  يفأصتتدر  يتتا  رائستتيا يفاحتتدا فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة  جدستتات يفاختن
 يف أفغانستال. يفمدى غةار الفرتات السا عة، نظة اجملدس يف ذ ا ال وتد

األمعتتتتتاء املهتمتتتتتة. يفيف  دتتتتتك يف موانرتتتتتات فصتتتتتدية مبرتتتتتاركة التتتتتديفل 
اجلدستتتات، حتتتتدثت أمتتتام اجملدتتتس قائفتتتة متوومتتتة متتت  املتكدمتتتني، مبتتت  
فتتتتيهم املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام ألفغانستتتتتال يفرئتتتتيس   ثتتتتة األمتتتتم 

، يفاثدتتتتول متتتت  مكتتتتتب (221)املتحتتتدة لتعتتتتدمي املستتتتامدة مىل أفغانستتتتال
املورتاة ممتال األمم املتحدة امل   ابملدتدرات يفاجلةميتة، يفرئتيس الدجوتة 

. يفيةا يف اجلديفل أا ي مليتد مت  امل دومتات (2011) 1988ابلعةار 
م  اجلدسات، مبتا فيهتا م دومتات مت  املرتاركني يفاملتكدمتني يفالوتتائج. 

، ركتتلت اإلحاقتتات املعدمتتة مىل اجملدتتس 2017يف  2016يفيف متتامي 
ا ا نتعال السياستي يفاإلصتالح التيت اضت د ت هبتا حكومتة مدى جهو 

الوحتتتدة الوقويتتتة يف أفغانستتتتال، يف تتتدذور احلالتتتة األمويتتتة يفاإلنستتتانية يف 
ال دتتتد، يفحالتتتة الستتتالم يفاملصتتتاحلة، يف وفيتتت  يف يتتتة ال  ثتتتة. يفمتتتاليفة مدتتتى 
ذلك، أ ةز أمعاء اجملدتس، ختالل املتدايف ت، احلاجتة مىل زاياة   ليتل 

حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال يفاإلصتتتتتتتالح ا نتدتتتتتتتايب يف تتتتتتتدا   ستتتتتتتيااة العتتتتتتتانول يف 
. يفشتتتدا أمعتتتاء اجملدتتتس يفاملتكدمتتتول اآلختتتةيفل (222)مكافحتتتة الفستتتاا

أيعتتتتتتا مدتتتتتتى األ يتتتتتتة اجلوذةيتتتتتتة لتحستتتتتتني يفضتتتتتتع املتتتتتتةأة يف أفغانستتتتتتتال 
 .(223)يفمراركتها يف جهوا السالم يفاملصاحلة

__________ 

 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (221)
 السياستتتتية ال  ثتتتتات”، الثتتتتام العستتتتم، ال اشتتتتة اجلتتتتلء انظتتتتة، أفغانستتتتتال

 “. اخلاصة
(222) S/PV.777111يف  10تال ، الصتتفح   14مىل  12)نيوزيدوتتتدا(  يفالصتتتفحات 

 22مىل  20)فةنستتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتفحات  17يف  16)أيفكةانيتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتفحتال 
 25)أنغتتتتتو (  يفالصتتتتتفحتال  23يف  22)التتتتتو ايت املتحتتتتتدة(  يفالصتتتتتفحتال 

)مي اليتتتتتتتتتتتتا(   16 مىل 14، الصتتتتتتتتتتتتفحات S/PV.7896)اليتتتتتتتتتتتتاابل(  يف  26 يف
)مصتتتتتتتتتة(   23يف  22)الستتتتتتتتتوغال(  يفالصتتتتتتتتتفحتال  21يف  20يفالصتتتتتتتتتفحتال 
 )املمدكة املتحدة(.  30)أيفريفغواي(  يفالصفحة  24يف  23يفالصفحتال 

(223) S/PV.7844 التتو ايت املتحتتتدة(   16)أيفكةانيتتا(  يفالصتتفحة  13، الصتتفحة(
)مجهوريتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتليفيال  25)املمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتتتتفحة  20 يفالصتتتتتتتتتفحة

)أنغتتتتو (   29)الستتتتوغال(  يفالصتتتتفحة  28يف  27ال وليفاريتتتتة(  يفالصتتتتفحتال 
 22، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7896)مستتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا(  يف  32يف  31يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 

مويتتتة يف أفغانستتتتال يفأمتتتةب اجملدتتتس متتت  ندعتتتت مزاء احلالتتتة األ 
يفأاال األنر ة اإلرذا ية اليت  عوم هبا حةكة قال ال، مبا يرمل شت كة 
حعتتتام، يفكتتت لك  وظتتتيم العامتتتدة يفاجلمامتتتات املوتستتت ة لتوظتتتيم الديفلتتتة 
اإلستالمية يف ال تةاق يفالرتام ) وظتيم الديفلتة اإلستالمية/اامأ( يفستائة 

صدة التيت   ت هلا . يفرحب اجملدس ابجلهوا املتوا(224)اجلمامات املسدحة
احلكومتتتتة لدمعتتتتي يف ممديتتتتة الستتتتالم إلجتتتتةاء حتتتتوار  رتتتتال املصتتتتاحلة 
يفاملرتتتاركة السياستتتية  عتتتواي أفغانستتتتال يفاستتتك  لمامتتتت، يفأكتتتد األ يتتتة 
احليويتتة لدوهتتوت ابلت تتايفل اإلنديمتتي متت  أجتتل   ليتتل األمتت  يفا ستتتعةار 

 . (225)يفالتومية ا نتصااية يفا جتمامية يف ال دد
س أيعتتتا مدتتتى أ يتتتة امتتتم اجملتمتتتع التتتديفيل حلكومتتتة يفشتتتدا اجملدتتت 

الوحتتتدة الوقويتتتة يف  وفيتتتت  خ تهتتتا اإلصتتتالحية، متتتتع التوويتتتت أيعتتتا ابألثتتتتة 
اإل تتتايب لاللتلامتتتات الديفليتتتة امل دوتتتة يف متتتؤاة نمتتتة موظمتتتة م اذتتتدة مشتتتال 

يفمتتتتتؤاة  ةيفكستتتتتل  2016األقدستتتتتي امل عتتتتتوا يف يفارستتتتتو يف حليةال/يونيتتتتتت 
، مدتتتى األمتتت  2016يف  رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة   رتتتال أفغانستتتتال امل عتتتوا

. يفأشار اجملدس مدى يفجت اخلصتوص مىل أيفلويتة (226)يفالتومية يف أفغانستال
مصتتتالح يف  ليتتتل الرتتتةقة الوقويتتتة األفغانيتتتة يفنتتتوات التتتدفاع يفاألمتتت  الوقويتتتة 
األفغانيتتة، مبتتا يف ذلتتك متت  ختتالل استتتمةار يفجتتوا   ثتتة التتدمم احلتتازم غتت  

ي  عدمتتتتت، يفمتتتتدا يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي العتاليتتتتة يفالتتتتدمم التتتت 
املستتتتتامدة مىل أفغانستتتتتتال متتتتتة ني لفتتتتترتة ستتتتتوة يفاحتتتتتدة يف كتتتتتل متتتتتةة، حتتتتتم 

 .(227)، مدى التوايل2018آذار/مارس  17يف  2017آذار/مارس  17
__________ 

 )أيفريفغتتتتتتتتواي(  24 يفالصتتتتتتتتفحة العوميتتتتتتتتات(  املت تتتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتة 30 يفالصتتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتتال(  25 يفالصتتتتتتتفحة

 األيفريفيب(  )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 39 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )ذولوتتتتتتتتتتتتتتتتدا(  35 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 .)كودا( 45 يفالصفحة يف دجيكا(  )أسرتاليا 43 مىل 41 يفالصفحات

(224) S/PRST/2016/14 ،الثالثة الفعةة. 
 ،14، الفعتتةة احلاايتتة مرتتةة متت  الدي اجتتة يفالفعتتةة (2016) 2274العتتةارال  (225)

 . 12 يفالفعةة الدي اجة م  الثاموة الفعةة، (2017) 2344 يف
 .الدي اجة م  التاس ة الفعةة، (2017) 2344 العةار (226)
، 29 يف 28 يف 26 يف 4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2274 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (227)

 .  19 يف 17 يف 3 الفعةات، (2017) 2344 يف
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 اجللسات: احلالة يف أفغانستان
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 (املمتو ول - امل ارضول

       S/PV.7645  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  15

2016 
 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني 

(S/2016/218)  

مرتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتةار 
معتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتت  
مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا 

(S/2016/241) 

ايفلة  11
 )أ(معوا

املمثتتتتتل اخلتتتتتاص لامتتتتتني ال تتتتتام 
متتم ألفغانستتتال يفرئتتيس   ثتتة األ

املتحتتتتدة لتعتتتتدمي املستتتتامدة مىل 
أفغانستال، يفرئيس يففد ا حتاا 

 األيفريفيب لدى األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

  (2016) 2274العةار 
15-0-0 

S/PV.7722  
حليةال/يونيتتتتتتتتتت  21

2016 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني 

(S/2016/532) 

ايفلة  11 
 )أ(معوا

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتام، يف ئتتتتتب رئتتتتتيس يففتتتتتد 

 ا حتاا األيفريفيب

اء مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتت
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.7771  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 14

 2016س تمرب 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني 

(S/2016/768) 

ايفلة  11 
 )أ(معوا

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتام، يف ئ تتتتتتة رئتتتتتتيس يففتتتتتتد 

 ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموي   10 يف
، )ا(37ممال ابملااة 

 39ممال ابملااة يفمجيتتتتتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتتتتدموني  

S/PRST/2016/14 

S/PV.7844  
 كتتتتتانول األيفل/  19

 2016ايسمرب 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني 

(S/2016/1049) 

ايفلة  12 
 )ه(معوا

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
فيتتتتتتتت ي ال تتتتتتتتام، يفاملتتتتتتتتدية التو

ملكتب األمم املتحتدة امل ت  
ابملدتتتدرات يفاجلةميتتتة، يف ئ تتتة 
 رئيس يففد ا حتاا األيفريفيب

نيوزيدوتتتتتدا ) صتتتتتتفتها 
رئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املورتتتتتتتتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

 1988ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
( يفمجيتتتتتتتتتتتع (2011)

أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7896  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  10

2017 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتديفليني 

(S/2017/189) 

ايفلة  11 
 )يف(معوا

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
لدجوتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتام، يفرئيستتتتتتتتتتتتة ا

األفغانيتتتتتتتة املستتتتتتتتعدة امل ويتتتتتتتة 
حبعتتتتتتوق اإلنستتتتتتال، يفرئتتتتتتيس 

 يففد ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7902  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  17

2017 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 

التتتتتتتتتتتديفليني الستتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتت  
(S/2017/189) 

مرتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتةار 
معتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتت  
اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاابل 

(S/2017/222) 

 (2017) 2344العةار  الياابل  أفغانستال
15-0-0 

S/PV.7980  
حليةال/يونيتتتتتتتتتت  21

2017 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتديفليني 

(S/2017/508) 

ايفلة  11 
 )يف(معوا

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتام، يف ئ تتتتتتة رئتتتتتتيس يففتتتتتتد 

 ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8055  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 25

 2017س تمرب 

 ام مت  احلالتة  عةية األمني ال
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتديفليني 

(S/2017/783) 

ايفل  10 
 )ز(أمعاء

املمثتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتاص لامتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتام، يفاثتتتتتل يففتتتتتد ا حتتتتتتاا 

 األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ح(

 

S/PV.8147  
 كتتتتتانول األيفل/  21

 2017ايسمرب 

 عةية األمني ال ام مت  احلالتة 
يف أفغانستتتتتتال يفآاثرذتتتتتا مدتتتتتى 
الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني 

(S/2017/1056) 

ايفل  10 
)ط(أمعاء

 
املمثل اخلتاص لامتني ال تام، 

ة التوفيتتتتتتتت ي ملكتتتتتتتتتب يفاملتتتتتتتتدي
األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة امل تتتتتتتتتتتتتتت  
ابملددرات يفاجلةمية، يفال عتو 
املؤستتتتتتتس ملوظمتتتتتتتة اراستتتتتتتات 
املةأة يفالسالم يفمعتو اجملدتس 
األمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى لدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يف 

، يف ئ تتتة رئتتتيس )ي(أفغانستتتتال
 يففد ا حتاا األيفريفيب

كازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
) صتتتتتتتتتتتتتتفتها رئيستتتتتتتتتتتتتتة 
الدجوتتة املورتتاة ممتتال 

 1988ابلعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
يفمجيتتتتتتتتتتتتع ( (2011)

أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموي 
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63 18-12959 

 

 
 اإلسالمية(، يفمي اليا، يفابكستال، يف ةكيا، يفالسويد، يفكودا، يفاهلود، يفذولودا. -أسرتاليا، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )أ( 

 رجية يفالت ايفل الديفيل فيها، يفمثدت السويد يفزيةة الديفلة لدرؤيفل اخلارجية. مثنل مي اليا يفكيل يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلا )ب( 

 مثَّل نيوزيدودا يفزية خارجيتها.  )ل( 

 مل ُ دل  اثدة السويد   يال.  )ا( 

 ل، يفكودا، يفاهلود، يفذولودا. اإلسالمية(، يفمي اليا، يفابكستال، يف ةكيا، يفالسويد، يفكازاخستا -أسرتاليا، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )ه( 

 اإلسالمية(، يفابكستال، يف دجيكا، يف ةكيا، يفكودا، يفاهلود، يفذولودا.  -مس انيا، يفأسرتاليا، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )يف( 

 ، يفاهلود، يفذولودا. اإلسالمية(، يفابكستال، يف دجيكا، يف ةكيا، يفكودا -أسرتاليا، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )ز( 

 مثل أفغانستال يفزية خارجيتها.  )ح( 

 اإلسالمية(، يفابكستال، يف ةكيا، يفكودا، يفاهلود، يفذولودا.  -أسرتاليا، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفأيفز كستال، يفميةال )مجهورية  )ط( 

يفال عتتو املؤستتس ملوظمتتة اراستتات املتتةأة يفالستتالم يفمعتتو اجملدتتس األمدتتى شتتارك كتتل متت  املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة،  )ي( 
    لدسالم يف أفغانستال يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  فييوا يفكا ل، مدى التوايل.

 احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية - 19
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  جدستتتني  
. “احلالة يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية”ر ال ود امل وول يف مقا

يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  اجلدستتتتني، مبتتتا فيهتتتا 
م دومتتتتتتات متتتتتت  املرتتتتتتاركني يفاملتكدمتتتتتتني يفالوتتتتتتتائج. يفشتتتتتتكدت ذتتتتتتااتل 
اجلدستتتال اجلدستتتني الثالثتتة يفالةا  تتة متت  اجلدستتات التتيت معتتدذا اجملدتتس 

 2014اإلنسال يف ال دد موت  مارال ال وتد يف متام   رال حالة حعوق
 . (228)يف نائمة املسائل امل ةيفضة مدى اجملدس

يفنتتتد معتتتدت اجلدستتتتال  وتتتاء مدتتتى قدتتتب  ستتت ة متتت  أمعتتتاء  
لتني، يفمدتتتى غتتتةار اجلدستتتات الستتتا عة التتتيت . يفيف كدتتتتا احلتتتا(229)اجملدتتتس

، مت منتتتتتةار 2015يف  2014معتتتتدت يف مقتتتتتار ذتتتتت ا ال وتتتتتد يف متتتتتامي 
. يفمعتتتدت  (230)جتتتديفل األممتتتال  تصتتتويت مجةائتتتي يف  دايتتتة اجلدستتتة

 كدتا اجلدستني يف شكل محاقة. 
، 7830، يف اجلدستتتة 2016كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   9يفيف  

األمتني ال تام، أكتد فيهتا مدتى استمع اجملدتس مىل محاقتة نتدمها  ئتب 
__________ 

انظتتتتتة املةجتتتتتع، مدحتتتتتق ، األيفليتتتتتني اجلدستتتتتتني متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد (228)
 كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة”، 18 العستتم، األيفل اجلتتلء، 2014-2015
 “. الدميعةاقية الر  ية

 2016ل األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتتمرب كتتتتتتتتتتتتتتتتتانو   1انظتتتتتتتتتتتتتتتتتة الةستتتتتتتتتتتتتتتتتالتني املتتتتتتتتتتتتتتتتتؤرختني  (229)
(S/2016/1034 يف ،)2017كانول األيفل/ايسمرب   1 (S/2017/1006.) 

 جتتتتتتديفل مدتتتتتتى اإلجةائتتتتتتي التصتتتتتتويت  رتتتتتتال التفاصتتتتتتيل مدتتتتتتى لالقتتتتتتالع (230)
 .  ألف - الثام العسم، الثام اجللء انظة، األممال

الصتتتتتتتتتدة  تتتتتتتتتني احتتتتتتتتترتام حعتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتال يفصتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتت  
، يف اجلدستتتتتة 2017كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   11. يفيف (231)التتتتتديفليني
، أمتتتتةب األمتتتتني ال تتتتام املستتتتامد لدرتتتتؤيفل السياستتتتية يفمفتتتتوت 8130

األمم املتحدة السامي حلعوق اإلنسال م  األسف ل تدم حتست  حالتة 
. يفأشتتتتارا كتتتت لك مىل أل 2014ل يف ال دتتتتد موتتتت  متتتتام حعتتتتوق اإلنستتتتا

األزمتتتة األمويتتتة املتصتتتامدة نتتتد ممعتتتت انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال يف 
. يفأنتتة األمتتني ال تتام املستتامد لدرتتؤيفل السياستتية ال اجملدتتس (232)ال دتتد

نتتتتتتد متتتتتتلز نظتتتتتتام اجلتتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتتة مدتتتتتتى مجهوريتتتتتتة كتتتتتتوراي الرتتتتتت  ية 
لدمعتةر اخلتاص امل ت  حبالتة حعتوق الدميعةاقية، فاشتار مىل آختة  عةيتة 

اإلنستال يف مجهوريتة كتتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة، التت ي ذكتة فيتت املعتتةر 
اخلاص أل اجللاءات ند يكول هلا أثة ضار مدى ست ل ال تيأ يفالةمايتة 
ال  يتتتتة، يفقدتتتتب مةامتتتتاة حعتتتتوق اإلنستتتتال مدتتتتى الوحتتتتو الواجتتتتب موتتتتد 

ا، ندم جممومتة مت  صياغة نةارات اجللاءات يف عييمها. يفيف ذ ا الصد
 . (233)ال د ات لكفالة أ   ليد احلالة اإلنسانية اهلرة  دذورا

__________ 

(231) S/PV.7830 ،6 الصفحة  . 
(232) S/PV.8130 ،لدرتتتتتتؤيفل املستتتتتتامد ال تتتتتتام )األمتتتتتتني 9 مىل 6 الصتتتتتتفحات 

 الستتتتامي املتحتتتتدة ألمتتتتما )مفتتتتوت 11 مىل 9 يفالصتتتتفحات السياستتتتية( 
 .اإلنسال( حلعوق

 .9 مىل 7 الصفحات، نفست املةجع (233)
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 اجللسات: احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7830  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  9

 2016ايسمرب 
 كتتتتتتتتانول األيفل/  1رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

موجهة مىل رئيس  2016ايسمرب 
جمدس األم  م  املمثدتني التدائمني 
إلستتتتتتتتتتت انيا يفأيفريفغتتتتتتتتتتتواي يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا 

كتتتة املتحتتتدة يففةنستتتا يفمتتتاليلاي يفاملمد
لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرمالية 
يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتدا يفالتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتة يفاليتتتتتتتاابل لتتتتتتتدى األمتتتتتتتم 

 (S/2016/1034املتحدة )

 التحعيتتتتتتتتتق جلوتتتتتتتتتة  عةيتتتتتتتتتة 
 حعتتتتتتتوق جملدتتتتتتس التا  تتتتتتة
 حعتتتتوق  رتتتتال اإلنستتتتال
 مجهوريتتتتتتتتتتتة يف اإلنستتتتتتتتتتتال
 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوراي

 الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(A/HRC/25/63)        

 ئب األمني ال تام   مجهورية كوراي
يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام 
املستتتتتتتتتتتامد حلعتتتتتتتتتتتوق 
اإلنستتتتتتتتتتال يفرئتتتتتتتتتتيس 
مفوضتتتتتتتتتتية حعتتتتتتتتتتوق 

 اإلنسال

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدموني 

  )أ(ممالمنةار جديفل األ
9-5-1 

S/PV.8130  
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  11

 2017ايسمرب 

 كتتتتتتتتتانول األيفل/  1رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتة مىل رئتتيس  2017ايستتمرب 

جمدتتس األمتت  متت  املمثدتتني التتدائمني 
أليفريفغتتتتتتتتتتتتتواي يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتا يفمي اليتتتتتتتتتتتتتا 
يفالستوغال يفالستويد يففةنستا يفاملمدكتة 

حتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتتدا املت
الرتتتتتتتتتتتتتمالية يفالتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتة يفاليتتتتتتتتاابل لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم 

 (S/2017/1006املتحدة )

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  مجهورية كوراي 
املستتتتتتتتامد لدرتتتتتتتتؤيفل 
السياسية  يفمفوت 
األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
الستتتتتتتتتتتامي حلعتتتتتتتتتتتوق 

 )ب(اإلنسال

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع مج
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدموني 

  )ل(منةار جديفل األممال
10-3-2 

 
ا حتتتتاا الةيفستتتي،  امل ارضتتتول:مستتت انيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يففةنستتتا، يفمتتتاليلاي، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفنيوزيدوتتتدا، يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاليتتتاابل   املؤيتتتديفل: )أ( 

 السوغال.  املمتو ول م  التصويت:وليفارية(، يفمصة  ال  -يفأنغو ، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية 
 شارك مفوت األمم املتحدة السامي حلعوق اإلنسال يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ابريس.  )ب( 
ا حتتاا  امل ارضتول:ت املتحتدة، يفاليتاابل  أيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليتا، يفالستوغال، يفالستويد، يففةنستا، يفكازاخستتال، يفاملمدكتة املتحتدة، يفالتو اي املؤيديفل: )ل( 

 مثيو يا، يفمصة. املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(، يفالصني   -الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة 
  

 احلالة يف ميامنار - 20

ختالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، معتد اجملدتس ثتالل جدستات  
احلالتتتتة يف ”ل يفامتمتتتتد  يتتتتا  رائستتتتيا يفاحتتتتدا فيمتتتتا يت دتتتتق ابل وتتتتد امل وتتتتو 

. يفيتتةا يف اجلتتديفل أا ي مليتتد متت  امل دومتتات متت  اجلدستتات، “ميامنتتار
 فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. مبا

، يفجتتت األمتتني ال تتام رستتالة مىل 2017أيدول/ستت تمرب  2يفيف  
رئتتيس جمدتتس األمتت  أمتتةب فيهتتتا متت  ندعتتت ال ميتتق مزاء احلالتتة األمويتتتة 
يفاإلنستتتتتتتتتانية يفحالتتتتتتتتتة حعتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتال الستتتتتتتتتائدة يف يف يتتتتتتتتتة راختتتتتتتتتني 

ات غتت  الةمسيتتة لدمجدتتس  كامتتل ، يفابإلشتتارة مىل املرتتايفر (234)مبيامنتتار
، ستدط العتوء مدتى 2017آب/أغست س  30ذيئتت اليت أجةيت يف 

أ يتتة أل ي  تتث اجملتمتتع التتديفيل  ةستتالة نويتتة لتتدمم اجلهتتوا امل  يفلتتة متت  
__________ 

(234) S/2017/753. 

أجل يفضع حد لدحدعة املفةغتة مت  ال وتف يفاارستة العتغط مت  أجتل 
 التحدي  ع ط الوفس يفاهلديفء لتجوب يفنوع كارثة منسانية.

، معتتتتتد اجملدتتتتتس أيفل جدستتتتتة 2017أيدول/ستتتتت تمرب  28 يفيف 
. يفنتتتتدم (235)2009اوز/يوليتتتتت  13مدويتتتتة يف مقتتتتار ذتتتت ا ال وتتتتد موتتتت  

األمتتتتتني ال تتتتتام محاقتتتتتة مىل اجملدتتتتتس  رتتتتتال التتتتتتدذور الك تتتتت  يف احلالتتتتتة 
اإلنستتتتانية يفحموتتتتة الةيفذيوغيتتتتا يف أمعتتتتاب احتتتتتدام العتتتتتال  تتتتني حكومتتتتة 

 . (236)2017أغس س آب/ 25ميامنار يفنوات املتمةاي  مو  
__________ 

 يف معتتتدت التتتيت اجلدستتتة متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد. S/PV.8060 انظتتتة (235)
، 2009-2008يفاملةجتتتتتع، مدحتتتتتق ، S/PV.6161 انظتتتتتة، 2009 اممتتتتت

 “.ميامنار يف احلالة”، 22 العسم، األيفل اجللء
(236) S/PV.8060 ،5 مىل 2 الصفحات. 

https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/2016/1034
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
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https://undocs.org/ar/S/2017/1006
https://undocs.org/ar/S/2017/753
https://undocs.org/ar/S/PV.8060
https://undocs.org/ar/S/PV.6161
https://undocs.org/ar/S/PV.8060
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، 2017 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  6يفيف  يتتتتال رائستتتتي امتمتتتتد يف  
أاال اجملدتتتس  رتتتدة أممتتتال ال وتتتف الواستتت ة الو تتتاق التتتيت أات مىل نتتتليفح 

الةيفذيوغيتتتا،  شتتتد ، م ظمهتتتم متتت  أ وتتتاء قائفتتتة  607 000أكثتتتة متتت  
يفأمتتتةب متتت  ندعتتتت ال تتتال  مزاء التعتتتارية التتتيت  فيتتتد  ونتتتوع انتهاكتتتات حلعتتتوق 

إلنستتال، مبتتا يف ذلتتك ا نتهاكتتات التتيت  ة ك هتتا نتتوات األمتت  يف ميامنتتار. ا
يفأمتتتاا اجملدتتتس التاكيتتتد مدتتتى ستتتيااة ميامنتتتار يفاستتتتعالهلا السياستتتي يفيفحتتتدة 
أراضتتيها، يفشتتدا مدتتى أل احلكومتتة  تحمتتل املستتؤيفلية الةئيستتية متت  محايتتة 
ستكاهنا، يفاماذتا مىل كفالتتة متدم استتددام العتتوة ال ستكةية  رتكل مفتتةط 

ةة أختتتةى، يفالتعيتتتد ابلتلاماهتتتتا يف جمتتتال حعتتتوق اإلنستتتال، يفكفالتتتة يفصتتتول متتت
املستتتتامدات اإلنستتتتانية فتتتتورا  رتتتتكل آمتتتت  يفايفل موائتتتتق، يفالستتتتماح   تتتتواة 
الوتتازحني يفالالجئتتني قومتتا يفيف ظتتةيفف آموتتة يفكةميتتة، يفال متتل مدتتى م اجلتتة 
األس اب اجل رية لدولاع، مبا يف ذلك م  خالل التوفي  الكامتل لتوصتيات 

 . (237)جوة ا سترارية لو ية راخني اليت يةأسها كويف موالالد
__________ 

(237) S/PRST/2017/22 ،يفالتاستتتتتتتت ة، السااستتتتتتتتة مىل الثانيتتتتتتتتة متتتتتتتت  الفعتتتتتتتتةات 
 .  مرةة يفالسااسة مرةة يفاخلامسة مرةة يفاحلااية

، استتتمع اجملدتتتس مىل 2017كتتانول األيفل/ايستتمرب   12يفيف  
محتتتاقتني متتت  يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام لدرتتتؤيفل السياستتتية يفاملمثدتتتة اخلاصتتتة 
لامتتتني ال تتتام امل ويتتتة ابل وتتتف اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع فيمتتتا يت دتتتق 

الل املوانرتتتة، امتتتا أمعتتتاء اجملدتتتس، متتتع ابحلالتتتة يف يف يتتتة راختتتني. يفختتت
اإلحاقتتة مدمتتا ابخل تتوات األيفليتتة املتدتت ة موتت  امتمتتاا ال يتتال الةائستتي 

، حكومتتتتتتتتتة ميامنتتتتتتتتتار مىل هتيئتتتتتتتتتة 2017 رتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/نوفمرب  6يف 
الظةيفف املوا ية ل واة الالجئني يفمىل ال متل مت  أجتل حتعيتق املصتاحلة 

 .(238)يفم اجلة األس اب اجل رية لد وف
__________ 

(238) S/PV.8133 ،12 يفالصتتتفحتال املتحتتتدة(  )املمدكتتتة 8 يف 7 الصتتتفحتال 
 يفالصتتتتفحات )مصتتتتة(  14 يف 13 يفالصتتتتفحتال تال( )كازاخستتتت 13 يف

 يفالصتتفحات )مثيو يتتا(  17 يف 16 يفالصتتفحتال )الستويد(  16 مىل 14
 يفالصتتتفحتال )مي اليتتتا(  20 يف 19 يفالصتتتفحتال )فةنستتتا(  19 مىل 17
 22 يف 21 يفالصتتفحتال العوميتتات(  املت تتداة  وليفيتتا )ايفلتتة 21 يف 20

 24 يف 23 تاليفالصتتتتتتتتتفح )الستتتتتتتتتوغال(  23 يفالصتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتواي( 
 .)أيفكةانيا(

 
 اجللسات: احلالة يف ميامنار

 اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتدموات ممتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ممالً ابملااة  الدموات 37ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8060 

 2017س تمرب /أيدول 28
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ،   

 )أ(يفميامنار
األمتتتتتني ال تتتتتام، يفمجيتتتتتع  

أمعاء اجملدتس، يفمجيتع 
 املدموني 

 

S/PV.8085 
 رتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  6

2017 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ،   
 يفميامنار

 S/PRST/2017/22 مجيع املدموني  

S/PV.8133 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  12

 2017ايسمرب 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ،   
 يفميامنار

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام لدرتتتتتتؤيفل السياستتتتتتية 
يفاملمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام امل ويتتتتتتتة 

 ابل وف اجلوسي يف حا ت الولاع

مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

 
 مثل ميامنار امل  ول اخلاص ملسترارة الديفلة يفمسترار األم  الوق . )أ( 
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 الة يف قربصاحل - 21

، معتد جمدتس 2017مىل متام  2016خالل الفرتة م  مام  
األم  أر ع جدسات يفاخت  أر  ة نةارات فيما يت دق ابحلالة يف نتربص. 
يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  اجلدستتتات، مبتتتا فيهتتتا 
م دومات م  املدموي  يفاملتكدمتني يفالوتتائج. يفمعتد اجملدتس أيعتا أر تع 

متتتتع ال دتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات  2017يف  2016 متتتتامي جدستتتتات يف
يفأفتتتةاا شتتتةقة يف نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة حلفتتتظ الستتتالم يف نتتتربص، ممتتتال 

 . (239)(2001) 1353ابلعةار 
الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفيف ظتتل التتلخم اإل تتايب يف  يفختتالل 

مفايفضتتتات التستتتوية، رحتتتب اجملدتتتس اب لتلامتتتات التتتواراة يف ال يتتتا ت 
املررتكة الصاارة م  اللمماء الع ارصة اليو نيني يفالع ارصة األ ةاك يف 

 أيدتتتتتتتتتول/ 14يف  2016حليةال/يونيتتتتتتتتتت  8يف  2016أاير/متتتتتتتتتايو  15
. يفشتتتتتتتجع اجملدتتتتتتتس (240)2017 نيستتتتتتتال/أ ةيل 2يف  2016ستتتتتتت تمرب 

اجلتتان ني مدتتى  كثيتتف املفايفضتتات املوضتتومية  رتتال الععتتااي اجلوذةيتتة 
ال العة يفمواصتدة التلاماهتمتا، يفأكتد يف الونتت نفستت أل الوضتع التةاذ  

. يفقدتتب اجملدتتس كتت لك مىل (241)  ميكتت  أل يظتتل مدتتى متتا ذتتو مديتتت
ة فيمتتا يت دتتق األمتتني ال تتام  كثيتتف ممديتتة التد تتيط لدمةحدتتة ا نتعاليتت

ابلتستتتتوية، مسرتشتتتتدا ابلت تتتتورات املستتتتتجدة يف املفايفضتتتتات، يفشتتتتجع 
ال تتةفني مدتتى ال متتل م تتا، يفمتتع نتتوة األمتتم املتحتتدة حلفتتظ الستتالم يف 
نتتتتتربص يف  ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لدمستتتتتامي احلميتتتتتدة يف نتتتتتربص  رتتتتتال 

__________ 

 20 يف 2016 يوليتتتتت/اتتتتوز 20 يف يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 13 يف معتتتتدت (239)
 امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 يوليتتتتت/اتتتتوز 13 يف يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول

 ممتتال شتتةقة يفأفتتةاا  عتتوات املستتا ة ال دتتدال متتع األمتت  جمدتتس اجتمتتاع”
  “(2001) 1353 ةارلدعت الثتام املةفتتق مت  يفابء ألتف اجللأي  احكام
 . S/PV.8000 يف S/PV.7867 يف S/PV.7741 يف S/PV.7620 يفانظة

، (2017) 2369يف  (2017) 2338يف  (2016) 2300العتتتتتتتتتتتةارات  (240)
 2، الصتتتتتتتفحة S/PV.7613الفعتتتتتتةة الةا  تتتتتتة متتتتتت  الدي اجتتتتتتة. يفانظتتتتتتة أيعتتتتتتا 

 )املمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة(.  4يف  3)مصة(  يفالصفحتال 
 (2017) 2338 يف (2016) 2300 يف (2016) 2263 العتتتتتتتةارات (241)

 . الدي اجة م  اخلامسة الفعةة ،(2017) 2369 يف

. يفقوال ذ ي الفرتة، حتث اجملدتس (242)املسائل املتصدة  توفي  التسوية
   دا    واء الثعتة، يف  دتع مىل ا  فتاق مدتى  وفيت  خ توات مدى  وفي

مع ولتتتتة لتتتتدى ال تتتتةفني، مبتتتتا يف ذلتتتتك التتتتتدا   ال ستتتتكةية ل وتتتتاء الثعتتتتة 
 .(243)امل ا ة يففتح

، متتدَّا اجملدتتس يف يتة نتتوة األمتتم 2017يف  2016يفيف متامي  
املتحدة حلفظ السالم يف نربص أر ع مةات يففعا لدتوصيات الواراة يف 

. يفزاا اجملدتتس أيعتتتا نتتوام نتتتوة األمتتم املتحتتتدة (244)األمتتني ال تتتام  عتتارية
فتةاا، يففعتا لتوصتتية  888فتةاا مىل  860حلفتظ الستالم يف نتربص متت  

موجهتتة  2016اوز/يوليتتت  25، يفيف رستتالة مؤرختتة (245)األمتتني ال تتام
م  رئيس جمدتس األمت  مىل األمتني ال تام، أحتاط مدمتا ابمتلامتت   يتني 

. يفابإلضتتتتتافة مىل ذلتتتتتك، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل (246)نائتتتتتد جديتتتتتد لدعتتتتتوة
األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام مجتتتتتتتتةاء استتتتتتتتت ةات استتتتتتتترتا يجي لدعتتتتتتتتوة، يةكتتتتتتتتل مدتتتتتتتتى 
ا ستتتتتوتاجات يفالتوصتتتتيات التتتتيت  وضتتتتح ستتتت ل  رتتتتكيدها مدتتتتى الوحتتتتو 
األمثتتتل لتمكيوهتتتتا متتت   وفيتتتت  يف يتهتتتا احلاليتتتتة، متتتع ا ستتتتتواا يف ذلتتتتك 

التتتتتتتيت  حصتتتتتتتةا مىل  عيتتتتتتتيم انيتتتتتتتق نتتتتتتتائم مدتتتتتتتى األالتتتتتتتة ألثتتتتتتتة األنرتتتتتتت ة
 .(247)هبا  عوم

__________ 

 يفالعتتتتتتتتتةار، 4 الفعتتتتتتتتتةة، (2017) 2338 يف (2016) 2300 العتتتتتتتتتةارال (242)
 . 5 الفعةة، (2017) 2369

 2338 يف (2016) 2300 يف، 4 الفعتةة، (2016) 2263 العتةارات (243)
 . 6 الفعةة، (2017) 2369 يف، 5 الفعةة، (2017)

 2338 يف (2016) 2300 يف، 7 الفعتةة، (2016) 2263 العتةارات (244)
 S/2016/11 أيعتتتتتتتا يفانظتتتتتتتة. 8 الفعتتتتتتتةة، (2017) 2369 يف (2017)
 امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد. S/2017/586 يف S/2017/20 يف S/2016/598 يف

، ةال اشتتت اجلتتتلء انظتتتة، نتتتربص يف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة متتت 
 “. السالم حفظ ممديات”، األيفل العسم

 . S/2016/11 أيعا يفانظة. 7 الفعةة، (2016) 2263 العةار (245)
(246) S/2016/648 . 
 . 12 الفعةة، (2017) 2369 العةار (247)
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67 18-12959 

 

 اجللسات: احلالة يف قربص
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7613 

 /كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام  28
 2016يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
ممديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2016/11نربص )
 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
  ثتتتتتتتت لدمستتتتتتامي احلميتتتتتتدة 

 (S/2016/15يف نربص )

م متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدَّ
 )أ( ستتتتتتتتتتتتتتع ايفل أمعتتتتتتتتتتتتتتاء

(S/2016/82) 

أر  تتتتتتتة متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء   
اجملدتتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتتاا 

لةيفستتتتتتتتتي، يفمصتتتتتتتتتة، ا
يفاملمدكتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة، 
 يفالو ايت املتحدة(

  (2016) 2263العةار 
15-0-0 

S/PV.7746 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  26

2016 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
 ممديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف

 (S/2016/598نربص )
 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
  ثتتتتتتتت لدمستتتتتتامي احلميتتتتتتدة 

 (S/2016/599يف نربص )

متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 
املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/637 )  

  (2016) 2300العةار    
15-0-0 

S/PV.7869 
 كتتتتتتتانول الثتتتتتتتام/  26

 2017يواية 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
ممديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2017/20نربص )
متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 

املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/70 )  

  (2017) 2338العةار    
15-0-0 

S/PV.8014 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  27

2017 

 عةيتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  
ممديتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف 

 (S/2017/586نربص )
متتتت   مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم 

املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/636 )  

معتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتد متتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )مصة(

  (2017) 2369العةار 
15-0-0 

 
 ابل.مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفاليا )أ( 

  
 البنود املتعلقة ابحلالة يف يوغوسالفيا السابقة - 22

 احلالة يف البوسنة واهلرسك - ألف
، معتتتد جمدتتتس األمتتت  أر تتتع 2017يف  2016ختتتالل متتتامي  

جدستتتات  رتتتال احلالتتتة يف ال وستتتوة يفاهلةستتتك. يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي 
مليتد متت  امل دومتات متت  اجلدستتات، مبتا فيهتتا م دومتات متت  املرتتاركني 

املتكدمتتتتتني يفالوتتتتتتائج. يفمبوجتتتتتتب الفصتتتتتل الستتتتتا ع متتتتتت  ميثتتتتتاق األمتتتتتتم يف 
املتحتتتتدة، جتتتتدا اجملدتتتتس متتتتة ني اإلذل املموتتتتوح لعتتتتوة حتعيتتتتق ا ستتتتتعةار 

آلثيتتتتا( يفاستتتتتمةار يفجتتتتوا  -املت تتتتداة اجلوستتتتيات )نتتتتوة ا حتتتتتاا األيفريفيب 
شتتتهةا لكتتتل موهتتتتا  12موظمتتتة حدتتتف مشتتتتال األقدستتتي يف ال دتتتد ملتتتتدة 

 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  7يف  2017رب  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفم 8حتتتتتتتم 
 .(248)، مدى التوايل2018

__________ 

. يفملليتتد 4يف  3، الفعتتةاتل (2017) 2384يف  (2016) 2315العتتةارال  (248)
آلثيتتا، انظتتة اجلتتلء الثتتام ،  -متت  امل دومتتات متت  يف يتتة نتتوة ا حتتتاا األيفريفيب 

 . “ممديات حفظ السالم اليت  عواذا  وظيمات منديمية”العسم الثالث، 

يفاستمع اجملدس مىل محاقات نصف سووية  رتال ذت ا ال وتد  
معدمة م  املمثل السامي لتوفي  ا فتاق الستالم يف ال وستوة يفاهلةستك، 

اة يف ال ي ندم م دومات مستكمدة مىل اجملدس  رتال الت تورات التوار 
آختتتة التعتتتارية التتتيت نتتتدمها. يفيف حتتتني  حتتتظ املمثتتتل الستتتامي التعتتتدم 

، ستتدط العتتوء مدتتى التحتتدايت 1995احملتتةز موتت  هنايتتة الوتتلع يف متتام 
املع دتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك ا نتدتتتتاابت ال امتتتتة املعتتتتةر مجةاؤذتتتتا يف  رتتتتةي  

. يفيف ذتتت ا الصتتتدا، كتتتةر اجملدتتتس امو تتتت جلميتتتع 2018األيفل/أكتتتتو ة 
يني مىل املعتتتتتتتي نتتتتتتتدما ابملصتتتتتتتاحلة يفالتفتتتتتتتاذم، يفحتتتتتتتث العتتتتتتتااة السياستتتتتتت

األقتتتتتتتةاف مدتتتتتتتى اإلستتتتتتتةاع  توفيتتتتتتت  اإلصتتتتتتتالحات الرتتتتتتتامدة يف فتتتتتتتااي 
. يفكتتةر اجملدتتس أيعتتا اموا تتت مىل الستتد ات املدتصتتة (249)ا ستتتع اب

 2+5يف ال وستتتتوة يفاهلةستتتتك مىل اختتتتتاذ التتتتتدا   الالزمتتتتة إلجنتتتتاز خ تتتتة 
 .(250)العةيفرية إلغالق مكتب املمثل السامي

__________ 

 . 8 يفالفعةة الدي اجة م  مرةة الثالثة الفعةة، (2017) 2384 العةار (249)
 متتتتتت  ال اشتتتتتتةة الفعتتتتتتةة، (2017) 2384 يف (2016) 2315 العتتتتتتةارال (250)

 . الدي اجة
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 اجللسات: احلالة يف البوسنة واهلرسك
اجلدستتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

ت ممتتتتالً التتتتدموا
 37ابملااة 

التتتتتدموات ممتتتتتالً ابملتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7688 

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  5
2016 

نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  26رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتة متت  األمتتني ال تتام مىل  2016

  (S/2016/395يس جمدس األم  )رئ
ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  

يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

املمثتتتل الستتتامي لد وستتتوة 
يفاهلةستتتتتتك، يفاثتتتتتتل يففتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتاا األيفريب لتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيتع 

 املدموني 

 

S/PV.7803 
  رتتتةي  الثتتتام/ 8

 2016نوفمرب 

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي   28رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتتت   2016األيفل/أكتتتتتو ة 

األمني ال ام مىل رئتيس جمدتس األمت  
(S/2016/911) 

مرتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم 

املمدكتتتتة املتحتتتتدة 
  ( S/2016/935 )  

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

املمثتتتل الستتتامي لد وستتتوة 
يفاهلةستتتتك، يفرئتتتتيس يففتتتتد 

 ا حتاا األيفريب
مجيتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيتع 

 املدموني 

 (2016) 2315العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7943  

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو /أاير 18
2017 

نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتة متت  األمتتني ال تتام مىل  2017

 (S/2017/379رئيس جمدس األم  )

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

املمثتتتل الستتتامي لد وستتتوة 
اهلةستتتتك، يفرئتتتتيس يففتتتتد يف 

 ا حتاا األيفريب
مجيتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيتع 

 املدموني 

 

S/PV.8089 
  رتتتةي  الثتتتام/ 7

 2017نوفمرب 

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي   1رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة متتتتت   2017الثتتتتتام/نوفمرب 

األمني ال ام مىل رئتيس جمدتس األمت  
(S/2017/922) 

نتتتتتتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتتتتتةيفع 
معدم م  مي اليتا 

(S/2017/928) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
 يفصة يا، يفكةيفا يا

املمثتتتل الستتتامي لد وستتتوة 
يفاهلةسك، يف ئتب رئتيس 

 يففد ا حتاا األيفريب
مجيتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيتع 

 املدموني 

 (2017) 2384العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

 

 1199 و (1998ل 1160قرارات جملوس األمون  - ابء
 1239 و (1998ل 1203و  (1998ل
  (1999ل 1244و  (1999ل
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، معتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتت  مثتتتتتام  
 (1998) 1160نةارات جمدتس األمت  ”ت دق ابل ود امل وول جدسات  

 (1999) 1239يف  (1998) 1203يف  (1998) 1199يف 
. يفمل يتد  اجملدس أي نةارات يف مقار ذ ا ال ود “(1999) 1244 يف

. يفيةا يف اجلديفل أا ي مليد م  امل دومات 2017يف  2016يف مامي 
 ت، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني. م  اجلدسا
يفند نظة اجملدس يف  عارية األمني ال ام املعدمة ممال ابلعتةار  
يفاستتتتتتمع مىل محاقتتتتتات فصتتتتتتدية معدمتتتتتة متتتتتت   (251)(1999) 1244

املمثدتتتة اخلاصتتتة لامتتتني ال تتتام لكوستتتوفو يفرئيستتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
لتتتتإلاارة املؤنتتتتتة يف كوستتتتوفو. يفيف متتتتدا متتتت  اجلدستتتتات ختتتتالل الفتتتترتة 

ذا كتتتتتال يو غتتتتتي املرتتتتتمولة ابلتعةيتتتتتة، أاثر أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس مستتتتتالة متتتتتا م
__________ 

 S/2016/901يف  S/2016/666يف  S/2016/407يف  S/2016/99انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (251)
 . S/2017/911يف  S/2017/640يف  S/2017/387يف  S/2017/95/Rev.1 يف

اإل عتتتاء مدتتتى ايفرة اإلحاقتتتة الفصتتتدية  رتتتال ال وتتتد أم اديتتتدذا لتصتتت ح 
 . (252)ايفرة نصف سووية

يفركتتتتلت اجلدستتتتات مدتتتتى الت تتتتورات السياستتتتية يف كوستتتتوفو،  
يف ذلك    يع ال النات  ني  ةيرتيوا يف دغةاا م  قةيق احلوار ال ي  مبا

يب لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار ييستتتتتةي ا حتتتتتتاا األيفريفيب، يفا فتتتتتاق ا حتتتتتتاا األيفريف 
يفا نتستتتتتتاب لكوستتتتتتوفو، يفمنرتتتتتتاء را  ة/مجامتتتتتتة ال دتتتتتتدايت الصتتتتتتة ية يف  
كوستتتتوفو. يفأُشتتتت  أيعتتتتا مىل حالتتتتة ا ستتتتتع اب يف املرتتتتهد السياستتتتي، 

يف ذلتتتتك استتتتتددام ال وتتتتف السياستتتتي، يفمجتتتتةاء ا نتدتتتتاابت ال امتتتتة  مبتتتتا
يفال دديتتتتتتة يف كوستتتتتتوفو، يف تتتتتتدء ممديتتتتتتات التتتتتتديفائة املتدصصتتتتتتة يفمكتتتتتتتب 

ء املتدصتتتت  يف  ذتتتاي. يف نتتتتأ أمعتتتاء اجملدتتتتس أيعتتتا مستتتتالة ا امتتتا
األشداص املفعواي ، يف  ليل حعوق اإلنسال يف كوسوفو، يفاحلاجتة مىل 
التصتتتتتدي لولمتتتتتات الت تتتتتةف يفالترتتتتتدا، يف تتتتتدريب اإلرذتتتتتا يني يفاتتتتتويدهم، 

 يفا عار ابألشداص يفاألمعاء ال رةية يفاألسدحة.
لتتإلاارة املؤنتتتة  يفركتتل اجملدتتس مدتتى أممتتال   ثتتة األمتتم املتحتتدة 

، يف  ثتتتتة ا حتتتتتاا األيفريفيب امل ويتتتتة  ستتتتيااة العتتتتانول يف  (253)يف كوستتتتوفو
 كوسوفو، يفموظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب، يفنوة كوسوفا.

__________ 

 )صتتتتتتتتتتة يا(  6 الصتتتتتتتتتفحة، S/PV.7940، املثتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتى، انظتتتتتتتتتة (252)
 . )فةنسا( 29 يفالصفحة الةيفسي(  )ا حتاا 21 يفالصفحة

ملليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يف يتتتتتة   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة لتتتتتإلاارة املؤنتتتتتتة يف   (253)
  .“مديات حفظ السالمم”كوسوفو، انظة اجللء ال اشة، العسم األيفل، 
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 (1999ل 1244و  (1999ل 1239و  (1998ل 1203و  (1998ل 1199و  (1998ل 1160اجللسات: قرارات جملس األمن 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

 39التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتتتتااة 
 املتكدمول غ ذايف 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7637 

فربايتتتتتتتتتتة /شتتتتتتتتت اط 29
2016 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2016/99كوسوفو )

املمثدتتتتتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتتتتتة لامتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام  )أ(صة يا 
لكوسوفو يفرئيسة   ثة األمم املتحتدة 

، )ب(لتتتتتتتتتتإلاارة املؤنتتتتتتتتتتتة يف كوستتتتتتتتتتوفو
 السيدة فدورا  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7693 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  16

2016 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2016/407كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )أ(صة يا 
لكوستتتتتتتتتتتتتتتوفو، الستتتتتتتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتتتتتتورا 

  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7760 
آب/أغستتتتتتتتت س  25

2016 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2016/666كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )أ(صة يا 
، الستتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتورا )ب(لكوستتتتتتتتتتوفو
  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7811 
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 16

 2016نوفمرب 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2016/901كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )أ(صة يا 
، الستتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتورا )ب(فولكوستتتتتتتتتتو 
  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7891 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  27

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2017/95/Rev.1كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )ل(صة يا 
لكوستتتتتتتتتتتتتتتوفو، الستتتتتتتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتتتتتتورا 

  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7940 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  16

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
املؤنتتة يف األمم املتحدة لإلاارة 

 (S/2017/387كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )ا(صة يا 
لكوستتتتتتتتتتتتتتتوفو، الستتتتتتتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتتتتتتورا 

  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8025 
آب/أغستتتتتتتتت س  16

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2017/640كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )أ(صة يا 
، الستتتتتتتتتتيدة فدتتتتتتتتتتورا )ب(لكوستتتتتتتتتتوفو
  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8100 
 / رتتتتتتةي  الثتتتتتتام 14

 2017نوفمرب 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتتام متتتت    ثتتتتتة 
األمم املتحدة لإلاارة املؤنتتة يف 

 (S/2017/911كوسوفو )

املمثدتتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام  )أ(صة يا 
دتتتتتتتتتتتتتتتورا لكوستتتتتتتتتتتتتتتوفو، الستتتتتتتتتتتتتتتيدة ف

  ريتاكو

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

 
   مثَّل صة يا الوائب األيفل لةئيس يفزرائها يفيفزية خارجيتها. )أ( 
 شاركت املمثدة اخلاصة لامني ال ام يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   ةيرتيوا. )ب( 
 مثَّل صة يا رئيسها. )ل( 
 مثَّدت صة يا يفزيةة ال دل. )ا( 

  
 موجهة إىل رئيسة جملس األمن 2014شباط/فرباير  28رسالة مؤرخة  - 23

  (S/2014/136من املمثل الدائم ألوكرانيا لدى األمم املتحدة ل
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  جدستتتني  

 2014شتتت اط/فرباية  28ة مؤرختتتة رستتتال”فيمتتتا يت دتتتق ابل وتتتد امل وتتتول 
موجهة مىل رئيسة جمدس األم  مت  املمثتل التدائم أليفكةانيتا لتدى األمتم 

. يفيةا يف اجلديفل أا ي مليد مت  امل دومتات “(S/2014/136املتحدة )
 .(254)م  اجلدستني، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني

__________ 

 ذتتتت ا مقتتتتار يف جدستتتة 24 اجملدتتتتس معتتتتد، الستتتا عة الستتتتوتني فتتتترتة ختتتالل (254)
، 2015-2014املةجتتتتع، مدحتتتتق  انظتتتتة، امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد. ال وتتتتد
 “. ايفكةانيا املت دعة ال ووا”، 21 العسم، األيفل اجللء
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، كمتتتا ذتتتو احلتتتال يف الفتتتترتات 2017يف  2016يفيف متتتامي  
الستتا عة، نظتتتة اجملدتتتس يف ذتت ا ال وتتتد يف الغالتتتب متت  ختتتالل جدستتتات 
اإلحاقتتة. يفاستتتمع اجملدتتس مىل محاقتتات نتتدمها كتتل متت  األمتتني ال تتام 
املستتامد لدرتتؤيفل السياستتية، يفيفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل السياستتية، 

إلغاثتتتة يف حتتتتا ت يفيفكيتتتل األمتتتتني ال تتتام لدرتتتتؤيفل اإلنستتتانية يفموستتتتق ا
ال توارأل، يفاثدتتو موظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب. يفركتتلت املوانرتتات 

التتتتيت أجةاذتتتتتا اجملدتتتتس يف املعتتتتتام األيفل مدتتتتى  وفيتتتتت  ا فانتتتتات ميوستتتتتك 
 .(255)يفاحلالة األموية ال امة يف شةق أيفكةانيا

__________ 

  رتتال صتتحفيا  يتتا  اجملدتتس أصتتدر، 2017 يوتتاية/الثتتام كتتانول 31 يف (255)
 . ايفنيتسك معاق ة يف الوضع  دذور
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  (S/2014/136ل
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتتتتدموات ممتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممالً ابملااة  37ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7683  

أ ةيتتتتتل /نيستتتتتال 28
2016 

األمتتتتني ال تتتتتام املستتتتتامد لدرتتتتتؤيفل السياستتتتتية، يفرئتتتتتيس    
مةان ي   ثة الةصتد اخلاصتة مىل أيفكةانيتا التا  تة ملوظمتة 
األمتتتت  يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب، يفاملمثتتتتل اخلتتتتاص لدتتتتةئيس 
احلتتتتايل ملوظمتتتتة األمتتتت  يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب يف أيفكةانيتتتتا 

 يفيف فةيق ا  صال الثالثي

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 )ب(ي املدمون 

 

S/PV.7876  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  2

2017 

يفكيل األمتني ال تام لدرتؤيفل السياستية، يفرئتيس متةان ي    
  ثة الةصد اخلاصة التا  ة ملوظمتة األمت  يفالت تايفل يف 
أيفريفاب، يفيفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام لدرتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتانية 

 ال وارأليفموسق اإلغاثة يف حا ت 

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتس، يفمجيتتتتتع 

املدموني 
 )ل(

 

 
 مثل أيفكةانيا  ئب يفزية اخلارجية يفرئيس ايوال يفزارة اخلارجية. )أ( 
لت تايفل يف ظمتة األمت  يفاشارك كل م  رئيس مةان ي   ثة الةصد اخلاصة مىل أيفكةانيا التا  ة ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب يفاملمثل اخلاص لدةئيس احلايل ملو )ب( 

 أيفريفاب يف أيفكةانيا يفيف فةيق ا  صال الثالثي يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  كييف. 
 كييف.  شارك رئيس مةان ي   ثة الةصد اخلاصة مىل أيفكةانيا التا  ة ملوظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  )ل( 

   
 الشرق األوسط

 احلالة يف الشرق األوسط - 24
جدسة  78خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   

، يف متا يتصتل (256)مفتوحة، مبا يف ذلك جدسة يفاحدة رفي ة املستوى
. يفاختتت  اجملدتتس، يف مقتتار “احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط”ابل وتتد امل وتتول 
د  ستت ة نتتةارا يفأصتتدر أر  تتة  يتتا ت رائستتية. يفمل  ُ تمتت 15ذتت ا ال وتتد، 

مرتتاريع نتتةارات  رتتال قائفتتة يفاستت ة متت  اإلجتتةاءات املعرتحتتة جملدتتتس 
األمتتتتتت  فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابحلالتتتتتتة يف اجلمهوريتتتتتتة ال ة يتتتتتتة الستتتتتتورية  ستتتتتت ب 
التصتتتويت الستتتتد ي ل عتتتتو يفاحتتتتد أيف أكثتتتة متتتت  األمعتتتتاء التتتتدائمني يف 
اجملدتتتس. يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك، معتتتد اجملدتتتس ستتتت جدستتتات، ثتتتالل 

__________ 

 انظتتتة، اجلدستتتات شتتتكل متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد. S/PV.7774 انظتتتة (256)
 .األيفل العسم، الثام اجللء

، متتتتتع 2017ل جدستتتتتات يف متتتتتام يفثتتتتتال 2016جدستتتتتات يف متتتتتام 
ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفافتتتةاا شتتتةقة يف نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةان تتتة 
فتتتتض ا شتتتتت اك يفنتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة املؤنتتتتتة يف ل وتتتتال، ممتتتتال ابلعتتتتةار 

غ تتتتتتتتتتتتي . يفيتتتتتتتتتتتتةا يف اجلتتتتتتتتتتتتدايفل أا ي، التتتتتتتتتتتتيت  (257)(2001) 1353
__________ 

 ال دتتتتتدال متتتتتع األمتتتتت  جمدتتتتتس اجتمتتتتتاع” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف معتتتتتدت (257)
 املةفتتق مت  يفابء ألتف اجلتلأي  احكتام ممال شةقة يفأفةاا  عوات املسا ة
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم  عتتتتتوة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا“. (2001) 1353 لدعتتتتتةار الثتتتتتام
 ( 2016 يونيتتت/حليتتةال 21) S/PV.7720 انظتتة، ا شتتت اك فتتض ملةان تتة

 S/PV.7972 يف ( 2016 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول 13) S/PV.7835 يف
 /األيفل كتتتتتتتتتتتانول S/PV.8131 (12 يف ( 2017 يونيتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتةال 15)

، ل وتتتتال يف املؤنتتتتة املتحتتتتدة األمتتتم  عتتتوة يت دتتتتق يففيمتتتا ( 2017 ايستتتمرب

https://undocs.org/ar/S/2014/136
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اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية يفالتتتتيم  يفنتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة ملةان تتتتة فتتتتض 
ا شت اك يفنوة األمم املتحدة املؤنتة يف ل وال، مليد م  امل دومات مت  
 .ذ ي اجلدسات، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج

، يففيمتتا يتصتتل هبتت ا ال وتتد، نظتتة 2017-2016يفيف الفتترتة  
اجملدتتتتتس يف الوتتتتتلاع يف اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية، يفالوتتتتتلاع يف التتتتتيم ، 

ة األمتتتتم يفيف يتتتة نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك، يفيف يتتتة نتتتو 
املتحدة املؤنتة يف ل وال. يفجدا اجملدس يف يتة نتوة األمتم املتحتدة ملةان تة 
فتتض ا شتتت اك أر تتع متتةات لفتترتة ستتتة أشتتهة يف كتتل متتةة، آخةذتتا حتتم 

. يفجتتدا اجملدتتس أيعتتا يف يتتة نتتوة األمتتم (258)2018حليةال/يونيتتت  30
ةذتتا املتحتتدة املؤنتتتة يف ل وتتال متتة ني لفتترتة ستتوة يفاحتتدة يف كتتل متتةة، آخ

 . (259)2018آب/أغس س  31حم 
يفركتتلت املوانرتتات التتيت اارت يف اجملدتتس فيمتتا يت دتتق ابلوتتلاع  

ى ثالثتتتتة جوانتتتتب حمتتتتداة: ال مديتتتتتة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتتورية مدتتتت
السياستتتتتتية متتتتتت  أجتتتتتتل مهنتتتتتتاء الوتتتتتتلاع  يفانترتتتتتتار يفاستتتتتتتددام األستتتتتتدحة 
الكيميائيتتة  يفاحلالتتة اإلنستتانية يف ال دتتد. يفمىل جانتتب مرتتاركة اجملدتتس، 
نظتتةت اجلم يتتة ال امتتة يف جوانتتب الوتتلاع يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية 

هلتتتتا. يفمدتتتتى يفجتتتتت يف مقتتتتار متتتتدا متتتت  ال وتتتتوا املدرجتتتتة يف جتتتتديفل أمما
، 2016اخلصتوص، اختتت ت اجلم يتة ال امتتة يف كتانول األيفل/ايستتمرب 

، “موتتتتتتع نرتتتتتتوب الولامتتتتتتات املستتتتتتدحة”فيمتتتتتتا يتصتتتتتتل ابل وتتتتتتد امل وتتتتتتول 
، التت ي نتتةرت مبوج تتت  نرتتاء اآلليتتة الديفليتتة احملايتتدة 71/248 العتتةار

يف التحعيتتتتتتق يفاملالحعتتتتتتة الععتتتتتتائية لاشتتتتتتداص  املستتتتتتتعدة لدمستتتتتتامدة
املستتتؤيفلني متتت  اجلتتتةائم األشتتتد خ تتتورة يففتتتق  صتتتويف العتتتانول التتتديفيل 

 . (260)2011 املة ك ة يف اجلمهورية ال ة ية السورية مو  آذار/مارس
، استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتات موتظمتتتة يفختتتالل ذتتت ي الفتتترتة 

 رتتتتال ال مديتتتتة السياستتتتية نتتتتدمها امل  تتتتول اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام مىل 
__________ 

 S/PV.8023 يف ( 2016 أغستتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب 22) S/PV.7756 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 . (2017 أغس س/آب 10)

 (2017) 2361 يف (2016) 2330 يف (2016) 2294 اتالعتتتتتتتةار  (258)
 نتتوة يف يتتة متت  امل دومتتات متت  يفملليتتد. 11 الفعتتةة، (2017) 2394 يف

، األيفل العستتم، ال اشتة اجلتتلء انظتة، ا شتتت اك فتض ملةان تتة املتحتدة األمتم
 “. السالم حفظ ممديات”

 متتت  يفملليتتتد. 1 الفعتتتةة، (2017) 2373 يف (2016) 2305 العتتتةارال (259)
 اجلتتتتلء انظتتتة، ل وتتتتال يف املؤنتتتتة املتحتتتتدة األمتتتم نتتتتوة يف يتتتة متتتت  امل دومتتتات

 “. السالم حفظ ممديات”، األيفل العسم، ال اشة

، الةا تع اجلتلء انظة، ال امة اجلم ية مع ال النات م  امل دومات م  ملليد (260)
 .األيفل العسم

ستتتتوراي. يفنتتتتد  وتتتتايفل يف محاقا تتتتت التعتتتتدم احملتتتتةز يف ال مديتتتتة السياستتتتية 
يفاملفايفضتتتات يف جويتتتف، يفخباصتتتة اجلهتتتوا التتتيت ي تتت هلا اجملتمتتتع التتتديفيل 

كتانول   30ل دتد. يفيف يفاألمم املتحدة لدحتد مت  مستتوايت ال وتف يف ا
، ا فعتتتتتت األقتتتتتةاف املتحار تتتتتة يف ال دتتتتتد مدتتتتتى 2016األيفل/ايستتتتتمرب 

. يفأحتتتتتاط (261)يفنتتتتتف إلقتتتتتالق الوتتتتتار  كفدتتتتتت  ةكيتتتتتا يفا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي
 2336اجملدس مدما ابلواثئق الصاارة م  اجلهات العتاموة يف العتةار 

. يفيف متتتتام (262)2016كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   31املتتتتؤر   (2016)
، ندم امل  ول اخلاص أيعا  عةيةا م  التعدم احملةز يف ختفيف 2017

، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتتات 2017التصتتتت يد يف ال دتتتتد. يفيف متتتتام 
 رال املفايفضات يف جويف، يفأيعا  رال ا جتمامتات التيت معتدت 

ا  يفممتال يفالتةايت يفموستكو، يف أماك  أخةى غ  جويف، مثل أستت
 حيث  وايفل املراركول جممومة متوومة م  جوانب الولاع السوري.

يت دتتتق ابستتتتددام األستتتدحة الكيميائيتتتة يف اجلمهوريتتتة  يففيمتتتا 
ال ة يتتتتتة الستتتتتورية، استتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل أر تتتتتع محاقتتتتتات نتتتتتدمتها يفكيدتتتتتة 
األمتني ال تام يفاملمثدتة الستامية لرتؤيفل نتلع الستالح  رتال  وفيت  العتةار 

ات أيعا م دومات مت  التعتدم . يف عموت اإلحاق(2013) 2118
احملتتةز يف التحعيعتتات التتيت أجةهتتتا   ثتتة  عصتتي احلعتتائق التا  تتة ملوظمتتة 
حظتتة األستتدحة الكيميائيتتة يفآليتتة التحعيتتق املرتترتكة  تتني موظمتتة حظتتة 
األسدحة الكيميائية يفاألمم املتحدة  رال ا اماءات  ونوع ذجمتات 

ورية. يفيف اجلدستتتتات ابألستتتتدحة الكيميائيتتتتة يف اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتتة الستتتت
، أمتتةب أمعتتاء اجملدتتس 2017التتيت معتتدت يف  رتتةي  الثتتام/نوفمرب 

م  آراء متعار ة فيمتا يت دتق  ووميتة يفست  التحعيتق الت ي أجة تت آليتة 
. يفابإلضتتتتتتتتافة مىل صتتتتتتتتديفر التعةيتتتتتتتتة الستتتتتتتتا ع (263)التحعيتتتتتتتتق املرتتتتتتتترتكة

، انرتحتتتتت التتتتديفل األمعتتتتاء ثالثتتتتة نتتتتةارات  تدفتتتتة  رتتتتال (264)للليتتتتة
. يفنتيجتتتة (265)ديتتتد يف يتتتة اآلليتتتة، غتتت  أل اجملدتتتس مل ي تمتتتد أاي موهتتتاع

 رتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  17لتتتتتتتتتتتت لك، انتهتتتتتتتتتتتتت يف يتتتتتتتتتتتتة اآلليتتتتتتتتتتتتة يف 
. يففيمتا يت دتق ابحلالتة اإلنستانية يف ال دتد، استتمع اجملدتس (266)2017

__________ 

 مىل املوجهتتتتة 2016 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 29 املؤرختتتتة الةستتتتالة انظتتتتة (261)
، S/2016/1133) يف ةكيتتتا الةيفستتي ا حتتتتاا اثدتتي متت  األمتتت  جمدتتس رئتتيس

  اخلامس( مىل األيفل املةفعات
 . 1 الفعةة، (2016) 2336 العةار (262)
 . S/PV.8107 يف S/PV.8105 يف S/PV.8090 انظة (263)
(264) S/2017/904 ،املةفق . 
(265) S/2017/962 يف S/2017/968 يف S/2017/970 . 
، التاسع اجللء انظة، املررتكة التحعيق آلية يف ية م  امل دومات م  ملليد (266)

 “. التحعيق ذيئات”، الثالث العسم

https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/S/PV.7756
https://undocs.org/ar/S/PV.8023
https://undocs.org/ar/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2118%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/1133
https://undocs.org/ar/S/RES/2336%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.8090
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://undocs.org/ar/S/2017/904
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/968
https://undocs.org/ar/S/2017/970


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 72 

 

مىل محاقتتتتات شتتتتهةية نتتتتدمها يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتانية 
ت ال وارأل  غ ي مسائل مثل األثة اإلنسام يفموسق اإلغاثة يف حا 

لدحصتتتتتتار مدتتتتتتى الستتتتتتكال املتتتتتتدنيني، يفآاثر  رتتتتتتةيد ماليتتتتتتني املتتتتتتدنيني، 
يفالصتت وابت التتيت   تترتت ممديتتة  عتتدمي املستتامدات اإلنستتانية يفيفصتتول 
العوافل اإلنسانية مىل املواقق احملاصةة يفغ ذا م  املواقق التيت يصت ب 

املةافتق ال  يتة يفاملتوظفني ال  يتني يف الوصول مليهتا، يفاحلاجتة مىل محايتة 
 (2016) 2332مجيع أفاء ال دد. يفيف ذ ا الصدا، يفمبوجب العةار 

، جتتتتتتتتدا اجملدتتتتتتتتس ملتتتتتتتتدة 2016كتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتمرب  21املتتتتتتتتؤر  
ةاءات ، اإلجتت2018كتتانول الثام/يوتتاية   10شتتهةا مضتتافية، حتتم  12

اليت نةرذا ابإلذل لدوكا ت اإلنستانية التا  تة لامتم املتحتدة يفشتةكائها 
املوفتتتت ي  ابستتتتتددام ال تتتتةق متتتترب خ تتتتوط الوتتتتلاع، مبتتتتا يف ذلتتتتك مجيتتتتع 
امل تتا ة احلديفايتتة، متت  أجتتل ضتتمال يفصتتول املستتامدات اإلنستتانية مىل 

. يفمبوجتتتتتب العتتتتتتةار (267)األشتتتتتداص احملتتتتتتاجني يف ستتتتتائة أفتتتتتاء ال دتتتتتد
ا اجملدس أيعا اإلذل آللية الةصتد، املورتاة يف مقتار ستد ة نفست، جد

لةصتد امل ونتة اإلنستانية.  (2014) 2165األمني ال ام ممال ابلعةار 
، جتتدا اجملدتتس، مبوجتتب نتتةاري 2017كتتانول األيفل/ايستتمرب   19يفيف 

شتتتتهةا مضتتتتافية،  12، اإلجتتتتةاءات التتتتيت نةرذتتتتا ملتتتتدة (2017) 2393
 . (268)2019كانول الثام/يواية   10حم 

يففيمتتتتا يت دتتتتق ابلوتتتتلاع يف التتتتيم ، استتتتتمع اجملدتتتتس، يف الفتتتترتة  
، مىل محاقتتات نتتدمها امل  تتول اخلتتاص لامتتني ال تتام 2016-2017

دتتتتى ممديتتتتة الستتتتالم يفال مديتتتتة السياستتتتية يفآاثر مىل التتتتيم  يفركتتتتل فيهتتتتا م
الوتتتلاع املستتتدح يف ال دتتتد. يفاستتتتمع اجملدتتتس أيعتتتا مىل محاقتتتات نتتتدمها 
يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل اإلنستتتتانية يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف حتتتتا ت 
ال وارأل، ال ي ركتل أساستا مدتى احلالتة اإلنستانية اخل ت ة الوامجتة مت  

ستتتت ةات، جتتتدا اجملدتتتس أيعتتتا الوتتتلاع املستتتدح. يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا 
يف  (2014) 2140 تتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتتتتة ممتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتةاري  

، يفذتتي عميتتد األصتتول يفحظتتة الستتفة يفحظتتة  وريتتد (2015) 2216
، (2017) 2342يف  (2016) 2266يفمبوجب العةاري  األسدحة. 

شتهةا يف كتل متةة، حتم  13مدا اجملدس يف ية فةيق اخلرباء مة ني ملتدة 
 . (269)، مدى التوايل2018آذار/مارس  28يف  2017آذار/مارس  27

__________ 

 .  2 الفعةة، (2016) 2332 العةار (267)
 . 2 الفعةة، (2017) 2393 العةار (268)
 متتت  يفملليتتتد. 5 الفعتتتةة، (2017) 2342 يف (2016) 2266 العتتتةارال (269)

 اجلتتتتتلء انظتتتتتة، التتتتتيم  مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة اجلتتتتتلاءات  تتتتتدا   متتتتت   دومتتتتتاتامل
 العتتتتوات استتتتتددام  ت دتتتتب   التتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتث العستتتتم، الستتتتا ع

يفختتتالل الفتتتترتة نيتتتد ا ستتتتت ةات، ُجتتتتدات يف يتتتة نتتتتوة األمتتتتم  
 ة فض ا شت اك أر ع مةات لفرتة ستة أشهة يف كتل متةة، املتحدة ملةان
. يفيف ستتياق عديتتد يف يتتة (270)2018حليةال/يونيتتت  30آخةذتتا حتتم 

العتوة،  وتتايفل أمعتتاء اجملدتتس  تدذور احلالتتة األمويتتة يف املو عتتة الفاصتتدة 
 . س ب استمةار  ث  الولاع السوري

يففيما يت دق ابحلالة السياسية يف ل وتال، أصتدر جمدتس األمت   
 يتتتانني رائستتتتيني  وتتتتايفل فيهمتتتتا شتتتتغور موصتتتتب الةائستتتتة يف ال دتتتتد مدتتتتى 

، أمتتةب اجملدتتس متت  ندعتتت ال تتال  2016متتدى ستتوتني. يفيف اوز/يوليتتت 
 فتاق مزاء احلالة، يفاما مجيع األقةاف مىل املراركة يف التفايفت مدتى ا

. يف  تتد (271) توفيعي هبتتدف مهنتاء األزمتتة السياستتية يفاملؤسستية يف ل وتتال
 رةي  األيفل/أكتتو ة، رحتب اجملدتس، يف  31انتداب رئيس ل وال يف 

، ابنتدا تتتتتت يفحتتتتتتث التتتتتةئيس اجلديتتتتتتد 2016 رتتتتتةي  الثتتتتتتام/نوفمرب  1
يفالعتتتااة الد وتتتانيني مدتتتى   ليتتتل ا ستتتتعةار متتت  قةيتتتق اإلستتتةاع  ترتتتكيل 

 يفمعتتتب استتتتعالة رئتتتيس يفزراء ل وتتتال يف  رتتتةي  الثتتتام/ .(272)حكومتتتة
يفموا تتتت مىل ال دتتتد يف يفنتتتت  حتتتق متتت  ذلتتتك الرتتتهة،  2017نتتوفمرب 

، 2017كتتانول األيفل/ايستتمرب   19أصتتدر اجملدتتس  يتتا  صتتحفيا، يف 
رحتتب فيتتت  عتتةار رئتتيس التتوزراء ال تتواة مىل ل وتتال يفمواصتتدة فتترتة يف يتتتت. 

ضتتةيفرة محايتتة ل وتتال متت  األزمتتات  يفيف ال يتتال، أشتتار اجملدتتس أيعتتا مىل
التتتتتتتيت  لمتتتتتتتلع ا ستتتتتتتتعةار يف الرتتتتتتتةق األيفستتتتتتتط. يفختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة نيتتتتتتتد 
ا ستتتت ةات، جتتتدا اجملدتتتس يف يتتتة نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة املؤنتتتتة يف ل وتتتال 

آب/أغستتتتتتت س  31 متتتتتتتة ني ملتتتتتتتدة ستتتتتتتوة يف كتتتتتتتل متتتتتتتةة، آخةذتتتتتتتا حتتتتتتتم
، 2017آب/أغستتتتت س  30. يفيف اجلدستتتتتة امل عتتتتتواة يف (273)2018

الو ايت املتحدة، مع اإلمةاب يف الونت نفستت مت  التاييتد  ذكة اثل
العتتتتتوي لد  ثتتتتتة، أل حتتتتتلب هللا يتستتتتتدح جمتتتتتداا، يفيرتتتتتكل خ تتتتتةا مدتتتتتى 

 .(274)املو عة
__________ 

 متتتت  امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد  “امليثتتتتاق متتتت  41 لدمتتتتااة يففعتتتتا، املستتتتدحة
 اجللء انظة، اخلرباء يففةيق (2017) 2140 ابلعةار ممال املوراة الدجوة
 “.الدجال”، األيفل العسم، التاسع

 (2017) 2361 يف (2016) 2330 يف (2016) 2294 العتتتتتتتةارات (270)
 . 11 الفعةة، (2017) 2394 يف

(271) S/PRST/2016/10 ،يفاخلامسة الثالثة الفعةاتل . 
(272) S/PRST/2016/15 ،الثانية الفعةة . 
 . 1 الفعةة، (2017) 2373 يف (2016) 2305 العةارال (273)
(274) S/PV.8037 املتحدة( )الو ايت 4 يف 3 الصفحتال . 
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 اجلمهورية العربية السورية -اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7605 

 /كتتتانول الثتتتام  15
 2016يواية 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

مستتتتتتتتتتامدة األمتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتانية يف ئ تتتتتتتتتتتة 
موستتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

  املدموني

 

S/PV.7612 
 كتتتانول الثتتتام/  27

 2016يواية 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/60)  

يفكيتتتتتل األمتتتتتني ال تتتتتام   
لدرتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتانية 
يفموستتتتتتق اإلغاثتتتتتتة يف 
حتتتتتتتا ت ال تتتتتتتوارأل، 
يفاملتتتتتتتتتتديةة التوفي يتتتتتتتتتتة 
لتتتتتتتتتتترب مج األغ يتتتتتتتتتتتتة 
م ال تتاملي التتتا ع لامتتت

 املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدموني 

 

S/PV.7631 
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  24

2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/156) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
  ة ية السوريةال

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املدموني 

 

S/PV.7634 
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  26

2016 

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
ا حتاا الةيفسي يفالو ايت 

 (S/2016/185املتحدة )

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

 )ب(

 (2016) 2268العةار 
15-0-0 

S/PV.7660 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  30

2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/272)   

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

يفكيتتتتتل األمتتتتتني 
 ال ام

 

S/PV.7682 
نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  28

2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/384) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

يفكيتتتتتل األمتتتتتني 
 )ل(ال ام

 

S/PV.7687 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  4

2016 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتؤيفل السياستتتية، 
يفيفكيتتل األمتتني ال تتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7701 
و متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي/أاير 27

2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/460) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

اثوتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتت  
دس أمعاء اجمل

)فوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال 
 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتة

ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتة(، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ا(املدموي 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7725 

حليةال/يونيتتتتتتتتت  23
2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/546)   

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

يفكيتتتتتل األمتتتتتني 
 ال ام

 

S/PV.7744 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25

2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/631) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

اء مجيتتتتع أمعتتتت
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7757 
 آب/ 22

 2016أغس س 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/714) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
  ة ية السوريةال

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  14
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7774 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 21

 2016س تمرب 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 السورية، يف ةكيا

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

األمتتتني ال تتتام، 
يفمجيتع أمعتاء 

، )يف(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7777 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 25

 2016س تمرب 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

  املدموني

 

S/PV.7780 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 29

 2016س تمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/796) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
ية لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتان

يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 
 حا ت ال وارأل

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتواي(، 
يفيفكيتتل األمتتني 

 )ا(ال ام

 

S/PV.7785 
  رتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 8

 2016أكتو ة 

م متتتتت    مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ
 )ز(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا 46
(S/2016/846)  

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

(S/2016/847) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  41
 )ح(معوا

مجيتتتتع أمعتتتتاء  
، )ط(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

مل يُ تمتتتتتد مرتتتتتةيفع العتتتتتةار 
S/2016/846

 

 )ي(11-2-2
مل يُ تمتتتتتتتتد مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار 

S/2016/847
 

 )ك(4-9-2
S/PV.7795 

  رتتةي  األيفل/ 26
 2016أكتو ة 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/873) 

مهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اجل 
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  13
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7798 
  رتتةي  األيفل/ 31

 2016أكتو ة 

 رتتتتتتتتتتتتتةي   21رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 
يفموجهتتتتتة  2016األيفل/أكتتتتتتو ة 

متتتتتتتت  األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام مىل رئتتتتتتتتيس 
 (S/2016/888جمدس األم  )

متتتتت   مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم 
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/905 )  

ستتتتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

)م(اجملدس
 

 (2016) 2314العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 
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75 18-12959 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7815 

  رتتةي  الثتتام/ 17
 2016نوفمرب 

متتتتت   مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم  
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/974 )  

 ستتتتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ل(اجملدس

 (2016) 2319العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7817 
  رتتةي  الثتتام/ 21

 2016نوفمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/962) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 
حتتتتتا ت ال تتتتتوارأل، 
يفاثدتتتتتتتتتتتتتتتتتة موظمتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الصتتتتتتتتتتتتتحة ال امليتتتتتتتتتتتتتة 

 سوراي يف

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )س(

 

S/PV.7822 
  رتتةي  الثتتام/ 30

 2016نوفمرب 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

امل  تتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام مىل 
سوراي، يفيفكيل األمتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتق 
اإلغاثتتتتتتة يف حتتتتتتا ت 
ال تتتتتتتتتتتوارأل، يفاملتتتتتتتتتتتدية 
اإلنديمتتتتتتتتتتتتي ملوظمتتتتتتتتتتتتة 

تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم امل
لد فولتتتتتتتتة يف مو عتتتتتتتتة 
الرتتتتتتتتتتتتتةق األيفستتتتتتتتتتتتتط 

 يفمشال أفةيعيا

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ع(

 

S/PV.7825 
 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5

 2016ايسمرب 

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
مستتت انيا يفمصتتتة يفنيوزيدوتتتدا 

(S/2016/1026)   

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

يُ تمتتتتتد مرتتتتتةيفع العتتتتتةار مل 
S/2016/1026  

 )ف(11-3-1

S/PV.7834 
 كتتتتانول األيفل/  13

 2016ايسمرب 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

األمتتتتتني ال تتتتتام،  
يفمجيتتتع أمعتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

  ة ية السوريةال

 

S/PV.7841 
 كتتتتانول األيفل/  19

 2016ايسمرب 

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
 (S/2016/1071فةنسا )

  (2016) 2328العةار    
15-0-0 

S/PV.7849 
 كتتتتانول األيفل/  21

 2016ايسمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/1057) 

نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   مرتتتتةيفع
مستتت انيا يفمصتتتة يفنيوزيدوتتتدا 

(S/2016/1077) 

  (2016) 2332العةار    
15-0-0 

S/PV.7852 
 ل األيفل/كتتتتانو   23

 2016ايسمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
(2015) (S/2016/1057) 

مدية ش  ة التوسيق   
يفا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجا ة يف 
مكتتتتتتتتتتتتتتتب  وستتتتتتتتتتتتتتيق 

 الرؤيفل اإلنسانية

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

ةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، ال
يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتدا(، 
يفمتتتتتدية شتتتتت  ة 
التوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق 

 يفا ستجا ة

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7815
https://undocs.org/ar/S/PV.7815
https://undocs.org/ar/S/2016/974
https://undocs.org/ar/S/RES/2319%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7817
https://undocs.org/ar/S/PV.7817
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/962
https://undocs.org/ar/S/PV.7822
https://undocs.org/ar/S/PV.7822
https://undocs.org/ar/S/PV.7825
https://undocs.org/ar/S/PV.7825
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
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https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/PV.7834
https://undocs.org/ar/S/PV.7834
https://undocs.org/ar/S/PV.7841
https://undocs.org/ar/S/PV.7841
https://undocs.org/ar/S/2016/1071
https://undocs.org/ar/S/RES/2328%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7849
https://undocs.org/ar/S/PV.7849
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/1057
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https://undocs.org/ar/S/PV.7852
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7855 

 كتتتتانول األيفل/  31
 2016ايسمرب 

كتتتتتتتتتتتتتتانول   29رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2016األيفل/ايستتتتتمرب 

مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  متتتتتتتت  
املمثتتتتتل التتتتتدائم لالحتتتتتتاا الةيفستتتتتي 

ائم لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة يفالعتتتتتتتت
ابألممتتال ابلويا تتة لد  ثتتة الدائمتتة 
لرتكيتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/1133)  

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتي يف ةكيتتتتتتتا 

(S/2016/1138) 

مجيتتتتع أمعتتتتاء   
 اجملدس

  (2016) 2336العةار 
15-0-0 

S/PV.7870 
 كتتتانول الثتتتام/  26

 2017يواية 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/58) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 
حتتتتتا ت ال تتتتتوارأل، 
يف ئتتتتتتتتتتتتتتتتتب املتتتتتتتتتتتتتتتتتدية 
التوفيتتتتتتت ي لتتتتتتترب مج 

ي، األغ يتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتامل
يفاملتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتت ي 
لتتتتتتتتترب مج ال تتتتتتتتتوارأل 
الصتتتتتتتتتتتحية ملوظمتتتتتتتتتتتة 

 الصحة ال املية

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيا )ايفلة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتات((، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ص(املدموي 

 

S/PV.7888 
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  22

2017 

 وفيتتتتت   عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/144) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتواي(، 
يفيفكيتتل األمتتني 

 ال ام

 

S/PV.7893 
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  28

2017 

شتتتتتتت اط/فرباية  24رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس  2017

األمتتتتتتتتت  متتتتتتتتت  املمثدتتتتتتتتتني التتتتتتتتتدائمني 
لفةنستا، يفاملمدكتتة املتحتتدة لربي انيتتا 

يفأيةلوتتتتتتتتتتتتتتدا الرتتتتتتتتتتتتتتمالية،  ال ظمتتتتتتتتتتتتتتى
يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة لتتتتتتدى األمتتتتتتم 

 (S/2017/170املتحدة )

م متتتتت   مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ
 )ق(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتوا 42
(S/2017/172) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  36
 )ر(معوا

مجيتتتتع أمعتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

مهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاجل
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

مل يُ تمتتتتتتتتد مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار 
S/2017/172  

9-3-3) ( 

S/PV.7909 
متتتتتتتتتتتتتتتارس /آذار 30

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/244)  

األمتتتتني ال تتتتام يفكيتتتتل   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

ثالثتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتت  
أمعاء اجملدس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتا )ايفلتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويد(، 
يفيفكيتتتل األمتتتني 

 ال ام

 

S/PV.7915 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  5

2017 

ار/متتتتتارس آذ 27رستتتتتالة مؤرختتتتتة 
موجهة م  األمني ال تام  2017

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/260) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتتام 
يفاملمثدتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتامية 
لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 

 السالح

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

 املدموني 

 

S/PV.7919 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  7

2017 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
 لدرؤيفل السياسية

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

 املدموني 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7921 

نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  12
2017 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة   
 ريةال ة ية السو 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

مجيتتتتتع أمعتتتتتاء 
اجملدس، يفمجيع 

 املدموني 

 

S/PV.7922 
نيستتتتتتتتتال/أ ةيل  12

2017 

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
فةنستتتتا يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/315) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

مل يُ تمتتتتتتتتد مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار 
S/2017/315

 

 )ت(10-2-3

S/PV.7931 
/أ ةيل نيستتتتتتتتتال 27

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/339) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
ية لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتان

يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 
 حا ت ال وارأل

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفيفكيتتل األمتتني 

 )ا(ال ام

 

S/PV.7944 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  22

2017 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص    
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

أر  تتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتت  
أمعاء اجملدس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتواي، 
يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، 
يف وليفيتتا )ايفلتتة 

ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة امل -
العوميتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفكازاخستتتتال(، 
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

 )ب(اخلاص

 

S/PV.7946 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  23

2017 

نيستتتال/أ ةيل  28رستتتالة مؤرختتتة 
موجهة م  األمني ال تام  2017

مىل رئيستتتتتتتتتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/373)   

أاير/متتتتتتتتتتتتايو  4رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهة م  األمني ال تام  2017

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/400) 

أاير/متتتتتتتتتايو  18رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهة م  األمني ال تام  2017

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/440) 

يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتتام   
يفاملمثدتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتامية 
لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 

 السالح

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

أيفريفغتتتتتتتتتتتواي، )
يف وليفيا )ايفلة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتات((، 
يفيفكيدتتة األمتتني 

 ال ام

 

S/PV.7955 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  30

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/445) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7973 
حليةال/يونيتتتتتتتتت  15

2017 

أاير/متتتتتتتتتايو  30رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهة م  األمني ال تام  2017

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/469)  

يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتتام   
يفاملمثدتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتامية 
لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 

 السالح

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس اجمل
)أيفريفغتتتتتتواي(، 
يفيفكيدتتة األمتتني 

 ال ام
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7983 

حليةال/يونيتتتتتتتتت  27
2017 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص    
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتتتواي،   
يفكازاخستتتتال(، 
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

 )ب(اخلاص

 

S/PV.7987 
حليةال/يونيتتتتتتتتت  29

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/541) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتواي(، 
يفيفكيتتل األمتتني 

 ال ام

 

S/PV.8015 
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  27

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/623) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

مستتتتتتتتتتامدة األمتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتانية يف ئ تتتتتتتتتتتة 
موستتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتة يف 

 ارألحا ت ال و 

ثالثتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتت  
أمعاء اجملدس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتا )ايفلتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ل(املدموي 

 

S/PV.8036 
أغس س /آب 30

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/733) 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص   
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 
ستتتتتتتتتتتتتتتوراي، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

حتتتتتتد معتتتتتتو يفا
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتواي(،   
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ب(املدموي  

 

S/PV.8058 
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 27

 2017س تمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/794)   

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 
ستتتتتتتتتتتتتتتوراي، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

أر  تتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتت  
أمعاء اجملدس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي، 
يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يفكازاخستتتتتتتال، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8073 
  رتتةي  األيفل/ 24

 2017أكتو ة 

م متتتتت    مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ
 ) (ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتوا 41
(S/2017/884) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  35
 )ذ(معوا

مجيتتتتع أمعتتتتاء  
 اجملدس

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويت مجةائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
  )ت((3-33 )املااة
 تمتتتتتد مرتتتتتةيفع العتتتتتةار مل يُ 

S/2017/884  

 )أ أ(11-2-2
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8076 

  رتتةي  األيفل/ 26
 2017أكتو ة 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص    
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 

 سوراي

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد 
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )أيفريفغتتتتتتواي(،  
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

 )ب(اخلاص

 

S/PV.8081 
  رتتةي  األيفل/ 30

 2017أكتو ة 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/902) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام   
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيا )ايفلة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتات((، 
يفيفكيتتل األمتتني 

 )ب ب(ال ام

 

S/PV.8090 
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 7

 2017نوفمرب 

  رتةي  األيفل/ 26رسالة مؤرخة 
موجهتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت   2017أكتتتتتتتتتتتو ة 

األمتتتتتني ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس 
 (S/2017/904األم  )

  رتةي  األيفل/ 25رسالة مؤرخة 
موجهتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت   2017أكتتتتتتتتتتتو ة 
ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتتني 
 (S/2017/905األم  )

  رتةي  األيفل/ 30رسالة مؤرخة 
موجهتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت   2017أكتتتتتتتتتتتو ة 

األمتتتتتني ال تتتتتام مىل رئتتتتتيس جمدتتتتتس 
  (S/2017/916األم  )

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

متتتني ال تتتتام يفكيدتتتة األ
يفاملمثدتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتامية 
لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 
الستتتتتتتتالح، يفرئتتتتتتتتيس 
آليتتتتتتتتتتتتتتتتتة التحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
املررتكة  ني موظمة 
حظتتتتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتتتتدحة 
الكيميائيتتتتتتتة يفاألمتتتتتتتم 

 املتحدة

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8105 
  رتتةي  الثتتام/ 16

 2017نوفمرب 

معتتتتتدم متتتتت   مرتتتتةيفع نتتتتتةار 
ا حتتتتتاا الةيفستتتتي يفالصتتتتني 

(S/2017/933 ) 
م متتتتت   مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ

 )ل ل(ستتتتتتت ع ايفل أمعتتتتتتتتاء
(S/2017/962) 

مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار معتتتتتتدم متتتتتت  
املت تتتتتتداة  - وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 
 ( S/2017/968العوميات( )

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ة ية السورية

مجيتتتتع أمعتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 السورية

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويت مجةائتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 ا( )ا(32 )املااة

مل يُ تمتتتتتد مرتتتتتةيفع العتتتتتةار 
S/2017/962 

 )ه ه(11-2-2
 يُ تمتتتتتتتتد مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار مل

S/2017/968 

 )يف يف(4-7-4

S/PV.8107 
  رتتةي  الثتتام/ 17

 2017نوفمرب 

مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت   
 (S/2017/970الياابل )

معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  11  
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

  )ز ز(اجملدس
مل يُ تمتتتتتد مرتتتتتةيفع العتتتتتةار 

S/2017/970 

 )ح ح(12-2-1
S/PV.8113 

 / رتتةي  الثتتام 27
 2017نوفمرب 

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص    
 تتتتتتتتتام مىل لامتتتتتتتتتني ال

 سوراي

اثوتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيا )ايفلة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتات((، 
يفامل  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 

)ب(اخلاص
 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8076
https://undocs.org/ar/S/PV.8076
https://undocs.org/ar/S/PV.8081
https://undocs.org/ar/S/PV.8081
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2139%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2165%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2191%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2258%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/902
https://undocs.org/ar/S/PV.8090
https://undocs.org/ar/S/PV.8090
https://undocs.org/ar/S/2017/904
https://undocs.org/ar/S/2017/905
https://undocs.org/ar/S/2017/916
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/2017/933
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/968
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/968
https://undocs.org/ar/S/2017/968
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://undocs.org/ar/S/PV.8113
https://undocs.org/ar/S/PV.8113


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 80 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8117 

  رتتةي  الثتتام/ 29
 2017نوفمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/982) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

ستتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ط ط(دتتتتتتساجمل
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8141 
 كتتتتانول األيفل/  19

 2017ايسمرب 

م متتتتت    مرتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدَّ
الستتتتتويد يفمصتتتتتة يفاليتتتتتاابل 

(S/2017/1063)  
معتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  12  

متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 
 )ي ي(اجملدس

  (2017) 2393العةار 
 )ك ك(12-0-3

S/PV.8142 
 كتتتتانول األيفل/  19

 2017ايسمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  
 2139نتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  

 (2014) 2165يف  (2014)
 2258يف  (2014) 2191يف 
 (2016) 2332يف  (2015)
(S/2017/1057) 

اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  
 ال ة ية السورية

امل  تتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام مىل 
ستتتتتتتتتتتتتتتوراي، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتتل 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتانية 
يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

اثوتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتت  
أمعاء اجملدس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتا )ايفلتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتات((، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموي 

 

 
 ئب يفزية خارجيتت.مثَّل ا حتاا الةيفسي   )أ( 

 شارك امل  ول اخلاص لامني ال ام مىل سوراي يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف.  )ب( 

 شارك يفكيل األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  فييوا. )ل( 

 ام لدرؤيفل اإلنسانية يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف. شارك يفكيل األمني ال  )ا( 

ال وليفاريتة(، يفمتاليلاي )رئيستة جمدتس األمت (،  -ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأنغتو ، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتا، يفالستوغال، يفالصتني، يففةنستا، يففوتليفيال )مجهوريتة  )ه( 
 املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. يفاملمدكة 

يفزرائهتا يفيفزيتة ااخديتهتا   مثَّل أيفكةانيا، يفالسوغال، يفمصة رؤساؤذا  يفمثَّل نيوزيدودا )رئيسة جمدس األم ( يفالياابل رئيسا يفزرائهما  يفمثَّتل متاليلاي  ئتب رئتيس )يف( 
ل ا حتتتاا الةيفستتي، يفأيفريفغتتواي، يفالصتتني يفزراء خارجيتهتتا  يفمثَّتتل فةنستتا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالتوميتتة يفمثَّتتل أنغتتو  يفزيتتة الديفلتتة لد النتتات اخلارجيتتة  يفمثَّتت

التو ايت املتحتدة يفزيتة الديفلية  يفمثَّل مس انيا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل  يفمثنتل املمدكتة املتحتدة يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفشتؤيفل الكموولتث  يفمثَّتل 
 ال وليفارية( يفزيةة السد ة الر  ية لدرؤيفل اخلارجية.  -ثَّدت فوليفيال )مجهورية خارجيتها  يفم

ل، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، مس انيا، يفأسرتاليا، يفمستتونيا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتة املتحتدة، يفأنتديفرا، يفأيفكةانيتا، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتا، يفالرب غتا )ز( 
التريكية، يفجورجيا، يفالدامنةك، يفريفمانيا، يفسال ماريوو، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسوغال، يفالستويد، يففةنستا، يففودوتدا، يفنتربص، يفن تة،  يف ةكيا، يفاجلمهورية

يفمو كتتتو، تحتتتدة، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتتا، يفمال تتتة، يفاملغتتتةب، يفاملكستتتيك، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية، يفاملمدكتتتة امل
 يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفاليو ل. 

يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية،  أستترتاليا، يفمستتتونيا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، )ح( 
وتتدا، يفكوستتتاريكا، ال ة يتتة الستتورية، يفجورجيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكةيفا يتتا، يفك يفاجلمهوريتتة

 ذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفمو كو، يفالوةيفيج، يفالومسا، يف 

 مثَّل فةنسا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالتومية الديفلية. )ط( 

 امل ارضتتول:مستت انيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالستتوغال، يففةنستتا، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة، يفاليتتاابل   املؤيتتديفل: )ي( 
 أنغو ، يفالصني.  املمتو ول م  التصويت:ال وليفارية(   -يفيال )مجهورية ا حتاا الةيفسي، يففول 

مستتت انيا، يفأيفكةانيتتتا، يفالستتتوغال، يففةنستتتا، يفمتتتاليلاي، يفاملمدكتتتة  امل ارضتتتول:ال وليفاريتتتة(، يفمصتتتة   -ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفالصتتتني، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  املؤيتتتديفل: )ك( 
 أنغو ، يفأيفريفغواي.  املمتو ول م  التصويت:يفالياابل  املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، 

ال وليفاريتتتة(، يفمصتتتة )ابستتتم  -ا حتتتتاا الةيفستتتي )رئتتتيس جمدتتتس األمتتت (، يفأنغتتتو ، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفالستتتوغال، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  )ل( 
 ايت املتحدة، يفالياابل. مس انيا، يفمصة، يفنيوزيدودا(، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو 

 ا حتاا الةيفسي )رئيس جمدس األم (، يفأيفكةانيا، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )م( 

 ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأيفكةانيا، يفالصني، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  )ل( 

 اركت اثدة موظمة الصحة ال املية يف سوراي يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  امرق.ش )س( 
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ة يفموستتق شتتارك امل  تتول اخلتتاص لامتتني ال تتام مىل ستتوراي يف اجلدستتة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  جويتتف  يفشتتارك يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل اإلنستتاني )ع( 
ة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  لوتتدل  يفشتتارك املتتدية اإلنديمتتي ملوظمتتة األمتتم املتحتتدة لد فولتتة يف مو عتتة الرتتةق اإلغاثتتة يف حتتا ت ال تتوارأل يف اجلدستت

 األيفسط يفمشال أفةيعيا يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ممال. 

 امل ارضتتول:املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت املتحتتدة، يفاليتتاابل   مستت انيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالستتوغال، يففةنستتا، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املؤيتتديفل: )ف( 
 أنغو .  املمتو ول م  التصويت:ال وليفارية(   -ا حتاا الةيفسي، يفالصني، يففوليفيال )مجهورية 

 و م  جويف. يفشارك املدية التوفي ي لرب مج ال وارأل الصحية ملوظمة الصحة ال املية يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيدي )ص( 

ا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، مستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتت )ق( 
يا، يفالستتويد، يففةنستتا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاك

 ت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفالو اي

وتتدا، يف ةكيتتا، يا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولمستت انيا، يفأستترتال )ر( 
يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، 

 يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفاليو ل. 

ا حتتتتاا الةيفستتتي،  امل ارضتتتول:يفاليتتتاابل  أيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يففةنستتتا، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالتتتو ايت املتحتتتدة،  املؤيتتتديفل: ) ( 
 مثيو يا، يفكازاخستال، يفمصة. املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(، يفالصني   -يف وليفيا )ايفلة 

ا حتتتتاا  امل ارضتتتول: أيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يففةنستتتا، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاليتتتاابل  املؤيتتتديفل: )ت( 
 مثيو يا، يفالصني، يفكازاخستال.  املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(   -الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة 

 شاركت مسامدة األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية يف ئ ة موسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ممال.  )ل( 

، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجل تتل نيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتارايمستت ا ) ( 
يفنتتربص، يفن تتة، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يففةنستتا، يففودوتتدا، 

 ، يفاليو ل. يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل

دودا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة مستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستت )ذ( 
، يفليتوانيتتتتا، الترتتتتيكية، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يففودوتتتتدا، يفنتتتتربص، يفن تتتتة، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يف  فيتتتتا، يفلكستتتتمربغ

 يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفالوةيفيج، يفالومسا،

أيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يفالستتويد، يففةنستتا،  امل ارضتتول:املت تتداة العوميتتات(، يفالصتتني، يفكازاخستتتال   -ا حتتتاا الةيفستتي، يف وليفيتتا )ايفلتتة  املؤيتتديفل: )ت( 
 السوغال، يفمصة. مثيو يا، يف  املمتو ول م  التصويت:يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل  

 امل ارضتتتول:مثيو يتتتا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يففةنستتتا، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفاليتتتاابل   املؤيتتتديفل: )أ أ( 
 ل. الصني، يفكازاخستا املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(   -ا حتاا الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة 

 شارك يفكيل األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ممال.  )ب ب( 

 أيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  )ل ل( 

أيفكةانيتا، يفمي اليتا، يفالستويد، يففةنستا، يفاملمدكتة املتحتدة، يفالتو ايت  امل ارضتول:املت داة العوميات(، يفالصني   -يفيا )ايفلة ا حتاا الةيفسي، يف ول املؤيديفل: )ا ا( 
 مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفالسوغال، يفكازاخستال، يفمصة. املمتو ول م  التصويت:املتحدة، يفالياابل  

 امل ارضتول:يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفاملمدكة املتحتدة، يفالتو ايت املتحتدة، يفاليتاابل  مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا،  املؤيديفل: )ذت ذت( 
 الصني، يفمصة.  املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(   -ا حتاا الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة 

أيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يفالستتويد، يففةنستتا،  امل ارضتتول:لعوميتتات(، يفالصتتني، يفكازاخستتتال  املت تتداة ا -ا حتتتاا الةيفستتي، يف وليفيتتا )ايفلتتة  املؤيتتديفل: )يف يف( 
 مثيو يا، يفالسوغال، يفمصة، يفالياابل.  املمتو ول م  التصويت:يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة  

املت داة العوميات(، يفالسويد، يفالصني، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة  -، يف وليفيا )ايفلة ا حتاا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا )رئيسة جمدس األم ( )ز ز( 
 املتحدة، يفالو ايت املتحدة.

 ليتتاابل مثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يفالستتوغال، يفالستتويد، يففةنستتا، يفكازاخستتتال، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفالتتو ايت املتحتتدة، يفا املؤيتتديفل: )ح ح( 
 الصني. املمتو ول م  التصويت:املت داة العوميات(   -ا حتاا الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة  امل ارضول:

 املت داة العوميات(، يففةنسا، يفكازاخستال، يفالو ايت املتحدة. -ا حتاا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يف وليفيا )ايفلة  )ط ط( 

املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يفكازاخستتتتال، يفاملمدكتتتة  -، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفمثيو يتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا )ي ي( 
 املتحدة، يفالو ايت املتحدة.

تحتتدة، يفاليتتاابل  مثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفمي اليتتا، يفالستتوغال، يفالستتويد، يففةنستتا، يفكازاخستتتال، يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفالتتو ايت امل املؤيتتديفل: )ك ك( 
 .املت داة العوميات(، يفالصني -ا حتاا الةيفسي، يف وليفيا )ايفلة  املمتو ول م  التصويت:
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 اليمن -اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7622  

فربايتتتتتتة /شتتتتتت اط 16
2016 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتتام    
لدرتتتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

  يفكيل األمني ال ام

S/PV.7625  
شتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  17

2016 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص    
ىل لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام م

 اليم 

معتتتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

، يفامل  تتتتول )أ()اليتتتتاابل(  
 اخلاص

 

S/PV.7630  
شتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  24

2016 

كتتتتتتتتانول   22رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2016الثام/يوتتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
فةيتتتتتق اخلتتتتترباء امل تتتتت  ابلتتتتتيم  

ار جمدتتتتتتس املورتتتتتتا ممتتتتتتال  عتتتتتتة 
 (2014) 2140األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

(S/2016/73) 

ر معتتدم مرتتةيفع نتتةا
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2016/172 ) 

معتتتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتت    
 أمعاء اجملدس )مصة(

 (2016) 2266العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7641 
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  3

2016 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتتام  اليم   
لدرتتتتتتتتتتؤيفل اإلنستتتتتتتتتتانية 
يفموستتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

مجيع املدموني 
  )ب(

S/PV.7672  
نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  15

2016 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
متتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام مىل لا

التتتتتتتتتتتيم ، يفمستتتتتتتتتتتامدة 
األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانية يف ئ تتتتتتتتتتتتتتتة 
موستتتتتتتتتتتق اإلغاثتتتتتتتتتتتة يف 

 حا ت ال وارأل

  مجيع املدموني 

S/PV.7676  
نيستتتتتتتتتتتال/أ ةيل  25

2016 

     S/PRST/2016/5 

S/PV.7721  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  21

2016 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام مىل 

 اليم 

مجيع املدموني 
  )ل(

S/PV.7765  
أغستت س /آب 31

2016 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
 ال تتتتتتتتتتتتتام مىل لامتتتتتتتتتتتتتني

 اليم 

  مجيع املدموني 

S/PV.7797  
  رتتتةي  األيفل/ 31

 2016أكتو ة 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
لامتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتام مىل 
التتتتيم ، يفيفكيتتتتل األمتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتتتتتق 
اإلغاثتتتتتتتتتتة يف حتتتتتتتتتتا ت 
ال تتتتتتتتتتتتتتتوارأل، يفاملتتتتتتتتتتتتتتتتدية 

 مج اإلنديمتتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتترب 
األغ يتتة ال تتاملي ملو عتتة 
الرةق األيفستط يفمشتال 

 أفةيعيا

مجيتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتس، 
يفمجيع املدموني 

 )ا(
 

https://undocs.org/ar/S/PV.7622
https://undocs.org/ar/S/PV.7622
https://undocs.org/ar/S/PV.7625
https://undocs.org/ar/S/PV.7625
https://undocs.org/ar/S/PV.7630
https://undocs.org/ar/S/PV.7630
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/2016/172
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/PV.7797
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7871  

 كتتتتانول الثتتتتام/  26
 2017يواية 

امل  ول اخلاص لامتني  اليم   
ال تتام مىل التتيم ، يفيفكيتتل 
األمتتتتتني ال تتتتتام لدرتتتتتؤيفل 

نستتتتتتتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتتتتتتق اإل
اإلغاثتتتتتتتتتتتة يف حتتتتتتتتتتتا ت 

 ال وارأل

معتتتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتواي(، يفمجيتتتتتتتتتع   
 املدموي  

 

S/PV.7889  
شتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  23

2017 

كتتتتتتتتانول   27رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهتتتتتة  2017الثام/يوتتتتتاية 

مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
امل تتتتت  ابلتتتتتيم  فةيتتتتتق اخلتتتتترباء 

(S/2017/81)  

مرتتةيفع نتتةار معتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  ( S/2017/142 )  

  (2017) 2342العةار    
15-0-0 

S/PV.7954  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  30

2017 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام مىل 
التيم ، يفيفكيتتل األمتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتتق 
اإلغاثتتتتتتتة يف حتتتتتتتا ت 

ثدتتتتتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتتتتتوارأل، يفا
موظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مواقوتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 حلعوق اإلنسال

اثوتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتداة العوميتتتتات((، 
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7974  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  15

2017 

     S/PRST/2017/7 

S/PV.7999  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  12

2017 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم    
لامتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام مىل 
التتتيم ، يفيفكيتتتل األمتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 

انية يفموستتتتتتتتتتتتق اإلنستتتتتتتتتتتت
اإلغاثتتتتتتتتة يف حتتتتتتتتتا ت 
ال وارأل، يفاملدية ال ام 
ملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحة 
ال امليتتتة، يفاملتتتدية ال تتتام 
ملوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتة األغ يتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاللرامة لامم املتحدة

ثالثتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتتتتداة العوميتتتتتتتات(، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتويد(، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ه(املدموي 

 

S/PV.8027 
آب/أغستت س  18

2017 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام مىل 
التيم ، يفيفكيتتل األمتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
اإلنستتتتتتتتتتتانية يفموستتتتتتتتتتتق 
اإلغاثتتتتتتتة يف حتتتتتتتا ت 

 ال وارأل

اثوتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتداة العوميتتتتات((، 
 )يف(يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8066  
  رتتتةي  األيفل/ 10

 2017أكتو ة 

امل  تتتتتتتتتتتتتتتول اخلتتتتتتتتتتتتتتتاص  اليم   
لامتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام مىل 
التتتيم ، يفمتتتدية شتتت  ة 
التوستتتتيق يفا ستتتتتجا ة 
يف مكتتتتتتتتتتتب  وستتتتتتتتتتيق 

 الرؤيفل اإلنسانية

اثوتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتة 
، املت تتتتداة العوميتتتتات((

 يفمجيع املدموي 
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 .(2014) 2140 كدَّم اثل الياابل  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممالً ابلعةار  )أ( 

 ل ابلفيديو م   ةيفكسل.شارك يفكيل األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايف  )ب( 

 شارك امل  ول اخلاص لامني ال ام مىل اليم  يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  الكويت.  )ل( 

 شارك يفكيل األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ال حةي .  )ا( 

ل اخلتتاص لامتتني ال تتام يف اجلدستتة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  ممتتال  يفشتتارك املتتديةال ال امتتال ملوظمتتة الصتتحة ال امليتتة يفموظمتتة األغ يتتة شتتارك امل  تتو  )ه( 
 يفاللرامة لامم املتحدة يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف.

 اخلاص لامني ال ام مىل اليم  يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ممال.  مثَّل اليم   ئب رئيس يفزرائها يفيفزية خارجيتها. يفشارك امل  ول )يف( 
  

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك  -اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7726 

يونيتتتتتتتت /حليتتتتتتةال 29
2016 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  نتتتتتوة األمتتتتتم 
املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك لدفتتترتة 

أاير/متايو  20آذار/متارس مىل  1م  
2016 (S/2016/520) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتاا الةيفسي يفالتو ايت 

 (S/2016/578املتحدة )

معو يفاحتد   
متتت  أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
 )نيوزيدودا(

  (2016) 2294العةار 
15-0-0 

S/PV.7843 
 كتتتتتتتتانول األيفل/  19

 2016ايسمرب 

األمتتتم  عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت  نتتتوة 
املتحتتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتتة فتتتتتتتتض ا شتتتتتتتتت اك 

آب/أغستتتت س مىل  30لدفتتترتة متتتت  
 2016 رتتتتتةي  الثتتتتتام/نوفمرب  17
(S/2016/1037) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتاا الةيفسي يفالتو ايت 

 (S/2016/1064املتحدة )

  (2016) 2330العةار    
15-0-0 

S/PV.7986 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت  29

2017 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  نتتتتتوة األمتتتتتم 
املتحتتتدة ملةان تتتة فتتتض ا شتتتت اك لدفتتترتة 

أاير/متايو  16ر/متارس مىل آذا 2م  
2017 (S/2017/486) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتاا الةيفسي يفالتو ايت 

 (S/2017/547املتحدة )

  (2017) 2361العةار    
15-0-0 

S/PV.8145 
 كتتتتتتتتانول األيفل/  21

 2017ايسمرب 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام متتت  نتتتوة األمتتتم 
املتحتتتتتتتتدة ملةان تتتتتتتتة فتتتتتتتتض ا شتتتتتتتتت اك 

أيدول/ستتتتت تمرب مىل  10لدفتتتتترتة متتتتت  
 2017 رتتتتتةي  الثتتتتتام/نوفمرب  24
(S/2017/1024) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتدم متتتتت  
ا حتاا الةيفسي يفالتو ايت 

 (S/2017/1074املتحدة )

  (2017) 2394العةار    
15-0-0 

  
  (2006ل 1701األمن  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وقرار جملس -اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7742 

يوليتتتتتتتتتتتتتتت /وزاتتتتتتتتتتتتتت 22
2016 

 S/PRST/2016/10   ل وال  

S/PV.7763 
آب/أغستتتتت س  30

2016 

آب/أغستتتتتتت س  3رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتت  األمتتتتني ال تتتتام  2016

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2016/681 ) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتت  
 )أ(معتتتتوا يف اجملدتتتتس 12
(S/2016/744) 

مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةائيل، 
 يفمي اليا، يفل وال

  (2016) 2305العةار   
15-0-0 

S/PV.7799 
  رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتام/ 1

 2016نوفمرب 

 S/PRST/2016/15   ل وال  
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتتدموات ممتتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8037 

آب/أغستتتتت س  30
2017 

آب/أغستتتتتتت س  4رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتت  األمتتتتني ال تتتتام  2017

مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/680) 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتت  
 (S/2017/743فةنسا )

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   7  مسةائيل، يفل وال
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ب(اجملدس

  (2017) 2373العةار 
15-0-0 

 
 تحدة، يفالياابل. مس انيا، يفأنغو ، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت امل )أ( 
 ا حتاا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يفمي اليا، يفالصني، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة. )ب( 

  
 احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - 25

جدسة  26خالل الفرتة نيد ا ست ةات، معد جمدس األم   
ق األيفستط، مبتا يف ذلتك نعتية احلالتة يف الرتة ”يف مقار ال وتد امل وتول 

. يفاختتتتتتت  اجملدتتتتتتس نتتتتتتةارا يفاحتتتتتتدا يف كتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب “فدستتتتتت ني
، 2017، يفمل ي تمتتتد مرتتتتةيفَع نتتتتةار يف كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب 2016

 ستتتت ب  صتتتتويت معتتتتو اائتتتتم يف اجملدتتتتس ضتتتتدي. يفختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد 
ا ستتت ةات، يفيففعتتا لدممارستتة املت  تتة يف الستتا ق، استتتمع اجملدتتس مدتتى 

تتق اخلتتاص ل مديتتة الستتالم يف  أستتاس موتتتظم مىل محاقتتات نتتدنمها املوسن 
الرتتتةق األيفستتتط يفاملمثتتتل الردصتتتي لامتتتني ال تتتام، يفمعتتتد موانرتتتات 

، نظتة 2017-2016مفتوحة فصدية يف مقار ذت ا ال وتد. يفيف الفترتة 
اجملدتتتتتس أيعتتتتتا يف الت تتتتتورات احلاصتتتتتدة يف اجلمهوريتتتتتة ال ة يتتتتتة الستتتتتورية 

. يفيتتةا (275)ة السياستتية يف الرتتةق األيفستتطيفل وتتال يفالتتيم  يفجممتتل احلالتت
يف اجلتتتتديفل أا ي مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  اجلدستتتتات، مبتتتتا يف ذلتتتتك 

 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.
مستتتتتتتالة  ،  نتتتتتتتأ اجملدتتتتتتتس2017-2016يفختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة  

استتتتتتتتمةار  وستتتتتتتيع املستتتتتتتتوقوات اإلستتتتتتتةائيدية يف العتتتتتتتفة الغة يتتتتتتتة. يفيف 
، معتتتتتتب ستتتتتحب مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار 2016كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب  23

، نظتتتتتة اجملدتتتتتس يف مرتتتتتةيفع نتتتتتةار ندمتتتتتتت الستتتتتوغال (276)ندمتتتتتتت مصتتتتتة
يفمجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة يفمتتاليلاي يفنيوزيدوتتدا يفامُتمتتد  وصتتفت العتتةار 

. يفيف ذلتتتك العتتتةار، أمتتتةب اجملدتتتس متتت  ابلتتت  العدتتتق (2016) 2334
ألل استتتتتمةار أنرتتتت ة ا ستتتتتي ال اإلستتتتةائيدي يرتتتتكل هتديتتتتدا خ تتتت ا 

، يفأكتتتتد 1967إلمكانيتتتتة حتعيتتتتق حتتتتل التتتتديفلتني مدتتتتى أستتتتاس حتتتتديفا 
دستتتت ني رؤيتتتتتت التتتتيت  تمثتتتتل يف مو عتتتتة   تتتتيأ فيهتتتتا ايفلتتتتتا مستتتتةائيل يفف

__________ 

 احلالتتة يف الرتتةق”، 24األيفل، العستتم  اجلتلء انظتتة، امل دومتتات متت  ملليتد (275)
 “. األيفسط

(276) S/PV.7853 ،اجلوانتتتب متت  امل دومتتات متت  ملليتتد .)مصتتة(، 5 الصتتفحة 
 اختتتتتتتاذ”، الثتتتتتتام  العستتتتتتم، الثتتتتتتام اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة، لالنستتتتتتحاب اإلجةائيتتتتتتة
 “. يفالتصويت العةارات

التتدميعةاقيتال جو تتاً مىل جوتتب يف ستتالم يفضتتم  حتتديفا آموتتة يفم تترتف 
هبتتتتا. يفيف ذتتتت ا الصتتتتدا، أكتتتتد اجملدتتتتس متتتت  جديتتتتد أل منرتتتتاء مستتتتةائيل 

لتيس لتتت  1967لدمستتوقوات يف األرت الفدست يوية احملتدتة موت  متام 
أي شتتةمية نانونيتتة يفيرتتكل انتهاكتتا صتتارخا مبوجتتب العتتانول التتديفيل، 

يع أنر ة ا ستي ال اإلسةائيدية أمتة ضتةيفري يفشدا مدى أل يفنف مج
 . (277)إلنعاذ حل الديفلتني

، نتدم املوستق اخلتاص (2016) 2334يفمعتب اختتاذ العتةار  
 آذار/ 24مىل اجملدتتس  عةيتتةا كتتل ثالثتتة أشتتهة متت   وفيتت ي، يفذلتتك يف 

كتتتتتتانول   18أيدول/ستتتتتت تمرب، يف  25ةال/يونيتتتتتتت، يف حلي 20متتتتتارس، يف 
. يفيف  دتتتتتتتك اجلدستتتتتتتات، قدتتتتتتتب   تتتتتتتض (278)2017األيفل/ايستتتتتتتمرب 

. (279)أمعاء اجملدس   متيم  عةيتة خ تي ن تل ان عتاا جدستات اجملدتس
يفيف اإلحاقتتات، ركتتل املوستتق اخلتتاص أيعتتا مدتتى متتدم محتتةاز  عتتدم يف 

حتتتتتتتل  املفايفضتتتتتتتات  تتتتتتتني اإلستتتتتتتةائيديني يفالفدستتتتتتت يويني صتتتتتتتوب حتعيتتتتتتتق
التتتديفلتني، يفمدتتتى   تتتور احلتتتوار فيمتتتا  تتتني الفدستتت يويني يف تتتدذور احلالتتتة 

 اإلنسانية يف ن اع غلة. 
، استتتتمع اجملدتتتس مىل 2017يفيف اوز/يوليتتتت يفآب/أغستتت س  

محتتتتاقتني نتتتتدمهما املوستتتتق اخلتتتتاص يفاألمتتتتني ال تتتتام املستتتتامد لدرتتتتؤيفل 
السياستتية  رتتال  صتتامد التتتو ةات الوامجتتتة متت  مغتتالق مستتةائيل ج تتتَل 

هليكتتتتتتتتل   تتتتتتتتتد احلتتتتتتتتواال ال ويفتتتتتتتتتة التتتتتتتتيت يفن تتتتتتتتتت  تتتتتتتتني اإلستتتتتتتتتةائيديني ا
اوز/يوليت. يفأهنيت األزمة م  قةيتق مفايفضتات  14يفالفدس يويني يف 

__________ 

، الدي اجتتتتة متتتت  يفالتاستتتت ة اخلامستتتتة الفعتتتتةاتل، (2016) 2334 العتتتتةار (277)
 . 4 يف 1 يفالفعةاتل

 . S/PV.8138 يف S/PV.8054 يف S/PV.7977 يف S/PV.7908 انظة (278)
(279) S/PV.7908 ،وليفيتتتتتتتتتتتا(  9 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتتتواي(  7 الصتتتتتتتتتتتفحة ( 

، S/PV.8054 يف )أيفريفغتتتتتتواي(  19 يف 18 الصتتتتتتفحتال، S/PV.7977 يف
 ) وليفيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(  9 يف 8 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال )أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(  6 فحةالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 . ) وليفيا( 10 يفالصفحة )أيفريفغواي(  8 الصفحة، S/PV.8138 يف

https://undocs.org/ar/S/PV.8037
https://undocs.org/ar/S/PV.8037
https://undocs.org/ar/S/2017/680
https://undocs.org/ar/S/2017/743
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7853
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7908
https://undocs.org/ar/S/PV.7977
https://undocs.org/ar/S/PV.8054
https://undocs.org/ar/S/PV.8138
https://undocs.org/ar/S/PV.7908
https://undocs.org/ar/S/PV.7977
https://undocs.org/ar/S/PV.8054
https://undocs.org/ar/S/PV.8138
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. يفيف (280)أجةيتتتتتتتت  تتتتتتتني مستتتتتتتةائيل يفاألرال يف هنايتتتتتتتة آب/أغستتتتتتت س
، استتتتمع اجملدتتتتس مىل محاقتتتة  رتتتتال 2017 رتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  18

التت ي أ تتةم  تتني محتتاس يففتتتح،  2017 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  12ا فتتاق 
  .(281)يفال ي مكن  السد ة الفدس يوية م  استئواف مسؤيفلياهتا يف غلة

، يف  تتتتد امتتتترتاف رئتتتتيس 2017كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   8يفيف  
التو ايت املتحتتدة ابلعتدس ماصتتمة مستةائيل، معتتد اجملدتس جدستتة قارئتتة 

 محاقتتتة ، استتتُتمع خالهلتتتا مىل(282)امتتتا مليهتتتا مثانيتتتة متتت  أمعتتتاء اجملدتتتس
. يفختتتتتالل اجلدستتتتتة، حتتتت ر املتكدمتتتتتول متتتتت  (283)نتتتتدنمها املوستتتتتق اخلتتتتاص

__________ 

، S/PV.8028 يف، اخلتتتتتتتاص( )املوستتتتتتتق 2 الصتتتتتتتفحة، S/PV.8011 انظتتتتتتتة (280)
 . السياسية( لدرؤيفل املسامد ال ام )األمني 2 الصفحة

(281) S/PV.8072 ،5-2 الصفحات . 
 التتتتتتديفل معتتتتتدذا مىل امتتتتتت التتتتتيت اجلدستتتتتتات متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد (282)

 “. يفاحملاضة اجلدسات”، األيفل العسم، الثام اجللء انظة، األمعاء
(283) S/PV.8128 ،4-2 الصفحات . 

اإلجتتتتتةاءات ا نفةاايتتتتتة التتتتتيت سترتتتتتكل هتديتتتتتدا لدستتتتتالم يفا ستتتتتتعةار يف 
املو عة، يفأمة توا مت  العدتق مزاء  ثت  نتةار التو ايت املتحتدة مدتى ممديتة 

،  ستتتتت ب التصتتتتتويت 2017كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   18الستتتتتالم. يفيف 
تتتتد اجملدتتتتس مرتتتةيفَع نتتتتةار ندمتتتتتت الستتتد ي ل  عتتتتو اائتتتتم يف اجملدتتتس، مل ي تم 

كتتال ستتيؤكد مبوج تتت أل أي نتتةارات أيف مجتتةاءات هتتتتدف مىل   (284)مصتتة
 غيتتت  قتتتا ع مديوتتتة العتتتدس الرتتتةيف أيف يفضتتت ها أيف  ةكي تهتتتا الدميغةافيتتتة 
لتيس هلتتا أي أثتتة نتتانوم، يفذتتي ابقدتتة   تتال  اتمتتا يف تتب ملغاؤذتتا امتثتتا  

ألمتت  ذات الصتتدة. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، كتتال اجملدتتس لعتتةارات جمدتتس ا
سيدمو مجيع الديفل مىل ا متواع م  منراء   ثات ا دوماستية يف مديوتة 
العدس الرةيف، يفكال ستي الب ال اتثتل مجيتع التديفل لعتةارات جمدتس 
األمتتتتتت   رتتتتتتال مديوتتتتتتة العتتتتتتدس الرتتتتتتةيف، يفأ    تتتتتترتف اي مجتتتتتتةاءات 

 .(285) ت ارت يفأحكام  دك العةارات
__________ 

(284) S/PV.8139 ،4 الصفحة . 
(285) S/2017/1060 ،2 يف 1 الفعةاتل . 

 
 اجللسات: احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني 

جلدستتتتتتتتتتتتتتة احمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7610  

 كتتتانول الثتتتام/  26
  2016يواية 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  30  
 )أ(معواً 

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتتتتتتتتتتت ني لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتدة، يفالعتتتتائم ابألممتتتتال 
ابلويا تتتتتتتتتتتتتتتة لوفتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتدة، يف ئتتتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتتيس 
الدجوتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتة مبمارستتتتتتتتتتتة 
الرتتتت ب الفدستتتت ي  حلعونتتتتت 
غتتتتتتتتتتتت  العا دتتتتتتتتتتتتة لدتصتتتتتتتتتتتتةف، 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتي 
        الةسويل لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 

، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتدمواً  29 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ل(37 ابملتتتتتتتتااة

 اآلخةي يفمجيتتتع املتتتدموني  

 

S/PV.7627  
شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  18

2016 

املوسق اخلاص ل مدية السالم    
يف الرتتتتتةق األيفستتتتتط يفاملمثتتتتتل 

 الردصي لامني ال ام

املوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 )ا(اخلاص

 

S/PV.7657  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  24

2016 

املوسق اخلاص ل مدية السالم    
األيفستتتتتط يفاملمثتتتتتل يف الرتتتتتةق 

 الردصي لامني ال ام

  املوسق اخلاص

S/PV.7673 
 S/PV.7673 يف

(Resumption 1) 
نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال/أ ةيل 

2016 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  31  
 )ه(معواً 

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتتتتتتتتت ني، يفرئتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتد 
ا حتتتتتتتتتتتتاا األيفريفيب، يف ئتتتتتتتتتتتب 
رئيس الدجوة امل وية مبمارستة 
الرتتتت ب الفدستتتت ي  حلعونتتتتت 
غتتتتتتتتتتتت  العا دتتتتتتتتتتتتة لدتصتتتتتتتتتتتتةف، 
يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتي 

 الةسويل

األمتتتتتتني ال تتتتتتام، 
يفمجيتتتتتع أمعتتتتتاء 

، )يف(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيع املدموي  
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

، )ز(37 ابملتتتتتتااة
  يفمجيع املدموني

 اآلخةي 

 

https://undocs.org/ar/S/PV.8011
https://undocs.org/ar/S/PV.8028
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
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https://undocs.org/ar/S/PV.8139
https://undocs.org/ar/S/2017/1060
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7627
https://undocs.org/ar/S/PV.7627
https://undocs.org/ar/S/PV.7657
https://undocs.org/ar/S/PV.7657
https://undocs.org/ar/S/PV.7673
https://undocs.org/ar/S/PV.7673
https://undocs.org/ar/S/PV.7673%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7673%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7673%20(Resumption%201)
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جلدستتتتتتتتتتتتتتة احمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7697  

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  25
2016 

املوسق اخلاص ل مدية السالم    
يف الرتتتتتةق األيفستتتتتط يفاملمثتتتتتل 

 الردصي لامني ال ام

  املوسق اخلاص

S/PV.7729  
حليةال/يونيتتتتتتتتتت  30

2016 

املوسق اخلاص ل مدية السالم    
يف الرتتتتتةق األيفستتتتتط يفاملمثتتتتتل 

 الردصي لامني ال ام

  املوسق اخلاص

S/PV.7736  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  12

2016 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  23  
 )ح(معواً 

دست ني، املةانب الدائم لديفلة ف
يفرئتتتيس يففتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب، 
يف ئتتتتتب رئتتتتتيس الدجوتتتتتة امل ويتتتتتة 
مبمارستتتتة الرتتتتت ب الفدستتتتت ي  
حلعونتتت غتت  العا دتتة لدتصتتةف، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 

        الةسويل لدكةسي

األمتتتتتني ال تتتتتام، 
يفمجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ط(

 

S/PV.7762  
آب/أغست س  29

2016 

املوسق اخلاص ل مدية السالم    
يف الرتتتتتةق األيفستتتتتط يفاملمثتتتتتل 

 الردصي لامني ال ام

املوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 )ا(اخلاص

 

S/PV.7772  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 15

 2016س تمرب 

األمتتتتتني ال تتتتتام،     
يفمجيتتتتع أمعتتتتاء 

 )ي(اجملدس

 

S/PV.7792  
 ل/ رتتةي  األيف  19

 2016أكتو ة 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  27  
 )ك(معواً 

املةانب الدائم لديفلة فدست ني، 
يفاملوسق اخلاص ل مدية السالم 
يف الرتتتتتتةق األيفستتتتتتط يفاملمثتتتتتتل 
الردصتتتتتتتتتي لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفيفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام لدرتتتتؤيفل 
اإلنستتتتانية يفموستتتتق اإلغاثتتتتة يف 
حتتتتتتا ت ال تتتتتتوارأل، يفالعائمتتتتتتة 
ابألممال ابلويا تة لوفتد ا حتتاا 

ئب رئيس الدجوة األيفريفيب، يف 
امل ويتتتتتتتتتتتتة مبمارستتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتت ب 
الفدستت ي  حلعونتتت غتت  العا دتتة 
لدتصتتتتتتتتةف، يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 

 لدكةسي الةسويل

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

 )م(

 

S/PV.7820  
  رتتةي  الثتتام/ 23

 2016نوفمرب 

ديتتتتتتتتتتتتة املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل م   
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 
ال تتتتام، يفيفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام 
لدرتتتتتؤيفل اإلنستتتتتانية يفموستتتتتق 
 اإلغاثة يف حا ت ال وارأل

اثوتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتاء اجملدتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يففوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال 

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتة((، 
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7839  
 كتتتتتانول األيفل/  16

 2016ايسمرب 

األمتتتتتني ال تتتتتام،     
يفمجيتتتتع أمعتتتتاء 

 )ل(اجملدس

 

S/PV.7853  
 كتتتتتانول األيفل/  23

 2016ايسمرب 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم متتتت   
الستتتتتتتتتتتتتتتتتوغال، يففوتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال 

ال وليفاريتتتة(،  - )مجهوريتتة
يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتدا 

(S/2016/1100 )        

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة  مسةائيل
 فدس ني

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

 املدموني 

  (2016) 2334العةار 
 )س(14-0-1
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18-12959 88 

 

جلدستتتتتتتتتتتتتتة احمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7863  

 كتتتانول الثتتتام/  17
 2017يواية 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  24  
 )ع(معواً 

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتت ني، يفاملوستتتتتق اخلتتتتتاص 
ل مديتتتتتتة الستتتتتتالم يف الرتتتتتتتةق 
األيفستتتط يفاملمثتتتل الردصتتتي 
لامتتني ال تتام، يف ئتتب رئتتيس 
الدجوتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتة مبمارستتتتتتتتتتتة 
الرتتتت ب الفدستتتت ي  حلعونتتتتت 

 لدتصةفغ  العا دة 

مجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء 
اجملدتتتس، يفمجيتتتع 
املتتدموي  ممتتال 

، )ف(37ابملااة 
 )ا(اآلخةي يفمجيع املدموني  

 

S/PV.7908  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس  24

2017 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 

 ال ام

اثوتتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتتاء اجملدتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتات((، 
 يفاملوسق اخلاص

 

S/PV.7929  
 نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل 20

2017 

 نيسال/ 10رسالة مؤرخة 
موجهتتتة مىل  2017أ ةيتتتل 

األمتتتتني ال تتتتام متتتت  املمثدتتتتة 
ت املتحتتدة الدائمتتة لدتتو اي

األمةيكيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 
 (S/2017/305املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  33 
 )ص(معواً 

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتت ني، يفاملوستتتتتق اخلتتتتتاص 
ل مديتتتتتتة الستتتتتتالم يف الرتتتتتتتةق 
األيفستتتط يفاملمثتتتل الردصتتتي 
لامتتني ال تتام، يف ئتتب رئتتيس 
الدجوتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتة مبمارستتتتتتتتتتتة 

رتتتت ب الفدستتتت ي  حلعونتتتتت ال
غتتتتتتتتتتتت  العا دتتتتتتتتتتتتة لدتصتتتتتتتتتتتتةف، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب، يفاملةانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتدائم 

 لدكةسي الةسويل

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
 ،)ق(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموي  ممتال 

، )ر(37ابملتتتتااة 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 ) (اآلخةي املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموني  

 

S/PV.7953  
و أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاي 26

2017 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 

 ال ام

اثوتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتاء اجملدتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتات((، 
يفاملوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 )ا(اخلاص

 

S/PV.7977  
حليةال/يونيتتتتتتتتتت  20

2017 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 
ال تتام، يفاألمتتني ال تتام جلام تتة 
التتتتتتتتتتتديفل ال ة يتتتتتتتتتتتة، يفاللميتتتتتتتتتتتل 
األنتتتتدم يف م هتتتتد ذدستتتتول، 

 يفمعو جممومة احلكماء

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ا(

 

S/PV.8011  
 S/PV.8011يف 

(Resumption 1) 

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25
2017 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  30  
 )ت(معوا

املةانب الدائم لديفلة فدست ني، 
يفاملوسق اخلاص ل مدية السالم 
يف الرتتتتتتةق األيفستتتتتتط يفاملمثتتتتتتل 
الردصتتتتتتتتتي لامتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 

العائمتتتتتتتتة ابألممتتتتتتتتال ابلويا تتتتتتتتة يف 
لوفتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب، يف ئ تتتتة 
رئتتتيس الدجوتتتة امل ويتتتة مبمارستتتة 
الرتتتتتت ب الفدستتتتتت ي  حلعونتتتتتتت 
غ  العا دة لدتصةف، يفاملةانتب 

  الةسويل الدائم لدكةسي

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

) ( 
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جلدستتتتتتتتتتتتتتة احمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8028  

آب/أغست س  22
2017 

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتامد    
 لدرؤيفل السياسية

اثوتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتاء اجملدتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتات((، 
يفاألمتتتتتني ال تتتتتتام 

 املسامد

 

S/PV.8054  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 25

 2017س تمرب 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
رتتتتةق األيفستتتتط الستتتتالم يف ال

يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 
 ال ام

ثالثتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتاء اجملدتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفكازاخستتتتال(، 
يفاملوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 )ا(اخلاص

 

S/PV.8072  
  رتتةي  األيفل/ 18

 2017أكتو ة 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  26  
 )ذ(معواً 

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتتتتتت ني، يفاألمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام 
املستتامد لدرتتؤيفل السياستتية، 
يفالعائمتتتتة ابألممتتتتتال ابلويا تتتتتة 
لوفتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريفيب، 
يف ئ تتتة رئتتتتيس الدجوتتتتة امل ويتتتتة 
مبمارستتة الرتت ب الفدستت ي  
حلعونتتتتتتتتتتتتتتتتتت غتتتتتتتتتتتتتتتتت  العا دتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدتصتتتتتةف، يفاملةانتتتتتب التتتتتدائم 

         لدكةسي الةسويل

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
 25اجملدتتتتتتس، يف 

متتتتتتتتتدمواً ممتتتتتتتتتال 
، )ت(37ابملتتااة 

 ةي اآلخيفمجيتتع املتتدموني  

 

S/PV.8108  
  رتتةي  الثتتام/ 20

 2017نوفمرب 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 

 ال ام

اثوتتتتتتتتتتتتتتتال متتتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتاء اجملدتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
ات((، العوميتتتتتتتتتتت

يفاملوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 )ا(اخلاص

 

S/PV.8128  
 كتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8

 2017ايسمرب 

األرال   
 يفمسةائيل

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة 
فدستتتتت ني، يفاملوستتتتتق اخلتتتتتاص 
ل مديتتتتتتة الستتتتتتالم يف الرتتتتتتتةق 
األيفستتتط يفاملمثتتتل الردصتتتي 

 لامني ال ام

ع أمعتتتتتتاء مجيتتتتتت
اجملدتتس، يفمجيتتع 

املدموني 
 )ا(

 

S/PV.8138  
 كتتانول األيفل/ 18

 2017ايسمرب 

املوستتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتاص ل مديتتتتتتتتتتتتة    
الستتتتالم يف الرتتتتةق األيفستتتتط 
يفاملمثتتتتتل الردصتتتتتي لامتتتتتني 

 ال ام

ثالثتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  
أمعتتاء اجملدتتس 
 )أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 

 وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة يف 
املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -

العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(، 
 يفاملوسق اخلاص
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جلدستتتتتتتتتتتتتتة احمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8139  

 كتتتتتانول األيفل/  18
 2017ايسمرب 

م متت    مرتتةيفع نتتةار معتتدَّ
 (S/2017/1060مصة )

املةانتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتتة  مسةائيل
 فدس ني

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجيتتع 

 املدموني 

مل يُ تمتتتتتتتتد مرتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتةار 
(S/2017/1060) 

 أ( )أ14-1-0
 

يأ، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفستتةي األرجوتتتني، يفاألرال، يفمستتةائيل، يفمنديفنيستتيا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف تتوغالا )أ( 
يفنيجتت اي، يفنيكتتاراغوا،   نكتتا، يفغوا يمتتا ، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكتتواب، يفكوستتتاريكا، يفل وتتال، يفلي يتتا، يفاملغتتةب، يفمدتتديف، يفاملمدكتتة ال ة يتتة الستت واية، يفالوتتةيفيج،

 اإلسالمية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز، يف كدم اثل الكويت ابسم موظمة الت ايفل اإلسالمي. -ثل ميةال )مجهورية يفذاييت، يفاهلود، يفذولودا. يف كدم ا
يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل  مثَّتتتل أنغتتتو  يفزيتتتة الديفلتتتة لد النتتتات اخلارجيتتتة  يفمثَّتتتل الستتتوغال يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفشتتتؤيفل الستتتوغاليني يف اخلتتتارل  يفمثَّتتتل أيفريفغتتتواي )ب( 

 اارة الةئيس.ارجية  يفمثَّدت أيفكةانيا  ئ ة يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماخل
 مثَّل األرجوتني يفذولودا يفزيةاذا لدرؤيفل اخلارجية. يفمل يُدل  اثل لي يا   يال. )ل( 
 قةيق التدايفل ابلفيديو م  العدس. شارك املوسق اخلاص يف اجلدسة م   )ا( 
الستتورية، يفمجهوريتتة  األرال، يفمستتةائيل، يفمنديفنيستتيا، يفآيستتدودا، يفابكستتتال، يفال حتتةي ، يفالربازيتتل، يف تتوغالايأ، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة  )ه( 

ستال، يفكواب، يفالكويت، يفل وال، يفاملغةب، يفمدديف، يفاملمدكتة ال ة يتة كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفسةي  نكا، يفالسويد، يفال ةاق، يففييت  م، يفن ة، يفكازاخ
 اإلسالمية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز.  -الس واية، يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفنيكاراغوا، يفاهلود. يف كدم اثنل ميةال )مجهورية 

 مثَّل نيوزيدودا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )يف( 
اإلستتالمية( ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتاز  يف كدتتم اثنتتل الكويتتت ابستتم  -لدتوميتتة يفالت تتايفل التتديفليني. يف كدتتم اثنتتل ميتتةال )مجهوريتتة  مثندتتت الستتويد يفزيةهتتتا )ز( 

 موظمة الت ايفل اإلسالمي. 
ستتتتتدودا، يفابكستتتتتتال، يفالربازيتتتتتل، اإلستتتتتالمية( )ابستتتتتم حةكتتتتتة  دتتتتتدال متتتتتدم ا فيتتتتتاز(، يفآي -األرال، يفمستتتتتةائيل، يفمكتتتتتواايفر، يفمنديفنيستتتتتيا، يفميتتتتتةال )مجهوريتتتتتة  )ح( 

يفل وتال، يفاملغتةب، يف وغالايأ، يف ةكيا، يف ونس، يفاجلمهورية ال ة ية الستورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفجوتوب أفةيعيتا، يفغوا يمتا ، يفكازاخستتال، يفكتواب، يفالكويتت، 
 يفمدديف، يفالوةيفيج، يفاهلود. 

اإلستتالمية( ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتاز  يف كدتتم اثنتتل الكويتتت ابستتم موظمتتة  -ةال )مجهوريتتة مثَّتتل غوا يمتتا  يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة. يف كدتتم اثنتتل ميتت )ط( 
يفال وستتوة يفاهلةستتك، يفاجل تتل األستتوا، يفمجهوريتتة معتتديفنيا  يفأيفكةانيتتا، الت تتايفل اإلستتالمي. يف كدتتم رئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا األيفريفيب يفأل انيتتا،

 اليوغوسالفية سا عا، يفصة يا.
 مثَّل نيوزيدودا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية )رئيس جمدس األم (.  )ي( 
اإلستالمية(، يفآيستدودا، يفابكستتال، يفالربازيتل، يف توغالايأ، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتة  -األرجوتني، يفاألرال، يفمسةائيل، يفمكتواايفر، يفمنديفنيستيا، يفميتةال )مجهوريتة  )ك( 

يفغوا يمتتا ، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكتتواب، يفكوستتتاريكا، يفالكويتتت، يفل وتتال، يفاملغتتةب، يفمدتتديف، يفاملمدكتتة  ال ة يتتة الستتورية، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفستتةي  نكتتا،
 ال ة ية الس واية، يف مي يا، يفالوةيفيج، يفنيكاراغوا. 

 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. - كدم اثنل فوليفيال )مجهورية  )ل( 
الت ايفل اإلسالمي. يفشارك املوسق اخلاص يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  العدس. يف كدمت العائمة ابألممال  كدم اثنل الكويت ابسم موظمة  )م( 

 أل انيا، يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يفاجل ل األسوا، يفصة يا، يفليدتورتاي . ا حتاا األيفريفيب يف ابلويا ة لوفد ا حتاا األيفريفيب ابسم 
 يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.مثَّل نيوزيدودا  )ل( 
ال وليفاريتتة(، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة،  -ا حتتتتاا الةيفستتي، يفمستتت انيا، يفأنغتتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفالستتوغال، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتتة  املؤيتتديفل: )س( 

 الو ايت املتحدة. املمتو ول م  التصويت:يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالياابل  
اإلستتالمية(، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف تتوغالايأ، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة  -األرجوتتتني، يفاألرال، يفمستتةائيل، يفمنديفنيستتيا، يفأيفز كستتتال، يفميتتةال )مجهوريتتة  )ع( 

وستتاريكا، يفل وتال، يفمتاليلاي، يفاملغتةب، ال وليفاريتة(، يفكتواب، يفك -السورية، يفمجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية، يفجووب أفةيعيتا، يفال تةاق، يففوتليفيال )مجهوريتة 
 يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفاهلود. 

 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز.  - كدم اثنل أيفز كستال ابسم موظمة الت ايفل اإلسالمي  يف كدم اثنل فوليفيال )مجهورية  )ف( 
 رؤيفل اخلارجية. يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لد )ص( 

https://undocs.org/ar/S/PV.8139
https://undocs.org/ar/S/PV.8139
https://undocs.org/ar/S/2017/1060
https://undocs.org/ar/S/2017/1060
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اإلستتتالمية(، يفآيستتتدودا، يفابكستتتتال، يفال حتتتةي ، يفالربازيتتتل،  -األرال، يفمستتتةائيل، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفز كستتتتال، يفميتتتةال )مجهوريتتتة  )ق( 
ال وليفاريتتة(، يففييتتت  م، يفن تتة، يفكتتواب،  -هوريتتة يف تتوغالايأ، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفشتتيدي، يفممتتال، يففوتتليفيال )مج

 ا، يفذاييت. يفكوستاريكا، يفالكويت، يفل وال، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفاملغةب، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفنيكاراغو 
ال وليفاريتتة(  -ستتم موظمتتة املتتؤاة اإلستتالمي  يف كدتتم اثتتل فوتتليفيال )مجهوريتتة  كدمتتت اثدتتة األرال ابستتم جممومتتة التتديفل ال ة يتتة  يف كدتتم اثتتل أيفز كستتتال اب )ر( 

 ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. 
  كدم رئيس يففد ا حتاا األيفريفيب ابسم ا حتاا األيفريفيب يفأل انيا يفاجل ل األسوا.  ) ( 
اإلستتالمية(، يفآيستتدودا، يفابكستتتال، يفال حتتةي ،  -ا، يفأيفز كستتتال، يفميتتةال )مجهوريتتة األرجوتتتني، يفاألرال، يفمستتةائيل، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفمنديفنيستتي )ت( 

ال وليفاريتتة(، يففييتتت  م،  -يفالربازيتتل، يف تتوغالايأ، يف و ستتوا ، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة 
 ل وال، يفماليلاي، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يف مي يا، يفنيج اي. يفن ة، يفكواب، يفكوستاريكا، يفالكويت، يف 

 مثَّل كازاخستال الوائب األيفل لوزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )ل( 
 فياز. ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا  - كدم اثنل أيفز كستال ابسم موظمة الت ايفل اإلسالمي  يف كدم اثنل فوليفيال )مجهورية  ) ( 
اإلستالمية(، يفابكستتال، يفال حتتةي ، يفالربازيتل، يف تتوغالايأ، يف ت يف، يف ةكيتتا،  -األرال، يفمستةائيل، يفاإلمتارات ال ة يتتة املتحتدة، يفمنديفنيستتيا، يفميتةال )مجهوريتتة  )ذ( 

ار، يفالكويتتتت، يفل وتتتال، يفمتتتاليلاي، يفاملغتتتةب، ال وليفاريتتتة(، يفن تتتة، يفكتتتواب، يفكتتتوت ايفتتتو  -يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة 
 يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يف مي يا، يفالوةيفيج، يفنيج اي. 

 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. يفمل يُدل  اثل كوت ايفوار   يال.  - كدم اثنل فوليفيال )مجهورية  )ت( 
املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفالصتتتني، يففةنستتتا،  - يتتتا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفمي اليتتتا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفمثيو  املؤيتتتديفل: )أ أ( 

 الو ايت املتحدة. امل ارضول:يفكازاخستال، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالياابل  
  

 احلالة املتعلقة ابلعراق - 26
، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  2017يف  2016ختتتتتتتتالل متتتتتتتتامي  

جدسة يفاخت  أر  ة نةارات  رال احلالة املت دعة ابل ةاق. يفمبوجتب  12
، جتتدا اجملدتتس يف يتتة (2017) 2367يف  (2016) 2299العتتةاري  

 املستتامدة مىل ال تتةاق لفتترتة ستتوة يفاحتتدة يف    ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي
. (286)2018اوز/يوليتتتتت  31كتتتتلن  متتتت  املتتتتة ني، كانتتتتت الثانيتتتتة حتتتتم 

يفممال ابملمارستة املت  تة يف الستا ق، اختت ت م ظتم اجلدستات امل عتواة 
يف مقار ذ ا ال ود شكل محاقات، يفابستتثواء اجلدستتني الدتتني معتدات 

كتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب   8 يف 2016كتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب   30يف 
، ركتتلت اجلدستتات التتيت معتتدت ختتالل الفتترتة مدتتى   ثتتة (287)2017

األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي املستتتتامدة مىل ال تتتتةاق يفمستتتتالة املفعتتتتواي  متتتت  
الكويتيني يفرمااي ال ددال الثالثة يفاملمتدكات الكويتية املفعواة. يفيةا يف 

يف ذلتتتتتتك اجلتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  اجلدستتتتتتات، مبتتتتتتا 
 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

__________ 

 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (286)
 السياستتتتتتتية ال  ثتتتتتتتات”، الثتتتتتتتام العستتتتتتتم، ال اشتتتتتتتة اجلتتتتتتتلء انظتتتتتتتة، ال تتتتتتتةاق
 “. اخلاصة

 . S/PV.8126 يف S/PV.7854 انظة (287)

جملدتتس ابنتظتتتام مىل يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، استتتمع ا 
محاقات ندمها املمثل اخلاص لامني ال ام لد ةاق يفرئيس   ثتة األمتم 
املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل ال تتةاق  رتتال احلالتتة يف ال تتةاق، يفأنرتت ة 
ال  ثتتتتتتة، يفاحلتتتتتتوار السياستتتتتتي، يفاملصتتتتتتاحلة الوقويتتتتتتة، فعتتتتتتال متتتتتت  آختتتتتتة 

ال الثالثتتتتة الت تتتتورات املت دعتتتتة ابملفعتتتتواي  متتتت  الكتتتتويتيني يفرمتتتتااي ال دتتتتد
يفاتدكتتتتتتاهتم، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك احملفوظتتتتتتات الوقويتتتتتتة. يفأمتتتتتتةب اجملدتتتتتتس يف 

متتتت  ندعتتتتت  2017يف  2016العتتتتةاري  الدتتتت ي  اختتتتت  ا ختتتتالل متتتتامي 
ال تتتتال  مزاء احلالتتتتتة األمويتتتتة يف ال تتتتتةاق الوامجتتتتة متتتتت  احلعتتتتور املتواصتتتتتل 
لدجمامات اإلرذا ية يفالتهديد ال ي  ركدت ذ ي اجلمامات، يفخباصة 

يفلتتتة اإلستتتالمية يف ال تتتةاق يفالرتتتام ) وظتتتيم الديفلتتتة، امل تتتةيفف  وظتتتيم الد
أيعا ابسم اامأ(، يفما ية  ط  تت مت  مجامتات مستدحة، يفامتا مجيتع 
الكيتتتا ت السياستتتية مىل  كثيتتتف اجلهتتتوا لدتغدتتتب مدتتتى ا نعستتتامات 
يفا وتتتتةاط م تتتتا يف ممديتتتتة سياستتتتية  رتتتتمل اجلميتتتتع يفعتتتتةي يف الونتتتتت 

يف اآلراء  رتتتتتال رؤيتتتتتة موحتتتتتدة املواستتتتب  هبتتتتتدف التوصتتتتتل مىل  وافتتتتق 
يفجتتتتتتةى الوظتتتتتتة أيعتتتتتتا يف احلالتتتتتتة األمويتتتتتتة يف ال تتتتتتةاق . (288)لدمصتتتتتتاحلة 

يفالتهديتتتد التتت ي يرتتتكدت  وظتتتيم الديفلتتتة اإلستتتالمية، يفاملعتتتا دني اإلرذتتتا يني 
__________ 

، الدي اجتتتتتة متتتتت  يفالسااستتتتتة الةا  تتتتتة الفعتتتتتةاتل، (2016) 2299 العتتتتتةار (288)
  الدي اجة م  يفالسااسة الةا  ة الفعةاتل، (2017) 2367 يفالعةار

https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7854
https://undocs.org/ar/S/PV.8126
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
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األجانتتب، يفا عتتار ابل رتتة، يفأمتت  ال تت ال يفغتت  ذلتتك متت  املستتائل يف 
السالم يفاألم  الديفليني مت  األخ ار اليت هتدا ”مقار ال ودي  امل وونني 
 . (289)“صول السالم يفاألم  الديفليني”يف “ جةاء األممال اإلرذا ية

س مجيتتع األنرتت ة يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أهنتتى اجملدتت 
 كتتانول األيفل/  30املت عيتتة املت دعتتة  تترب مج التتوفط معا تتل الغتت اء. يفيف 

، أذل اجملدتتس لامتتني ال تتام أل يواصتتل ا حتفتتاظ يف 2016ايستتمرب 
، ابألموال احملداة 2017حليةال/يونيت  30حساابت العمال، لغاية 

. يفقدتتتتب اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل األمتتتتني (290)(2010) 1958يف العتتتتةار 
__________ 

 . 40 يف 34 العسمال، األيفل اجللء انظة (289)
، (2010) 1958. انظة أيعتا العتةار 2، الفعةة (2016) 2335العةار  (290)

  .5يف  4الفعةاتل 

ال تتام أل يعتتدم  عةيتتةا متت   وفيتت  العتتةار يف عةيتتةا هنائيتتا   تتد ثالثتتة أشتتهة 
. يفأكتتتد األمتتتني (291)متت  حتويتتتل أي أمتتتوال مت عيتتتة مىل حكومتتة ال تتتةاق

مدتتتتتتتى  2017أيدول/ستتتتتتت تمرب  29ال تتتتتتتام يف  عةيتتتتتتتةي الوهتتتتتتتائي املتتتتتتتؤر  
كتتتانول   8. يفيف (292) يتتتة الالزمتتتة متتتع حكومتتتة ال تتتةاقالرت ي تتتات التوفي
، أنتتتة اجملدتتتس ابستتتتالم التعةيتتتة يفخدتتت  مىل أل 2017األيفل/ايستتتمرب 

ال تتتةفني نتتتد نفتتت ا  وفيتتت ا اتمتتتا مجيتتتع التتتتدا   املفةيفضتتتة مبوجتتتب نتتتةاري 
املتدتتتتتتتتتتت ي   (2016) 2335يف  (2010) 1958جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  

 .(293)مبوجب الفصل السا ع م  ميثاق األمم املتحدة
__________ 

 . 4 الفعةة، (2016) 2335 العةار (291)
(292) S/2017/820 . 
 . 3 الفعةة، (2017) 2390 العةار (293)

 
 اجللسات: احلالة املتعلقة ابلعراق

اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7623  

شتتتتتتتتت اط/فرباية  16
2016 

التعةيتتة الثتتام املعتتدم متت  األمتتني ال تتام 
 2233متتتتت  العتتتتتةار  7ممتتتتتال ابلفعتتتتتةة 

(2015) (S/2016/77 ) 
تعةيتتتة التاستتتع املعتتتدم متتت  األمتتتني ال تتتام ال

متتت  نتتتةار جمدتتتس األمتتت   4ممتتتال ابلفعتتتةة 
2107 (2013) (S/2016/87) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام 
لد تتتتتتتتتتتتتةاق يفرئتتتتتتتتتتتتتيس 

م املتحتدة   ثة األمت
لتعتتتتتتتدمي املستتتتتتتتامدة 

 مىل ال ةاق

  مجيع املدموني 

S/PV.7689  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  6

2016 

التعةية ال اشة املعدم م  األمتني ال تام 
م  نةار جمدتس األمت   4ممال ابلفعةة 

2107 (2013) (S/2016/372) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 )أ(لامني ال ام

ثالثتتتتتتتتتة متتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتي، يفمصتتتتتتتتتتتتتة، 
يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة(، 

 يفمجيع املدموي 

 

التعةيتتتتتة الثالتتتتتث لامتتتتتني ال تتتتتام ممتتتتتال  
 2233متتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتةار  7ابلفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة 

(2015)  (S/2016/396) 

     

S/PV.7738  
 اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 15

2016 

التعةيتتتتتتتة احلتتتتتتتااي مرتتتتتتتة املعتتتتتتتدم متتتتتتت  
مت  نتةار  4األمني ال ام ممتال ابلفعتةة 

 (2013) 2107جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2016/590 ) 

التعةيتتتتتتتة الةا تتتتتتتع لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام ممتتتتتتتال 
 2233متتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتةار  7ابلفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة 

(2015) (S/2016/592) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

  مجيع املدموني 

S/PV.7745  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  25

2016 

التعةيتتتتتتتة احلتتتتتتتااي مرتتتتتتتة املعتتتتتتتدم متتتتتتت  
مت  نتةار  4األمني ال ام ممتال ابلفعتةة 

 (2013) 2107جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2016/590 ) 

ال التعةيتتتتتتتة الةا تتتتتتتع لامتتتتتتتني ال تتتتتتتام ممتتتتتتت
 2233متتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتةار  7ابلفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة 

(2015) (S/2016/592) 

مرتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتةار 
متتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتدم 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/636 )  

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت    ال ةاق
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )مصة(

 (2016) 2299العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1958%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/820
https://undocs.org/ar/S/RES/2390%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7623
https://undocs.org/ar/S/PV.7623
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/77
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/87
https://undocs.org/ar/S/PV.7689
https://undocs.org/ar/S/PV.7689
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/372
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/396
https://undocs.org/ar/S/PV.7738
https://undocs.org/ar/S/PV.7738
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/590
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/592
https://undocs.org/ar/S/PV.7745
https://undocs.org/ar/S/PV.7745
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2016/590
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2233%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/592
https://undocs.org/ar/S/2016/636
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7804  

  رتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 9
 2016نوفمرب 

م التعةية الثام مرة املعدم مت  األمتني ال تا
متتتت  نتتتتةار جمدتتتتس األمتتتت   4ممتتتتالً ابلفعتتتتةة 

2107 (2013) (S/2016/885 ) 
 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام املعتتتدم ممتتتال ابلعتتتةار 

2299 (2016) (S/2016/897) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتواي(، يفمجيتتتتتتع   
 املدموي  

 

S/PV.7854  
 كتتتتتانول األيفل/  30

 2016 ايسمرب

 كتتتتتتتتتتانول األيفل/  29رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 
موجهتتتتة متتتت  األمتتتتني  2016ايستتتتمرب 

ال تتتتتتتتتتتتام مىل رئيستتتتتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتت  
(S/2016/1126) 

مرتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار 
متتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتدم 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

( S/2016/1118 ) 

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )الو ايت املتحدة(

  (2016) 2335العةار 
15-0-0 

S/PV.7875  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  2

2017 

التعةيتتتة الثالتتتث مرتتتة املعتتتدم متتت  األمتتتني 
متتت  نتتتتةار جمدتتتتس  4ال ابلفعتتتتةة ال تتتام ممتتتت

 (S/2017/73) (2013) 2107األم  
 عةية األمني ال ام املعدَّم ممال ابلعةار 

2299 (2016) (S/2017/75) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

اثوتتتتتتتتتال متتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتداة العوميتتات((، 
 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.7945  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو أاير/ 22

2017 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام املعتتتدَّم ممتتتال ابلعتتتةار 
2299 (2016) (S/2017/357 ) 

التعةية الةا ع مرة املعتدم مت  األمتني ال تام 
متتتت  متتتت  نتتتتةار جمدتتتتس األ 4ممتتتتال ابلفعتتتتةة 

2107 (2013) (S/2017/371) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

مجيتتع أمعتتاء اجملدتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8003  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  14

2017 

 عةيتتتة األمتتتني ال تتتام املعتتتدم ممتتتال ابلعتتتةار 
2299 (2016) (S/2017/592 ) 

التعةيتتتتتتتة اخلتتتتتتتامس مرتتتتتتتة املعتتتتتتتدم متتتتتتت  
مت  نتةار  4األمني ال ام ممتال ابلفعتةة 

 (2013) 2107جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/596) 

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار 
متتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتدم 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
   املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

( S/2017/593 )  

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )الو ايت املتحدة(

  (2017) 2367العةار 
15-0-0 

S/PV.8004  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  17

2017 

 عةية األمني ال ام املعدم ممال ابلعةار 
2299 (2016) (S/2017/592)  

التعةيتتتتتتتة اخلتتتتتتتامس مرتتتتتتتة املعتتتتتتتدم متتتتتتت  
مت  نتةار  4األمني ال ام ممتال ابلفعتةة 

 (2013) 2107جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/596) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
 لامني ال ام

ثالثتتتتتتتتتة متتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتواي، 
يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، يف وليفيتتتتتتتتتتتتا 

املت تتتتتتتتتتتتتداة  -)ايفلتتتتتتتتتتتتتة 
العوميتتتتتتات((، يفمجيتتتتتتع 

 املدموي 

 

S/PV.8112  
  رةي  الثام/ 22

 2017نوفمرب 

م متتتتتت   التعةيتتتتتتة الستتتتتتااس مرتتتتتتة املعتتتتتتدن
مت  نتةار  4األمني ال ام ممتال ابلفعتةة 

 (2013) 2107جمدتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/880)  

ني ال ام املعدم ممال ابلعةار  عةية األم
2367 (2017) (S/2017/881) 

املمثتتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتتاص  ال ةاق 
لامتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام، 
يفرئيستتتتتتتتتتتتتتتتتة فةيتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
ستتتتتتتتتتتتتتالح التتتتتتتتتتتتتتدرك 
اإلي تتتتتتايل املرتتتتتتارك 
يف التتتتتتتتتتتتتتتديفرة األيفىل 

ريب أفتتتتتتتتتتتتتتتةاا لتتتتتتتتتتتتتتتتد
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةقة اإل ل 

 يف  غداا

ثالثتتتتتتتتتة متتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتس )أيفريفغتتتتتتتواي، 
 -يف وليفيتتتتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتتتتة 

املت تتتتداة العوميتتتتات(، 
يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة(، 

 يفمجيع املدموي 

 

S/PV.8126  
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8

 2017ايسمرب 

مرتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار  
متتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتدم 

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 
   املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

( S/2017/1013 )  

معتتتتتتتتتتو يفاحتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

 )الو ايت املتحدة(

  (2017) 2390العةار 
15-0-0 

 م  قةيق التدايفل ابلفيديو م   غداا. شارك املمثل اخلاص لامني ال ام يف اجلدسة )أ( 
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https://undocs.org/ar/S/2016/885
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/897
https://undocs.org/ar/S/PV.7854
https://undocs.org/ar/S/PV.7854
https://undocs.org/ar/S/2016/1126
https://undocs.org/ar/S/2016/1118
https://undocs.org/ar/S/RES/2335%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7875
https://undocs.org/ar/S/PV.7875
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/73
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/75
https://undocs.org/ar/S/PV.7945
https://undocs.org/ar/S/PV.7945
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/357
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/371
https://undocs.org/ar/S/PV.8003
https://undocs.org/ar/S/PV.8003
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/592
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/596
https://undocs.org/ar/S/2017/593
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8004
https://undocs.org/ar/S/PV.8004
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/592
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/596
https://undocs.org/ar/S/PV.8112
https://undocs.org/ar/S/PV.8112
https://undocs.org/ar/S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/2017/880
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/881
https://undocs.org/ar/S/PV.8126
https://undocs.org/ar/S/PV.8126
https://undocs.org/ar/S/2017/1013
https://undocs.org/ar/S/RES/2390%20(2017)
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 املسائل املواضيعية
 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - 27

ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   
جدسة، يفاخت  ثالثة نتةارات، يفأصتدر  يتا ً رائستياً يفاحتداً يف مقتار  11

. “مممديتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة حلفتتتتظ الستتتتال”نظتتتتةي يف ال وتتتتد امل وتتتتول 
تتت ت ستتت ع متتت   دتتتك اجلدستتتات شتتتكل محاقتتتات، يفكانتتتت اثوتتتتال  يفاختَّ
موهتتتتتتتا موانرتتتتتتتتني مفتتتتتتتتوحتني، يفُمعتتتتتتتدت ا ثوتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتال  ختتتتتتتتاذ 

. يفُمعتتتتدت محتتتتدى املوانرتتتتتني املفتتتتتوحتني  وصتتتتفها جدستتتتة (294)نتتتتةار
رفي تة املستتتوى ملوانرتتة  وفيتت  يفمتا  تتة مصتتالح ممتتل األمتتم املتحتتدة يف 

متتتتت  أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس اثدتتتتتني مدتتتتتى  14 جمتتتتتال حفتتتتتظ الستتتتتالم  يفكتتتتتال
. يفيف (295)مستوى رئيس الديفلة أيف احلكومتة أيف مدتى املستتوى التوزاري

محتتتدى املواستتت ات، استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتات نتتتدمها نتتتااة نتتتوات 
. يفيففعتتتتا لدممارستتتتة املت  تتتتة، معتتتتد (296)أر تتتتع ممديتتتتات حلفتتتتظ الستتتتالم

 متتتتتتع رؤستتتتتتاء 2017يف  2016اجملدتتتتتتس حتتتتتتواري  ستتتتتتوويني يف متتتتتتامي 
. يفيتتتةا يف (297)مواصتتتة الرتتتةقة يف متتتدا متتت  ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم

اجلتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  اجلدستتتتتتات، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك 
 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.

ستتتتائل ،  نتتتتأ اجملدتتتتس امل2017يف  2016يفختتتتالل متتتتامي  
املتصدة   مديتة استت ةات ممديتات األمتم املتحتدة حلفتظ الستالم،  وتاء 
مدتتتى التوصتتتيات الصتتتاارة متتت  الفةيتتتق املستتتتعل الةفيتتتع املستتتتوى امل تتت  

يف وصتتيات األمتتني ال تتام التتواراة يف  عةيتتةي متتت   (298)  مديتتات الستتالم
. يفكتتتتال متتتت   تتتتني  دتتتتك املستتتتائل أستتتت عية (299) وفيتتتت   وصتتتتيات الفةيتتتتق

سياستتتية يف التتتوهج املتن تتتع يف ممديتتتات األمتتتم املتحتتتدة حلفتتتظ احلدتتتول ال
الستتالم، يفالتتديفر احملتتوري ملوتتع نرتتوب الولامتتات، يفاحلاجتتة مىل امل تتدات 
يفالعتتتتتتتدرات الكافيتتتتتتتة، يفاحلاجتتتتتتتة مىل يف ايت يفاضتتتتتتتحة يفيفان يتتتتتتتة يفمةنتتتتتتتة 
يفمتكيفتة متتع احلالتتة مدتتى أرت الوانتع. يفكتتال   ليتتل املرتتايفرات الثالثيتتة 

املستتتا ة  عتتتوات يفافتتتةاا شتتتةقة يفاألمانتتتة ال امتتتة   تتتني اجملدتتتس يفال دتتتدال
لامتتتم املتحتتتدة متتت  املواضتتتيع املتكتتتةرة يف متتتدايف ت اجملدتتتس. يفيف ذتتت ا 

  رتتتتتتتةي  األيفل/ 5الصتتتتتتتدا، معتتتتتتتد اجملدتتتتتتتس لدمتتتتتتتةة األيفىل جدستتتتتتتة يف 
__________ 

 ملليد م  امل دومات م  شكل اجلدسات، انظة اجللء الثام، العسم األيفل.  (294)
 . S/PV.8051 انظة (295)
 . S/PV.7947 انظة (296)
 . S/PV.8086 يف S/PV.7808 انظة (297)
 . S/2015/446 انظة (298)
(299) S/2015/682 . 

ملوانرتتتتتتة مستتتتتتالة  رتتتتتتكيل العتتتتتتوات ا ستتتتتترتا يجية يف  2017 أكتتتتتتتو ة
 . (300)ممديات حفظ السالم

ملرتتتتمولة اب ستتتتت ةات، اختتتتت  اجملدتتتتس ثالثتتتتة يفختتتتالل الفتتتترتة ا 
نتتتتةارات،  رتتتتال ا ستتتتتغالل يفا نتهتتتتاك اجلوستتتتيني يف ممديتتتتات حفتتتتظ 
السالم، يفمصالح ممديات حفظ السالم، يفمسهام مواصة الرةقة يف 
  ثتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم يفال  ثتتتتتات السياستتتتتية اخلاصتتتتتة، مدتتتتتى التتتتتتوايل. 

، الت ي امُتمتد ابمتوتاع معتو يفاحتد (2016) 2272يفمبوجب العةار 
م  أمعاء اجملدس م  التصويت مديت، قدب اجملدس مىل األمني ال ام 
منفتتتتاذ نتتتتتةاري مدتتتتتى الفتتتتور يف رتتتتتكل متواصتتتتتل  متتتتااة يفحتتتتتدة مستتتتتكةية 

يفحدة شتةقة مرتكدة م يوتة مت  يفحتدات حفتظ الستالم مىل التوق   أيف
موثوق مدى اارسة  دك الوحتدة لالستتغالل مودما يكول ذواك اليل 

يفا نتهتتتتاك اجلوستتتتيني مدتتتتى ن تتتتاق يفاستتتتع أيف  رتتتتكل موهجتتتتي. يفحتتتتث 
اجملدتتتتس مجيتتتتع ال دتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات مدتتتتى اختتتتتاذ التتتتتدا   الالزمتتتتة 
إلجتتتةاء التحعيعتتتات يف ا امتتتاءات املت دعتتتة  ونتتتوع استتتتغالل يفانتهتتتاك 

ذتت ي التحعيعتتات  جوستتيني متت  جانتتب أفتتةاا ات  تتني هلتتا، يفمدتتى مهنتتاء
ميك ، اريا مع ما ي د ت األمني ال ام، يفحث كت لك مجيتع  اسةع ما

ال دتتتتدال املستتتتا ة  عتتتتوات يفأفتتتتةاا شتتتتةقة مدتتتتى اختتتتتاذ التتتتتدا   املواستتتت ة 
ملساءلة األفةاا املسؤيفلني م  ا ستغالل يفا نتهتاك اجلوستيني، يفم تالغ 

 .(301)ةاألمم املتحدة  ركل اتم يفمدى الفور ابإلجةاءات املتد 
، اخت  اجملدس ابإلمجاع العةار 2017أيدول/س تمرب  20يفيف  
، الت ي شتتدا فيتت مدتتى ضتتةيفرة   ليتل ف اليتتة يفكفتتاءة (2017) 2378

ممديتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة حلفتتتتظ الستتتتالم ممومتتتتا متتتت  ختتتتالل حتستتتتني 
  ثتتتتتتات يفزاياة متتتتتتدا الت هتتتتتتدات ذات الصتتتتتتدة ابلعتتتتتتدرات، خت تتتتتتيط ال

يفك لك   ليل أااء ممديات حفظ السالم م  ختالل التتدريب. يفأكتد 
اجملدتتتس متتت  جديتتتد ملمتتتت مدتتتى مواصتتتدة حتديتتتد األيفلتتتوايت  دنتتتة أكتتترب 
موتتتتد  عيتتتتيم ممديتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة حلفتتتتظ الستتتتالم يفحتديتتتتد يف ايهتتتتتا 

املرتتتايفرات الثالثيتتتة متتتع يفاست ةاضتتتها، مبتتتا يف ذلتتتك متتت  ختتتالل   ليتتتل 
ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتوات يفافتتتةاا شتتتةقة يفاألمانتتتة ال امتتتة، فعتتتال متتت  

__________ 

 . S/PV.8064 انظة (300)
  .11 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2272 العةار (301)

https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.7947
https://undocs.org/ar/S/PV.7808
https://undocs.org/ar/S/PV.8086
https://undocs.org/ar/S/2015/446
https://undocs.org/ar/S/2015/682
https://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8064
https://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
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  ليل حواري مع ال دتدال املعتيفة، هبتدف  وفيت  يف ايت حفتظ الستالم 
 .(302) وفي ا كامال يف جحا

، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع 2017 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  6يفيف  
، التتت ي نتتتةر فيتتتت أل يتتتدرل ال متتتل الرتتتةقي، (2017) 2382العتتتةار 

  د اراسة كل حالة مدى حدة، يف ممديات حفتظ الستالم يفال  ثتات 
السياستتية اخلاصتتة التا  تتة لامتتم املتحتتدة كجتتلء   يتجتتلأ متت  يف ايهتتتا، 

ةقي يفأل  كتتتتول التتتتو ايت املوضتتتتومة لانرتتتت ة املتصتتتتدة ابل متتتتل الرتتتت
يفاضتتتحة يفموثونتتتة يفنا دتتتة لإلجنتتتاز يفمتتتليفاة ابملتتتوارا الالزمتتتة، مرتتتداا يف 

__________ 

  .12 يف 11 الفعةاتل، (2017) 2378 العةار (302)

ذتتتت ا الستتتتياق مدتتتتى ضتتتتةيفرة م اجلتتتتة املستتتتائل املت دعتتتتة  ستتتتيااة العتتتتانول 
 .(303) واس ة هنج موضوع مدى ن اق موظومة األمم املتحدة

، أصتتتتدر اجملدتتتتس  يتتتتا  2017كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   21يفيف  
امتتتت  ت ليتتتل ف اليتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف التصتتتدي رائستتتيا كتتتةر فيتتتت  كيتتتد التل 

لدولامات يف مجيع املةاحل  دءا مبوع نروهبا، متةيفرا  تستويتها، يفانتهتاء   وتاء 
السالم يف فرتة ما   تد الوتلاع  يفرحتب مبستا ة ممديتات حفتظ الستالم يف 
يفضتتتع استتترتا يجية شتتتامدة لتحعيتتتق الستتتالم يفاألمتتت  التتتدائمني، متتتع اإلشتتتارة 

 .(304)احلاسم يف صول السالم يفاألم  الديفليني أيعا مىل ايفرذا
__________ 

 . 1 الفعةة، (2017) 2382 العةار (303)
(304) S/PRST/2017/27 ،يفالتاس ة الةا  ة الفعةاتل .  

 اجللسات: عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
اجلدسة حمعة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي خيهايفاتر 

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7642  

 آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس 10
2016 

ابكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال،   
 وديفريفاندا، يفاهل

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام 
 لددمم امليدام

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 37املدموي  ممال ابملااة 

 

S/PV.7643  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  11

2016 

  تتديل انرتحتتتت مصتتة  
ملرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفع العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

S/2016/235 
(S/2016/239 ) 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتتدم 
م  الو ايت املتحدة  
  ( S/2016/235 )  

معتتتتتتتتواً متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء  14  
 )أ(اجملدس

مل يُ تمتتتتتتتد الت تتتتتتتديل التتتتتتت ي 
انرتحتتتتتتتتتتتتت مصتتتتتتتتتتتة ملرتتتتتتتتتتتةيفع 

 S/2016/235 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
(S/2016/239) 
  )ب(5-9-1

 (2016) 2272العتتتتتتتتتتتتةار 
 )ل(14-1-0

S/PV.7808  
  رةي  الثام/ 10

 2016نوفمرب 

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام    مفوضو الرةقة
ل مديتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتالم، يفمفتتتتتتوت 
شتتتتتةقة   ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتدة يف جوتتتوب 
الستتواال، يفمفوضتتة 
شتتتتتتتتتتتتتتةقة ال مديتتتتتتتتتتتتتتتة 
املدتد تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتي يفاألمتتتتتتتتتتم 
املتحتتدة يف اارفتتور، 
يفمفتتتتتتتتتتتوت شتتتتتتتتتتتةقة 
  ثتتة األمتتم املتحتتدة 

ستتتتتعةار لتحعيتتتتق ا 
يف ذاييت، يفمفتوت 
شتتتتتةقة   ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتتتتدة املتكامدتتتتتتة 
املت تتتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتتاا 
لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار 

 يف مايل

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/ar/S/PV.7642
https://undocs.org/ar/S/PV.7642
https://undocs.org/ar/S/PV.7643
https://undocs.org/ar/S/PV.7643
https://undocs.org/ar/S/2016/235
https://undocs.org/ar/S/2016/235
https://undocs.org/ar/S/2016/239
https://undocs.org/ar/S/2016/235
https://undocs.org/ar/S/2016/235
https://undocs.org/ar/S/2016/239
https://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7808
https://undocs.org/ar/S/PV.7808
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اجلدسة حمعة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي خيهايفاتر 

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7918  

 نيسال/ 6
 2017 أ ةيل

استتتتتتتتتتتتتتت ةات ممديتتتتتتتتتتتتتتات 
 حفظ السالم 
 نيستتتتال/ 4رستتتتالة مؤرختتتتة 

موجهتتتة مىل  2017أ ةيتتل 
األمتتتتني ال تتتتام متتتت  املمثدتتتتة 
الدائمتتة لدتتو ايت املتحتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتة لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم 

 (S/2017/287املتحدة )

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتع    
 أمعاء اجملدس

 

S/PV.7947  
 أاير/ 23
 2017 مايو

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام    
ل مديتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتظ 
الستتالم، يفنائتتد نتتوة 

األمتتتم   ثتتتة موظمتتتة 
املتحتتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار يف 
مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقية، يفرئيس 
ال  ثتتتتتتة يفنائتتتتتتد نتتتتتتتوة 
األمتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة 
ملةان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتض 
ا شتتتتتتتتت اك، يفنائتتتتتتتتد 
نتتتتتتتتتوة   ثتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة املتكامدتتتتتتة 
املت تتتتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتتتاا 
لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار 
يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا 
الوستتتتتتتتت ى، يفنائتتتتتتتتتد 
نتتتتتتتتتوة   ثتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتم 

 اياملتحدة يف ليرب 

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8033  
آب/أغس س  29

2017 

مستتتتتتتتتتتتهامها احملتمتتتتتتتتتتتتتل يف 
اهلتتتتدف األمستتتتى املتمثتتتتل 
 يف احلفاظ مدى السالم 

 آب/ 7رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
 2017أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 

موجهتتة مىل األمتتني ال تتام 
متتت  املمثتتتل التتتدائم ملصتتتة 

األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة  لتتتتتتتتتدى
(S/2017/692) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  41 
 )ا(معواً 

الستتتتتتتتتتتتتتيد يوستتتتتتتتتتتتتتف 
حممتتتتتتتتتتتتتتتوا )معتتتتتتتتتتتتتتتو 
الفةيتتتتتتتتتتتتق املستتتتتتتتتتتتتعل 
الةفيتتتتتتتتتتتتع املستتتتتتتتتتتتتوى 
امل تتتتتتتتتتت    مديتتتتتتتتتتتات 
الستتتتتتتالم(، يفرئتتتتتتتيس 
فةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق اخلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترباء 
ا سترتتتتتاري امل تتتتت  
ابستتتتتت ةات ذيكتتتتتل 
 وتتتاء الستتتالم لامتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتدة، يف ئ تتتتتتتتتتتة 
ا رئتتتيس يففتتتد ا حتتتتا

األيفريفيب لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 
        األمم املتحدة

 ئتتتب األمتتتني ال تتتام، يفمجيتتتع 
 40أمعتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتس، يف 

، )ه(37متدمواً ممتال ابملتااة 
 39يفمجيع املدموني  ممال ابملااة 

 

S/PV.8051  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 20

 2017 س تمرب

مصتتتتتتتالح حفتتتتتتتظ األمتتتتتتتم 
فيت  املتحدة لدسالم: التو

 يفاملتا  ة
 آب/ 22لة مؤرختتتة رستتتا

 2017أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س 
موجهتتة مىل األمتتني ال تتام 
متتتتتتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتدائم 
إلثيو يتتتتتتتتتتا لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتم 

 (S/2017/766املتحدة )

م  مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتتدَّ
ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  62متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 )يف(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواً 
(S/2017/781) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  74
 )ز(معواً 

رئتتتتتتتتتتتتيس مفوضتتتتتتتتتتتتية 
ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتيس الفةيتتتتتتتتتتتتتتتق 
املستتتتتتتتتتتتتتعل الةفيتتتتتتتتتتتتتع 
املستتتتتتتتتتتتتتوى امل تتتتتتتتتتتتت  

   مديات السالم

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 
، يفستتتتتة )ح(أمعتتتتاء اجملدتتتتس

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموي  ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، يفمجيتتتتتتتتتتتتتع )ط(37 ابملتتتتتتتتتتتتتااة

 39املدموني  ممال ابملااة 

  (2017) 2378العةار 
15-0-0 
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اجلدسة حمعة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي خيهايفاتر 

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8064  

  رةي  األيفل/ 5
 2017أكتو ة 

 رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكيل العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات 
 ا سرتا يجية

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ،  
 يفكودا

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام 
ل مديتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتظ 

 السالم

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8086  
  رةي  الثام/ 6

 2017نوفمرب 

مرتتتتتةيفع نتتتتتةار معتتتتتتدم  مفوضو الرةقة
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مي اليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

(S/2017/926) 

يفكيتتتل األمتتتني ال تتتام  
ل مديتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتالم، يفمفتتتتتتوت 
شتتتتتةقة   ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحتتتتتتدة املتكامدتتتتتتة 

داة األ  تتتتتتتتتتاا املت تتتتتتتتتت
لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار 
يف متتتتايل، يفمفتتتتوت 
شتتتتتةقة   ثتتتتتة األمتتتتتم 
املتحدة لدمم نظام 
ال دالتتتتتة يف ذتتتتتاييت، 
يفمفوضتتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتةقة 
ال مديتتتتتتتتة املدتد تتتتتتتتة 
لالحتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي 
يفاألمتتتتم املتحتتتتدة يف 

 اارفور

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
 يفمجيع املدموني 

 (2017) 2382العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.8149  
 كانول األيفل/  21

 2017ايسمرب 

     S/PRST/2017/27 

S/PV.8150  
 نول األيفل/كا  21

 2017ايسمرب 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ 18

موجهتة  2017ايستمرب 
مىل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  
املمثتتتتتتتتل التتتتتتتتدائم لديتتتتتتتتاابل 
لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة 

(S/2017/1077) 

األميوتتتتتتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتتتتتتة   
املستتامدة ل مديتتات 

 حفظ السالم

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
 يفاألميوة ال امة املسامدة

 

        
 ثل أنغو  )رئيس جمدس األم (   يال.مل يُدل  ا )أ( 
مستتت انيا، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يففةنستتتا، يفمتتتاليلاي،  امل ارضتتتول:ال وليفاريتتتة(، يفمصتتتة   -ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفأنغتتتو ، يفالصتتتني، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  املؤيتتتديفل: )ب( 

 السوغال. التصويت:املمتو ول م  يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل  
ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة  -ا حتتتاا الةيفستتي، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالستتوغال، يفالصتتني، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  املؤيتتديفل: )ل( 

 مصة. املمتو ول م  التصويت:املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل  
ايأ، يف و ستتوا ، جتتال، يفاألرجوتتتني، يفأرميويتتا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيةلوتتدا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يف دجيكتتا، يف تتوغالأذر ي )ا( 

ال وليفاريتة(، يففيجتي،  -مجهوريتة يف  يف، يفاتيدود، يف ةكيا، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفسدوفاكيا، يفسويستةا، يفشتيدي، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففوتليفيال )
 ود، يفذولودا.يففييت  م، يفنربص، يفن ة، يفكولوم يا، يفالكويت، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفذاييت، يفاهل

ال وليفاريتتة(  - دتتدال الرتتمال األيفريفيب  يف كدتتم اثنتتل فوتتليفيال )مجهوريتتة  كدمتتت اثدتتة أستترتاليا ابستتم أستترتاليا، يفكوتتدا، يفنيوزيدوتتدا  يف كدَّتتم اثتتل الوتتةيفيج ابستتم  )ه( 
 ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. يفمل يُدل  اثل ن ة   يال.

، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، ليتتاا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفغوتتدا، يفأيفكةانيتتا، يفمي ا )يف( 
هوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة يف دغتتاراي، يف وليفيتتا، يف تت يف، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة  ولانيتتا املتحتتدة، يفمج

امنةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجي تتو ، يفالتتد
ا، يف  فيتتتا، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفصتتتة يا، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يففودوتتتدا، يففييتتتت  م، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكم تتتوااي، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا، يفكيويتتت

 ج، يفني ال، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمصة، يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفي
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اإلستتتتالمية(، يفأيةلوتتتتدا، يفآيستتتتدودا،  -األرجوتتتتتني، يفاألرال، يفمستتتت انيا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفغوتتتتدا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  )ز( 
ليرتيت،  -يف دغاراي، يف وغالايأ، يف وما، يف و ، يف و سوا ، يف  يف، يف يالريفس، يفاتيدود، يف ةكيا، يف ونس، يف يمتور  يفابراغواي، يفابكستال، يفالربازيل، يف دجيكا،

ة معتديفنيا اليوغوستالفية يفاجل ل األسوا، يفاجللائتة، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمجهوريتة  ولانيتا املتحتدة، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفمجهوريت
اليول، ، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجوتتوب الستتواال، يفجي تتو ، يفالتتدامنةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يفزم تتا وي، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتواال، يفسويستتةا، يفستت  ستتا عا

اي، يفكوتدا، يفكوستتاريكا، ال وليفارية(، يففودودا، يففييتت  م، يفنتربص، يفكةيفا يتا، يفكم توا -يفشيدي، يفصة يا، يفغام يا، يفغوا يما ، يفالفد ني، يففوليفيال )مجهورية 
 راي، يفذولودا.يفالكويت، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفماليلاي، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفالوةيفيج، يفني ال، يفنيج اي، يفاهلود، يفذوغا

يا )رئيسة جمدس األم (، يفمي اليتا، يفالستويد، يفاملمدكتة املتحتدة مثَّل أيفكةانيا، يفالسوغال، يفمصة رؤساؤذا  يفمثَّل الو ايت املتحدة  ئب رئيسها  يفمثَّل مثيو  )ح( 
ةذتتتا لدرتتتؤيفل رؤستتتاء حكوماهتتتتا  يفمثَّتتتل ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يفكازاخستتتتال، يفاليتتتاابل يفزراؤذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة  يفمثَّتتتل أيفريفغتتتواي  ئتتتب يفزي

 السياسية  وزارة الرؤيفل اخلارجية. 
ا  ةيعيا رئيسا ا  يفمثَّدت الوةيفيج رئيسة يفزرائها، اليت  كدمت ابسم مثيو يا، يفمجهورية كوراي، يفالوةيفيج  يفمثَّل منديفنيسيا  ئب رئيستهمثَّل مستونيا يفجووب أف )ط( 

 يفمثَّل ني ال  ئب رئيس يفزرائها  يفمثَّل ليتوانيا يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية.
   

 سابقةالبنود املتعلقة ابحملكمة الدولية ليوغوسالفيا ال - 28
 واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتتس األمتتتت  ستتتتت ع  
جدسات يفاخت  ثالثة نةارات مبوجب الفصل السا ع مت  امليثتاق، فيمتا 
يتصتتتتتل   متتتتتل احملكمتتتتتة الديفليتتتتتة حملاكمتتتتتة األشتتتتتداص املستتتتتؤيفلني متتتتت  

ك تتت يف مندتتيم ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتانول اإلنستتام التتديفيل التتيت ار 
يفاحملكمتتتتتتة اجلوائيتتتتتتة الديفليتتتتتتة  1991يوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة موتتتتتت  متتتتتتام 

حملاكمة األشداص املسؤيفلني م  أممتال اإلاباة اجلماميتة يفغت  ذلتك 
متت  ا نتهاكتتات اجلستتيمة لدعتتتانول اإلنستتام التتديفيل املة ك تتة يف مندتتتيم 

اميتتتتة ريفانتتتتدا يفاملتتتتواقوني الةيفانتتتتديني املستتتتؤيفلني متتتت  أممتتتتال اإلاباة اجلم
كانول   1يفغ ذا م  ا نتهاكات املماثدة يف أراضي الديفل اجملايفرة  ني 

، فعتتتتتال 1994كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   31مىل  1994الثام/يوتتتتتاية 
متتتتتتتتتت  اآلليتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتتةيف األممتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتتتني 

. يفيتتتتتتةا يف اجلتتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  (305)اجلوتتتتتتائيتني
 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. اجلدسات، مبا يف ذلك

يفاستتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتات نصتتتف ستتتووية نتتتدمها رئيستتتا  
احملكمة الديفلية ليوغوستالفيا الستا عة يفاآلليتة يفمتدمياذا ال امتال  رتال 
ممتتتل الكيتتتانني. يفيف  دتتتتك اجلدستتتات، نظتتتة أمعتتتتاء اجملدتتتس يف مجدتتتتة 

از لدمحكمتتتة، يفكتتت لك أمتتتور موهتتتا التعتتتدم احملتتتةز يف استتترتا يجية اإلجنتتت
ممدية  سديم أي أنر ة مت عية مىل اآللية، يفذي ممدية كال م  املعةر 

. يف نتتتتتأ أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس أيعتتتتتا 2017مجنازذتتتتتا حبدتتتتتول هنايتتتتتة متتتتتام 
__________ 

 منرتتتاء موهتتتا أمتتتور مجدتتتة اجملدتتتس نتتتةر، (2010) 1966 عتتتةارال مبوجتتتب (305)
 . يف يتيهما مجناز   د لدمحكمتني املت عية ابملهام لالض الع آلية

اإلجتتةاءات الععتتائية للليتتة فيمتتا يت دتتق ابألممتتال املت عيتتة لدمحكمتتة 
 اجلوائية الديفلية لةيفاندا.

دتتتس املتتتدمي ال تتتام للليتتتة ، متتتني اجمل2016يفيف شتتت اط/فرباية  
صوات يفامتوتاع  11ال ي اخت ي اغد ية  (2016) 2269مبوجب العةار 

 2016آذار/متتتارس  1أمعتتتاء متتت  التصتتتويت، لفتتترتة يف يتتتة   تتتدأ يف  4
 . يفيف رستتتتالة موجهتتتتة مىل األمتتتتني2018حليةال/يونيتتتتت  30يف وتهتتتتي يف 

ال ام مت  رئتيس جمدتس األمت ، أحتاط اجملدتس مدمتا ابمتتلام األمتني ال تام 
 . (306)ممااة   يني رئيس اآللية لدفرتة نفسها  صفتت املدمي ال ام

، أحتتتتتتاط اجملدتتتتتتس مدمتتتتتتا  ةستتتتتتالة 2016يفيف أيدول/ستتتتتت تمرب  
موجهتتة متت  األمتتني ال تتام مىل رئتتيس  2016آب/أغستت س  5مؤرختتة 

الوظتتام األساستتي لدمحكمتتة الديفليتتة  ، يفنتتةر   تتديل(307)جمدتتس األمتت 
. يفامُتمتتد الت تتديل  غيتتة اكتتني األمتتني ال تتام (308)ليوغوستتالفيا الستتا عة

__________ 

، األمتتتتت  جمدتتتتتس يفرئتتتتتيس ال تتتتتام األمتتتتتني  تتتتتني املت تتتتتاالتني الةستتتتتالتني انظتتتتتة (306)
 S/2016/193) 2016 فربايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط 27 يف 23 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤرختني

 ابملونتتف أيعتتا رستتالتت يف مدمتتا األمتت  جمدتتس يفأحتتاط. (S/2016/194 يف
 فربايتتتة/شتتت اط 27 مؤرختتتة رستتتالة يف الةيفستتتي ا حتتتتاا موتتتت أمتتتةب التتت ي

2016 (S/2016/197) . 
(307) S/2016/693 . 
  تني املت االتني الةسالتني أيعا انظة. 1 الفعةة، (2016) 2306 العةار (308)

 /أيدتتتتتتتتول 19 يف 13 املتتتتتتتتؤرختني األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس يفرئتتتتتتتتيس ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني
 . (S/2016/795 يف S/2016/794) 2016 س تمرب

https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/193
https://undocs.org/ar/S/2016/194
https://undocs.org/ar/S/2016/197
https://undocs.org/ar/S/2016/693
https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/794
https://undocs.org/ar/S/2016/795
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م    يني نتات ستا ق يف احملكمتة كتال أيعتا ناضتيا يف اآلليتة، يفذلتك 
 . (309)لد مل يف اائةة ا ستئواف التا  ة لدمحكمة

يس ، مدنا اجملدس يف يتة رئت2016يفيف كانول األيفل/ايسمرب  
احملكمتتة الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتتا عة يفنعتتاهتا، يفأمتتاا   يتتني املتتتدمي 
ال تتتام لدمحكمتتتة، مرتتتداا مدتتتى أل ممديتتتات التمديتتتد يفممتتتااة الت يتتتني 

__________ 

 اائتةة  تتالف أل مدتى األساسي الوظام م  12 املااة م  3 الفعةة  و  (309)
 الستتت  ة  أمعتتتائها متتت  مخستتتة متتت ، استتتتئواف امتتتوى لكتتتل، ا ستتتئواف

 الوظتتة  صتتةف أنتتت األساستتي الوظتتام متت  14 املتتااة متت  3 الفعتتةة يف تتو 
  تتتتوز، 12 املتتتااة متتتت  3 يفالفعتتتةة 12 املتتتتااة متتت  1 الفعتتتتةة أحكتتتام متتت 

 يف ال تتتتتامدني الععتتتتتاة متتتتت  مضتتتتتافيني اائمتتتتتني نعتتتتتاة يكدنتتتتتف أل لدتتتتتةئيس
 اائتتتتتةة يف ابل متتتتتل نعتتتتتاة أر  تتتتتة متتتتتداذم يتجتتتتتايفز    تدائيتتتتتةا  التتتتتديفائة

 . فيها ابلوظة موهم كل ُكدنف اليت الععااي مجناز   د، ا ستئواف

. يفكتتةر اجملدتتس أيعتتا قد تتت مىل (310)ذتت ي يو غتتي أل  كتتول ذتتي األختت ة
يف أستةع يفنتت ”احملكمة أل  وتهي م  ممدهتا يف يستة مغتالق احملكمتة 

مكمتتتال ممديتتتة ا نتعتتتال مىل اآلليتتتة، يفأل  عتتتامف متتت   غيتتتة  “اكتتت 
جهواذا إلمااة الوظة يف اآلمتاا املتون تة لالنتهتاء مت  الععتااي هبتدف 
اختصار ذ ي اآلماا حستب ا نتعتاء يفاحليدولتة ايفل يفنتوع أي  خت  

 . (311)مضايف
، أصتدر اجملدتس  يتا ً 2017كتانول األيفل/ايستمرب   31يفيف  

 حملكمة الديفلية ليوغوسالفيا السا عة.صحفياً مبواس ة مغالق ا
__________ 

 امل دومتتتتات متتت  ملليتتتد. 5 يف 4 يف 3 الفعتتتةات، (2016) 2329 العتتتةار (310)
 ليوغوستتتالفيا الديفليتتتة احملكمتتتة نعتتتاة  رتتتال متتت األ جمدتتتس مجتتتةاءات متتت 

 . اال - األيفل العسم، الةا ع اجللء انظة، يفاآللية السا عة
 . 1 الفعةة، (2016) 2329 العةار (311)
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S/PV.7636 

شتتتتتتتتتت اط/فرباية  29
2016 

مرتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار  
معتتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي 

(S/2016/195) 

مخستتتة متتت  أمعتتتاء   
اجملدتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتي، يفأنغتتتتتو ، 
يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال، 

 يفالصني، يفمصة(

  (2016) 2269العةار 
 )أ(11-0-4

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7707  
 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/ 8

 2016 يونيت

 عةيتتتتتتتتتتة مكتتتتتتتتتتتب ختتتتتتتتتتدمات الةنا تتتتتتتتتتة 
الداخديتتتتتة متتتتت   عيتتتتتيم قةائتتتتتق يفممتتتتتل 
احملكمتة الديفليتة ليوغوستالفيا الستتا عة 

(S/2016/441 ) 
 2016أاير/متتايو  17رستتالة مؤرختتة 

متتت  متتت  موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األ
رئتتتتتتتتتتتيس اآلليتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتتتةيف 
األممتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتني 

 ( S/2016/453اجلوائيتني )
 2016أاير/متتايو  17رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
رئتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة حملاكمتتتتتتتتتتة 
األشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداص املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفلني متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

جلستتتتتتتتتتتتتتيمة لدعتتتتتتتتتتتتتتانول ا نتهاكتتتتتتتتتتتتتات ا
اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف 
مندتتتيم يوغوستتتالفيا الستتتا عة موتتت  متتتام 

1991 (S/2016/454) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 
يفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا، 

 يفكةيفا يا

رئتتتتتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتتتتتة 
الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ليوغوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالفيا 
الستتتتتتتتا عة، يفرئتتتتتتتتتيس 
اآلليتتتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

ةيف األممتتتتال لتصتتتت
املت عيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
اجلوائيتني، يفاملتدمي 
ال تتتتتتتتتتام لدمحكمتتتتتتتتتتة 

 يفاآللية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7767  
أيدول/ستتتتتتتتتتتتت تمرب  6

2016 

آب/أغستتتتتتتتتتت س  5رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
يفموجهتتتتتة متتتتت  األمتتتتتني ال تتتتتام  2016

متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مىل رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األ
(S/2016/693) 

مرتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتةار 
معتتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي 

(S/2016/752) 

  (2016) 2306العةار    
15-0-0 

 ب الفصل السا ع()اختا  مبوج
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7829  

 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8
 2016ايسمرب 

آب/أغستتتتتتتتتتت س  1رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس  2016

األمتتتتتتتت  متتتتتتتت  رئتتتتتتتتيس اآلليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتة 
لتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيف األممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 لدمحكمتني اجلوائيتني الديفليتني 
(S/2016/669) 

 عةيتتتتتة احملكمتتتتتة الديفليتتتتتة ليوغوستتتتتالفيا 
 ( S/2016/670السا عة )

  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتيس  2016نتتتتتتتتتوفمرب 

جمدتتس األمتت  متت  رئتتيس اآلليتتة الديفليتتة 
لتصةيف األممال املت عية لدمحكمتني 

 ( S/2016/975اجلوائيتني )
  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

مىل رئتتتتتتتيس موجهتتتتتتتة  2016نتتتتتتتوفمرب 
جمدتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفلية حملاكمة األشداص املستؤيفلني 
متتتتت  ا نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة لدعتتتتتانول 
اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف 
مندتتتيم يوغوستتتالفيا الستتتا عة موتتت  متتتام 

1991 (S/2016/976) 

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
، يفريفانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا

يفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا، 
 يفكةيفا يا

رئتتتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتتتة، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس اآلليتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملتتتتتتتتتتتتتتتدمي ال تتتتتتتتتتتتتتتام 

 لدمحكمة يفاآللية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7842  
 كتتتتانول األيفل/  19

 2016ايسمرب 

  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 11رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
 موجهتتتتة متتتت  األمتتتتتني 2016نتتتتوفمرب 

ال تتتتتتتتتتتام مىل رئيستتتتتتتتتتتة جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  
(S/2016/959 ) 

  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس  2016نتتتتتتتوفمرب 

جمدتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفلية حملاكمة األشداص املستؤيفلني 
متتتتت  ا نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة لدعتتتتتانول 

لتتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل ا
مندتتتيم يوغوستتتالفيا الستتتا عة موتتت  متتتام 

1991 (S/2016/976) 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار 
معتتتتتتتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتتتتتتت  
أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي 

(S/2016/1054) 

معتتتتتتو يفاحتتتتتتد متتتتتت    
أمعتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتس 
 )ا حتاا الةيفسي(

  (2016) 2329 العةار
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7960  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7

2017 

 2017أاير/متتايو  17رستتالة مؤرختتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  

ة الديفليتتتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتتتةيف رئتتتتتتتتتتتيس اآلليتتتتتتتتتتت
األممتتتتتتتتتتتتتتال املت عيتتتتتتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتني 

 ( S/2017/434اجلوائيتني )
 2017أاير/متتايو  17رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  
كمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة حملاكمتتتتتتتتتتة رئتتتتتتتتتتيس احمل

األشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداص املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفلني متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
ا نتهاكتتتتتتتتتتتتتات اجلستتتتتتتتتتتتتتيمة لدعتتتتتتتتتتتتتتانول 
اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف 
مندتتتتتتتتتيم يوغوستتتتتتتتتالفيا الستتتتتتتتتا عة موتتتتتتتتت  

 (S/2017/436) 1991 مام

ال وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك، 
يفصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا، 

 )ب(يفكةيفا يا

رئتتتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتتتة، 
س اآلليتتتتتتتتتتتتتتة، يفرئتتتتتتتتتتتتتتي

يفاملتتتتتتتتتتتتتتتدمي ال تتتتتتتتتتتتتتتام 
 لدمحكمة يفاآللية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8120  
 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  6

 2017ايسمرب 

متتت كةة متتت  األمتتتني ال تتتام  رتتتال اآلليتتتة 
الديفليتتتتتتتة لتصتتتتتتتةيف األممتتتتتتتال املت عيتتتتتتتة 

 ( S/2017/661لدمحكمتني اجلوائيتني )
متتت كةة متتت  األمتتتني ال تتتام  رتتتال  عةيتتتة 
احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا الستتتا عة 

(S/2017/662 ) 

رئتتتتتتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتتتتتتة،  صة يا يفكةيفا يا 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتيس اآلليتتتتتتتتتتتتتتة. 
املتتتتتتتتتتتتتتتتتدمي ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتام 
 لدمحكمة يفاآللية.

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ل(

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7829
https://undocs.org/ar/S/PV.7829
https://undocs.org/ar/S/2016/669
https://undocs.org/ar/S/2016/670
https://undocs.org/ar/S/2016/975
https://undocs.org/ar/S/2016/976
https://undocs.org/ar/S/PV.7842
https://undocs.org/ar/S/PV.7842
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/2016/976
https://undocs.org/ar/S/2016/1054
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7960
https://undocs.org/ar/S/PV.7960
https://undocs.org/ar/S/2017/434
https://undocs.org/ar/S/2017/436
https://undocs.org/ar/S/PV.8120
https://undocs.org/ar/S/PV.8120
https://undocs.org/ar/S/2017/661
https://undocs.org/ar/S/2017/662


 مسؤولية تدخل ضمنالنظر يف املسائل اليت  -اجلزء األول 
 السالم واألمن الدوليني جملس األمن عن صون

 

 

101 18-12959 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

  رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/ 17رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة        
موجهتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتيس  2017نتتتتتتتتتوفمرب 

متت  رئتتيس اآلليتتة الديفليتتة جمدتتس األمتت  
لتصةيف األممال املت عية لدمحكمتني 

 (S/2017/971اجلوائيتني )
 الثتتتتتتتام/  رتتتتتتتةي  29 رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس  2017نتتتتتتتوفمرب 
جمدتتتتتتس األمتتتتتتت  متتتتتت  رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة 
الديفلية ملعاضاة األشداص املسؤيفلني 
متتتتت  ا نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة لدعتتتتتانول 
اإلنستتتتتتام التتتتتتديفيل التتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف 
مندتتتيم يوغوستتتالفيا الستتتا عة موتتت  متتتام 

1991 (S/2017/1001) 

     

 
ل وليفاريتة(، يفمتاليلاي، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنيوزيدوتدا، يفالتو ايت املتحتدة، ا -مس انيا، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتا، يفالصتني، يففةنستا، يففوتليفيال )مجهوريتة  املؤيديفل: )أ( 

 ا حتاا الةيفسي، يفأنغو ، يفالسوغال، يفمصة. املمتو ول م  التصويت:يفالياابل  
 مثَّل كةيفا يا  ئب رئيس يفزرائها يفيفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالرؤيفل األيفريف ية. )ب( 
 ثَّدت صة يا يفزيةة ال دل.مثَّدت كةيفا يا رئيستها  يفم )ل( 

  
 األطفال والنزا  املسلح - 29

ختالل الفترتة نيتد ا ستتت ةات، معتد جمدتس األمت  جدستتتني،  
، يفامتمتتد  يتتا  رائستتيا (312)مبتتا يف ذلتتك جدستتة يفاحتتدة رفي تتة املستتتوى

. يفختالل “األقفتال يفالوتلاع املستدح”يفاحدا فيمتا يت دتق ابل وتد امل وتول 
اجملدتتتتس اارستتتتتتت املتمثدتتتتة يف معتتتتتد ، يفاصتتتتتل 2017يف  2016متتتتامي 

موانرتتات ستتووية مفتوحتتة فيمتتا يت دتتق هبتت ا ال وتتد محلانتتا  تعتتارية األمتتني 
مليتتتتد متتتت   1ال تتتتام متتتت  األقفتتتتال يفالوتتتتلاع املستتتتدح. يفيتتتتةا يف اجلتتتتديفل 

امل دومتتتتتات متتتتت  اجلدستتتتتات، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك م دومتتتتتات متتتتت  املرتتتتتاركني 
 يفاملتكدمني يفالوتائج. 

، اثتتتتتل الرتكيتتتتتتل الةئيستتتتتتي 2017يف  2016يفختتتتتالل متتتتتتامي  
لدوتتلاع مدتتى حالتتة األقفتتال يف مستتةائيل، لدموانرتتات يف األثتتة الرتتديد 

يفأفغانستتتال، يفمجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، 
يفمجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة، يفجوتتتتتتتوب الستتتتتتتواال، يفالصتتتتتتتومال، 
يفال تتتتةاق، يفنيجتتتتت اي، يفالتتتتتيم ، يففدستتتت ني، يفيف أمتتتتتاك  أختتتتتةى. يفأ تتتتتَةَز 

مستتتوايت ا نتهاكتتتات أمعتتاء اجملدتتتس يفغتت ذم متتت  املتكدمتتني ار فتتتاع 
يفالتجتتايفزات املة ك تتة ضتتد األقفتتال، مبتتا يف ذلتتك متت  جانتتب اجلهتتات 
الفامدتتتة متتت  غتتت  التتتديفل يفاجلمامتتتات املت ةفتتتة ال ويفتتتة، يفنتتتوات األمتتت  
احلكوميتتتتتتتتة يف ممديتتتتتتتتات مكافحتتتتتتتتة اإلرذتتتتتتتتاب، يفممديتتتتتتتتات العصتتتتتتتتف 

__________ 

 انظتتتة، اجلدستتتات شتتتكل متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد. S/PV.8082 انظتتتة (312)
 . األيفل العسم، الثام اجللء

يفالتفجتت  اجلويتتة ال رتتوائية، يفاهلجمتتات مدتتى املتتدارس يفاملسترتتتفيات، 
جلوستتي، يفمتتا يتتوجم متت  ذلتتك متت  نتتليفح. يفركتتلت املوانرتتات يفال وتتف ا

أيعتتتتا مدتتتتى آليتتتتة األمتتتتني ال تتتتام لدةصتتتتد يفاإل تتتتالغ يفضتتتتةيفرة أل حتتتتتافظ 
ال مديتتة مدتتى م تتاي  موضتتومية يفشتتفافة لتحديتتد األقتتةاف التتيت ستتيتم 
ماراجهتتتتا يف مةفعتتتتات  عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتام  وصتتتتفها أقةافتتتتا ار ك تتتتت 

 انتهاكات. 
، امتمتتد اجملدتتس  يتتا  2017كتتتو ة  رتتةي  األيفل/أ 31يفيف  

رائستتتتتيا أمتتتتتةب فيتتتتتت متتتتت  ابلتتتتت  ندعتتتتتت مزاء حجتتتتتم يفشتتتتتدة ا نتهاكتتتتتات 
، التتتيت اشتتتتمدت 2016يفا متتتتداءات املة ك تتتة ضتتتد األقفتتتال يف متتتام 

مدى مستتوايت مفلمتة مت  نتتل األقفتال يف رتويههم، يفعويتد األقفتال 
ية يفاستددامهم، مبا يف ذلك م  قةيق استددام األقفال كدريفع  رة 

يفمفجتتةي  انتحتتاريني، يفموتتع ميصتتال املستتامدات اإلنستتانية يفاخلتتدمات 
األساسية مثل الت ديم يفالةماية الصحية. يففيما يت دتق ابهلجمتات مدتى 
املتتدارس حتديتتدا، حتتث اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مدتتى كفالتتة التحعيتتق 
فيهتتتا، يفأذتتتاب  فتتتةق ممتتتل األمتتتم املتحتتتدة مدتتتى الصتتت يد الع تتتةي أل 

تددام املتتتتدارس ألغتتتتةات مستتتتكةية يفاإل تتتتالغ   تتتتلز أممتتتتال رصتتتتد استتتت
. يفأكتتتد اجملدتتتس ضتتتةيفرة   ليتتتل اجلهتتتوا الةاميتتتة مىل موتتتع عويتتتد (313)موتتتت

__________ 

(313) S/PRST/2017/21 ،الةا  تتتتتة يفالفعتتتتتةة، مرتتتتتةة يفالثانيتتتتتة الثاموتتتتتة الفعتتتتتةاتل 
 . )ا( يف )ل( مرةة

https://undocs.org/ar/S/2017/971
https://undocs.org/ar/S/2017/1001
https://undocs.org/ar/S/PV.8082
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
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18-12959 102 

 

يفاستتددام األقفتال متت  جانتب مجيتع اجلمامتتات املستدحة غت  التا  تتة 
لدتديفل، مبتا فيهتتا اجلمامتات التتيت  ة كتب أممتا  مرذا يتتة، يفشتدا مدتتى 

حة يفاجلمامتتات املستتدحة يف أل األقفتتال التت ي  جوتتدهتم العتتوات املستتد
انتهتتتاك لدعتتتانول التتتديفيل الواجتتتب يو غتتتي أل ي تتتامدوا أساستتتا ابمت تتتارذم 

. يفشتجع اجملدتس األمتني ال تام (314)ضحااي  نتهاكات العتانول التديفيل
مدتتتتى أل يكفتتتتل  تتتتوافة متتتتا يكفتتتتي متتتت  اخلتتتتربة يف جمتتتتال محايتتتتة ال فتتتتل 

ة األمتتتتني لدموستتتتعني املعيمتتتتني يف احلتتتتا ت املدرجتتتتة يف مةفعتتتتات  عتتتتاري
ال ام، يفاما الديفل األمعاء يفكيا ت األمم املتحدة، مبا يف ذلك جلوتة 
 وتتتاء الستتتتالم، أل  كفتتتتل ميتتتتالء األيفلويتتتتة لدمستتتتائل املت دعتتتتة ابألقفتتتتال 
املتعتتتتةري  متتتتت  الولامتتتتتات املستتتتدحة يف ممديتتتتتات التد تتتتتيط لإلن تتتتتا  

 . (315)يفاإلممار   د انتهاء الولاع يفالربامج اخلاصة   لك
، يفاصتتل اجملدتتس مارال أحكتتام 2017يف  2016 يفيف متتامي 

 ت دتتتتق ابألقفتتتتال يفالوتتتتلاع املستتتتدح يف نةارا تتتتت املت دعتتتتة   دتتتتدال يفموتتتتاقق 
__________ 

 . يفال رةيفل يفالسااسة ال رةيفليف  الثانية الفعةاتل، نفست املةجع (314)
 . يفالثالثول يفاحلااية يفالثالثول الةا  ة الفعةاتل، نفست املةجع (315)

  يف تتتتتتةا يف (316)م يوتتتتتتة كمتتتتتتا يف نةارا تتتتتتت املت دعتتتتتتة ابملستتتتتتائل املواضتتتتتتي ية
أحكتتام  تتتارة متت   دتتك العتتةارات. يفنتتةر اجملدتتس مجدتتة أمتتور  2اجلتتديفل 

كتتتتات املة ك تتتتة ضتتتد األقفتتتتال، مبتتتتا يف موهتتتا متتتتا يدتتتي: )أ( أاال ا نتها 
ذلتتتتك عويتتتتد يفاستتتتتددام األقفتتتتال اجلوتتتتوا، يفقالتتتتب  ونفهتتتتا يفمستتتتاءلة 

)ب( حتتتث مدتتتى  وفيتتت  خ تتتط ال متتتل يفالتتتربامج املت دعتتتة  مة ك يهتتتا، يف
ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح، يف )ل( كدَّتتف   ثتتات األمتتم املتحتتدة حلفتتظ 

ات املة ك تتتة الستتتالم يفال  ثتتتات السياستتتية  ةصتتتد ا نتهاكتتتات يفالتجتتتايفز 
ضتتد األقفتتال يفالتحعيتتق فيهتتا يفالتحعتتق موهتتا يفاإل تتالغ مدوتتاً متت  كتتل 
حالتتة، يف )ا( امتتا مىل استتتحدال  تتدا   حلمايتتة األقفتتال يف موظومتتة 
األمتم املتحتتدة، مبتتا يف ذلتتك ميفتتاا مسترتتاري  م ويتتني حبمايتتة األقفتتال 
مىل   ثتتات حفتتتظ الستتتالم يفال  ثتتات السياستتتية، يف )ه( امتمتتتد  تتتدا   

 .(317)مة ك ي ا نتهاكات ضد األقفال، أيف اما مىل فةضهاضد 
__________ 

 مدتى امل ةيفضتة األختةى الرتامدة املستائل  رتال م دومات مدى لالقالع (316)
 الولامتتتات يف املتتتدنيني محايتتتة”، 30 العستتتم، األيفل اجلتتتلء انظتتتة، اجملدتتتس
 “. يفاألم  يفالسالم املةأة”، 33 يفالعسم، “املسدحة

 حفتتظ    ثتتات الصتتدة ذات يفالعتتةارات التتو ايت متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (317)
 . ال اشة اجللء انظة، السياسية يفال  ثات السالم

 
 1اجلديفل 

 اجللسات: األطفال والنزا  املسلح
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتدموات ممتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممالً ابملااة  37ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7753  

آب/أغستتتتتتتتتتت س  2
2016 

ألمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت   عةيتتتتتتتتتة ا
األقفتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتدح 

(S/2016/360) 
اوز/يوليتتت  29رستتالة مؤرختتة 

األمتتتتني  يفموجهتتتتة مىل 2016
ال ام م  املمثل الدائم ملاليلاي 
لتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/662) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  51 
 )أ(معواً 

املمثدتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتني ال تتتتتتتام امل ويتتتتتتتة 
ابألقفتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتدح، يفاملتتتتتتتتتتدية 
التوفيتتتتتتتتتتتت ي ملوظمتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة 

ألممال ابلويا تة لوفتد لد فولة، يفالعائم اب
ا حتتتتتاا األيفريفيب لتتتتتدى األمتتتتتم املتحتتتتتدة، 
يفاملةانتتتب التتتدائم لدكةستتتي الةستتتويل لتتتدى 
األمتتتتم املتحتتتتدة، يفاملةان تتتتة الدائمتتتتة لديفلتتتتة 

 فدس ني لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.8082  
  رتتةي  األيفل/ 31

 2017أكتو ة 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
األقفتتتتتتتتتتال يفالوتتتتتتتتتتلاع املستتتتتتتتتتدح 

(S/2017/821 ) 
 رتتتتتتتتتةي   20رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتة  2017األيفل/أكتو ة 

مىل األمتتتني ال تتتام متتت  العائمتتتة 
ابألممتتتتتتتتال ابلويا تتتتتتتتة يف   ثتتتتتتتتة 

لدائمتتتتتتة لتتتتتتدى األمتتتتتتم فةنستتتتتتا ا
 (S/2017/892املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  58 
 )ل(معواً 

املمثدتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة لامتتتتتتني ال تتتتتتتام امل ويتتتتتتتة 
ابألقفتتتتتال يفالوتتتتتلاع املستتتتتدح، يفاثتتتتتل متتتتت  
اجملتمتتتتتتع املتتتتتتدم، يفرئتتتتتتيس نستتتتتتم حعتتتتتتوق 
اإلنستتتتال يفالرتتتتؤيفل ا جتماميتتتتة يف يففتتتتد 

، يفاملسترتتتتتتتتتار األنتتتتتتتتتدم ا حتتتتتتتتتتاا األيفريفيب
لرتتؤيفل األقفتتال يفالوتتلاع املستتدح يف   ثتتة 
الدمم احلازم التا  ة ملوظمة حدتف مشتال 
األقدستتتتتتي، يفاملةانتتتتتتتب التتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتي 
 الةسويل، يفاملةانب الدائم لديفلة فدس ني

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 

، )ا(األمتتتتتتتتتتتتتتتتت 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ه(املدموي 

S/PRST/2017/21 
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اإلستتتتتالمية(، يفمي اليتتتتتا،  -أذر يجتتتتال، يفاألرجوتتتتتتني، يفاألرال، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتةائيل، يفأملانيتتتتتا، يفاإلمتتتتارات ال ة يتتتتتة املتحتتتتدة، يفمنديفنيستتتتتيا، يفميتتتتتةال )مجهوريتتتتة  )أ( 
وا ، يف ولوتتتدا، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفمجهوريتتتة يفابكستتتتال، يفال حتتتةي ، يفالربازيتتتل، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف تتتوغالايأ، يف ومتتتا، يف و ستتت

 تة، يفكازاخستتال، الكونغو الدميعةاقية، يفالدامنةك، يفسةي  نكا، يفسدوفيويا، يفالسواال، يفسويستةا، يفشتيدي، يفال تةاق، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففييتت  م، يفن
يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفميامنار، يفالومستا،  يفكةيفا يا، يفكم وااي، يفكودا، يفكولوم يا، يفالكويت،

 يفذولودا، يفاليم ، يفاليو ل.
امنةك ابستم  دتدال الرتمال يف كدم اثل كودا ابسم فةيق األصدناء امل   ابألقفال يفالولاع املسدح  يف كدم اثنل الد  مثَّل كازاخستال يفزيُةذا لدرؤيفل اخلارجية. )ب( 

ة اتيدوتد ابستم األمعتاء األيفريفيب  يف كدمت اثندة ليتوانيا ابسم مستونيا، يف  فيتا، يفليتوانيتا  يف كدَّتم اثتل ستدوفيويا ابستم شت كة األمت  ال رتةي  يف كدمتت اثندت
 يف را  ة أمم جووب شةق آسيا. 

، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأفغانستال، يفمكواايفر، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفأنديفرا، يفمنديفنيسيا، أذر يجال، يفاألرجوتني، يفأرميويا، يفمس انيا، يفأسرتاليا )ل( 
وتد، اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفابراغواي، يفابكستال، يفال حةي ، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف وغالايأ، يف وما، يف و سوا ، يف  يف، يفاتيد -يفميةال )مجهورية 

 -هوريتة يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفالدامنةك، يفالستدفاايفر، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفالستواال، يفسويستةا، يفشتيدي، يفال تةاق، يفالفد تني، يففوتليفيال )مج يف ةكيا،
ملمدكتتتة ال ة يتتتة ال وليفاريتتتة(، يفن تتتة، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا، يفكولوم يتتتا، يفالكويتتتت، يفلكستتتمربغ، يفليدتورتتتتاي ، يفمتتتاليلاي، يفاملغتتتةب، يفاملكستتتيك، يفمدتتتديف، يفا

 الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليم ، يفاليو ل.
 لرؤيفل الكوموولث يفاألمم املتحدة. مثَّل فةنسا يفالسويد يفزيةاذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل املمدكة املتحدة يفزية الديفلة  )ا( 
ةيتق األصتدناء امل ت  مثَّل  دجيكا  ئب رئيس يفزرائها يفيفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت أيةلودا يفزيةهتا لرؤيفل األقفال يفالر اب. يف كدم اثل كوتدا ابستم ف ه() 

ايفلتتة راميتتة إلمتتالل املتتدارس  37ابألقفتتال يفالوتتلاع املستتدح  يف كدتتم اثنتتل التتدامنةك ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريفيب  يف كدتتم اثتتل الوتتةيفيج ابستتم جممومتتة متت  
 اآلموة  يف كدَّمت اثدة  وما ابسم ش كة األم  ال رةي.

 
 2اجلديفل 

 األحكام ذات الصلة ابألطفال والنزا  املسلح، حسب املوضو  وبند جدول األعمال
 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 واستخدام األطفال اجلنود، واملطالبة بوقفها ومساءلة مرتكبيها إدانة االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال، مبا يف ذلك جتنيد    

 38 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال  األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها
 25 (2017) 2344العةار  

 التاس ة، يفالثانية مرةة S/PRST/2017/13 ة يف  وريفندياحلال 
 20يف  19يف  6 (2016) 2301العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
الكونغتتتتتو  احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة 

 الدميعةاقية
 16يف  15 (2016) 2277العةار 

 13يف  12 (2016) 2293العةار   
 15يف  10 (2017) 2348العةار   
 10 (2017) 2360العةار   
 28 (2016) 2313العةار  املسالة املت دعة هباييت 
 24 (2017) 2358العةار  احلالة يف الصومال 
 53 (2017) 2372العةار   
 عتتتتتتتتارية األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  الستتتتتتتتتواال  

 يفجووب السواال
 31يف  23 (2016) 2296العةار 

 24 (2016) 2327العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
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https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 28 (2017) 2363العةار       
 28 (2017) 2386العةار   
 11يف  1 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 5يف  4 (2017) 2389العةار  احلالة يف مو عة ال ح ات الكربى 

السااستتتتتتة، يفالستتتتتتا  ة، يفالثاموتتتتتتة،  S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح يةاملسائل املواضيع
يفالتاستتتتتتتتتتت ة، يفاحلاايتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتةة، 
يفالثالثتتتتة مرتتتتةة، يفالةا  تتتتة مرتتتتةة، 
يفالثاموتتتتتتتتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتتتتتتتةة، يفاحلاايتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفال رةيفل، يفاخلامستة يفال رتةيفل، 

ثتول، يفالسااسة يفال رتةيفل، يفالثال
 يفالثالثة يفالثالثول

 السااسة S/PRST/2016/2 صول السالم يفاألم  الديفليني 
 21يف  18يف  1 (2017) 2388العةار   
يفليني األخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الد 

 م  جةاء األممال اإلرذا ية
S/PRST/2016/7 الثالثة 

   خطط العمل والربامج املتعلقة ابألطفال والنزا  املسلح
 40يف  39 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها

 25 (2017) 2344العةار   
احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو  

 الدميعةاقية
 )يف(‘ 2’ 35يف  15 (2016) 2277العةار 

 14 (2016) 2293العةار  
 )ب(‘ 1’ 35يف  13 (2017) 2348العةار   
 11 (2017) 2360العةار   
 21 (2016) 2275العةار  احلالة يف الصومال 
 43 (2016) 2297 العةار  
 24 (2017) 2358العةار   
 34يف  29يف  22 (2017) 2372العةار   
ية األمتتني ال تتام متت  الستتواال يفجوتتوب  عتتار  

 السواال
 )ب( 31يف  31 (2016) 2296العةار 

 )ب( 28 (2017) 2363العةار  
 30 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 4 (2017) 2359العةار   
 19 (2017) 2391العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
اخلامسة، يفالةا  ة مرتةة )ب(،  S/PRST/2017/21 قفال يفالولاع املسدحاأل املسائل املواضيعية    

يفالتاستتتتتتتتتتتت ة مرتتتتتتتتتتتتةة، يفالثانيتتتتتتتتتتتتة 
يفال رةيفل، يفالثاموتة يفال رتةيفل، 
يفالتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة يفال رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفل، 
 يفالثالثول، يفالسااسة يفالثالثول

 20يف  19يف  2 (2017) 2388العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني 
األخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني  

 م  جةاء األممال اإلرذا ية
 36يف  31 (2017) 2396العةار 

    بة ضد األطفال وحتليلها واإلبالغ عنهارصد االنتهاكات املرتك
 40 (2016) 2274العةار  أفغانستالاحلالة يف  األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها

 25 (2017) 2344العةار  
 29 (2016) 2262العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 ‘2’)ب(  33 (2016) 2301العةار   
 35 (2017) 2339العةار   
احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو  

 الدميعةاقية
 ‘1’ 50 (2016) 2277لعةار ا

 36 (2016) 2293العةار  
 ‘1’ 52 (2017) 2348العةار   
 33 (2017) 2360العةار   
 ‘1’)ل(  11 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 
 ‘2’)يف(  19 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
 ‘2’)يف(  20 (2017) 2364العةار   
 19 (2017) 2374العةار   
 14 (2017) 2372العةار  احلالة يف الصومال 
 عتتتتتتتتارية األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  الستتتتتتتتتواال  

 يفجووب السواال
 24 (2016) 2265العةار 

 14 (2016) 2290العةار  
 )أ( 31يف  24 (2016) 2296العةار   
 ‘2’)ب(  7 (2016) 2327العةار   
 26 (2017) 2340العةار   
 ‘7’ 41)أ( يف  28يف ‘ 10’ 15 (2017) 2363العةار   
 7 (2017) 2359العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 ‘5’ 33 (2017) 2391العةار   

)ا(، يفاخلامستتتتتتتتة  الةا  تتتتتتتتة مرتتتتتتتتةة S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
مرةة، يفالثانية يفالثالثول، يفالةا  ة 

 ثالثوليفالثالثول، يفاخلامسة يفال

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 33 (2017) 2388العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني     

 استحداث تدابري حلماية األطفال يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك إيفاد مستشارين معنيني حبماية األطفال
 40 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها

 )ا( 15 (2016) 2284العةار  احلالة يف كوت ايفوار
، ‘1’)ل(  34، يف ‘2’)أ(  33 (2016) 2301العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 

 44يف 
احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو  

 الدميعةاقية
)يف( ‘ 1’ 35)أ(، يف  29 (2016) 2277العةار 

 37)ز(، يف  يف
 36)ل( يف )ا(، يف ‘ 1’ 35 (2017) 2348العةار   
 34يف  33يف  18 (2017) 2360العةار   
 30 (2016) 2313العةار  املسالة املت دعة هباييت 
 ‘1’)ل(  11 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 
 38، يف 28، يف ‘3’)ل(  19 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
، ‘3’)ل(  20، يف ‘2’)أ(  20 (2017) 2364العةار   

 29يف 
 عتتتتتتتتارية األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  الستتتتتتتتتواال  

 يفجووب السواال
 4 (2016) 2296العةار 

 ‘6’يف ‘ 1’)أ(  7 (2016) 2327العةار  
 29 (2017) 2352العةار   
 ‘9’يف ‘ 1’)أ(  15 (2017) 2363العةار   
 29 (2017) 2386العةار   

احلاايتتتتتتتتتة يفالثالثتتتتتتتتتول، يفالثانيتتتتتتتتتة  S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
يفالثالثتتتتول، يفالثالثتتتتة يفالثالثتتتتول، 
يفاخلامستتتتتة يفالثالثتتتتتول، يفالثاموتتتتتة 

 يفالثالثول، يفاألر  ول
 التدابري املتخذة ضد مرتكويب االنتهاكات يف حق األطفال

 )ل( 13 (2016) 2262العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى األحكام اخلاصة ببلدان ومناطق بعينها
 )ا( 17 (2017) 2339العةار  

احلالتتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق جبمهوريتتتتتة الكونغتتتتتو  
 الدميعةاقية

 37، يف 21، يف )ا( 7 (2016) 2293العةار 
 34يف  18 (2017) 2360العةار  
 )يف( يف )ز( 8 (2017) 2374العةار  احلالة يف مايل 
 عتتتتتتتتارية األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  الستتتتتتتتتواال  

 يفجووب السواال
 )ا( يف )ه( 9 (2016) 2290عةار ال

 ال اشةة S/PRST/2016/2 صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية

https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
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 محاية املدنيني يف النوزاعات املسلحة - 30
الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  مختتتتس  ختتتتالل 

، مت  أجتل الوظتة (318)جدسات، مبا يف ذلك جدستال رفي تتا املستتوى
يف مستتالة محايتتة املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة، يفُمعتتد أر تتع متت  ذتت ي 

. يفكتتتال ثتتتالل متتت   دتتتك اجلدستتتات يتصتتتل 2016اجلدستتتات يف متتتام 
دت اثوتتال موهمتا يف مقتار ابلةماية ال  ية يف الولامتات املستدحة، يفُمعت

 (319)“الةمايتتتة الصتتحية يف الولامتتات املستتتدحة”ال وتتد الفةمتتي امل وتتول 
محايتتتتة املتتتتدنيني يفالةمايتتتتة ال  يتتتتة يف ”يفيفاحتتتتدة يف مقتتتتار ال وتتتتد الفةمتتتتي 

. يفاختت  اجملدتس نتةارا يفاحتدا ختالل الفترتة نيتد (320)“الولامات املسدحة
ومتتات متت  اجلدستتات، مليتتد متت  امل د 1ا ستتت ةات. يفيتتةا يف اجلتتديفل 

 مبا يف ذلك م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 
، معتتد اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة نظتتة 2016يفيف  دايتتة متتام  

دتتتتب املعتتتتدم ممتتتتال ابل  (321)خالهلتتتتا يف التعةيتتتتة األختتتت  لامتتتتني ال تتتتام
. (322)2013شتتتتتتت اط/فرباية  12التتتتتتتوارا يف ال يتتتتتتتال الةائستتتتتتتي املتتتتتتتؤر  

يفختتتتالل اجلدستتتتة،  نتتتتأ اجملدتتتتس أيعتتتتا  عةيتتتتة الفةيتتتتق املستتتتتعل الةفيتتتتع 
يف عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت   (323)املستتتتتتتوى امل تتتتتت    مديتتتتتتات الستتتتتتالم

. يفيف مقار م اجلة التوصيات الواراة يف  عةية الفةيق، ركتل (324) وفي ي
س مدتتتى الستتت ل التتتيت ميكتتت  هبتتتا ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم أمعتتتاء اجملدتتت

املكدفة حبماية املدنيني أل  كول أكثة ف الية، فعال مت  التديفر الت ي 
ميك  أل يؤايت اجملدس يف امتماا يف ايت يفاضحة لدحماية م  ختالل 
  ليتتتتتل  تتتتتدا   ا متثتتتتتال يفاملستتتتتاءلة مبوجتتتتتب العتتتتتانول التتتتتديفيل اإلنستتتتتام 

. يفنونرتتت املستتائل نفستتها متتةة (325)نستتاليفالعتتانول التتديفيل حلعتتوق اإل
يف ستتتتتتياق موانرتتتتتتة مفتوحتتتتتتة رفي تتتتتتة  2016أختتتتتتةى يف حليةال/يونيتتتتتتت 

محايتتتة املتتتدنيني يف ستتتياق ممديتتتات ”املستتتتوى يف مقتتتار ال وتتتد الفةمتتتي 
 . (326)“حفظ السالم

__________ 

 شتتتتتكل متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يفملليتتتتتد. S/PV.7951 يف S/PV.7606 انظتتتتتة (318)
 . األيفل العسم، الثام اجللء انظة، اجلدسات

 . S/PV.7779 يف S/PV.7685 انظة (319)
 . S/PV.7951 انظة (320)
(321) S/2015/453 . 
(322) S/PRST/2013/2 . 
 . S/2015/446 انظة (323)
(324) S/2015/682 . 
 . S/PV.7606 انظة (325)
 . S/2016/503 أيعا يفانظة. S/PV.7711 انظة (326)

يفيف ضوء  لايد مدا اهلجمتات مدتى املةافتق ال  يتة يفال تامدني  
ة ال تامدني يف اجملال ال  ي يف الولامات املستدحة، نونرتت مستالة محايت

 2016يف اجملتتتتتتتال ال تتتتتتت ي يفمةافتتتتتتتق الةمايتتتتتتتة الصتتتتتتتحية ختتتتتتتالل متتتتتتتامي 
يف ثتتتتتتتالل جدستتتتتتتات، مبتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتك محاقتتتتتتتتال يفموانرتتتتتتتة  2017 يف

، اخت  اجملدس نتةارا  رتال ذت ي املستالة 2016مفتوحة. يفيف أاير/مايو 
حتديتتتتدا أاال مبوج تتتتت  رتتتتدة، يف مجدتتتتة أمتتتتور، اهلجمتتتتات يفالتهديتتتتدات 

يفاملةافتق ال  يتة األختةى، فعتال مت  انترتار املوجهة ضتد املسترتفيات 
ظتتتتتاذةة اإلفتتتتتالت متتتتت  ال عتتتتتاب مدتتتتتى ا نتهاكتتتتتات يفالتجتتتتتايفزات التتتتتيت 
 ة كتتتتتب ضتتتتتد ال تتتتتامدني يف اجملتتتتتال ال تتتتت ي يفال تتتتتامدني يف جمتتتتتال  عتتتتتدمي 
املستتتتامدة اإلنستتتتانية التتتت ي  يلايفلتتتتول حصتتتتةاي مهتتتتام ق يتتتتة. يفيف العتتتتةار 

  عتتتاريةي املت دعتتتتة نفستتتت، قدتتتب اجملدتتتس مىل األمتتتني ال تتتام أل يتتتدرل يف
حبتتتا ت ن ةيتتتة حمتتتداة يفالتعتتتارية األختتتةى ذات الصتتتدة مستتتالَة احلمايتتتة 
املكفولتتتتة لدجةحتتتتى يفاملةضتتتتى يفال تتتتامدني يف اجملتتتتال ال تتتت ي يفال تتتتامدني يف 
تتتتل  تعتتتتتدمي  وصتتتتتيات مىل  جمتتتتال  عتتتتتدمي املستتتتامدة اإلنستتتتتانية، يفأل ي جن 

اال لكفالتة اجملدس م  التدا   الالزم اختاذذا لتجوب يفنوع ذ ي احلتو 
 . (327)احلماية املليد م  املساءلة يف  ليل

، يفاصتتتتتتتل اجملدتتتتتتتس يفمتتتتتتتلز 2017يف  2016يفقتتتتتتتوال متتتتتتتامي  
اارستتة ا ستتتماع مىل اإلحاقتتات املعدمتتة متت  مكتتتب  وستتيق الرتتؤيفل 
 اإلنستتانية فيمتتا يت دتتق حبمايتتتة املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة يف مقتتتار 

. يفأارل اجملدتتتس أيعتتتا (328)ال وتتتوا التتتيت ختتتت   دتتتدا  أيف موتتتاقق   يوهتتتا
أحكامتتتا ذات صتتتدة ابحلمايتتتة يف مجيتتتع نةارا تتتت يف يا  تتتت الةائستتتية  عةي تتتا 
املت دعتتة ابل وتتوا التتيت ختتت   دتتدا  أيف موتتاقق   يوهتتا يفال وتتوا املواضتتي ية 

  (329)مدى حد سواء
يفركتتتل اجملدتتتس مدتتتى جوانتتتب مت تتتداة يفاستتتتددم صتتتيغا لغويتتتة  

 2نيني يف نةارا تتتت  يف تتتةا يف اجلتتتديفل متوومتتتة مل اجلتتتة مستتتالة محايتتتة املتتتد
أحكتتتام  تتتتارة متتت   دتتتك العتتتةارات. يفمدتتتى يفجتتتت اخلصتتتوص، )أ( أاال 

__________ 

 . 13 يف 12 يف 8 يف 1 الفعةات، (2016) 2286 العةار (327)
 مكتتب مت  محاقتة مىل اجملدتس استتمع، 2013 يف 2012 مامي خالل (328)

 يف متتتتةة 25 يف مدويتتتتة جدستتتتات يف متتتتةات 4 اإلنستتتتانية الرتتتتؤيفل  وستتتتيق
 مىل اجملدتتس استتتمع، 2015 يف 2014 متتامي يفختتالل ات مرتتايفر  مقتتار

 مقتتتتار يف متتتتةة 42 يف مدويتتتتة جدستتتتات يف متتتتةة 32 املكتتتتتب متتتت  محاقتتتتة
 محاقتة مىل اجملدس استمع، 2017 يف 2016 مامي يفخالل مرايفرات 

 . مرايفرات مقار يف مةة 56 يف مدوية جدسات يف مةة 44 املكتب م 
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مجيتتع أشتتتكال اهلجمتتات ضتتتد املتتتدنيني، يف  ستتيما اهلجمتتتات املوجهتتتة 
ضتتتتد الوستتتتاء يفالفتيتتتتات  يف )ب( أذتتتتاب جبميتتتتع أقتتتتةاف الولامتتتتات أل 

ول التتتتديفيل  تعيتتتتد ابلتلاماهتتتتتا مبوجتتتتب العتتتتانول التتتتديفيل اإلنستتتتام يفالعتتتتان
حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال يفالعتتتتتانول التتتتتديفيل لالجئتتتتتني يفامتتتتتا مىل اختتتتتتاذ  تتتتتدا   
املستتتاءلة ضتتتد متتتة ك ي  دتتتك اجلتتتةائم  يف )ل( قالتتتب ال  كفتتتل مجيتتتع 
أقتتتتةاف الولامتتتتات املستتتتدحة ميصتتتتال املستتتتامدات اإلنستتتتانية مدتتتتى فتتتتو  
كامتتتتل يفمتتتتامول يفايفل موائتتتتق، يفأل  كفتتتتل ستتتتالمة ال تتتتامدني يف جمتتتتال 

إلنستتتانية يفال تتتامدني يف اجملتتتال الصتتتحي، فعتتتال متتت   عتتتدمي املستتتامدة ا

متتوظفي األمتتتم املتحتتتدة  يف )ا( شتتتدَّا مدتتتى املستتتؤيفلية الةئيستتتية لدتتتديفل 
متت  ا متثتتال  لتلاماهتتتا املتصتتدة حبمايتتة املتتدنيني  يف )ه( قدَتتَب مليتتدا 
م  آليات الةصد يفك لك  ة ي ات اإل الغ لتحسني محايتة املتدنيني يف 

يف( اختتتت   تتتدا   حمتتتداة األذتتتداف، متتت  ن يتتتل الولامتتتات املستتتدحة  يف )
اجلتتلاءات، ضتتد املتتة ك ني أيف أمتتةب متت  امتلامتتت اختتتاذ  دتتك التتتدا  . 
يفيفاصتتتتتتتتل اجملدتتتتتتتتس أيعتتتتتتتتا مارال املهتتتتتتتتام املت دعتتتتتتتتة ابحلمايتتتتتتتتة يف يف ايت 
ممديتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة حلفتتتتظ الستتتتالم يفامتمتتتتاا م تتتتاي  لعيتتتتاس أااء 

 ال  ثات يف ذ ا الصدا.
 1اجلديفل 
 ت: محاية املدنيني يف النزاعات املسلحةاجللسا

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39الدموات ممالً ابملااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7606  

 كتتتتانول الثتتتتام/  19
 2016يواية 

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  محايتتة 
لولامتتات املستتدحة املتتدنيني يف ا

(S/2015/453) 
كتتتتتتتتتتتتتانول   6رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتة  2016الثام/يوتتتتتتتتاية 
مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  املمثتتتتتل 
التتدائم أليفريفغتتواي لتتدى األمتتم 

 (S/2016/22املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  53 
 )أ(معواً 

 ئ تتة رئتتيس الدجوتتة الديفليتتة 
لدصتتتتتتديب األمحتتتتتتة، يفك تتتتتت ة 
مسترتتتتتتتتتتتتتتتتتتاري السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اإلنستتتانية لتتتدى أيفكستتتفام، 
يفرئتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب لتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتدة، يفاملةانتتتتتب التتتتتدائم 
لالحتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتدى 

حتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتب األمتتتتتتم املت
الدائم لديفلة فدس ني لدى 
األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتب 
التتتتتتدائم لدكةستتتتتتي لدةستتتتتتويل 

 املتحدة لدى األمم

 ئتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  50 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ل(37 ابملتتتتتتتتتااة

 اآلخةي يفمجيتتتتع املتتتتدموني  

 

S/PV.7685  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  3

2016 

الةمايتتتتة الصتتتتحية يف الولامتتتتات 
 املسدحة

م  مرةيفع نةار معدَّ
ايفلتتتتتتتتتتتتتة  85متتتتتتتتتتتتت  

 )ا(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواً 
(S/2016/380) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  71
 )ه(معواً 

رئتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة 
لدصديب األمحة، يفالةئيستة 
الديفليتتتة ملوظمتتتة أق تتتاء  تتتال 

 حديفا

 تتتتتتتتتام، األمتتتتتتتتتني ال
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 
 39ابملااة املتتتتتدموني  ممتتتتتال 

  (2016) 2286العةار 
15-0-0 

S/PV.7711  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  10

2016 

محايتتتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتتتدنيني يف ستتتتتتتتتتتياق 
 السالم ممديات حفظ

 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  محايتتة 
املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة 

(S/2016/447.) 
أاير/متتتتتايو  27رستتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني  2016
ال ام م  املمثل التدائم لفةنستا 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/503) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  55 
 )يف(معواً 

رئتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة 
لدصتتتديب األمحتتتة، يف ئتتتتب 
رئتتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب، يفاملةانتتتتب التتتتدائم 
لالحتاا األفةيعي، يفاملةانب 

 الدائم لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )ز(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  54 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ح(37 ابملتتتتتتتتتااة

دموني  يفمجيتتتتع املتتتت  )ط(اآلخةي 

 

S/PV.7779  
أيدول/ستتتتتت تمرب  28

2016 

الةمايتتتتة الصتتتتحية يف الولامتتتتات 
 املسدحة 

 آب/ 18رستتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتة 
متت   موجهتة 2016أغست س 

األمتتني ال تتام مىل رئتتيس جمدتتس 
 (S/2016/722األم  )

الةئيستتتتتتتة الديفليتتتتتتتة ملوظمتتتتتتتة   
أق تتاء  تتال حتتديفا، يفرئتتيس 
الدجوتتتتتة الديفليتتتتتة لدصتتتتتديب 

 األمحة

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتس، يفمجيتتتتتتع 

 املدموني 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39الدموات ممالً ابملااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7951  

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  25
2017 

محايتتتة املتتتدنيني يفن تتتاع الةمايتتتة 
 الصحية يف الوتلامات املسدحة

 نيستتتتتتتال/ 26رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتتتتتتة مىل  2017أ ةيتتتتتتتتتتتتتل 

األمني ال ام مت  املمثتل التدائم 
أليفريفغتتتتتتتتتتتتتواي لتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتم 

 (S/2017/365املتحدة )
 عةيتتة األمتتني ال تتام متت  محايتتة 
املتتدنيني يف الولامتتات املستتدحة 

(S/2017/414) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  48 
 )ي(معواً 

 ئ ة رئيس الدجوة الديفليتة 
لدصتتتديب األمحتتتة، يف ئتتتتب 
املتتدية التوفيتت ي لدمواصتتةة 
يف ذيتتوم  رايتتتس يفيف تتأ، 

نستتتتتتم يفمسترتتتتتتار يفرئتتتتتتيس 
الرتتؤيفل اإلنستتانية يف يففتتد 
ا حتتتاا األيفريفيب، يفاملةانتتب 

 الدائم لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 

، )ك(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ل(املدموي 

 

 
مي اليتا، يفابراغتواي، يفابكستتال، يفالربازيتل، اإلستالمية(، يف  -أذر يجال، يفاألرجوتني، يفأرميويا، يفأسرتاليا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيتا، يفمنديفنيستيا، يفميتةال )مجهوريتة  )أ( 

، يفجورجيتتتا، يفريفانتتتدا، يف دجيكتتتا، يف تتتوغالايأ، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا
ول، يفغوا يمتتتتا ، يفن تتتتة، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يفالكويتتتتت، يف  فيتتتتا، يفريفمانيتتتا، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفالستتتتويد، يفسويستتتتةا، يفشتتتتيدي، يفال تتتتةاق، يفغتتتتا 

 وغاراي، يفذولودا.يفلكسمربغ، يفلي يا، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالومسا، يفنيج اي، يفاهلود، يفذ
زيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل مس انيا يفزية الديفلة لدت ايفل التديفيل مثَّل أيفريفغواي )رئيسة جمدس األم (  ئب يف  )ب( 

 األمةيكية.  -يفاملو عة األي  ية 
م اثتتل ستتدوفيويا ابستتم شتت كة األمتت  اإلستتالمية( ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتاز  يف كدَّتت -مثَّتتل ريفانتتدا يفزيتتة الديفلتتة لدت تتايفل. يف كدتتم اثنتتل ميتتةال )مجهوريتتة  )ل( 

لامتتات املستتدحة. ال رتتةي  يف كدَّتتم اثتتل الستتويد ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريفيب  يف كدتتم اثتتل سويستتةا ابستتم جممومتتة األصتتدناء امل ويتتة حبمايتتة املتتدنيني يف الو
 يُدل  اثدو لي يا يفمدديف يفاملمدكة ال ة ية الس واية   يا ت.  يفمل

يفأيفريفغتتتواي،  األرال، يفمريتتترتاي، يفمستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأنتتتديفرا، يفمنديفنيستتتيا، يفأنغتتتو ،األرجوتتتتني، يف  )ا( 
د، يف ةكيتا، يف تونس، يف ونغتا، يفاجل تل يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفابراغواي، يفاب يف، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ومتا، يف ولوتدا، يف ت يف، يفاتيدوت

يفستتتتدوفيويا،  األستتتتوا، يفاجللائتتتتة، يفاجلمهوريتتتتة الترتتتتيكية، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفجورجيتتتتا، يفالتتتتدامنةك، يفريفانتتتتدا، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتاموا، يفستتتتال متتتتاريوو، يفستتتتدوفاكيا،
ال وليفاريتتة(، يففودوتدا، يفنتتربص، يفن تتة،  -وتليفيال )مجهوريتتة يفستوغافورة، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستةا، يفشتتيدي، يفالصتتومال، يففتانوا و، يففةنستتا، يفالفد تتني، يفف

ورتتتتاي ، يفمال تتتة، يفكتتتا و فتتت اي، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا، يفكولوم يتتتا، يف  فيتتتا، يفل وتتتال، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفلي يتتتا، يفليتوانيتتتا، يفليدت
املوحتتتدة(، يفالوتتتةيفيج، يفالومستتتا،  -املمدكتتتة املتحتتتدة، يفمو كتتتو، يفميكةيفنيتتتلاي )يف ايت يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفمدتتتديف، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية، يف 

 يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.
دة، يفأنتتتديفرا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، األرجوتتتتني، يفاألرال، يفمريتتترتاي، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتت )ه( 

ورية التريكية، يفمجهورية  يفابراغواي، يفاب يف، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف وما، يف ولودا، يف  يف، يفاتيدود، يف ةكيا، يف ونس، يف ونغا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمه
، يفستتتال متتتاريوو، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفستتتوغافورة، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفالصتتتومال، كتتتوراي، يفجورجيتتتا، يفالتتتدامنةك، يفريفانتتتدا، يفريفمانيتتتا، يفستتتاموا

لكستتمربغ، يفليتترباي، يففتتانوا و، يفالفد تتني، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكتتا و فتت اي، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكوستتتاريكا، يفكولوم يتتا، يف  فيتتا، يفل وتتال، يف 
املوحتدة(، يفالوتةيفيج، يفالومستا،  -، يفمال ة، يفاملغتةب، يفمدتديف، يفاملمدكتة ال ة يتة الست واية، يفمو كتو، يفميكةيفنيتلاي )يف ايت يفلي يا، يفليتوانيا، يفليدتورتاي 

 يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.
اإلستتتتالمية(، يفأيةلوتتتتدا، يفمي اليتتتتا، يفابراغتتتتواي،  -ة مثيو يتتتتا، يفأذر يجتتتتال، يفاألرجوتتتتتني، يفاألرال، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتت )يف( 

ألستتوا، يفمجهوريتتة يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف تتو ، يف و ستتوا ، يف وركيوتتا فاستتو، يف ولوتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف رتتاا، يفاجل تتل ا
اندا، يفريفمانيا، يفالسويد، يفسويسةا، يفغوا يما ، يفنربص، يفكازاخستال، يفكةيفا يتا، أفةيعيا الوس ى، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفجي و ، يفريف 

ي ال، يفالويجة، يفكم وااي، يفكودا، يفكوت ايفوار، يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفالومسا، يفن
 يفنيج اي، يفاهلود، يفذولودا.

رل  يفمثَّتتل ستتا )رئيستتة جمدتتس األمت ( يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالتوميتتة الديفليتة  يفمثَّتتل الستتوغال يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتة يفشتتؤيفل الستتوغاليني يف اخلتتامثَّتل فةن )ز( 
درؤيفل اخلارجية  يفمثَّل اليتاابل مس انيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل أيفريفغواي  ئب يفزيةذا ل

  ئب الوزية الربملام لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس. 

https://undocs.org/ar/S/PV.7951
https://undocs.org/ar/S/PV.7951
https://undocs.org/ar/S/2017/365
https://undocs.org/ar/S/2017/414
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لديفيل يفشؤيفل املوا ، التيت  كدمتت ابستم  دتدال الرتمال يفمثَّل مجهورية أفةيعيا الوس ى رئيسها  يفمثَّدت السويد  ئ ة رئيس يفزرائها يفيفزيةة الت ايفل اإلمنائي ا )ح( 
خلارجيتة يفالت تايفل  يفمثَّتل األيفريفيب  يفمثَّل ني ال  ئب رئيس يفزرائها يفيفزية الدفاع  يفمثَّتل نتربص يفكوتدا يفزيةا تا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل  تو  يفزيةذتا لدرتؤيفل ا

يويني يف اخلتتارل  يفمثَّتتل  رتتاا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالتكامتتل األفةيعتتي يفالت تتايفل التتديفيل   وركيوتتا فاستتو يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل يفشتتؤيفل ال تتورك
ارجيتة يفالت تايفل اإلمنتائي  يفمثَّل الويجة يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل يفالتكامل األفةيعي يفشتؤيفل الويجتةيني يف اخلتارل  يفمثَّدتت ذولوتدا يفزيةهتتا لدتجتارة اخل

ئتتب ةة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل  تتوغالايأ يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل ريفانتتدا يفزيتتة الديفلتتة لدت تتايفل  يفمثَّتتل األرجوتتتني  يفمثَّدتتت نيجتت اي يفزيتت
تال املتديةة ال امتة خستيفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل ال  ااة  يفمثَّل مجهوريتة كتوراي  ئتب يفزيتة خارجيتهتا لدرتؤيفل املت تداة األقتةاف يفال امليتة  يفمثَّدتت كازا

اإلستتالمية( ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتاز  يف كدتتم اثتتل سويستتةا ابستتم جممومتتة  -لرتتؤيفل أيفريفاب  تتوزارة الرتتؤيفل اخلارجيتتة. يف كدتتم اثنتتل ميتتةال )مجهوريتتة 
 . يفمل يُدل  اثل األرال   يال.األصدناء امل وية حبماية املدنيني يف الولامات املسدحة  يف كدم اثل اتيدود ابسم را  ة أمم جووب شةق آسيا

 شارك رئيس الدجوة الديفلية لدصديب األمحة يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف.  )ط( 
 -يفميتتةال )مجهوريتتة يستتيا، أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفاألرال، يفأرميويتتا، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفمنديفن )ي( 

وريتة ال ة يتة الستورية، اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفابراغواي، يفابكستال، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف توغالايأ، يف ولوتدا، يف ت يف، يف تيالريفس، يف ةكيتا، يفاجلمه
اريتتتتتة(، يفنتتتتربص، يفن تتتتتة، يفكوتتتتدا، يفكتتتتتوت ايفتتتتتوار، ال وليف -يفجوتتتتوب أفةيعيتتتتتا، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتتدوفيويا، يفسويستتتتةا، يفشتتتتتيدي، يفغوا يمتتتتا ، يففوتتتتتليفيال )مجهوريتتتتة 

 يفذولودا.يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يفالكويت، يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، 
ب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل اليتتاابل  ئتتب التتوزية الربملتتام لدرتتؤيفل مثَّتتل أيفريفغتتواي )رئيستتة جمدتتس األمتت ( يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل أيفكةانيتتا  ئتت )ك( 

 اخلارجية. 
صتتدناء امل ويتتة  كدتم اثنتتل الوتةيفيج ابستتم  دتتدال الرتمال األيفريفيب  يف كدَّتتم اثتل ستتدوفيويا ابستتم شت كة األمتت  ال رتةي  يف كدتتم اثتتل سويستةا ابستتم جممومتة األ )ل( 

 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. -سدحة  يف كدم اثنل فوليفيال )مجهورية حبماية املدنيني يف الولامات امل
 

 2اجلديفل 
 األحكام ذات الصلة حبماية املدنيني يف النزاعات املسلحة، حسب املوضو  وبند جدول األعمال

 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 اواات وانتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساينإدانة مجيع أعمال العنف ضد املدنيني ومجيع جت    

األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 
 ومناطق بعينها

 23يف  21 (2017) 2344العةار  احلالة يف أفغانستال
 السا  ة S/PRST/2016/17 احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

  S/PRST/2017/5 الثانية 
 20 (2016) 2277العةار  احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 17يف  14يف  10 (2017) 2348العةار   
 9 (2017) 2360العةار   
  S/PRST/2017/12 اخلامسة 
 4 (2017) 2389العةار  ل ح ات الكربىاحلالة يف مو عة ا 
 1 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 التاس ة S/PRST/2016/11  وقيد السالم يف غةب أفةيعيا 
 الثانية يفالثالثة S/PRST/2016/1  عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 23 (2016) 2296العةار   
 19 (2017) 2340العةار   
  S/PRST/2017/4 الثالثة 
 34 يف 31يف  29 (2017) 2363العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
      S/PRST/2017/25 السااسة 

 التاس ة يفالثالثة مرةة S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
 8يف  1 (2016) 2286عةار ال محاية املدنيني يف الوتلامات املسدحة 

امتثال أطورا  النوزا  املسولح للقوانون الودويل اإلنسواين والقوانون الودويل حلقووق اإلنسوان والقوانون الودويل لالجئوني ومسواءلتهم مبوجوب 
 القوانني هذه

األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 
 ومناطق بعينها

 30 (2017) 2344العةار  احلالة يف أفغانستال
 17 (2016) 2301عةار ال احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

  S/PRST/2017/5 السا  ة 
احلالتتتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتق جبمهوريتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتو  

 الدميعةاقية
S/PRST/2016/18 الثاموة يفال اشةة 

 8 (2017) 2348العةار  
 14 (2017) 2360العةار   
  S/PRST/2017/12 السا  ة 
 18يف  13 (2017) 2389العةار  احلالة يف مو عة ال ح ات الكربى 
 13 (2017) 2343العةار   يسايف -احلالة يف غيويا  
 الثالثة مرةة S/PRST/2017/26  لي يااحلالة يف 
 38 (2017) 2364العةار  احلالة يف مايل 
 6 (2017) 2393العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 

1 
احلالتتة يف الرتتةق األيفستتط، مبتتا يف ذلتتك نعتتية  

 فدس ني
 6 (2016) 2334العةار 

 21 (2017) 2358العةار  احلالة يف الصومال 
 51يف  49 (2017) 2372العةار   
 عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتتام متتتت  الستتتتواال يفجوتتتتتوب  

 السواال
S/PRST/2016/1 الثاموة 

 2 (2016) 2327العةار  
 23 (2017) 2340العةار   
 31 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 ال اشةة S/PRST/2016/11 فةيعيا وقيد السالم يف غةب أ 

الستتا  ة يفال اشتتةة، يفاخلامستتة مرتتةة  S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
 )ل(، يفاخلامسة يفال رةيفل )أ( يف

 3يف  2 (2017) 2365العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني 
  S/PRST/2017/14 اخلامسة 
 9يف  7يف  2 (2016) 2286العةار  محاية املدنيني يف الوتلامات املسدحة 
 1 (2017) 2379العةار  األخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
إلنسانية والعاملني يف اجملال الطيب واملرافق الطبية، مبون إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية وسالمة العاملني يف جمال تقدمي املساعدة ا    

 فيهم موظفو األمم املتحدة
األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 

 ومناطق بعينها
احلالتتتتتتتتتتة فيمتتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتتتق جبمهوريتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية
 41 (2017) 2348العةار 

S/PRST/2017/12 السااسة 
 37 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
  S/PRST/2016/16 احلااية مرةة 
 39 (2017) 2364العةار   
 احلااية مرةة S/PRST/2016/5 احلالة يف الرةق األيفسط 
 14 (2017) 2373العةار   
 40 (2016) 2297العةار  احلالة يف الصومال 
 23 (2017) 2358العةار   
 50)ل(، يف  8 (2017) 2372العةار   
 32 (2017) 2385العةار   
 23 (2016) 2287العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 22 (2016) 2296العةار  
  S/PRST/2017/4 الثانية 
 27 (2017) 2352العةار   
 ‘12’)أ(  15، يف 12 (2017) 2363العةار   

، 32 ، يف27، يف ‘1’يف )ب( 
 38، يف 33 يف

 27 (2017) 2386العةار   
  S/PRST/2017/25 الةا  ة يفاخلامسة 
 16 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 

 احلااية مرةة S/PRST/2017/21 األقفال يفالولاع املسدح املسائل املواضيعية
 1 (2017) 2365العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني 
  S/PRST/2017/14 الثانية يفالسااسة يفالسا  ة 
 4يف  3 (2016) 2286العةار  لامات املسدحةمحاية املدنيني يف الوت 

  املسؤولية الرئيسية للدول وأطرا  النزا  عن محاية املدنيني
كوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان األح

 ومناطق بعينها
 الثاموة S/PRST/2016/17 احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

 2 (2016) 2277العةار  احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية
 19 (2016) 2293العةار   
 7 (2017) 2389العةار  احلالة يف مو عة ال ح ات الكربى 

https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 3 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي     
 38 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
 40 (2017) 2364العةار   
 األيفىل S/PRST/2016/1 السواال يفجووب السواال عارية األمني ال ام م   
 12 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 

 3 (2017) 2388العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية
 6 (2017) 2382العةار  ممديات األمم املتحدة حلفظ السالم 

   رصد محاية املدنيني وحتليلها واإلبالغ عنها
األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 

 ومناطق بعينها
 26 (2016) 2301العةار  أفةيعيا الوس ى احلالة يف مجهورية

 ‘2’ 52 (2017) 2348العةار  احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية
 6 (2017) 2393عةار ال احلالة يف الرةق األيفسط 
 ‘1’ 34يف  24 (2016) 2296العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 18 (2016) 2304العةار   
 32يف  31)ب( يف  7 (2016) 2327العةار   
 26 (2017) 2340العةار   
 ‘1’ 41يف ‘ 10’)أ(  15 (2017) 2363العةار   

 ‘7’يف ‘ 4’يف ‘ 3’يف ‘ 2’يف 
 23 (2016) 2331العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية

  S/PRST/2017/14 الثانية مرةة 
 13يف  12يف  11 (2016) 2286العةار  محاية املدنيني يف الوتلامات املسدحة 

 سلحةالتدابري احملددة األهدا  املتخذة يف حق مرتكيب االنتهاكات ضد املدنيني يف النزاعات امل
األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 

 ومناطق بعينها
 )ب( يف )ل( يف )ه( يف )يف( 13 (2016) 2262العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

)ا( يف )يف(  )ب( يف )ل( يف 17 (2017) 2339العةار  
 يف )ز(

 )يف( 6 (2017) 2360العةار   احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 )ا( يف )ه( يف )يف( يف )ز( 8 (2017) 2374العةار  احلالة يف مايل 
 عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتتام متتتت  الستتتتواال يفجوتتتتتوب  

 السواال
)ل( يف )ا( يف )ه( يف )يف( يف  9 (2016) 2290العةار 

 15)ز(، يف 
 17 (2016) 2304العةار   
 10يف  3 (2016) 2327العةار   
 21يف  20يف  17 (2017) 2340العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 )أ(والايت ومعايري احلماية اخلاصة ببعثات حمددة    

األحكوووووووام اخلاصوووووووة ببلووووووودان 
 ومناطق بعينها

 )ل( )أ( يف )ب( يف 33 (2016) 2301العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 الثانية مرةة S/PRST/2016/18 هورية الكونغو الدميعةاقيةاحلالة فيما يت دق جبم

 ‘1’ 35 (2016) 2277العةار   
، يف ‘1’ 34 ، يف32)أ(، يف  28 (2017) 2348العةار   

44 
 18يف  13 (2017) 2350العةار  املسالة املت دعة هباييت 
 )أ( يف )ل( يف )ه( 11 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 
)يف(  يف)ه(  )ل( يف )ا( يف 19 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 

 23 يف، 22يف )ز(، يف 
يف( ) يف)ه(  )ل( يف )ا( يف 20 (2017) 2364العةار   

 يف )ز(
 عتتتتارية األمتتتتني ال تتتتتام متتتت  الستتتتواال يفجوتتتتتوب  

 السواال
S/PRST/2016/1 التاس ة يفالةا  ة مرةة 

 9 (2016) 2287العةار   
 20يف  11)أ( يف  7 (2016) 2327العةار   
 11 (2017) 2352العةار   
 )أ( 15 يف، 12يف )أ(،  10، يف 2 (2017) 2363العةار   

36 
 11 (2017) 2386العةار   

 10 (2016) 2286العةار  محاية املدنيني يف الوتلامات املسدحة املسائل املواضيعية
 ، 5)ل(، يف  4 (2017) 2382العةار  حدة حلفظ السالمممديات األمم املت 

 )ب(، يف )ل( 6يف 
 

 ملليد م  امل دومات م  الو ايت يفالعةارات ذات الصدة    ثات حفظ السالم يفال  ثات السياسية، انظة اجللء ال اشة. )أ( 
  

 ةاألسلحة الصغري  - 31
، معتتد جمدتس األمت  جدستتة 2017يف  2016ختالل متامي  

. يفيف اجلدستتتتتة “األستتتتتدحة الصتتتتتغ ة”يفاحتتتتتدة يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول 
، استتتتتمع اجملدتتتتس مىل 2017كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   18امل عتتتتواة يف 

  محاقة ممالمية ندمتها املمثدة السامية لرؤيفل نلع السالح.

يفمعتب  دتتك اإلحاقتة، ركتتل أمعتاء اجملدتتس يف  يتا هتم مدتتى  
ةيفمة، يفالتكتتتديس املفتتتةط التحتتتدايت الوامجتتتة متتت  التتتتدفعات غتتت  املرتتت

لاستتتدحة الصتتتغ ة يفاألستتتدحة اخلفيفتتتة يفذخائةذتتتا يفمستتتاءة استتتت ماهلا، 
. يفُستتتد نط العتتتوء (330)يستتتهم يف  فتتتانم الولامتتتات يفالت تتةف ال ويتتتف اتتا

__________ 

 . S/PV.8140 انظة (330)

https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8140
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 وجت خاص مدى زاياة مدا الصالت  ني ا عتار ابألستدحة الصتغ ة 
ا عاذتتات يفاجلةميتتة املوظمتتة متترب الوقويتتة يفاإلرذتتاب ابمت تتار ذلتتك متت  

التتيت  ثتت  أكتترب نتتدر متت  الرتتواغل التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت . يفيتتةا يف 

اجلديفل أا ي مليد م  امل دومات م  اجلدسة، مبتا فيهتا م دومتات مت  
 املراركني يفاملتكدمني.

 
 اجللسات: األسلحة الصغرية

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

اثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق يف 
 أخةى

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8140  

كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/   18
 2017ايسمرب 

 عةيتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتتت  
صتتتتتتغ ة يفاألستتتتتتدحة األستتتتتتدحة ال
 (S/2017/1025اخلفيفة )

املمثدتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتامية   
لرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلع 

 السالح

مجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتس، 
يفاملمثدتتتتتتة الستتتتتتامية لرتتتتتتؤيفل 

 نلع السالح

 

  
 مسائل عامة متصلة ابجلزاءات - 32

دستتتني ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  ج 
، يفذتي “مستائل مامتة متصتدة ابجلتلاءات”مدويتني  رال ال ود امل وول 

يفُمعتتتدت  .(331)زاياة مبعتتتدار العتتت فني معارنتتتة  فتتترتة الستتتوتني الستتتا عة
يف شتتتتتتتتتتتتتتتكل محتتتتتتتتتتتتتتتاقتني  2017يف  2016اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتال يف متتتتتتتتتتتتتتتامي 

يفيتتتتتةا يف اجلتتتتتديفل أا ي مليتتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتتت   .(332)ممالميتتتتتتني
 ات م  املراركني يفاملتكدمني. اجلدستني، مبا فيها م دوم

يف  تتتتتد أل ُمتتتتتةت مدتتتتتى اجملدتتتتتس متتتتت كةة مفاذيميتتتتتة مممتهتتتتتا  
يف  7620 ، معتتد اجملدتتس جدستتتت التتت(333)مجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة

أستتتتتاليب ممتتتتتل ”يف مقتتتتتار ال وتتتتتد الفةمتتتتتي  2016شتتتتت اط/فرباية  11
. يفُامتتتتي اثدتتتتو ستتتتتة  دتتتتدال خاضتتتت ة “لفةميتتتتة جملدتتتتس األمتتتت اهليئتتتتات ا

يفيف  .(334)لتتتتتدا   اجلتتتتلاءات مىل املرتتتتاركة يف اجلدستتتتة يفأالتتتتوا   يتتتتا ت
، مدى الوحو املتتوخى يف املت كةة املفاذيميتة، 2016ش اط/فرباية  22

أصتدر رئتيس جمدتس األمتت  مت كةة مت  التتةئيس شتجع فيهتا اجملدتتس، يف 
 ت يني رؤستاء اهليئتات الفةميتة، متاليفة مدتى مجدة أمور، مدى الت جيل 

 وفي  شم التدا   الةامية مىل حتسني شفافية اهليئات الفةمية يفالتوسيق 
__________ 

 2014 متتامي يف معتتدت التتيت اجلدستتات متت  م دومتتات مدتتى لالقتتالع (331)
 اجلتتتتتلء، 2015-2014مةجتتتتتع املمارستتتتتات، مدحتتتتتق  انظتتتتتة، 2015 يف

 .30 العسم، األيفل
 لدمليد م  امل دومات م  شكل اجلدسات، انظة اجللء الثام، العسم األيفل. (332)
 .S/2016/102 انظة (333)
مية(، يفمجهورية أفةيعيا الوست ى، يفالستواال، اإلسال -مريرتاي، يفميةال )مجهورية  (334)

 )مجهوريتتتة 31-30، الصتتتفحتال S/PV.7620يفكتتتوت ايفتتتوار، يفلي يتتتا. انظتتتة 
 35-34 يفالصفحتال )لي يا(  34-31 يفالصفحات اإلسالمية(  ميةال

 38-37 يفالصتتتتتتفحتال )مريتتتتتترتاي(  37-35 يفالصتتتتتتفحات )الستتتتتتواال( 
 . الوس ى( أفةيعيا )مجهورية 39 يفالصفحة ايفوار(  )كوت

فيما  يوها، مبتا يف ذلتك، مدتى ست يل املثتال   احلصتة، معتد جدستات 
محاقتتة حتايفريتتة لغتت  األمعتتاء، يفممتتداا الةؤستتاء اجلتتدا، يفالتفامتتل  تتني 

رتترتكة يفأفعتتل املمارستتات يفالستت ل الكفيدتتة الةؤستتاء  رتتال الرتتواغل امل
 .(335) تحسني الت ايفل املت اال فيما  ني األجهلة الفةمية

، امل عتتتتتواة 8018، يف اجلدستتتتتة 2017يفيف آب/أغستتتتت س  
حتستتتتتتني ف اليتتتتتتة جتتتتتتلاءات األمتتتتتتتم ”يف مقتتتتتتار ال وتتتتتتد الفةمتتتتتتي امل وتتتتتتتول 

استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتة ممالميتتتة نتتتدمها األمتتتني ال تتتتام ، “املتحتتتدة
املستتتتامد لدرتتتتؤيفل السياستتتتية. يفأكتتتتد ختتتتالل محاقتتتتتت اإلمالميتتتتة مدتتتتى 
التتتتديفر التمكيتتتت  التتتت ي  عتتتت دع  تتتتت نظتتتتم اجلتتتتلاءات يف موتتتتع نرتتتتوب 
الولامتتتتات يفمكافحتتتتة اإلرذتتتتاب يفاحلتتتتد متتتت  انترتتتتار األستتتتدحة الوويفيتتتتة. 

وات األختتتت ة يفستتتتدط يفاستتتتت ةت أيعتتتتا   تتتتور نظتتتتم اجلتتتتلاءات يف الستتتتو
العتتوء مدتتى اجلهتتوا التتيت   تت هلا جلتتال اجلتتلاءات لتحستتني  وفيتت   تتدا   

يفختتالل اجلدستتة، أكتتد املتكدمتتول، يف مجدتتة أمتتور، أل  .(336)اجلتتلاءات
اجلتتلاءات ليستتت غايتتة يف حتتد ذاهتتتا، يفيو غتتي أل  ُتتدمج يف استترتا يجية 
سياستتتتتتتية أيفستتتتتتتع ن انتتتتتتتا ذات ذتتتتتتتدف حمتتتتتتتدا يفجممومتتتتتتتة متتتتتتت  م تتتتتتتاي  

يفشتتتتتدايفا أيعتتتتتا مدتتتتتى ضتتتتتةيفرة مجتتتتتةاء استتتتتت ةات ايفري  .(337)غتتتتتاءاإلل
 .(338)لتدا   اجللاءات لدتكيف مع احلا ت اجلديدة يفاملت ورة

__________ 

(335) S/2016/170 . 
(336) S/PV.8018 ،4-2 الصفحات . 
 )الصتتتتتتني(  7 يفالصتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتال(  6 الصتتتتتتفحة، نفستتتتتتت املةجتتتتتتع (337)

 ) وليفيتتا(  12 يفالصتفحة الةيفستي(  يفا حتتاا )مثيو يتا 9-8 يفالصتفحتال
 . )مي اليا( 18 يفالصفحة

)مثيو يتتتتتتتتتتا(   8)كازاخستتتتتتتتتتتال(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  6املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتتفحة  (338)
 18)أيفكةانيتتتتا(  يفالصتتتتفحة  11)ا حتتتتتاا الةيفستتتتي(  يفالصتتتتفحة  9 يفالصتتتتفحة
 . )الياابل( 21 يفالصفحة )مي اليا( 
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 جللسات: مسائل عامة متصلة ابجلزاءاتا
اجلدستتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
37 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - لالعةار يفالتصتويت )املؤيتديف 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7620  

شتتتتتتت اط/فرباية  11
2016 

أساليب ممل اهليئات الفةميتة جملدتس 
 األم  

شتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  2ؤرختتتتتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتتتتتالة م
موجهتتة مىل األمتتني ال تتام متت   2016

املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدائم جلمهوريتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتليفيال 
ال وليفاريتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/102) 

  )أ(مثام ايفل أمعاء 
مريرتاي، يفميةال )مجهوريتة 

اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية(،  -
يفمجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

، يفالستتتتتتتواال، الوستتتتتتت ى
يفالستتتتتتتتتتتتتتويد، يفشتتتتتتتتتتتتتتيدي، 

 يفكوت ايفوار، يفلي يا

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8018  
آب/أغستتتتتت س  3

2017 

األمتتتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتتتام    حتسني ف الية جلاءات األمم املتحدة
املستتتتتتامد لدرتتتتتتؤيفل 

 السياسية

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
متتتتتتتتتتتتتني اجملدتتتتتتتتتتتتتس، يفاأل

ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتامد 
 لدرؤيفل السياسية

 

 
 اإلسالمية(، يفمجهورية أفةيعيا الوس ى، يفالسواال، يفالسويد، يفشيدي، يفكوت ايفوار، يفلي يا. -مريرتاي، يفميةال )مجهورية  )أ( 

  
 املرأة والسالم واألمن - 33

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  ستتتتت  
يفأصتتدر  يتتتا   ،(339)في تتيت املستتتوىجدستتات، مبتتا يف ذلتتك جدستتتتني ر 

. “املتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتت ”رائستتتيا يفاحتتتدا فيمتتتا يت دتتتق ابل وتتتد امل وتتتول 
يفكتتتتال الرتتتتكل املفعتتتتل لدجدستتتتات يف مقتتتتار ذتتتت ا ال وتتتتد ذتتتتو املوانرتتتتة 
املفتوحتتتتة  يف وتتتتاء مدتتتتي ذلتتتتك، ُمعتتتتدت مختتتتٌس متتتت  اجلدستتتتات الستتتتت  

متتت  مليتتتد متتت  امل دومتتتات  1كموانرتتتات مفتوحتتتة. يفيتتتةا يف اجلتتتديفل 
 اجلدسات، مبا فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 

 2017يف  2016يفركتتتلت موانرتتتات اجملدتتتس ختتتالل متتتامي  
مدتتتى محايتتتة املتتتةأة أثوتتتاء الوتتتلاع يفمرتتتاركتها يف ممديتتتات  وتتتاء الستتتالم. 

دتتس أيعتتا احلاجتتة مىل يفضتتع  تتدا   ف التتة لتحستتني يف نتتأ أمعتتاء اجمل
يفزاياة متتدا الرتتةقيات يفال ستتكةايت  (2000) 1325 وفيتت  العتتةار 

يف ممديات حفظ السالم. يفخالل املوانرتات، أمتةب أمعتاء اجملدتس 
ملتتةأة يفالستتالم يفاألمتت ، متت  اممهتتم لفةيتتق اخلتترباء غتت  الةمستتي امل تت  اب

 .(2015) 2242ال ي ُامي مىل معد اجتماما ت يففعا لدعةار 
__________ 

 شتتتكل متتت  امل دومتتتات متتت  يفلدمليتتتد. S/PV.8079 يف S/PV.7938 انظتتتة (339)
 . األيفل العسم، الثام اجللء انظة، اجلدسات

يفخالل الفرتة نيد ا ستت ةات، استتمع اجملدتس مىل محاقتات  
، (340)نتتتتتدمتها مختتتتتس نستتتتتاء متتتتت  اتتتتتثالت املوظمتتتتتات غتتتتت  احلكوميتتتتتة

يفشتتدا اجملدتتس يف  ؤيفلني متت  موظومتتة األمتتم املتحتتدة.ابإلضتتافة مىل مستت
 يانتت الةائستي مدتتى التديفر اهلتتام الت ي ميكتت  أل  عتوم  تتت املتةأة يفاجملتمتتع 
املدم، مبا يف ذلك املوظمات الوسائية، يف اارسة التاث  مدتى أقتةاف 
الولامتتات املستتتدحة، يفرحتتتب مب تتتاارات الونايتتة التتتيت  تتتتوىل املتتتةأة نيااهتتتتا 

، التتيت “غتتةف ممديتتات املتتةأة يف مجيتتع أفتتاء أفةيعيتتا”ارة متت  ن يتتل م تتا
 ستتامد مدتتى موتتع انتتد ع يف صتتامد ال وتتف أيف التدفيتتف متت  حد تتت. 
يفشتتتدا اجملدتتتس أيعتتتا مدتتتتى أ يتتتة ا  تتتاع هنتتتتج شتتتامل يف احلفتتتاظ مدتتتتى 
السالم، يفأكد م  جديتد الصتدة اجلوذةيتة  تني مرتاركة املتةأة مدتى فتو 

امتتات يفحدهتتا يفممتتااة ال وتتاء يف أمعاهبتتا جمتد يف اجلهتتوا امل  يفلتتة ملوتتع الول 
يفف اليتتتة  دتتتك اجلهتتتوا يفمتتتدى استتتتدامتها يف األجتتتل ال ويتتتل. يفرحتتتب 
اجملدتتتتتتتتتتس ابمتمتتتتتتتتتتتاا األقتتتتتتتتتتة اإلنديميتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  أجتتتتتتتتتتل  وفيتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتةار 

 ، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك  تتتتتة مج ا حتتتتتتاا األفةيعتتتتتي لدععتتتتتااي(2000) 1325
 ،(341)2020-2015اجلوسانية يفالسالم يفاألم  لدفرتة 

__________ 

 الصتتفحات، S/PV.7704 يف  13-11 الصتتفحات، S/PV.7658 انظتتة (340)
، S/PV.7938 يف  8-6 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات، S/PV.7793 يف  10-13

 . 11-8 الصفحات، S/PV.8079 يف  11-9 الصفحات
(341) S/PRST/2016/9 ،يفاخلامسة يفالثالثة الثانية الفعةات . 
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، معتتد اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة يف 2016يفيف حليةال/يونيتتت  
التصتتتتدي لالعتتتتار ابل رتتتتة يف حتتتتا ت ”مقتتتتار ال وتتتتد الفةمتتتتي امل وتتتتول 

. يفستتدط املتكدمتتتول العتتوء مدتتتي “ال وتتف اجلوستتي املتصتتتل ابلولامتتات
فتة ال وتَف اجلوستي لدستتي ةة  لايتد استتددام املوظمتات اإلرذا يتتة يفاملت ة 

مدتتى اجملتم تتات احملديتتة يف ةيفي هتتا، يفعويتتد املعتتا دني يفاستتت عائهم، يفمحتتل 
الوتتتاس مدتتتى مختتتالء اايرذتتتم. يف وتتتايفل املرتتتاركول جممومتتتة متوومتتتة متتت  
الععتتتتااي يف ذتتتت ا الصتتتتدا، مبتتتتا يف ذلتتتتك ال وتتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت 

. (342)ا اجلوستيالولاع، يفالليفال العسةي، يفاحلعوق اإلجنا يتة، يفا ستت  ا
يف نتتتتأ اجملدتتتتس أيعتتتتا ال وتتتتف اجلوستتتتي يف حتتتتا ت الوتتتتلاع يف موانرتتتتة 

. يفأمتتتتتةب 2017أاير/متتتتتايو  15مفتوحتتتتة مكةستتتتتة هلتتتتت ا املوضتتتتوع يف 
املتكدمتتتتتتول يف  دتتتتتتك اجلدستتتتتتة متتتتتت  ندعهتتتتتتم مزاء ا ستتتتتتتغالل اجلوستتتتتتي 
يفا سترتناق يفاخل تف الت ي  عتوم  تت مجامتات مثتل  وكتو حتةام يف وظتيم 

يف ال ةاق يفالرام ) وظيم الديفلة اإلسالمية، امل ةيفف  الديفلة اإلسالمية
أيعا ابسم اامأ( يفحةكة الر اب، يفشتدايفا مدتى أ يتة ممتااة  وجيتت 
يفصتتمة ال تتار متت  العتتحااي مىل متتة ك ي ال وتتف اجلوستتي يفم تتاا يفستتائل 

 .(343)لعمال املساءلة
، معتتد اجملدتتس موانرتتة 2016 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  25يفيف  

، (2000) 1325ال ع تتات التتيت   تترتت  وفيتت  العتتةار مفتوحتتة مل اجلتتة 
. (344)يفكتتتتال م ةيفضتتتتا مديتتتتت متتتت كةة مفاذيميتتتتة مممهتتتتا ا حتتتتتاا الةيفستتتتي

يفختتالل اجلدستتة، أثتتىن ال ديتتد متت  املرتتاركني مدتتى ازاايا متتدا ا فانتتات 
. يفشتتتتتتدا (345)وع اجلتتتتتتوسالستتتتتتالم التتتتتتيت  تعتتتتتتم  أحكامتتتتتتا خاصتتتتتتة  وتتتتتت

املتكدمتتتول أيعتتتا مدتتتي ضتتتةيفرة زاياة الت تتتايفل  تتتني  تدتتتف أجهتتتلة األمتتتم 
املتحتتدة، يفذتتي اجلم يتتة ال امتتة يفاجملدتتس ا نتصتتااي يفا جتمتتامي يفجلوتتة 
 وتتتاء الستتتالم يفجمدتتتس األمتتت ، متتت  أجتتتل م اجلتتتة ال ع تتتات التتتيت   تتترتت 

  رتتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 27يفيف  .(346)مرتتتتتتتتتتتتتاركة املتتتتتتتتتتتتتةأة يف  وتتتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتتتالم
__________ 

 . S/PV.7704 انظة (342)
 . S/PV.7938 انظة(343)
(344) S/2016/871 . 
(345) S/PV.7793 21ة )مجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة(  يفالصتتفح 19، الصتتفحة 

 )أنغتتو (  32 يفالصتتفحة. املتحتتدة( )التتو ايت 23 يفالصتتفحة )متتاليلاي( 
 )ريفمانيتتتتتتتتتتتتتتتا(  68 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة )ستتتتتتتتتتتتتتتدوفيويا(  59-58 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال

 93 يفالصتتتفحة )املغتتتةب(  86 يفالصتتتفحة ) تتتوغالايأ(  77 يفالصتتتفحة
 110 يفالصتفحة كتوراي(  )مجهوريتة 102 يفالصتفحة ليرتيت(  - ) يمتور

 . الرب غال() 110 يفالصفحة )أذر يجال( 
، األختةى املتحتدة األمتم أجهتلة متع ال النتات مت  امل دومتات مت  لدمليد (346)

 . الةا ع اجللء انظة

،  نأ اجملدتس مستائل ااثدتة يف موانرتة مفتوحتة، يفكتال 2017 أكتو ة
. يفأ تتةز (347)م ةيفضتا مديتتت  عةيتتة األمتتني ال تتام مت  املتتةأة يفالستتالم يفاألمتت 

املراركول احلاجة مىل مهنتاء ال وتف ضتد املتةأة، يفضتمال مستاءلة مة ك يتت 
يفضتتتتمال متتتتدم التستتتتامح مقالنتتتتا متتتتع ا ستتتتتغالل اجلوستتتتي متتتت  جانتتتتب 

يفخالل اجلدسة، استمع اجملدتس مىل محاقتة نتدمتها  .(348)المحفظة الس
اثدة فةيق املوظمات غ  احلكومية ال امل امل   ابملةأة يفالستالم يفاألمت ، 
التتتيت ستتتد ت العتتتوء مدتتتى أ يتتتة مارال املوظتتتور اجلوستتتام ابمت تتتاري م تتتدأ 
مت تتدا اجلوانتتب، مبتتا يف ذلتتك ضتتمال مرتتاركة نستتاء الرتت وب األصتتدية 

وحتتتتدرات متتتت  اجملمومتتتتات ال ةنيتتتتة يفغ ذتتتتا متتتت  األنديتتتتات يف يفالوستتتتاء امل
 .(349)ممديات  واء السالم يفال مديات السياسية األخةى

، أشتتتتتتار اجملدتتتتتتس  صتتتتتتورة 2017يف  2016يفختتتتتتالل متتتتتتامي  
متلايتتتتدة مىل املستتتتائل املت دعتتتتة ابملتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتت  يف مقتتتتار  وتتتتوا 
مديدة م  جديفل أممالت، يف وايفل يف نةارا ت قائفة يفاس ة م  التدا   

أحكتام  تتارة  2املتصدة خب ة املةأة يفالسالم يفاألم   يف تةا يف اجلتديفل 
ك العتتتتتتتتتتةارات. يفمدتتتتتتتتتتي يفجتتتتتتتتتتت اخلصتتتتتتتتتتوص، فتتتتتتتتتت ل اجملدتتتتتتتتتتس متتتتتتتتتت   دتتتتتتتتتت

مبراركة املةأة يف موتع نرتوب الولامتات يفحدهتا يفيف الرتؤيفل  قالب )أ(
ال امتتة يفاحلكتتم  )ب( امتتا مىل اختتتاذ  تتدا   ملكافحتتة ال وتتف اجلوستتي، 
مبا يف ذلك م  خالل رصد ال وف اجلوسي املتصل ابلولامات يفحتديدتت 

متتتتتتتة ك ي ال وتتتتتتتف اجلوستتتتتتتي  يفاإل تتتتتتتالغ موتتتتتتتت، يفكتتتتتتت لك مىل معاضتتتتتتتاة 
مىل   يتتتتتتتني مسترتتتتتتتاري  م ويتتتتتتتني حبمايتتتتتتتة املتتتتتتتةأة يفالرتتتتتتتؤيفل  امتتتتتتتا )ل(

اجلوستتتتانية  )ا( امتتتتا مىل ا  تتتتاع هنتتتتج جوستتتتام يف مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب 
يفالت تتةف ال ويتتف. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، أشتتار اجملدتتس، ختتالل الفتترتة 
نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مىل اويتتتتل التتتتربامج الوقويتتتتة يفالتمكتتتتني ا نتصتتتتااي 

 دمةأة يف العةارات املت دعة ابملةأة يفالسالم يفاألم .ل
__________ 

(347) S/2017/861 . 
(348) S/PV.8079 ،21 يفالصتتفحة املتحتتدة(  دكتتة)املم 20-18 الصتتفحات 

 35)مصتة(  يفالصتفحة  28)ايفلة  وليفيتا املت تداة العوميتات(  يفالصتفحة 
 ) ومتتتتتتا(   47 يفالصتتتتتتفحة )كولوم يتتتتتتا(  41 يفالصتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتال( 

 54 يفالصتتتفحة )ني تتتال(  51 يفالصتتتفحة )ليدتورتتتتاي (  48 يفالصتتتفحة
 )سويستتتتتتتتتتتتتتةا(  77 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )األرال(  62 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )كوتتتتتتتتتتتتتتدا( 

 89)مستتتةائيل(  يفالصتتتفحة  84)ليتوانيتتتا(  يفالصتتتفحة  83-82حتال يفالصتتتف
 96-95 يفالصتتتفحتال ) تتتوغالايأ(  94-92 يفالصتتتفحات )أيةلوتتتدا( 
 )ذولوتتتتتتدا(  100 يفالصتتتتتتفحة )ابكستتتتتتتال(  97 يفالصتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتاراي( 
 ) و ستتتتتتتتتتتتتتتتوا (  109 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتتتتتتتتدفاايفر(  101 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 . غال()الرب  126 يفالصفحة )كوستاريكا(  111 يفالصفحة

 . 11-8 الصفحات، نفست املةجع (349)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/PV.7704
https://undocs.org/ar/S/PV.7938
https://undocs.org/ar/S/2016/871
https://undocs.org/ar/S/PV.7793
https://undocs.org/ar/S/2017/861
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
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 1اجلديفل 
 اجللسات: املرأة والسالم واألمن

ستتتتتتتتتتتتتتتة اجلدحمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

 39 التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7658  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتارس  28
2016 

ايفر املتتةأة يف موتتع نرتتوب الولامتتات 
 يف أفةيعيا يفحدها

متارس  آذار/ 7م كةة شفوية مؤرختة 
موجهة مىل األمتني ال تام مت   2016

ال  ثتتتتة الدائمتتتتة ألنغتتتتتو  لتتتتدى األمتتتتتم 
 (S/2016/219املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  26 
 )أ(معواً 

ستتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتدموي  ممتتتتتتتتتتتتتتال 
، يفاملةانتتتتتتتتتب )ب(39 ابملتتتتتتتتتااة

التتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتي الةستتتتتتتتويل 
 لدى األمم املتحدة

 ،)ل(مجيع أمعاء اجملدتس
متتتتتتتدمواً ممتتتتتتتال  24يف 

، يفمجيتتتع )ا(37ابملتتتااة 
 املدموني  اآلخةي 

 

S/PV.7704  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  2

2016 

التصدي لالعار ابل رة يف حا ت 
 ال وف اجلوسي املتصل ابلولامات

 عةيتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام متتتتتتت  ال وتتتتتتتف 
اجلوستتتتتتتتتتتتتتتتي املتصتتتتتتتتتتتتتتتتل ابلولامتتتتتتتتتتتتتتتتات 

(S/2016/361) 
أاير/متتتتتتتتتتتتتتايو  27رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  2016
الدائم لفةنسا لدى األمم م  املمثل 
 (S/2016/496املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  33 
 )ه(معواً 

املمثدتتة اخلاصتتة لامتتني ال تتام 
امل ويتتتتتة ابل وتتتتتف اجلوستتتتتي يف 
حتتتتتتتتتتا ت الوتتتتتتتتتتلاع، يفاملعتتتتتتتتتتةرة 
اخلاصتتتتتتتتتتتة امل ويتتتتتتتتتتتة جبوانتتتتتتتتتتتب 
حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال لعتتتتتتتحااي 
ا عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداص، 

لوستتتتاء يفاألقفتتتتال، يفخباصتتتتة ا
يفاثدتتتتة فةيتتتتق املوظمتتتتات غتتتت  
احلكوميتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتل امل تتتتتتتتتت  
ابملتتتتتتتتتةأة يفالستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتت ، 
يف ئتتتتب رئتتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتتاا 
 األيفريفيب لدى األمم املتحدة

األمتتتتني ال تتتتام، يفمجيتتتتع 
، )يف(أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس

متتتتتتتدموا ممتتتتتتتال  32 يف
، يفمجيتتتع )ز(37ابملتتتااة 

 39 ابملااةاملتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموني  ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

 

S/PV.7717  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتت  15

2016 

     S/PRST/2016/9 

S/PV.7793  
  رتتتةي  األيفل/ 25

 2016أكتو ة 

  وفي  اخل ة املررتكة
 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املتتتتتتتتتةأة 

 (S/2016/822يفالسالم يفاألم  )
  رتتتتتتةي  األيفل/ 14رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة 

مىل األمتتتني موجَّهتتتة  2016أكتتتتو ة 
ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لالحتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/871) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  59  
 )ح(معوا

ستتتة متتدموي  ممتتال ابملتتااة 
، يفاملةانتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتدائم )ط(39

 لدكةسي الةسويل

األمتتتتني ال تتتتام، يفمجيتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 

ال متتتتتتتدموا ممتتتتتتت 57 يف
، يفمجيتتع )ي(37ابملتتااة 

 املدموني  اآلخةي 

 

S/PV.7938  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  15

2017 

 ال وف اجلوسي يف حا ت الولاع
 2017أاير/متتتايو  5رستتتالة مؤرختتتة 

موجهتتة مىل األمتتني ال تتام متت  العتتائم 
ابألممتتتتتتال ابلويا تتتتتتة لد  ثتتتتتتة الدائمتتتتتتة 

دى األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة أليفريفغتتتتتتواي لتتتتتتت
(S/2017/402) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  52 
 )ك(معوا

أر  ة متدموي  ممتال ابملتااة 
، يفاملةانتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتدائم )ل(39

 لدكةسي الةسويل

 ئتتتتتتب األمتتتتتتني ال تتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

ايفلتتة  49 ، يف)م(اجملدتتس
، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتع )ل(معتتتتتتتتتتتتتتتتوا

 املدموني  اآلخةي 

 

S/PV.8079  
  رتتتةي  األيفل/ 27

 2017أكتو ة 

الوفتتتتاء  ومتتتتد اخل تتتتة املت دعتتتتة ابملتتتتةأة 
يفالستتتتتتالم يفاألمتتتتتت : كفالتتتتتتة  وفيتتتتتت ذا 

 التام، مبا يف ذلك مراركة املةأة

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  67 
 )س(معوا

مثانيتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتدموي  ممتتتتتتتتتتتتتتال 
، يفاملةانتتتتتتتتتتتتب )ع(39 ابملتتتتتتتتتتتتااة

، التتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتي الةستتتتتتتويل
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتدائم لديفلتتتتتتتتتتتتتة 
 فدس ني لدى األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتتتتتتتتتع )ف(اجملدتتتتتتتتتتتس
املدموني 

 )ص(

 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املتتتتتتتتتةأة  
 (S/2017/861يفالسالم يفاألم  )
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ستتتتتتتتتتتتتتتة اجلدحمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

 39 التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

  رتتتتتتةي  األيفل/ 20رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة         
موجهتتتة مىل األمتتتني  2017أكتتتتو ة 

ال تتام متت  العائمتتة ابألممتتال ابلويا تتة 
لد  ثتتتة الدائمتتتة لفةنستتتا لتتتدى األمتتتم 

 (S/2017/889املتحدة )

     

        
اإلستالمية(، يفمي اليتا، يفالربازيتل، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف توغالايأ، يف ولوتدا، يفاتيدوتد، يف ةكيتا،  -مثيو يا، يفأسرتاليا، يفمسةائيل، يفمنديفنيسيا، يفميةال )مجهورية  )أ( 

 ا، يفالسويد، يفكازاخستال، يفكودا، يفاملغةب، يف مي يا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا.يفاجللائة، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفسدوفاكي
ئم لكيويتا يفرئتيس جلوتة  وتاء املديةة التوفي ية هليئة األمم املتحدة لدمسايفاة  ني اجلوسني يفاكني املةأة  يفاألمتني ال تام املستامد لدرتؤيفل السياستية  يفاملمثتل التدا )ب( 

لالحتاا األفةيعي لدى األمم املتحدة  يفاملديةة التوفي ية لر كة اكني املةأة يف جووب السواال  يف ئب رئيس يففتد ا حتتاا األيفريفيب  السالم  يفاملةانب الدائم
 لدى األمم املتحدة. 

 مثَّدت أنغو  يفزيةة شؤيفل األسةة يفالوهوت ابملةأة.  )ل( 
اإلستالمية( ابستم حةكتة  -اثل السويد ابسم  دتدال الرتمال األيفريفيب  يف كدتم اثنتل ميتةال )مجهوريتة  مثَّل كازاخستال  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. يف كدَّم )ا( 

  ددال مدم ا فياز. يفمل يُدل اثل كل م  جورجيا يفذوغاراي   يال. 
ا، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يفاتيدوتتد، األرجوتتتني، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيةلوتتدا، يفمي اليتت )ه( 

يفتتتوار، يف ةكيتتتا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفستتتةي  نكتتتا، يفالستتتواال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفكازاخستتتتال، يفكوتتتدا، يفكتتتوت ا
 ، يفذوغاراي، يفذولودا. يفكولوم يا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفنيج اي، يفاهلود

 أخ  اثال  ةكيا يفاجلمهورية ال ة ية السورية الكدمة أكثة م  مةة لإلا ء   يا ت مضافية.  )يف( 
  كدَّم اثل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريفيب. يفمل يُدل  اثل  وغالايأ   يال.  )ز( 
اإلستالمية(،  -مستتونيا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتة املتحتدة، يفمنديفنيستيا، يفأيفغوتدا، يفميتةال )مجهوريتة مثيو يا، يفأذر يجتال، يفاألرجوتتني، يفاألرال، يفأسترتاليا، يف  )ح( 

 يف وابغتتتتتتو،  يفأيةلوتتتتتتدا، يفمي اليتتتتتتا، يفابكستتتتتتتال، يفالربازيتتتتتتل، يفالرب غتتتتتتال، يف دجيكتتتتتتا، يف تتتتتتوغالايأ، يف ومتتتتتتا، يف و ستتتتتتوا ، يف ولوتتتتتتدا، يفاتيدوتتتتتتد، يف ةكيتتتتتتا، يف ةيويتتتتتتداا
ة، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، ليرتتتيت، يفاجللائتتت -يف يمتتتور 

اي، يفكوتتتتدا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتتواال، يفالستتتتويد، يفسويستتتتةا، يفشتتتتيدي، يفال تتتتةاق، يفغام يتتتتا، يفغوا يمتتتا ، يفالفد تتتتني، يففييتتتتت  م، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكم تتتتوا
 اريكا، يفكولوم يا، يفكيويا، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا.يفكوست

  “ةأةموظمتتتتة حتتتتتواء لتوميتتتتة املتتتتت”املتتتتديةة التوفي يتتتتة هليئتتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لدمستتتتتايفاة  تتتتني اجلوستتتتني يفاكتتتتتني املتتتتةأة  يفاملتتتتتديةة التوفي يتتتتة يفاملؤسستتتتة املرتتتتتاركة لتتتتت  )ط( 
(EVE Organization for Women Development   يف جووب السواال، نيا ة م  فةيتق املوظمتات غت  احلكوميتة ال امتل امل ت  ابملتةأة يفالستالم يفاألمت ،)

ال تام ملوظمتة حدتف مشتال األقدستي يفاملسترارة الةئيسية لدرؤيفل اجلوسانية يف الدائةة األيفريف ية لدرؤيفل اخلارجية اب حتاا األيفريفيب  يفاملمثدتة اخلاصتة لامتني 
 ثتتتة املةان تتة الدائمتتتة امل ويتتة  رتتتؤيفل املتتةأة يفالستتتالم يفاألمتت   يفمتتتدية مكتتتب األمتتتني ال تتام ملوظمتتتة األمتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب  يفالعائمتتة ابألممتتتال ابلويا تتة يف  

 لالحتاا األفةيعي لدى األمم املتحدة. 
ارجية  يفمثَّل السويد يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل كيويا أمني الرؤيفل السياسية يفالد دوماسية  وزارة اخلارجيتة  مثَّدت نيج اي يفزيةة الديفلة لدرؤيفل اخل )ي( 

ة ل كوتدا ابستم جممومتيفمثَّل الوةيفيج يفزية الديفلة  وزارة الرؤيفل اخلارجية. يف كدم اثل ليدتورتاي  ابسم سدوفيويا يفسويسةا يفليدتورتاي  يفالومستا  يف كدتم اثت
 أصدناء املةأة يفالسالم يفاألم . يفمل يُدل اثل كل م  اجللائة يفاهلود   يال. 

اإلستتتتالمية(، يفأيةلوتتتتدا، يفابكستتتتتال، يفالربازيتتتتل، يفالرب غتتتتال،  -األرجوتتتتتني، يفمستتتت انيا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  )ك( 
ستتوا ، يف ولوتتدا، يف تت يف، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف ومتتا، يف و 

 -يال )مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجي تتو ، يفريفانتتدا، يفالستتواال، يفسويستتةا، يفستت اليول، يفشتتيدي، يفغتتا ، يفغوا يمتتا ، يفالفد تتني، يففوتتليف 
يفمدتتتتديف،  ليفاريتتتة(، يفكةيفا يتتتتا، يفكم تتتتوااي، يفكوتتتتدا، يفكتتتتوت ايفتتتتوار، يفكوستتتتتاريكا، يفكولوم يتتتتا، يفليتوانيتتتتا، يفليدتورتتتتتاي ، يفمتتتتاليلاي، يفاملغتتتتةب، يفاملكستتتتيك،ال و 

 يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا. 
اجلوستتتي يف حتتتا ت الوتتتلاع يفاملسترتتتار اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام امل تتت  مبوتتتع اإلاباة يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتام يفاملمثتتتل اخلتتتاص لامتتتني ال تتتام ابلويا تتتة امل تتت  ابل وتتتف  )ل( 

جيتتة اب حتتتتاا األيفريفيب  اجلماميتتة  يفاملتتديةة التوفي يتتة ملوظمتتة قةيتتق املتتةأة لدجتتوء  يفاملسترتتارة الةئيستتية لدرتتؤيفل اجلوستتانية يف التتدائةة األيفريف يتتة لدرتتؤيفل اخلار 
 األمم املتحدة.  يفاملةانب الدائم لالحتاا األفةيعي لدى

 مثَّل السويد يفزيةذا لددفاع  يفمثَّل أيفريفغواي )رئيسة جمدس األم (  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )م( 
كدَّتتم اثتتل مثَّتتل املكستتيك  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل املت تتداة األقتتةاف يفحعتتوق اإلنستتال. يف كدتتم اثتتل كوتتدا ابستتم جممومتتة أصتتدناء املتتةأة يفالستتالم يفاألمتت   يف  )ل( 

 السويد ابسم آيسدودا يففودودا يفالوةيفيج. يفمل يُدل اثل كل م   و سوا  يفالفد ني يفكةيفا يا   يال. 
ل ة يتة املتحتدة، يفمنديفنيستيا، أذر يجال، يفاألرجوتني، يفاألرال، يفأرميويا، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمسةائيل، يفأفغانستال، يفمكواايفر، يفأل انيا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ا )س( 

 اإلستتالمية(، يفأيةلوتتدا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف ومتتا، يف و ستتوا ، يف تت يف، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف ةيويتتداا -ل )مجهوريتتة يفميتتةا

https://undocs.org/ar/S/2017/889
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يفجي تتتو ، يفريفانتتتدا، يف وابغتتتو، يف تتتونس، يفجامايكتتتا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، 
ال وليفاريتة(، يففييتت  -يفريفمانيا، يفسةي  نكا، يفالسدفاايفر، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفسويستةا، يفشتيدي، يفال تةاق، يفغوا يمتا ، يفالفد تني، يففوتليفيال )مجهوريتة 

كستتتيك، يفمدتتتديف، يفاملمدكتتتة ال ة يتتتة الستتت واية،  م، يفن تتتة، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا، يفكولوم يتتتا، يفالكويتتتت، يفكيويتتتا، يفليتوانيتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفاملغتتتةب، يفامل
 يف مي يا، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفني ال، يفنيج اي، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا. 

ل امتل امل ت  احلكوميتة ارئيسة مكتب األمني ال تام  يفاملتديةة التوفي يتة هليئتة األمتم املتحتدة لدمستايفاة  تني اجلوستني يفاكتني املتةأة  يفاثدتة فةيتق املوظمتات غت   )ع( 
لدرتؤيفل اخلارجيتة اب حتتاا  ابملةأة يفالسالم يفاألم   يفاألمني ال ام لدموظمة الديفليتة لدفةنكوفونيتة  يفاملسترتارة الةئيستية لدرتؤيفل اجلوستانية يف التدائةة األيفريف يتة

ممتتال ابلويا تتة يف   ثتتة املةان تتة الدائمتتة لالحتتتاا األفةيعتتي األيفريفيب  يفك تت ة املسترتتاري  لدرتتؤيفل اجلوستتانية يف موظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب  يفالعائمتتة ابأل
 لدى األمم املتحدة  يفموظف ا  صال املدم ملوظمة حدف مشال األقدسي لدى األمم املتحدة. 

 مثَّل السويد يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل أيفكةانيا  ئ ة رئيس يفزرائها لدتكامل األيفريفيب يفاأليفريفيب األقدسي. )ف( 
األستتتةة  يفمثَّتتل أملانيتتتا مثَّتتل غوا يمتتا  يفكولوم يتتتا يفزيةا تتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتتل مجهوريتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتة يفزيُةذتتا لدرتتتؤيفل اجلوستتانية يفشتتتؤيفل ال فتتل يف  ص() 

يفالستتالم يفاألمتت   يف كدمتتت اثندتتة مفتتوت احلكومتتة ا حتاايتتة لسياستتة حعتتوق اإلنستتال يفامل ونتتة اإلنستتانية. يف كدتتم اثتتل كوتتدا ابستتم جممومتتة أصتتدناء املتتةأة 
 ومتتا ابستتم أمعتتاء شتت كة ليتوانيتتا ابستتم مستتتونيا يف  فيتتا يفليتوانيتتا  يف كدَّتتم اثتتل الستتويد ابستتم آيستتدودا يفالتتدامنةك يفالستتويد يففودوتتدا يفالوتتةيفيج. يف كدَّمتتت اثدتتة 

  هورية كوراي يف ةكيا يفأسرتاليا(.)املكسيك يفمنديفنيسيا يفمج “ميكتا”األم  ال رةي  يف كدم اثل  ةكيا ابسم  ددال جممومة 
  2اجلديفل 

 األحكام ذات الصلة ابملرأة والسالم واألمن، حسب املوضو  وبند جدول األعمال
 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 مشاركة املرأة يف منع نشوب النزاعات وحلها    

األحكام اخلاصة ببلودان 
 ومناطق بعينها

 الفعةة السا  ة S/PRST/2016/5 احلالة يف الرةق األيفسط
 20 (2016) 2275العةار  احلالة يف الصومال

 42 (2016) 2297العةار   
 13 (2017) 2358العةار   
  S/PRST/2017/3 الفعةة اخلامسة 
 30يف  14 (2016) 2296العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 
 4 (2016) 2327العةار   
 16 (2017) 2352العةار   
 27يف  24يف ‘ 5’)ب(  15 (2017) 2363العةار   
  S/PRST/2017/4 الفعةة اخلامسة 
 2016كتانول الثام/يوتاية   19رسالتال مت ا عتتال مؤرختتال  

موجهتتتال مىل األمتتني ال تتام يفرئتتيس جمدتتس األمتت  متت  املمثدتتة 
 (S/2016/53الدائمة لكولوم يا لدى األمم املتحدة )

S/PRST/2017/6 الفعةة اخلامسة 

 52يف  18 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال 
 12 (2017) 2344العةار   
 26 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
 27يف  2 (2017) 2364العةار   
 ‘1’)أ(  34 (2016) 2301العةار  لوس ىاحلالة يف مجهورية أفةيعيا ا 
 1يف  8 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 )ه( 3 (2017) 2343العةار   يسايف -احلالة يف غيويا      
 27يف  14 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 3 (2017) 2359العةار   

 )ح( 30يف  22يف  21 (2016) 2282العةار   واء السالم يفاحلفاظ مديت اضيعيةاملسائل املو 
  S/PRST/2016/12 الفعةة التاس ة 
ميتتتتتتتة يفايفل الت تتتتتتايفل  تتتتتتتني األمتتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفاملوظمتتتتتتتات اإلندي 

 اإلنديمية مدى صول السالم يفاألم  الديفليني
S/PRST/2016/8 الفعةة الةا  ة مرةة 

الفعتتتتتتتتتةات الثالثتتتتتتتتتة يفاخلامستتتتتتتتتة  S/PRST/2016/9 املةأة يفالسالم يفاألم  
   ةيفالسا

 التزامات األطرا  احملددة واحملكومة آبجال امنية مبكافحة العنف اجلنسي
ببلودان  األحكام اخلاصة
 ومناطق بعينها

 30 (2016) 2296العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال
 27 (2017) 2363العةار  

 18 (2016) 2331العةار  سالم يفاألم  الديفلينيصول ال املسائل املواضيعية
 رصد العنف اجلنسي املرتبط ابلنزا  وحتليله واإلبالغ عنه

األحكام اخلاصة ببلودان 
 ومناطق بعينها

 29 (2016) 2262العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى
 ‘2’)ب(  33 (2016) 2301العةار  

 ‘1’ 50)ب( يف ‘ 1’ 35 (2016) 2277العةار  حلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقيةا 
 )ب(‘ 1’ 34 (2017) 2348العةار   
 27يف ‘ 2’)يف(  19 (2016) 2295ر العةا احلالة يف مايل 
 ‘2’)يف(  20 (2017) 2364العةار   
 30 (2016) 2296العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال 

 ‘2’)ب(  7 (2016) 2327العةار   
 ‘1’ 41يف  27 (2017) 2363العةار   
 8 (2016) 2333ر العةا احلالة يف ليرباي 

 18 (2016) 2331العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية
 انيةاملستشارون لشؤون محاية املرأة واملستشارون للشؤون اجلنس

األحكووام اخلاصووة ببلووودان 
 ومناطق بعينها

 )ه( 3 (2016) 2267العةار   يسايف -احلالة يف غيويا 
 )ه( 3 (2017) 2343العةار  

 38 (2016) 2277العةار  احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 39يف  37 (2017) 2348العةار   
 ‘3’)ل(  19 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
 ‘3’( )ل( 21) (2017) 2364العةار   

https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 30 (2016) 2296العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال     
 ‘1( ’)أ 7 (2016) 2327العةار   
 29 (2017) 2352العةار   
 27 (2017) 2363العةار   
 45يف ‘ 2’)أ(  33 (2016) 2301العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 5 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 

                         التدابري املتخذة ضد مرتكيب العنف اجلنسي
األحكووام اخلاصووة ببلووودان 

 ومناطق بعينها
 الفعةة الثالثة S/PRST/2017/4  عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال

 )ا( 9 (2016) 2290العةار  
 23 (2016) 2296العةار   
 29يف  25يف  23 (2016) 2327العةار   
 34يف  31يف  27 (2017) 2363 العةار  
 )ب( 13 (2016) 2262العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 48يف  21يف  19 (2016) 2301العةار   
 )ل( 17 (2017) 2339العةار   
  S/PRST/2017/5 الفعةاتل السا  ة يفاحلااية مرةة 
 51 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال 
 16يف  14يف  13 (2016) 2277العةار  احلالة فيما يت دق جبمهورية الكونغو الدميعةاقية 
 15يف  12)ه( يف  7 (2016) 2293العةار   
 38يف  14يف  11 (2017) 2348العةار   
 12يف  9 (2017) 2360العةار   
 10 (2016) 2294العةار  احلالة يف الرةق األيفسط 
 10 (2016) 2330العةار   
 10 (2017) 2361العةار   
 2 (2016) 2279العةار  يف  وريفندياحلالة  
 2 (2016) 2303العةار   
 36يف  27 (2016) 2295العةار  احلالة يف مايل 
 38يف  28 (2017) 2364العةار   
 13 (2016) 2300العةار  احلالة يف نربص 
 13 (2017) 2338العةار   
 31 (2016) 2313العةار  املسالة املت دعة هباييت 

https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 17 (2017) 2350العةار       
 ‘2’)ل(  11يف  9يف  3 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 
 13يف  1 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 
 14 (2017) 2351العةار  احلالة املت دعة ابلصحةاء الغة ية 
 20 (2017) 2358العةار  احلالة يف الصومال 

 الفعةة الثانية يفال رةيفل S/PRST/2016/2 صول السالم يفاألم  الديفليني املسائل املواضيعية
 12 (2016) 2331العةار   
األخ تتتار التتتيت هتتتتدا الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني متتت  جتتتةاء  

 األممال اإلرذا ية
S/PRST/2016/7 يفىلالفعةة األ 

  دور املرأة يف مكافحة اإلرهاب والتطر  العنيف 
األحكووام اخلاصووة ببلووودان 

 ومناطق بعينها
 22يف  14يف  11يف  8 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا

 30 يف
األخ تتتار التتتيت هتتتتدا الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني متتت  جتتتةاء  املسائل املواضيعية

 األممال اإلرذا ية
 )يف( 2 (2017) 2354العةار 

 الفعةة السااسة S/PRST/2016/9 أة يفالسالم يفاألم املة  
 18يف  15 يف 14يف  10يف  8 (2016) 2331العةار  صول السالم يفاألم  الديفليني 

  يل الربامج الوطنيةالتمكني االقتصادي للمرأة/متو 
األحكووام اخلاصووة ببلووودان 

 ومناطق بعينها
 ‘5’)ب(  15 (2017) 2363العةار   عارية األمني ال ام م  السواال يفجووب السواال

 52 (2016) 2274العةار  احلالة يف أفغانستال
 9 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 
 14 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا 

 الفعةة التاس ة S/PRST/2016/9 املةأة يفالسالم يفاألم  املسائل املواضيعية
   إشراك املرأة يف هياكل احلوكمة
األحكووام اخلاصووة ببلووودان 

 ومناطق بعينها
 52 (2016) 2274العةار   أفغانستالاحلالة يف

 10 (2017) 2344العةار  
 20 (2016) 2275العةار  احلالة يف الصومال 
 42 (2016) 2297العةار   
  S/PRST/2016/13 الفعةة السااسة 
 13 (2017) 2358العةار   
  S/PRST/2017/3 الفعةة اخلامسة 
 45 (2016) 2301العةار  احلالة يف مجهورية أفةيعيا الوس ى 
 1 (2016) 2333العةار  احلالة يف ليرباي 

https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
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 الفعةة العةار  ود جديفل األممال 
 14 (2017) 2349العةار  السالم يفاألم  يف أفةيعيا     
 الفعةة التاس ة S/PRST/2017/8 الة يف كوت ايفواراحل 

 الفعةة السااسة S/PRST/2016/9 املةأة يفالسالم يفاألم  املسائل املواضيعية
  

 واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابيةاألخطار اليت هتدد السالم  - 34
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد جمدتتتس األمتتت  مرتتتةيفل  

، يف مقتتار ال وتتد (350)جدستتة، مبتتا فيهتتا ثتتالل جدستتات رفي تتة املستتتوي
األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدا الستتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني متتتتت  جتتتتتةاء ”امل وتتتتول 

موهتا مبوجتب الفصتل  ، يفاختت  مثانيتة نتةارات، اثوتال“األممال اإلرذا ية
تتت ت (351)الستتتا ع متتت  امليثتتتاق ، يفأصتتتدرت ثالثتتتة  يتتتا ت رائستتتية. يفاختَّ

، يفكانتتتت (352)ثتتتالل متتت   دتتتك اجلدستتتات شتتتكل موانرتتتات مفتوحتتتة
، يفمعتتتدت ستتتت جدستتتات (353)موهتتتا جدستتتات محاقتتتة ممالميتتتة 11

. يفيتتتتةا يف اجلتتتتديفل أا ي مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  (354) ختتتتتاذ نتتتتةار
 لك م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج.اجلدسات، مبا يف ذ

 2017 يف 2016يفركتتتتتلت متتتتتدايف ت اجملدتتتتتس ختتتتتالل متتتتتامي  
مدتتتتتى جممومتتتتتة متوومتتتتتة متتتتت  املواضتتتتتيع، موهتتتتتا الت تتتتتايفل التتتتتديفيل يف جمتتتتتال 

 اجلتتتلاءات مكافحتتة اإلرذتتتاب، يفاملعتتا دول اإلرذتتتا يول األجانتتب، يف تتتدا  
املفةيفضتة مدتى  وظتيم الديفلتة اإلستالمية يف ال تةاق يفالرتام ) وظتيم الديفلتتة 

. يففيمتتا (355)اإلستتالمية، امل تتةيفف أيعتتا ابستتم اامتتأ( يف وظتتيم العامتتدة
يت دتتتتق هبتتتت ا ال وتتتتد، اجتمتتتتع اجملدتتتتس أليفل متتتتةة يف مقتتتتار ال وتتتتوا الفةميتتتتة 

أمتتتت  ” ، يف(356)“مكافحتتتتة خ تتتتاب اإلرذتتتتاب يفأيديولوجيا تتتتت”التاليتتتتة: 
الت تتتتتتتتايفل الععتتتتتتتتائي التتتتتتتتديفيل يف جمتتتتتتتتال مكافحتتتتتتتتة ” ، يف(357)“ال تتتتتتتت ال

__________ 

 . S/PV.7882 يف S/PV.7775 يف S/PV.7690 انظة (350)
 . (2017) 2396 يف (2017) 2368 العةارال (351)
 املستتتتتتتتتتتوى رفي تتتتتتتتتتيت جدستتتتتتتتتتتني كانتتتتتتتتتتتا اجلدستتتتتتتتتتات  دتتتتتتتتتتك متتتتتتتتتت  اثوتتتتتتتتتتتال (352)

 . (S/PV.7882 يف S/PV.7690 )انظة
 املستتتتتتتوى رفي تتتتتتة جدستتتتتتة كانتتتتتتت اجلدستتتتتتات  دتتتتتتك متتتتتت  يفاحتتتتتتدة جدستتتتتتة (353)

 . (S/PV.7775 )انظة
 م األيفل. لدمليد م  امل دومات م  شكل اجلدسات، انظة اجللء الثام، العس (354)
 مدتتتتتى  و تتتتوي   التتتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتتث العستتتتم، الستتتتتا ع اجلتتتتلء انظتتتتة (355)

 . “امليثاق م  41 لدمااة يففعاً  املتد ة، املسدحة العوة استددام
 . S/PV.7690 انظة (356)
 . S/PV.7775 انظة (357)

محايتتتة اهلياكتتتل األساستتتية احليويتتتة متتت  اهلجمتتتات ” ، يف(358)“اإلرذتتتاب
 . (360)“موع اإلرذا يني م  حيازة األسدحة” ، يف(359)“اإلرذا ية

يفركلت نةارات اجملدس خالل الفرتة نيد ا ست ةات مدى  دك  
مبكافحة خ اب اإلرذاب،  حظ اجملدس احلاجة  املسائل. ففيما يت دق

املدحتتتة مىل العيتتتام مدتتتى الصتتت يد ال تتتاملي ابلتصتتتدي ألنرتتت ة اجلمامتتتات 
يفهلتتت ا الغتتتةت، “. الدمايتتتة اإلرذا يتتتة”اإلرذا يتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك مكافحتتتة 

قدتتتب اجملدتتتس مىل جلوتتتة مكافحتتتة اإلرذتتتاب العيتتتام، يف  رتتتايفر يفثيتتتق متتتع 
ة اإلرذتتتاب يفغ ذتتتا متتت  ذيئتتتات األمتتتم املديةيتتتة التوفي يتتتة لدجوتتتة مكافحتتت

لوضتتع  2017املتحتتدة ذات الصتتدة،  تعتتدمي معتترتح حبدتتول نيستتال/أ ةيل 
مقتتار ايفيل شتتامل متت  أجتتل التصتتدي  ف اليتتة لدستت ل التتيت يستتتددم هبتتا 
 وظيم الديفلة اإلسالمية )اامأ(، يف وظيم العامتدة، يفمتا يتة  ط هبمتا مت  

رتتجيع يفحتفيتتل يفعويتتد أفتتةاا يفمجامتتات يفمؤسستتات يفكيتتا ت، خ تتاهبم لت
يفيف أمعتاب   متيم جلوتة مكافحتة  .(361)آخةي   ر كاب أممال مرذا ية

معرتحتتتتتا لوضتتتتتع مقتتتتتار ايفيل شتتتتتامل  2017اإلرذتتتتتاب يف نيستتتتتال/أ ةيل 
، رحب اجملدس ابإلقتار، يفأكتد أل مدتى (362)ملكافحة اخل اب اإلرذايب

ود  وفيت ي الديفل األمعاء يفمجيع كيا ت األمم املتحدة امل وية أل  ت ع م
فيهتتتا م تتتااأل الستتيااة يفالستتتالمة اإلنديميتتتة    تتض امل تتتااأل التوجيهيتتتة، مبتتا
  .(363)يفا ستعالل السياسي لدديفل

يففيمتتتتا يت دتتتتق امتتتت  ال تتتت ال، أمتتتتةب اجملدتتتتس متتتت  ندعتتتتت متتتت   
استتتمةار اجلمامتتتات اإلرذا يتتة يف الوظتتتة لد تتت ال املتتدم ابمت تتتاري ذتتتدفا 

__________ 

 . S/PV.7831 انظة (358)
 . S/PV.7882 انظة (359)
 . S/PV.8017 انظة (360)
(361) S/PRST/2016/6 ،مرةة يفالثالثة مرةة الثانية الفعةاتل . 
 جمدتس رئتيس مىل املوجهتة 2017 أ ةيل/نيسال 26 املؤرخة الةسالة انظة (362)

 1373 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة األمتتتتت  جمدتتتتتس جلوتتتتتة رئتتتتتيس متتتتت  األمتتتتت 
 . (S/2017/375) اإلرذاب مكافحة  رال (2001)

  .2 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2354 العةار (363)

https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7882
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7882
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7831
https://undocs.org/ar/S/PV.7882
https://undocs.org/ar/S/PV.8017
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/2017/375
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
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 مقتار موظمتة ال ت ال املتدم مغةاي  يفأذتاب جبميتع التديفل أل   متل يف
التتديفيل لكفالتتة استتت ةات م اي ذتتا األمويتتة الديفليتتة يف كييفهتتا متت  أجتتل 
التصتتدي  ف اليتتة لدد تتة التت ي يرتتكدت استتتهداف اإلرذتتا يني لد تت ال 
املتتدم، يفأل   تتلنز يف رتتجنع الت  يتتق الف تتال مل تتاي  املوظمتتة يفاارستتاهتا. 

ني موظمتة ال ت ال املتدم يفشجع اجملدس أيعتا مدتى استتمةار الت تايفل  ت
التتتتديفيل يفاملديةيتتتتتة التوفي يتتتتة لدجوتتتتتة مكافحتتتتة اإلرذتتتتتاب  رتتتتال حتديتتتتتد 

  .(364)الثغةات يفأيفجت الع ف املتصدة ام  ال  ال
يففيمتتتا يت دتتتق ابلت تتتايفل الععتتتائي، أذتتتاب اجملدتتتس ابلتتتديفل أل  

 ت اال امل دومات م  املعا دني اإلرذا يني األجانب يفغ ذم م  فةااى 
يني يفاملوظمتتتات اإلرذا يتتتة. يفأذتتتاب اجملدتتتس كتتت لك ابلتتتديفل أل اإلرذتتتا 

 وظتتتتتة يف خفتتتتتض ارجتتتتتة ستتتتتةية  يتتتتتا ت التهديتتتتتدات يفأل  تتتتتوفة  دتتتتتك 
يفلدتتتتتتتديفل امل ويتتتتتتتة األختتتتتتتةى  “لتتتتتتتتجهات الفتتتتتتتةز األماميتتتتتتتة”امل دومتتتتتتتات 

يفاملوظمتتتتتات الديفليتتتتتتة ذات الصتتتتتتدة مدتتتتتتى فتتتتتو ميتثتتتتتتل لدعتتتتتتانول التتتتتتديفيل 
ى ذلتك، امتا اجملدتس مجيتع يفالعوانني يفالسياستات الوقويتة. يفمتاليفة مدت

التتتتديفل مىل امتمتتتتاا سدستتتتدة متتتت  التتتتتدا   لتحستتتتني الت تتتتايفل الععتتتتائي 
التتتتتتديفيل يفالت تتتتتتايفل التتتتتتديفيل يف جمتتتتتتال منفتتتتتتاذ العتتتتتتانول، يفكتتتتتت لك   تتتتتتاال 

 .(365)املسامدة العانونية  رال اجلةائم املتصدة ابإلرذاب
يففيمتتا يت دتتق حبمايتتة اهلياكتتل األساستتية احليويتتة، ستتدم اجملدتتس  
مال ممكانيتتتة الت ويتتل مدتتتى اهلياكتتتل األساستتية احليويتتتة يفنتتتدرهتا ال ضتت

مدى التحمل يفمحايتها م  اهلجمات اإلرذا ية لتت أ يتة متلايتدة لامت  
التتوق  يفالستتالمة ال امتتة لدتتديفل امل ويتتة يفانتصتتااذا، فعتتال متت  ستتالمة 
ستتتتكاهنا يفرفتتتتاذهم. يفشتتتتجع اجملدتتتتس مجيتتتتع التتتتديفل مدتتتتى  تتتت ل جهتتتتوا 

ل موهتتا الت تتايفل التتديفيل، لدتوميتتة ابلتحتتدايت متعتتافةة يفموستتعة،  وستتائ
التتتتيت   ةحهتتتتا اهلجمتتتتات اإلرذا يتتتتة يفلتتتتلاياة اإلملتتتتام  تدتتتتك التحتتتتدايت 
يففهمهتتتا، متتت  أجتتتل حتستتتني التاذتتتب ملتتتا يستتتتهدف اهلياكتتتل األساستتتية 
احليوية م   دك اهلجمات  يفاما الديفل األمعتاء مىل الوظتة يف يفضتع 

اقة   تتتتةات اهلياكتتتتل أيف مواصتتتتدة حتستتتتني استتتترتا يجياهتا لدحتتتتد متتتت   تتتت
__________ 

 .10 يف 5، الفعةة السااسة م  الدي اجة، يفالفعةاتل (2016) 2309العةار  (364)
 . 15 يف 13 يف 5 يف 3 الفعةات، (2016) 2322 العةار (365)

األساستتتتتتتتتية احليويتتتتتتتتتة هلجمتتتتتتتتتتات مرذا يتتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتتتى أل  رتتتتتتتتتمل  دتتتتتتتتتتك 
ا ستتترتا يجيات، يف مجدتتتة أمتتتور،  عيتتتيم املدتتتاقة ذات الصتتتدة يفالتوميتتتة 
هبتتتتتتا، يفاختتتتتتتاذ  تتتتتتدا   لدتاذتتتتتتب، مبتتتتتتا يرتتتتتتمل املواجهتتتتتتة الف التتتتتتة لتدتتتتتتك 
اهلجمات، فعال م   رجيع ا ر عاء  عا دية الترتغيل ال يت  يف ماارة 

م  يفالت امل مع اآلاثر، يف يست  التفامتل الوتاجع  تني مجيتع اجلهتات األ
  .(366)امل وية اليت هلا ايفر يف ذلك

يففيمتتتتا يت دتتتتق مبوتتتتع اإلرذتتتتا يني متتتت  حيتتتتازة األستتتتدحة، أمتتتتاا  
توتع مجيتع ال ا (2001) 1373اجملدس  كيد ما نعى  تت يف نتةاري 

الديفل م   عدمي أي شكل مت  أشتكال التدمم، الصتةيح أيف العتم ، 
مىل الكيا ت أيف األشداص العال ني يف أممال مرذا ية، مبا يف ذلتك 
يفنتتف ممتتدااات األستتدحة. يفحتتث اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مدتتى اختتتاذ 
سدستتة متت  التتتدا  ، مدتتى الصتت يد التتوق ، لونتتف ممتتدااات األستتدحة 

  .(367)مىل اإلرذا يني
يفاختتتتت  اجملدتتتتس ابإلمجتتتتاع نتتتتةاري  مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتا ع متتتت   

امليثاق أكد فيهما م  جديد عميد األصول يفحظة السفة يفحظة  وريتد 
األسدحة اليت  تؤثة مدتى األفتةاا يفالكيتا ت املتدرجني يف نائمتة اجلتلاءات 

  (368)املفةيفضتتة مدتتى  وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية )اامتتأ( يف وظتتيم العامتتدة
التتتديفل األمعتتتتاء مىل اختتتتاذ املليتتتد متتتت  التتتتدا   املتصتتتدة ابملعتتتتا دني يفامتتتا 

اإلرذتتتتتتا يني األجانتتتتتتب يف جمتتتتتتا ت أمتتتتتت  احلتتتتتتديفا يف عاستتتتتتم امل دومتتتتتتات، 
يفالتدا   الععائية يفالت ايفل التديفيل، يفكت لك املالحعتة الععتائية يفالتاذيتل 

. يفمتتتتتدنا اجملدتتتتتس أيعتتتتتا يف يتتتتتة املديةيتتتتتة التوفي يتتتتتة (369)يفممتتتتتااة اإلامتتتتتال
 .(370)2021كانول األيفل/ايسمرب   31افحة اإلرذاب حم ملك

__________ 

 . 2يف  1، الفعةة ال اشةة م  الدي اجة يفالفعةاتل (2017) 2341العةار  (366)
  .6 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2370 العةار (367)
 . 1 الفعةة، (2017) 2368 العةار (368)
 اجملدتتتس نتتتةارات متتت  امل دومتتتات متتت  يفلدمليتتتد. (2017) 2396 العتتتةار (369)

مةجتتع املمارستتات، مدحتتق  انظتتة، األجانتتب اإلرذتتا يني ابملعتتا دني املت دعتتة
 . 32 العسم، األيفل اجللء، 2014-2015

 . 2 الفعةة، (2017) 2395 لعةارا (370)
 

 اجللسات: األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني من جراء األعمال اإلرهابية
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتة حم

 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها
التتتدموات ممتتتالً 

 37ابملااة 
 39التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتااة 

 املتكدمول يفغ ذا
 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل

 املمتو ول( - امل ارضول
       

S/PV.7618  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  9

2016 

ألمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام متتتتتتتتتت   عةيتتتتتتتتتتة ا
التهديتتد التت ي يرتتكدت  وظتتيم 
الديفلتتتتتة اإلستتتتتالمية يف ال تتتتتةاق 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل   
 السياسية

يفكيتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7618
https://undocs.org/ar/S/PV.7618
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتة حم
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

يفالرتتام ) وظتتيم اامتتأ( مدتتى        
الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، 
يفن تتتتتتاق اجلهتتتتتتوا التتتتتتيت   تتتتتت هلا 
األمتتتتم املتحتتتتدة اممتتتتاً لدتتتتديفل 
األمعتتتتتتاء يف مكافحتتتتتتة ذتتتتتتت ا 

 ( S/2016/92التهديد )
S/PV.7670 

 S/PV.7670 يف

(Resumption 1) 

نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  14
2016 

 مكافحة اإلرذاب 
 نيستتتتتتتتتال/ 1رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتتتة مىل  2016أ ةيتتتتتتتتتتتل 
ألمني ال ام م  املمثل الدائم ا

لدصتتتتني لتتتتدى األمتتتتم املتحتتتتدة 
(S/2016/306) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  45 
 )أ(معواً 

رئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب لتتدى 
األمتتتتم املتحتتتتتدة، يفاملةانتتتتب التتتتتدائم 
لالحتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتي لتتتتتتتدى األمتتتتتتتم 
املتحتتتدة، يفاملةانتتتب التتتدائم جلام تتتة 

يفل ال ة يتتتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتم التتتتتتتتتتتد
املتحدة، يفاملةانب الدائم لدكةستي 

 الةسويل لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتتتس، يفمجيتتتتع 

املدموني 
 )ب(

 

S/PV.7690  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  11

2016 

مكافحتتتتتتة خ تتتتتتاب اإلرذتتتتتتاب 
 يفأيديولوجيا ت 
أاير/متتتتتتتايو  4ة رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتت

موجهتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتني  2016
ال تتام متت  املمثتتل التتدائم ملصتتة 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/416) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  51 
 )ل(معوا

األمتتتتتتني ال تتتتتتام جملمتتتتتتع ال حتتتتتتول 
اإلستتتتتتالمية يف األزذتتتتتتة، يف ئتتتتتتب 
التتتتتتةئيس يف ئتتتتتتب رئتتتتتتيس التتتتتتدائةة 

مايكةيفستتتوفت، العانونيتتتة لرتتتةكة 
يفاألميوتتة ال امتتة لدتتدائةة األيفريف يتتة 
لدرتتتتتتتتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب، يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدية الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 
السياستتتتتتتتتتية لدموظمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة 
لدفةنكوفونيتتتتتتة، يفاملةانتتتتتتب التتتتتتدائم 
جلام تتتة التتتديفل ال ة يتتتة، يفاملةانتتتب 
التتتتتتتتتتتتتدائم لدكةستتتتتتتتتتتتتي الةستتتتتتتتتتتتتويل، 
يفاملةانتتتب التتتدائم لديفلتتتة فدستتت ني 

 لدى األمم املتحدة

متتتتتتتتتني  ئتتتتتتتتتب األ
ال تتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتاء جمدتتتتتتس 

، يفمجيع )ا(األم 
 )ه(املدموي 

S/PRST/2016/6 

S/PV.7692  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  13

2016 

     S/PRST/2016/7 

S/PV.7708  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  8

2016 

 عةيتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام متتتتتتتتتت  
التهديتتد التت ي ُيرتتكندت  وظتتيم 
الديفلتتتتتة اإلستتتتتالمية يف ال تتتتتةاق 
يفالرتتام ) وظتتيم اامتتأ( مدتتى 
الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، 
يفن تتتتتتاق اجلهتتتتتتوا التتتتتتيت   تتتتتت هلا 

دة اممتتتتاً لدتتتتديفل األمتتتتم املتحتتتت
األمعتتتتتتاء يف مكافحتتتتتتة ذتتتتتتت ا 

 ( S/2016/501التهديد )

ال تتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل يفكيتتتتتتل األمتتتتتتتني   
 السياسية

معو يفاحد م  
أمعتتتتاء اجملدتتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(، 
يفيفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني 
ال تتتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

 

S/PV.7775  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 22

 2016س تمرب 

 أم  ال  ال 
 أيدتتتتتتتتول/ 16رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

موجهتتتتتتة مىل  2016ستتتتتت تمرب 
املمثل الدائم األمني ال ام م  

لويوزيدودا لتدى األمتم املتحتدة 
(S/2016/791) 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتت    37معتتتتتتدَّ
 )يف(ايفلتتتتتتتة معتتتتتتتتوا

(S/2016/797) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  27
 )ز(معوا

األمتتتتتني ال تتتتتام ملوظمتتتتتة ال تتتتت ال 
 لديفيل )اإليكايف(املدم ا

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ح(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفاألمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
 لإليكايف

 (2016) 2309العةار 
15-0-0 

S/PV.7791  
  رتتتةي  األيفل/ 13

 2016أكتو ة 

 تتتتام التعةيتتتتة الثالتتتتث لامتتتتني ال
متتتتت  التهديتتتتتد التتتتت ي يرتتتتتكدت 
 وظتتتتتتيم الديفلتتتتتتة اإلستتتتتتالمية يف 
ال تةاق يفالرتتام )اامتتأ( مدتتى 
الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، 
يفن تتتتتتاق اجلهتتتتتتوا التتتتتتيت   تتتتتت هلا 

ال تتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل  يفكيتتتتتتل األمتتتتتتتني  
 السياسية

معو يفاحد م  
أمعتتتتاء اجملدتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
يفيفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني 
ال تتتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

 

https://undocs.org/ar/S/2016/92
https://undocs.org/ar/S/PV.7670
https://undocs.org/ar/S/PV.7670
https://undocs.org/ar/S/PV.7670%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7670%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7670%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/2016/306
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/2016/416
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/PV.7692
https://undocs.org/ar/S/PV.7692
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/PV.7708
https://undocs.org/ar/S/PV.7708
https://undocs.org/ar/S/2016/501
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/2016/791
https://undocs.org/ar/S/2016/797
https://undocs.org/ar/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7791
https://undocs.org/ar/S/PV.7791
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتة حم
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

األمتتتتم املتحتتتتدة اممتتتتا لدتتتتديفل        
األمعتتتتتتاء يف مكافحتتتتتتة ذتتتتتتت ا 

 (S/2016/830التهديد )
S/PV.7831  

 كتتتتتانول األيفل/  12
 2016ايسمرب 

الت تتتتايفل الععتتتتائي التتتتتديفيل يف 
 جمال مكافحة اإلرذاب 

كتتتتتتتتتتتتتتتانول   2رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتة  2016/ايستتمرب األيفل

مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتل 
التتتتتتتدائم إلستتتتتتت انيا لتتتتتتتدى األمتتتتتتتم 

 (S/2016/1030املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتت    51معتتتتتتدَّ
 )ط(ايفلتتتتتتة معتتتتتتوا

(S/2016/1047) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  39
 )ي(امعو 

املتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتت ي لدمديةيتتتتتتتتتتتتة 
التوفي يتتتتتة ملكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب، 
يف ئ تتتتة متتتتدية الويا تتتتة ال امتتتتة يف  
كيويتتتتتتتتتتتتا، يفاألمتتتتتتتتتتتتني التوفيتتتتتتتتتتتت ي 
لدم هتد التديفيل لد دالتة يفستيااة 

 العانول

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ك(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال يفمجيتتع املتتدموني  
 39 ابملااة

 (2016) 2322العةار 
15-0-0 

S/PV.7877  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  7

2017 

 عةيتتة األمتتني ال تتام الةا تتع متت  
التهديتتد التت ي ُيرتتكندت  وظتتيم 
الديفلتتتتتة اإلستتتتتالمية يف ال تتتتتةاق 
يفالرتتتتتتتتتام )اامتتتتتتتتتأ( لدستتتتتتتتتالم 
يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، يفن تتتتتتتتتاق 

ألمتتتتتتتتم اجلهتتتتتتتتوا التتتتتتتتيت   تتتتتتتت هلا ا
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة اممتتتتتتتتتتتتتتتاً لدتتتتتتتتتتتتتتتديفل 
األمعتتتتتتاء يف مكافحتتتتتتة ذتتتتتتت ا 

 ( S/2017/97التهديد )

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل   
 السياسية

معتتتتتتتتتتتوال متتتتتتتتتتت  
أمعتتتتاء اجملدتتتتتس 
) وليفيتتتتتا )ايفلتتتتتة 

املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة  -
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات( 
يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي(، 
يفيفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني 
ال تتتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

 

S/PV.7882  
شتتتتتتتتتتت اط/فرباية  13

2017 

محايتتتتتتتتتتة اهلياكتتتتتتتتتتل األساستتتتتتتتتتية 
احليويتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتت  اهلجمتتتتتتتتتتتتتتات 

 اإلرذا ية
شتت اط/فرباية  1رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتني  2017
ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتدائم 
أليفكةانيتتا لتتدى األمتتم املتحتتدة 

(S/2017/104) 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتت    47معتتتتتتدَّ
 )ل(ايفلتتتتتتتة معتتتتتتتوا

(S/2017/119) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50
 )م(معوا

رئتتتتتيس مكتتتتتتب األمتتتتتني ال تتتتتام، 
يفاألمتتني ال تتام لدموظمتتة الديفليتتة 

، )ل(لدرةقة اجلوائية )اإلنرت تول(
يف ئتتتتتتتب املتتتتتتتدية ال تتتتتتتام ملوظمتتتتتتتة 
حظتتتتتتتة األستتتتتتتدحة الكيميائيتتتتتتتتة، 
 يفاملسترار اخلاص لامني ال تام
لدموظمة ال حةيتة الديفليتة  رتال 
األمتت  ال حتتةي يفالتيستت ، يفك تت  
مسترتاري شتؤيفل ال دتوم يفمتدم 
ا نترتتتتتتتار يف مؤسستتتتتتتة التتتتتتتدفاع 
م  التدميعةاقيات، يفرئتيس يففتد 
ا حتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريفيب، يفموظتتتتتتتتتتتتتف 
ا  صتتتال املتتتدم ملوظمتتتة حدتتتف 
مشتتتتتتال األقدستتتتتتي لتتتتتتدى األمتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتدائم 

 لدكةسي الةسويل

عتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتع أم
 ،)س(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

متتتتتتتتتتتتتدمواً  31 يف
ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 

، )ع(37 ابملتتتتتتااة
 اآلخةي يفمجيتتع املتتدموني  

 (2017) 2341العةار 
15-0-0 

S/PV.7949  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24

2017 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتت    63معتتتتتتدَّ
 )ف(ايفلتتتتتة معتتتتتوا

(S/2017/443) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50
 )ص(معوا

ستتتتتتتتتتتتتتتتت  ة متتتتتتتتتتتتتتتتت   
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ق(اجملدس

 (2017) 2354العةار 
15-0-0 

S/PV.7962  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  8

2017 

 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام اخلتتتتامس 
متتتتت  التهديتتتتتد التتتتت ي ُيرتتتتتكندت 
 وظتتتتتتيم الديفلتتتتتتة اإلستتتتتتالمية يف 
ال تتتتتتتتتتةاق يفالرتتتتتتتتتتتام )اامتتتتتتتتتتتأ( 
لدسالم يفاألم  التديفليني يفمت  
ن تتتتتتتاق اجلهتتتتتتتوا التتتتتتتيت   تتتتتتت هلا 
األمتتتتم املتحتتتتدة اممتتتتاً لدتتتتديفل 
األمعتتتتتتاء يف مكافحتتتتتتة ذتتتتتتت ا 

 ( S/2017/467التهديد )

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتام لدرتتتتتتتؤيفل   
 السياسية

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
يفيفكيتتتتل  اجملدتتتتس،

األمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 
لدرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل 

 السياسية

 

https://undocs.org/ar/S/2016/830
https://undocs.org/ar/S/PV.7831
https://undocs.org/ar/S/PV.7831
https://undocs.org/ar/S/2016/1030
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتتتتتة حم
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتالً ابملتتتتتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8007  

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  20
2017 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتت    10معتتتتتتدَّ
 )ر(ايفل أمعتتتتتتتتتتاء

(S/2017/615) 

معتتتتواً متتتت   11  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 ) (اجملدس

  (2017) 2368العةار 
15-0-0  

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.8017  

آب/أغستتتتتتتتتتت س  2
2017 

موتتتتتتع اإلرذتتتتتتا يني متتتتتت  حيتتتتتتازة 
 األسدحة

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار 
م متت  مصتتة  معتتدَّ

(S/2017/659) 

املتتتدية التوفيتتت ي ملكتتتتب األمتتتم  
املتحتتتتتتتتتتدة امل تتتتتتتتتت  ابملدتتتتتتتتتتدرات 

، يفاملوظتتتف املستتتؤيفل )ت(يفاجلةميتتة
م  مكتب مكافحة اإلرذاب، 
يفاملتتتتتتتتتتتتدية التوفيتتتتتتتتتتتت ي ابلويا تتتتتتتتتتتتتة 
لدمديةيتتتتتتتتة التوفي يتتتتتتتتة ملكافحتتتتتتتتة 
اإلرذتتتتتتتتتتاب، يفاملمثتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتاص 

 لإلنرت ول لدى األمم املتحدة

يتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء مج
اجملدتتتتس، يفمجيتتتتع 

 املدموني 

  (2017) 2370العةار 
15-0-0 

S/PV.8029  
آب/أغستت س  24

2017 

     S/PRST/2017/15 

S/PV.8057  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 27

 2017س تمرب 

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء  األمني ال ام لإليكايف   أم  ال  ال
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفاألمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
 لإليكايف

 

S/PV.8059  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 28

 2017س تمرب 

يفكيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام، مكتتتتتتتب    
مكافحتتتتتتتة اإلرذتتتتتتتاب يفاملوظتتتتتتتف 
املستتتؤيفل متتت  املديةيتتتة التوفي يتتتة 

 ملكافحة اإلرذاب

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8116  
  رتتةي  الثتتام/ 28

 2017نوفمرب 

كيتتتتتتل األمتتتتتتني ال تتتتتتام، مكتتتتتتتب يف    املعا دول اإلرذا يول األجانب
مكافحتتتتتتتتة اإلرذتتتتتتتتاب  يفاملتتتتتتتتدية 
التوفيتتتتتتت ي لدمديةيتتتتتتتة التوفي يتتتتتتتة 

 ملكافحة اإلرذاب

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، ) (اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8146  
 كتتتتتانول األيفل/  21

 2017ايسمرب 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتت    10معتتتتتتدَّ
  )ذ(ايفل أمعاء

(S/2017/1076) 

ثالثتتتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتتتت    
أمعتتتتاء اجملدتتتتتس 
)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
الةيفستتتتي يفمصتتتتة 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة(

 (2017) 2395العةار 
15-0-0 

S/PV.8148  
 كتتتتتانول األيفل/  21

 2017ايسمرب 

مرتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتةار  
م متتتتتت    66معتتتتتتدَّ
 )ت(ايفلتتتتة معتتتتتوا

(S/2017/1051) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  55
 أ( )أمعواً 

معتتتتواً متتتت   11 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ب ب(اجملدس

  (2017) 2396العةار 
15-0-0 
 مبوجب الفصل السا ع( )اختا 

 
اإلستتتتالمية(، يفمي اليتتتتا، يفابكستتتتتال، يفالربازيتتتتل،  -مثيو يتتتتا، يفاألرجوتتتتتني، يفاألرال، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  )أ( 

ستتورية، يفمجهوريتتتة كتتوراي، يفجوتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتا، يفريفمانيتتتا، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف ولوتتتدا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتتونس، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتة ال
غتةب، يفاملكستيك، يفسةي  نكا، يفسوغافورة، يفالسويد، يفسويسةا، يفال ةاق، يفالفد تني، يفن تة، يفكازاخستتال، يفكم توااي، يفكوتدا، يفكتواب، يفكولوم يتا، يفكيويتا، يفامل

 اراي، يفذولودا. يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفنيكاراغوا، يفاهلود، يفذوغ
 اإلسالمية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز.  - كدَّم اثل السويد ابسم  ددال الرمال األيفريفيب  يف كدم اثنل ميةال )مجهورية  )ب( 
اإلستتالمية(، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا،  -هوريتتة األرجوتتتني، يفاألرال، يفأستترتاليا، يفمستتةائيل، يفأفغانستتتال، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفمنديفنيستتيا، يفميتتةال )مج )ل( 

الستورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفابكستال، يفال حةي ، يفالربازيل، يف دجيكا، يف وغالايأ، يف ولوتدا، يف ت يف، يفاتيدوتد، يف ةكيتا، يف تونس، يفاجل تل األستوا، يفاجلمهوريتة ال ة يتة 
الستتويد، يفالصتتومال، يفال تةاق، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتال، يفكم تتوااي، يفكوتتدا، يفكتتواب، يفجوتوب أفةيعيتتا، يفجورجيتتا، يفجي تو ، يفالتتدامنةك، يفستتدوفيويا، يفالستواال، يف 

 دا. يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يفالكويت، يفكيويا، يفاملغةب، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفميامنار، يفالوةيفيج، يفذاييت، يفاهلود، يفذولو
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يفمثَّتتتل اليتتتاابل يفمتتتاليلاي  ئ تتتا يفزيةيهمتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة  يفمثَّتتتل مستتت انيا  ئتتتب يفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة  مثَّتتتل مصتتتة يفنيوزيدوتتتدا يفزيةاذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة  )ا( 
 يفالت ايفل  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس. 

مثَّل األرجوتني يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل ال  ااة  يفمثَّل الصومال يفزيةذا لدرتؤيفل اخلارجيتة مثَّل آيسدودا يفذولودا يفالوةيفيج يفزراؤذا لدرؤيفل اخلارجية  يف  )ه( 
اخلارجية. يف كدم اثنل  يف رجيع ا ستثمار  يفمثَّل مي اليا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل مدديف يفزية خارجيتها  يفمثَّل الدامنةك يفزية الديفلة لدسياسة

 ة الت ايفل اإلسالمي  يف كدم اثل اتيدود ابسم را  ة أمم جووب شةق آسيا. الكويت ابسم موظم
، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، مستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأنغتتتو ، يفأيفريفغتتتواي، يفأيةلوتتتدا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتا )يف( 

ا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يففةنستتا، يففودوتتدا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتت
 يفليتوانيا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. 

لودا، يفمي اليتا، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمجهوريتة كتوراي، يفالتدامنةك، يفريفمانيتا، أسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأية  )ز( 
  يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفسوغافورة، يفالسويد، يفسويسةا، يففودودا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفالوةيفيج، يفذوغاراي، يفذولودا.

مثَّل الستوغال يفزيةذتا ل ماليلاي يفنيوزيدودا يفأيفكةانيا يفزراؤذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثنل املمدكة املتحدة يفزية خارجيتها لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث  يف مثَّ  )ح( 
ايت املتحتدة يفزيتة األمت  التوق   يفمثَّتل لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل السوغاليني يف اخلارل  يفمثَّتل مست انيا  ئتب يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل  يفمثَّتل التو 

 فةنسا يفزية ال يئة يفال انة يفالرؤيفل ال حةية. 
ال، يف دجيكا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، مس انيا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفاب يف، يفالرب غ )ط( 

ستوغال، س، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفاجلمهورية الديفميويكية، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا، يفالتدامنةك، يفستدوفاكيا، يفاليف ةكيا، يف ون
يفمتتاليلاي، يفمصتتة،  يفالستتويد، يفصتتة يا، يفال تتةاق، يففةنستتا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يفكيويتتا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفمال تتة،

 يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. 
 ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، مستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف  )ي( 

ةاق، يففودوتتتدا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفاجلمهوريتتتة الديفميويكيتتتة، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفالتتتدامنةك، يفستتتدوفاكيا، يفالستتتويد، يفصتتتة يا، يفال تتت
 ب، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. يفنربص، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملغة 

 مثَّل مس انيا يفزية ال دل. )ك( 
ا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، مستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتت )ل( 

ا،  ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولتديففا، يفجورجيتا، يفالتدامنةك، يفريفمانيتيف دغاراي، يف ولودا، يف 
متاليلاي، يفاملمدكتة ، يف يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالستويد، يفشتيدي، يفصتة يا، يفال تةاق، يففةنستا، يففودوتدا، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفمال تة

 املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.
ية(، يفآيستدودا، يفابكستتال، اإلستالم - األرجوتني، يفاألرال، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأفغانستال، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة يتة املتحتدة، يفميتةال )مجهوريتة )م( 

ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة معتتديفنيا يفالربازيتتل، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف تتوغالايأ، يف ولوتتدا، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجللائتتة، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفاجلمهوريتتة ال 
ال وليفاريتة(، يففودوتدا، يفكةيفا يتا،  -يا، يفستدوفيويا، يفشتيدي، يفال تةاق، يففوتليفيال )مجهوريتة اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفالتدامنةك، يفريفمانيتا، يفستدوفاك

 ، يفذولودا.يفكودا، يفكواب، يفكولوم يا، يفالكويت، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفماليلاي، يفاملغةب، يفمدديف، يفنيوزيدودا، يفذاييت، يفاهلود
 اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  ليول.شارك األمني ال ام لإلنرت ول يف  )ل( 
 ئب أمني جمدتس األمت  يف  مثَّل أيفكةانيا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثنل مي اليا يفكيل يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل فيها  يفمثَّل كازاخستال  )س( 

 كازاخستال.
ال وليفاريتة( ابستم حةكتة  دتدال متدم ا فيتاز. يفمل يُتدل   يتال اثتل كتل مت  مست انيا،  -ثنتل فوتليفيال )مجهوريتة مثَّل مستونيا يفزيةذا لدرتؤيفل اخلارجيتة. يف كدتم ا )ع( 

 عا، يفمجهوريتة مولتديففا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفآيسدودا، يف دغاراي، يفاجل تل األستوا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا
 ا، يفالدامنةك، يفسدوفيويا، يفشيدي، يففودودا، يفكةيفا يا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفنيوزيدودا.يفجورجي

يةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، ا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفاألرال، يفمريتترتاي، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيفريفغتتواي، يفأ )ف( 
املت تتداة العوميتتات(، يف تت يف، يف تتيالريفس، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل  -ي ، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يف ولوتتدا، يف وليفيتتا )ايفلتتة يفال حتتة 

يويا، يفالستوغال، يفالستويد، األسوا، يفمجهورية كوراي، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية ستا عا، يفجي تو ، يفالتدامنةك، يفريفمانيتا، يفالستدفاايفر، يفستدوفاكيا، يفستدوف
ليلاي، يفمصتة، يفشيدي، يفصة يا، يفال ةاق، يففةنسا، يفنتربص، يفن تة، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكتوت ايفتوار، يفكيويتا، يفل وتال، يفلكستمربغ، يفلي يتا، يفمال تة، يفمتا

 وغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل.يفاملغةب، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذ
يف دجيكتا، يف دغتاراي، يفال وستوة  األرال، يفمريرتاي، يفمستونيا، يفمستةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتة املتحتدة، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفال حتةي ، يفالرب غتال، )ص( 

، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفجي تتتو ، يفالتتتدامنةك، يفاهلةستتتك، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف تتتيالريفس، يف ةكيتتتا
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ربغ، يفلي يتتا، يفريفمانيتتا، يفالستتدفاايفر، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفشتتيدي، يفصتتة يا، يفال تتةاق، يفنتتربص، يفن تتة، يفكةيفا يتتا، يفكتتوت ايفتتوار، يفكيويتتا، يفل وتتال، يفلكستتم
 غةب، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. يفمال ة، يفماليلاي، يفامل

 ا حتاا الةيفسي، يفمثيو يا، يفأيفريفغواي، يفالسوغال، يفالسويد، يفكازاخستال، يفمصة. )ق( 
 مدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مثيو يا، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفامل )ر( 
 ا حتاا الةيفسي، يفمثيو يا، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يفالصني، يففةنسا، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  ) ( 
 م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  فييوا. شارك املدية التوفي ي ملكتب األمم املتحدة امل   ابملددرات يفاجلةمية يف اجلدسة  )ت( 
 .(2001) 1373 كدَّم اثل مصة  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممالً ابلعةار  )ل( 
 .(2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 كدَّم اثل كازاخستال  كدم  صفتت رئيس الدجوة ال امدة مبوجب العةارات  ) (  
 يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، )ذ( 
يتا، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتا، مثيو يا، يفمريرتاي، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة يتة املتحتدة، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةان )ت( 

كتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا يفال حتتتةي ، يفالرب غتتتال، يف دجي
 فيويا، يفستوغافورة،اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفالدامنةك، يفريفاندا، يفريفمانيا، يفساموا، يفسال ماريوو، يفسةي  نكتا، يفستدوفاكيا، يفستدو 

ليتوانيتتتتتا، يفالستتتتتوغال، يفالستتتتتويد، يفسويستتتتتةا، يفصتتتتتة يا، يففةنستتتتتا، يففودوتتتتتدا، يفن تتتتتة، يفكازاخستتتتتتال، يفكةيفا يتتتتتا، يفكوتتتتتدا، يفكيويتتتتتا، يف  فيتتتتتا، يفلكستتتتتمربغ، يفليتتتتترباي، يف 
لومستتتا، يفذوغتتتاراي، املوحتتتدة(، يفالوتتتةيفيج، يفا -يفليدتورتتتاي ، يفمال تتتة، يفاملغتتتةب، يفاملكستتتيك، يفمدتتديف، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفموغوليتتتا، يفميكةيفنيتتلاي )يف ايت 

 يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. 
، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، مريرتاي، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفال حتةي  )أ أ( 

ل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتت
دوتتدا، يفن تتة، يفجورجيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يفستتاموا، يفستتال متتاريوو، يفستتةي  نكتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفسويستتةا، يفصتتة يا، يففو

 -يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليترباي، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يفمدتديف، يفموغوليتا، يفميكةيفنيتلاي )يف ايت يفكةيفا يا، يفكودا، 
 املوحدة(، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا. 

 يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. ا حتاا الةيفسي، يفأيفريفغواي، يفمي اليا، يفالسويد، يفالصني، يففةنسا، يفكازاخستال، )ب ب( 
 

 اإلحاطات اإلعالمية - 35
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   

جدسات محاقة ممالمية غ  مة   تة ار  اقتا صتةجا اي  وتد حمتدَّا  10
متت  ال وتتوا امل ةيفضتتتة مديتتت. يفيتتتةا يف اجلتتدايفل أا ي مليتتتد متت  امل دومتتتات 

 دسات، مبا يف ذلك م دومات م  املراركني يفاملتكدمني.م  اجل
، معدت أر ع م   دتك اجلدستات 2017-2016يفيف الفرتة  

محاقتتتتتات ممالميتتتتتة يعتتتتتدن مها رؤستتتتتاء اهليئتتتتتات ”يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول 
يفيف هنايتتتتة كتتتتل متتتت  الستتتتوتني، استتتتتمع “. الفةميتتتتة التا  تتتتة جملدتتتتس األمتتتت 
ة نتتتتدمها رؤستتتتاء اهليئتتتتات الفةميتتتتة املوتهيتتتتة اجملدتتتتس مىل محاقتتتتات ممالميتتتت

يفركتتتلت مدتتتى ممتتتل الدجتتتال امل ويتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك كرتتتف  (371)يف يتتتتهم
يفموتتتتتع انترتتتتتار اامتتتتتأ يف وظتتتتتيم العامتتتتتدة يفاجلمامتتتتتات املوتستتتتت ة مليهمتتتتتا، 
يفكتت لك يفنتتف  تتدفق املعتتا دني اإلرذتتا يني األجانتتب يفموتتع اإلرذتتا يني متت  

نتتدم الةؤستتاء أيعتتا محاقتتات حيتتازة أيف انتتتال أستتدحة التتدمار الرتتامل. يف 
 .(372)مىل اجملدس  رال الت ايفل  ني كل م  الدجال يفأفةنة اخلرباء

__________ 

(371) S/PV.7845 يف S/PV.8127. 
(372) S/PV.7686 يف S/PV.7936. 

محاقتتتتة ”يفُمعتتتتدت جدستتتتتا محاقتتتتة يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول  
. “ممالميتتتة يعتتتدمها التتتةئيس احلتتتايل ملوظمتتتة األمتتت  يفالت تتتايفل يف أيفريفاب

مالميتتة يفنتتدم التتةئيس احلتتايل ملوظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب محاقتتة م
مىل اجملدتتس  رتتال احلالتتة يف أيفكةانيتتا يفاملوتتاقق احملي تتة هبتتا، مبتتا يف ذلتتك 
ممتتتتل   ثتتتتة الةصتتتتد اخلاصتتتتة التا  تتتتة ملوظمتتتتة األمتتتت  يفالت تتتتايفل يف أيفريفاب 
 رتتال يفنتتف التصتت يد ال ستتكةي يفالستتحب اجللئتتي لاستتدحة، يف رتتال 
أنرتت ة موظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب يف جمتتال حتتل الولامتتات التتيت 

 أمدذا يف املو عة، يف رال   ايفهنا مع األمم املتحدة.  قال
، ندم يفكيل األمتني ال تام لدرتؤيفل اإلنستانية 2017يفيف مام  

يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل محاقتة مىل اجملدتس  رتال املستائل 
اإلنستتانية ذات ال تتا ع ال تتا ة لدحتتديفا، يفمعتتد مفتتوت األمتتم املتحتتدة 

اقتتتتة  رتتتتال حتةكتتتتات الالجئتتتتني الستتتتامي لرتتتتؤيفل الالجئتتتتني جدستتتتة مح
الواس ة الو اق يفالوليفح اجلمامي يف مجيتع املوتاقق مت  جتةاء الولامتات 

 املستجدة يفال ويدة األمد. 

https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7845
https://undocs.org/ar/S/PV.8127
https://undocs.org/ar/S/PV.7686
https://undocs.org/ar/S/PV.7936
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يفابإلضافة مىل ذلك استمع اجملدتس، يففعتا لدممارستة املت  تة، مىل  
 .(373)محاقتني ندمهما رئيس حمكمة ال دل الديفلية يف جدستني مغدعتني

__________ 

 /األيفل  رتتتتتتتتةي  25 يف 2016 أكتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتةي  26 يف ُمعتتتتتتتتدات (373)
 .S/PV.8075 يف S/PV.7794 انظة  2017 أكتو ة

 
 

 
 ات إعالمية يقد ِّمها رؤساء اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن اجللسات: إحاط

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7686  
 2016أاير/مايو  4

 1267رئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتة ال امدتتتتتتتة مبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةارات     
 2253 يف (2011) 1989 يف (1999)
 رتتال  وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق  (2015)

متا مت  يفالرام )اامأ( يف وظيم العامدة يفما ية  ط هب
أفةاا يفمجامات يفمؤسسات يفكيا ت  يفرئتيس الدجوتة 

 رتتتتتتتتتال  (2001) 1373املورتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةار 
مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب  يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال 

   يفمجيع أمعاء اجملدس(2004) 1540ابلعةار 

 

S/PV.7845  
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  19

 2016ايسمرب 

 751رئتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتة ال امدتتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتةاري      
 رتتتتتتتتتتتتال الصتتتتتتتتتتتتومال  (2009) 1907يف  (1992)

 1591يفمريتترتاي يفرئتتيس الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار 
 رتتتتال الستتتتواال  يفرئتتتتيس الدجوتتتتة ال امدتتتتة  (2005)

 1989 يف (1999) 1267مبوجتتتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتتةارات 
يفرئتتتتتتتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتتتتتتتة  (2015) 2253يف  (2011)

  يفرئتتتتتتيس (2011) 1988املورتتتتتتاة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
الفةيق ال امل املدص  امل   مبوع نروب الولامتات 
يف أفةيعيا يفحدنت  يفرئيس الدجوة املوراة ممتال ابلعتةار 

يفرئتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتة املورتتتتتتتاة ممتتتتتتتتال  (2004) 1540
  يفرئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة (2006) 1718ابلعتتتتتةار 

 رتتال لي يتتا يفرئتتيس  (2011) 1970ممتتال ابلعتتةار 
 الفةيق ال امل امل   ابألقفال يفالولاع املسدح

 

S/PV.7936  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  11

2017 

 1267رئتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتة ال امدتتتتتتتتة مبوجتتتتتتتتب العتتتتتتتتتةارات     
  (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999)

 1373يفرئتتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار 
، يفرئتتتتتتيس الدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار )أ((2001)

 معاء اجملدس اآلخةي   يفمجيع أ(2004) 1540

 

S/PV.8127  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  8

 2017ايسمرب 

 2206رئتتتتتتتتتتيس الدجوتتتتتتتتتتتة املورتتتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتتتةار     
 رتتتتتال جوتتتتتوب الستتتتتواال يفرئتتتتتيس الفةيتتتتتق  (2015)

     مديات حفظ السالم  يفرئيس الدجوة ال امل امل
، يفالدجوتتتتتة (2001) 1373املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 
، يفالدجوتتتتتة (2003) 1518املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتةار 
 رتتتتتتتتتال  (2004) 1533ر املورتتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتتال ابلعتتتتتتتتتةا

مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة  يفرئتيس الدجوتة املورتاة 
 رتتتتتتتال الستتتتتتتواال  (2005) 1591ممتتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 

 (2013) 2127يفالدجوتتتتتتة املورتتتتتتاة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتتةار 
 رتتتتتال مجهوريتتتتتتة أفةيعيتتتتتتا الوستتتتتت ى  يفرئتتتتتتيس الدجوتتتتتتة 

  يفرئتتتتتتيس (2006) 1718املورتتتتتتاة ممتتتتتتال ابلعتتتتتتةار 
 (2012) 2048الدجوتتتتتتتتة املورتتتتتتتتاة ممتتتتتتتتالً ابلعتتتتتتتتةار 

 يستتتتايف يفالفةيتتتتق ال امتتتتل غتتتت  الةمستتتتي  - رتتتتال غيويتتتتا 
امل تتت  ابحملكمتتتتني التتتديفليتني  يفرئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة 
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https://undocs.org/ar/S/PV.7845
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https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
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https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

، يفالدجوتتتتتة املورتتتتتاة (2005) 1636ممتتتتتال ابلعتتتتتةار        
يفالفةيتق ال امتل غتت   (2014) 2140 ممتال ابلعتةار

 الةمسي امل   ابلواثئق يفاملسائل اإلجةائية األخةى
        

 رتتتال مكافحتتتة اإلرذتتتاب، ن تتتل ا ستتتتماع مىل محاقتتتتت،   يتتتال مرتتترتك ابستتتم الدجوتتتة ال امدتتتة  (2001) 1373أاىل رئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  )أ( 
يفالدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال  (2001) 1373يفالدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار  (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267مبوجتتتب العتتتةارات 

 سدط فيت العوء مدى استمةار الت ايفل  ني الدجال الثالل يفأفةنة اخلرباء التا  ة هلا. ،(2004) 1540ابلعةار 
 

  اجللسات: إحاطات إعالمية يقد ِّمها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أورواب
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاترخيها

ال وتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتدموات ممتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممالً ابملااة  37ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 متو ول(امل - امل ارضول

       
S/PV.7635  

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  29
2016 

التتتتتتةئيس احلتتتتتتايل ملوظمتتتتتتة األمتتتتتت  يفالت تتتتتتايفل يف    
 أيفريفاب يفيفزية الرؤيفل اخلارجية يف أملانيا

مجيتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس، 
يفالتتتتتتتةئيس احلتتتتتتتايل ملوظمتتتتتتتة 
 األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب

 

S/PV.7887  
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  22

2017 

التتتتتتةئيس احلتتتتتتايل ملوظمتتتتتتة األمتتتتتت  يفالت تتتتتتايفل يف    
أيفريفاب يفالتتتتتتتتتتتتتوزية ا حتتتتتتتتتتتتتتااي لرتتتتتتتتتتتتتتؤيفل أيفريفاب 

 يفالتكامل يفالرؤيفل اخلارجية يف الومسا

، )أ(مجيتتتتع أمعتتتتاء اجملدتتتتتس
يفالتتتتتتتةئيس احلتتتتتتتايل ملوظمتتتتتتتة 
 األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب

 

 
 مثَّل كازاخستال  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. )أ( 

 
 اجللسات: إحاطات إعالمية يقدمها رئيس حمكمة العدل الدولية

 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممالً ابملااة  اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
   

S/PV.7794  
 )جدسة مغدعة( 2016  رةي  األيفل/أكتو ة 26

 أمعاء اجملدس، يفرئيس حمكمة ال دل الديفلية رئيس حمكمة ال دل الديفلية

S/PV/8075  
 )جدسة مغدعة( 2017 رةي  األيفل/أكتو ة  25

 أمعاء اجملدس، يفرئيس حمكمة ال دل الديفلية رئيس حمكمة ال دل الديفلية

  
 سات: إحاطة إعالمية يقد ِّمها وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئاجلل

 ال ود الفةمي اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 

 أخةى
التتتتتتدموات ممتتتتتتتالً 

 املتكدمول يفغ ذا 39الدموات ممالً ابملااة  37ابملااة 
 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل

 املمتو ول( - امل ارضول
       

S/PV.7897  
 2017آذار/مارس  10

يفكيل األمني ال ام لدرؤيفل اإلنسانية    
 يفموسق اإلغاثة يف حا ت ال وارأل

مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس، 
 يفيفكيل األمني ال ام

 

  
 لشؤون الالجئنياجللسات: إحاطة إعالمية يقد ِّمها مفوض األمم املتحدة السامي 

 اجلدسة يفاترخيهاحمعة 
ال وتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
 الفةمي

يفاثئتتتتق 
 أخةى

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

 39الدموات ممالً ابملااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8083  

 2017ثام/نوفمرب  رةي  ال 2
مفتتتتتتتتوت األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة    

 السامي لرؤيفل الالجئني
، يفمفتوت األمتم )أ(مجيع أمعتاء اجملدتس

 املتحدة السامي لرؤيفل الالجئني
 

 
 مثَّل مي اليا )رئيسة جمدس األم ( يفكيل يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل.  )أ( 
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 بعثة جملس األمن - 36
ا ستتتتتتتتتت ةات، أيففتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد  

  ثات مىل امليدال، موها مثام   ثات مىل أفةيعيا، زار فيها اجملدس  10
، متتاليفة مدتتى   ثتتة يفاحتتدة مىل كولوم يتتا يف  ثتتة (374)متتداا متت  ال دتتدال

أختتتتةى مىل ذتتتتاييت. يف لفتتتتت ال  ثتتتتات متتتت  اثدتتتتني متتتت  مجيتتتتع أمعتتتتاء 
ع جدستتتات يف اجملدتتتس. يفيف أمعتتتاب  دتتتك ال  ثتتتات، معتتتد اجملدتتتس  ستتت

، استتتمع فيهتتا مىل محاقتتات “  ثتتة جمدتتس األمتت ”مقتتار ال وتتد امل وتتول 
نتتتتتدمها اثدتتتتتو أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس التتتتت ي  نتتتتتاايفا ال  ثتتتتتات أيف اشتتتتترتكوا يف 
نيااهتتتتتتتتا. يفنتتتتتتتد أيففتتتتتتتدت   ثتتتتتتتت جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  مىل جوتتتتتتتوب الستتتتتتتواال 

، (375)2016أيدول/ستتتتتتت تمرب  5مىل  2أاباب يف الفتتتتتتترتة متتتتتتت   يفأايتتتتتتتس
جدسة محاقة رمسية مفتوحة. يفيةا يف اجلديفل أا ي  ُ عد أي  يفلك  مل

مليتد متت  امل دومتات متت  اجلدستتات، مبتا فيهتتا م دومتات متت  املرتتاركني 
  .(376)يفاملتكدمني
يفختتتتتالل ذتتتتت ي ال  ثتتتتتات، كمتتتتتا يفرا يف اإلحاقتتتتتات، اجتمتتتتتع  

أمعتتتاء اجملدتتتس متتتع املستتتؤيفلني احلكتتتوميني يفاثدتتتي امل ارضتتتة السياستتتية 
، مبتتتتتتتت  فتتتتتتتتتيهم اثدتتتتتتتتو املوظمتتتتتتتتتات (378)يفاثدتتتتتتتتي اجملتمتتتتتتتتع املتتتتتتتتتدم (377)

__________ 

 الكونغتتو يفمجهوريتتة، يف رتتاا، يف وريفنتتدي، فاستتو يف وركيوتتا، يفأنغتتو ، مثيو يتتا (374)
،  يستايف - يفغيويتا، يفالصتومال، يفالسوغال، السواال يفجووب، الدميعةاقية
، يفالويجتتتتة، يفموريتانيتتتتا، يفمصتتتتة، يفمتتتتايل، يفكيويتتتتا، يفكولوم يتتتتا، يفالكتتتتام يفل

 .يفذاييت، يفنيج اي
 2016 ستتت تمرب/أيدتتتول 1 املؤرختتتة الةستتتالة انظتتتة، امل دومتتتات متتت  دمليتتتدل (375)

  عتتتتتتموت التتتتتتيت األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس متتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني مىل املوجهتتتتتتة
 .(S/2016/757) ال  ثة اختصاصات

 جلتتتتتلءا انظتتتتتة، يف عاريةذتتتتتا ال  ثتتتتتات  كتتتتتوي  متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  لدمليتتتتتد (376)
 . ألف - الثام العسم، السااس

(377) S/PV.7615  )يف ) وريفنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي S/PV.7647 يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايف(  - )غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
 .  الدميعةاقية( الكونغو )مجهورية S/PV.7819 يف

(378) S/PV.7615  )وريفنتتتتتدي ( يف S/PV.7696  )يف )الصتتتتتومال S/PV.7819 
 حبتتتت ة حتتتوت )مو عتتتتة S/PV.7894 يف قيتتتة( الدميعةا الكونغتتتتو )مجهوريتتتة
 S/PV.7994 يف )كولوم يتتتتتتا(  S/PV.7941 يف يفنيجتتتتتت اي(   رتتتتتتاا  رتتتتتتاا:
 .  فاسو( يف وركيوا )مايل S/PV.8077 يف )ذاييت( 

يفالةا  تتتتتتتتتتتات ، (380)، يفموظمتتتتتتتتتتتات حعتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتال(379)الوستتتتتتتتتتتائية
. يفابإلضتافة مىل ذلتك، اجتمتع أمعتاء اجملدتس متع اثدتي (381)الر ا ية

. يفمتتتاليفة (383)يفاثدتتتي يفستتتائط اإلمتتتالم املستتتتعدة (382)الع تتتاع اخلتتتاص
مدتتتى ذلتتتك، اجتمتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس متتتع جمدتتتس الستتتدم يفاألمتتت  التتتتا ع 

، يفأجتتتتةى اجملدتتتتس أيفل اجتمتتتتاع (384)لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي يف أايتتتتس أاباب
يفختالل  .(385)مررتك لت مع جام ة التديفل ال ة يتة يف العتاذةة  رايفري

  رتتتةي  األيفل/ 22مىل  19ال  ثتتتة مىل مو عتتتة الستتتاحل يف الفتتترتة متتت  
، معتتد اجملدتتس اجتمامتتا متتع األمتتني التتدائم لدمجمومتتة 2017أكتتتو ة 

 .(386)اخلماسية ملو عة الساحل
يفيف   تتتض اإلحاقتتتات متتت  ال  ثتتتات، يفابإلضتتتافة مىل اثدتتتي  

اء اجملدتتتتتس التتتتت ي  نتتتتتاايفا ال  ثتتتتتات أيف اشتتتتترتكوا يف نيااهتتتتتتا، أاىل أمعتتتتت
أمعتتاء آختتةيفل يف اجملدتتس، يفكتتت لك مرتتاركول آختتةيفل يف اجلدستتتات، 

 .(387)  يا ت  رال احلالة يف ال ددال امل وية
__________ 

(379) S/PV.7647  )يف )متتتتايل S/PV.7819 الدميعةاقيتتتتة(  الكونغتتتتو )مجهوريتتتتة 
 .  )كولوم يا( S/PV.7941 يف )الصومال(  S/PV.7696 يف

(380) S/PV.7819 الدميعةاقية( الكونغو )مجهورية  . 
 .  الدميعةاقية( ونغوالك )مجهورية نفست املةجع (381)
(382) S/PV.7994 )ذاييت(. 
(383) S/PV.7615 )وريفندي (. 
 .نفست املةجع (384)
(385) S/PV.7696. 
(386) S/PV.8077  . 
(387) S/PV.7894 ،ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام(  األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني ) ئ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 12-9 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات 

 )الستتتويد(  15-13 يفالصتتتفحات )أيفريفغتتتواي(  13-12 يفالصتتتفحتال
 )التتتتتتتتو ايت 17-16 تاليفالصتتتتتتتفح، )مي اليتتتتتتتتا( 16-15 يفالصتتتتتتتفحتال
 6-5 الصتتتفحتال، S/PV.7941 يف )اليتتتاابل(  17 يفالصتتتفحة املتحتتدة( 

 .)كولوم يا( 7-6 يفالصفحتال العوميات(  املت داة  وليفيا )ايفلة
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  اجللسات: بعثة جملس األمن
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 املتكدمول الدموات الواثئق ال ود الفةمي يفاترخيها

     
S/PV.7615  

 كتتتتتتتتانول الثتتتتتتتتام/  29
 2016يواية 

متتتتتة متتتتتت     ثتتتتتتة محاقتتتتتة ممالميتتتتتتة معدَّ
جمدتتتتس األمتتتت  مىل أفةيعيتتتتا )يف الفتتتترتة 

 كتتتتانول الثتتتتام/  23مىل  21متتتت  مىل 
 (2016يواية 

 2016كانول الثام/يواية   20رسالة مؤرخة 
موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس 

 (S/2016/55األم  )

 )فةنستتتتتتا  معتتتتتتوال متتتتتت  أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس  
  يفمصة(

S/PV.7647  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  16

2016 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدتتتس األمتتت  مىل غتتتةب أفةيعيتتتا )يف 

آذار/متتتتتتتتارس  9مىل  3الفتتتتتتتترتة متتتتتتتت  
2016) 

موجهتة  2016آذار/متارس  3رسالة مؤرختة 
مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  

(S/2016/215 ) 
 - عةيتتتة   ثتتتة جمدتتتس األمتتت  مىل متتتايل يفغيويتتتا 

 (S/2016/511 يسايف يفالسوغال )

)أنغتتتتتتتو ،   ثالثتتتتتتتة متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس  
  يفالسوغال، يففةنسا(

S/PV.7696  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  25

2016 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدتتتتتس األمتتتتتت  مىل العتتتتتتةل األفةيعتتتتتتي 

 آذار/ 22مىل  17)يف الفتتتتتترتة متتتتتت  
 (2016مارس 

موجهتة  2016أاير/متايو  17رستالة مؤرختة 
متتتتت  رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  مىل األمتتتتتني ال تتتتتام 

(S/2016/456) 

معتتتتتتتوال متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس )مصتتتتتتتة  
 يفاملمدكة املتحدة(

S/PV.7819  
  رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/ 23

 2016نوفمرب 

متتتتتة متتتتتت    ثتتتتتتة محاقتتتتتة ممالميتتتتتتة م عدَّ
جمدتتتتس األمتتتت  مىل مجهوريتتتتة الكونغتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتة يفأنغتتتتتتو  )يف الفتتتتتترتة متتتتتت  

نتتتتوفمرب   رتتتتةي  الثتتتتام/ 14مىل  10
2016) 

 رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتام/نوفمرب  9رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام متتت  رئتتتيس  2016

 (S/2016/948جمدس األم  )

)أنغتتتتتتو    معتتتتتتوال متتتتتت  أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس  
  يففةنسا(

S/PV.7894  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  9

2017 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدتتتتتتس األمتتتتتت  مىل مو عتتتتتتة حتتتتتتوت 

 7مىل  1حبتت ة  رتتاا )يف الفتترتة متت  
 (2017آذار/مارس 

موجهتة  2017آذار/متارس  1رسالة مؤرختة 
مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  رئتتتتتيس جمدتتتتتس األمتتتتت  

(S/2017/181 ) 
 عةيتتتتة   ثتتتتة جمدتتتتس األمتتتت  مىل مو عتتتتة حتتتتوت 
حبتتتتتتتت ة  رتتتتتتتتاا ) رتتتتتتتتاا يفالكتتتتتتتتام يفل يفالويجتتتتتتتتة 

 2017آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  7-1يفنيجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اي(، 
(S/2017/403) 

 ئ تتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتع أمعتتتتتتتاء  
 )أ(اجملدس

S/PV.7941  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  16

2017 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدس األم  مىل كولوم يا )يف الفرتة 

 (2017أاير/مايو  5مىل  3م  

 2017نيستتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  5رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتة مىل األمتتتتني ال تتتام متتتت  رئيستتتة جمدتتتتس 

 (S/2017/289األم  )

ثالثتتتتة متتتت  أمعتتتتاء اجملدتتتتس )أيفريفغتتتتواي،  كولوم يا
املت تتتداة العوميتتتات(،  -يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

 يفاملمدكة املتحدة(، يفكولوم يا
S/PV.7994  

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  30
2017 

متتتتتة متتتتتت    ثتتتتتتة  محاقتتتتتة ممالميتتتتتتة معدَّ
جمدتتتتتس األمتتتتت  مىل ذتتتتتاييت )يف الفتتتتترتة 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  24مىل  22متتتتتتتتتتتتتتتت  
2017) 

 2017حليةال/يونيتتتتتتتتتت  15رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس 

 (S/2017/511األم  )

معو يفاحد م  أمعتاء اجملدتس ) وليفيتا  
 املت داة العوميات(( - )ايفلة

S/PV.8043  
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتت تمرب  12

2017 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدتتتس األمتتت  مىل مثيو يتتتا )يف الفتتترتة 

أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  8مىل  6متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
2017) 

 2017أيدول/ستتتتتتتتتتت تمرب  1ة مؤرختتتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتال
موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام متتتت  رئتتتتيس جمدتتتتس 

 ( S/2017/757األم  )
 عةية   ثة جمدس األمت  مىل مثيو يتا )يف الفترتة 

( 2017أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  8مىل  6متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2017/1002) 

 معو يفاحد م  أمعاء اجملدس )مثيو يا( 

S/PV.8077  
  رتتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 26

 2017أكتو ة 

متتتتتة متتتت    ثتتتتتة  محاقتتتتة ممالميتتتتة معدَّ
جمدتتتتس األمتتتت  مىل مو عتتتتة الستتتتاحل 

 رتتتةي   22مىل  19)يف الفتتترتة متتت  
 (2017األيفل/أكتو ة 

 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  16ختتتتتتتتة رستتتتتتتالة مؤر 
موجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام متتت  رئتتتيس  2017

 (S/2017/871جمدس األم  )

ثالثتتتتتتتة متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس )مثيو يتتتتتتتا،  
  يفمي اليا، يففةنسا(

 
  )رئيسة جمدس األم (، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. أيفريفغواي، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفاملمدكة املتحدة )أ( 
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 البنود املتعلقة بعدم االنتشار - 37
 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل  - ألف

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، معتتتتد جمدتتتتس األمتتتت  مختتتتس  
، يفاختتتتت  نتتتتةارا (388)جدستتتتات، موهتتتتا ثتتتتالل جدستتتتات رفي تتتتة املستتتتتوى

مليثتتاق فيمتتا يتصتتل ابل وتتد امل وتتول يفاحتتدا مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  ا
. يفمعتد اجملدتس جدستة محاقتة “مدم انترار أسدحة الدمار الرتامل”

يف جدستتة يفاحتتدة فعتتط متت   دتتك اجلدستتات، يفركتتل فيهتتا رئتتيس الدجوتتة 
فيدتتة حتديتتدا مدتتى الستت ل الك (2004) 1540املورتتاة ممتتال ابلعتتةار 

 تحستني التوفيت  الف تال لدعتةار مت  جانتب التديفل األمعتاء. يفمعتدت 
ثالثتتة جدستتات  وصتتفها موانرتتات مفتوحتتة، يفمعتتدت جدستتة يفاحتتدة 

. يفيتتتتةا يف اجلتتتتديفل أا ي مليتتتتد متتتت  امل دومتتتتات متتتت  (389) ختتتتتاذ نتتتتةار
 اجلدسات، مبا يف ذلك م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 

 2009يف  تتتتد اإلحاقتتتتة مدمتتتتا اب ستتتتت ةات الرتتتتامل لستتتتوة  
مبوجتتتتب  ،، نتتتتةر اجملدتتتتس(2004) 1540 رتتتتال حالتتتتة  وفيتتتت  العتتتتةار 

، أل عتتتتتةي الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتال ابلعتتتتتتةار (2011) 1977العتتتتتةار 
ا ستتتتتتتت ةات الرتتتتتتتامل املع تتتتتتتل   تتتتتتتد متتتتتتتةيفر مختتتتتتتس  (2004) 1540

ستتووات مدتتى عديتتد يف يتهتتا يفن تتل عديتتدذا، يتعتتم ، مذا لتتلم األمتتة، 
صيات  رال ماخال   ديالت مدتى الو يتة. يفنتةر اجملدتس أيعتا أل  و 

 عتتتتدم مليتتتتت الدجوتتتتة  عةيتتتتةا متتتت  استتتتتوتاجات ا ست ةاضتتتتني، يفأل ُ تتتتةى 
 .(390)2016ا ست ةات األيفل ن ل كانول األيفل/ايسمرب 

، معتتتتدت الدجوتتتتة جدستتتتة 2016أاير/متتتايو  13يف  12يفيف  
وفيتتتتت  الف تتتتتال لدعتتتتتةار خاصتتتتتة يف مدريتتتتتد ملوانرتتتتتة املستتتتتائل املت دعتتتتتة ابلت

متت  جانتتب التتديفل األمعتتاء يف ستتياق ا ستتت ةات  (2004) 1540
حليةال/يونيت، معدت الدجوتة يف  22مىل  20الرامل. يفيف الفرتة م  

املعتتتة  ويويتتتورك مرتتتايفرات رمسيتتتة مفتوحتتتة  رتتتال ا ستتتت ةات الرتتتامل 
، نُتتدم مىل اجملدتتس 2016كتتانول األيفل/ايستتمرب   9لعتتةار. يفيف لتوفيتت  ا

 عةيتتتتتتة الدجوتتتتتتة التتتتتت ي يغ تتتتتتي فتتتتتترتة الستتتتتتووات اخلمتتتتتتس املمتتتتتتتدة متتتتتت  
 .(391)2016نيسال/أ ةيل  24مىل  2011نيسال/أ ةيل  25

__________ 

 .S/PV.8053 يف S/PV.7837 يف S/PV/7758 انظة (388)
، الثتتتتتتام اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة، اجلدستتتتتتات شتتتتتتكل متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  لدمليتتتتتتد (389)

 .األيفل العسم
 .3 الفعةة، (2011) 1977 العةار (390)
(391) S/2016/1038. 

، 2016كتتانول األيفل/ايستتمرب   15يفيف اجلدستة امل عتتواة يف  
، مبوجتتتتتب الفصتتتتتتل (2016) 2325اختتتتتت  اجملدتتتتتتس ابإلمجتتتتتاع العتتتتتتةار 

الستتا ع متت  امليثتتاق، التت ي أيتتد فيتتت اجملدتتس ا ستتت ةات الرتتامل التت ي 
، يفأحتاط (2004) 1540حلالتة  وفيت  العتةار  2016أجةي يف متام 

يفالتوصتتتتتتتتتتيات التتتتتتتتتتواراة يف التعةيتتتتتتتتتتة اخلتتتتتتتتتتتامي مدمتتتتتتتتتتا اب ستتتتتتتتتتتوتاجات 
. يفاختتتتت  العتتتتةار ختتتتالل موانرتتتتة مفتوحتتتتة، يف مقتتتتار ال وتتتتد (392)لدجوتتتتة

موتتتتع يفنتتتتوع الكارثتتتتة: خ تتتتة مامليتتتتة لونتتتتف انترتتتتار ”الفةمتتتتي امل وتتتتول 
أستتتتتتتتدحة التتتتتتتتدمار الرتتتتتتتتامل مدتتتتتتتتى يتتتتتتتتد اجلهتتتتتتتتات الفامدتتتتتتتتة متتتتتتتت  غتتتتتتتت  

 انيا . يف تتتتتةأس يفزيتتتتتة الرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل يف مستتتتت(393)“التتتتتديفل
اجلدستتتتة التتتتيت شتتتتارك فيهتتتتا ال ديتتتتد متتتت  التتتتديفل األمعتتتتاء يفاثدتتتتول متتتت  

 اجملتمع املدم يفكيا ت الع اع اخلاص. 
، أشتتار اجملدتتس مىل متتا نتتةري يف (2016) 2325يفيف العتتةار  
متت  أل  عتتوم التتديفل  (2016) 2298يف  (2013) 2118العتتةاري  

 1540األمعتتتتتتاء   تتتتتتالغ جمدتتتتتتس األمتتتتتت  فتتتتتتوراً اي انتهتتتتتتاك لدعتتتتتتةار 
 2319. يفأشار اجملدتس أيعتا مىل التدموة املوجهتة يف العتةار (2004)
مىل آلية التحعيق املررتكة  ني األمم املتحدة يفموظمة حظتة  (2016)

ة، لتعتتتتدمي محاقتتتتات، حستتتتب ا نتعتتتتاء،  رتتتتال األستتتتدحة الكيميائيتتتت
 2325يفيف العتتتتتتتةار  .(394)نتتتتتتتتائج أمماهلتتتتتتتا ذات الصتتتتتتتدة، مىل الدجوتتتتتتتة

، أذتتاب اجملدتتس متتةة أختتةى جبميتتع التتديفل التتيت مل  عتتدم   تتد (2016)
  تتتلم اختاذذتتا  وفيتت ا  أيفل  عةيتتة هلتتا متت  اخل تتوات التتيت اختتت هتا أيف التتيت

أل  تتتتوايف الدجوتتتة هبتتتت ا التعةيتتتة ايفل م  تتتتاء.  (2004) 1540لدعتتتةار 
يفاما اجملدتس أيعتا التديفل مىل أل  خت  يف ا مت تار الت تورات املت دعتة 

يف جمال ال دتوم  ابل ا ع املتغ  ملداقة ا نترار، يفأيفجت التعدم السةيع
، يفقدتتتتتتتتب مىل (2004) 1540يفالتكوولوجيتتتتتتتتا، يف  وفيتتتتتتتت ذا لدعتتتتتتتتةار 

الدجوتتتة أل حتتتتيط يف أمماهلتتتا مدمتتتا ابلتغتتت ن التتتدائم التتت ي ي  تتتع  تتتاقة 
ا نترار، مبا يف ذلك استددام اجلهات غت  التا  تة لدتديفل الت تونرات 

لستتتتتتةي ة يف جمتتتتتتال ال دتتتتتتوم يفالتكوولوجيتتتتتتا يفالتجتتتتتتارة الديفليتتتتتتة ألغتتتتتتةات ا
. يفنتتتتتةر (2004) 1540ا نترتتتتار، يفذلتتتتتك يف ستتتتتياق  وفيتتتتت  العتتتتتةار 

اجملدس أل  واصل الدجوة  كثيف جهواذا اهلاافة مىل   ليل نيام مجيع 
، يفذلتتك متت  ختتالل (2004) 1540لدعتتةار  التتديفل ابلتوفيتت  الكامتتل

__________ 

 .  الدي اجة م  السا  ة الفعةة، (2016) 2325 العةار (392)
 .S/PV.7837 انظة (393)
، األيفل اجلتتتلء انظتتتة، املرتتترتكة التحعيتتتق آليتتتة متتت  امل دومتتتات متتت  لدمليتتتد (394)

 العستتتتتتم، التاستتتتتع يفاجلتتتتتتلء، “األيفستتتتتط الرتتتتتتةق يف احلالتتتتتة”، 24 العستتتتتم
 “.التحعيق ذيئات”، الثالث
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 تتة مج ممدهتتا التت ي يرتتمل مجتتع امل دومتتات متت  حالتتة  وفيتت  التتديفل 
يتوتتتايفل يفالفحتتت  ال تتتام لتدتتتك امل دومتتتات، يف  (2004) 1540لدعتتتةار 

متتت  ذلتتتك العتتتةار، متتتع اإلشتتتارة  3يف  2يف  1مجيتتتع جوانتتتب الفعتتتةات 
 رتتتكل ختتتاص مىل ضتتتةيفرة ميتتتالء مليتتتد متتت  ا ذتمتتتام لتتتتدا   اإلنفتتتاذ  
يفالتتتتدا   املتصتتتدة ابألستتتدحة ال يولوجيتتتة يفالكيميائيتتتة يفالوويفيتتتة  يف تتتدا   
اويل ا نترار الوويفي  يفحصة املواا ذات الصدة يف ميوها  يفالعتوا ط 

 .(395)قوية املفةيفضة مدى التصدية يفالرح  ال ا ةالو 
__________ 

 3 يفالفعتتتتةات الدي اجتتتتة متتتت  السااستتتتة الفعتتتتةة، (2016) 2325 العتتتتةار (395)
 .12 يف 8 يف 7 يف

، حتتتتتث (2016) 2325يفابإلضتتتتافة مىل ذلتتتتتك، يف العتتتتتةار  
اجملدس الدجوة مدى مواصدة استكراف يف  وية هَنج لدتوفيت  يفاإل تالغ 

صتتتوع املتتتواا  يُةامتتتي خصوصتتتية التتتديفل، مبتتتا يرتتتمل متتتدى نتتتدرهتا مدتتتى
ذات الصدة يف صديةذا، يفذلك  غية متوح األيفلويتة يف ختصتي  اجلهتوا 
يفاملوارا لدمجا ت األكثة احتياجا هلا ايفل التاث  مدى ضةيفرة التوفي  

. يفشتتتتجع اجملدتتتتس التتتتديفل مدتتتتى أل (2004) 1540الرتتتتامل لدعتتتتةار 
ان تتتتتة الوصتتتتول مىل ممديتتتتتات الوعتتتتل غتتتتت  املتتتتااي لدتكوولوجيتتتتتا  عتتتتوم مبة 

يفاحلصتتتول مدتتتى امل دومتتتات التتتيت ميكتتت  استتتتددامها يف أستتتدحة التتتدمار 
 .(396)الرامل يفيفسائل ميصاهلا

__________ 

 .13 يف 11 الفعةاتل، نفست املةجع (396)
 

 اجللسات: عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7758  
آب/أغس س  23

2016 

التحتتتتتتتدايت املاثدتتتتتتتة أمتتتتتتتام مستتتتتتتامي 
التصتتتتدي  نترتتتتار أستتتتدحة التتتتدمار 
الرتتتتتتامل يفيفستتتتتتائل ميصتتتتتتاهلا يفاملتتتتتتواا 

 املتصدة هبا 
آب/أغستتتتت س  15رستتتتتالة مؤرختتتتتة 

موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  2016
لدائم ملاليلاي لتدى األمتم م  املمثل ا
 (S/2016/712املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  39 
 )أ(معواً 

ستتتتة متتتتدموي  ممتتتتال 
، )ب(39ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 

يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
لدكةستتتتتتتتتتتي الةستتتتتتتتتتتتويل 
 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

، يفمجيتتع )ل(اجملدتتس
املدموني 

 )ا(

 

S/PV.7837  
 كتتتتانول األيفل/  15

 2016ايسمرب 

موتتتتتتع يفنتتتتتتوع الكارثتتتتتتة: خ تتتتتتة مامليتتتتتتة 
لونف انترار أسدحة الدمار الرامل 

 مدى يد اجلهات م  غ  الديفل 
 كتتتتتتتتتتتانول األيفل/  1رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

موجهتتتة مىل األمتتتني  2016ايستتتمرب 
يا لتدى ال ام م  املمثل الدائم إلس ان

 (S/2016/1013األمم املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  77
 (ه)معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا

(S/2016/1052) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  75
 )يف(معواً 

متتتتتتتتتتدموا ممتتتتتتتتتتتال  14
، )ز(39ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 

يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
 لةسويللدكةسي ا

 ئتتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتع 

، )ح(أمعتتاء اجملدتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  48يف 

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
، )ط(37 ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة

 )ي(اآلخةي يفمجيتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتدموني  

  (2016) 2325العةار 
15-0-0 

S/PV.7900  
ذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس آ 16

2017 

محاقتة ممالميتة يعتتدن مها رئتيس جلوتتة 
جمدتتتس األمتتت  املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

1540 (2004) 

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء    
 )ك(اجملدس

 

S/PV.7985  
 S/PV.7985يف 

(Resumption 1)  
حليةال/يونيتتتتتتتتت  28

2017 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  43  
 )ل(معواً 

يفكيدتتتتتتتة األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 
يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتتامية 
 لرتتؤيفل نتتلع الستتالح،
يفك تتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتوظفني يف 
مكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتا يجيات 
يفالسياستتتتتتتتات ال امتتتتتتتتة 
مبوظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األستتتدحة الكيميائيتتتة، 

س يففتتتتتد ا حتتتتتتاا يفرئتتتتتي
األيفريفيب، يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
اخلتتتتتتتتتتاص لإلنرت تتتتتتتتتتول، 
يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 

 لدكةسي الةسويل

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتع )م(اجملدتتتس
املدموني 

 )ل(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملااة

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8053  

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 21
 2017س تمرب 

يفكيدتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام  مجهورية كوراي  
يفاملمثدتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتامية 
 لرؤيفل نلع السالح

مجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتع )س(اجملدس

املدموني 
 (س)

 

 
اإلسالمية(، يفمي اليا، يفابكستتال، يفالربازيتل، يف دجيكتا، يف توغالايأ، يف ومتا،  -األرجوتني، يفأسرتاليا، يفمسةائيل، يفمكواايفر، يفأملانيا، يفمنديفنيسيا، يفميةال )مجهورية  )أ( 

مهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفستتتةي  نكتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفستتتوغافورة، يفشتتتيدي، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يفاجللائتتتة، يفاجل
 ود، يفذولودا. يفال ةاق، يفغوا يما ، يفالفد ني، يففييت  م، يفكازاخستال، يفكودا، يفكواب، يفكوستاريكا، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفنيج اي، يفنيكاراغوا، يفاهل

ملمثتتل ل اخلتتاص لإلنرت تتول لتتدى األمتتم املتحتتدة، يفمتتدية  تتة مج الدراستتات ال ديتتا لدتتدفاع ال يولتتوجي يف جام تتة جتتورل ماستتول، يفيفكيتتل األمتتني ال تتام يفااملمثتت )ب( 
 يتتتة لتتتدى األمتتتم الستتتامي لرتتتؤيفل نتتتلع الستتتالح، يفالعتتتائم ابألممتتتال ابلويا تتتة لوفتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب لتتتدى األمتتتم املتحتتتدة، يفاملةانتتتب التتتدائم جلام تتتة التتتديفل ال ة 

 املتحدة، يفاملةانب الدائم ملوظمة الديفل األمةيكية لدى األمم املتحدة. 
 مثَّل ماليلاي  ئب رئيس يفزرائها يفيفزية ااخديتها  يفمثَّل الياابل  ئب الوزية الربملام لدرؤيفل اخلارجية.  )ل( 
إلستالمية( ابستم حةكتت متدم ا فيتاز، يف كدتم العتائم ابألممتال ابلويا تة لوفتد ا حتتاا األيفريفيب ا - مثَّل سدوفاكيا يفزية خارجيتها. يف كدَّم اثل ميةال )مجهوريتة )ا( 

 جيا، يفصة يا. ابسم ا حتاا األيفريفيب يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجور 
، ، يفاألرال، يفأرميويتتا، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفأنغتتو ا حتتتاا الةيفستتي، يفاألرجوتتتني )ه( 

داة العوميتات(، يف ت يف، املت ت -يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفأيةلوتدا، يفمي اليتا، يفاب يف، يفال حتةي ، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ومتا، يف ولوتدا، يف وليفيتا )ايفلتة 
ديففا، يفجورجيتتا، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفمجهوريتتة مولتت

 -ني، يفغوا يمتتا ، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتتة يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، يفالستتتويد، يفشتتيدي، يفصتتة يا، يفالصتت
يدتورتتاي ، يفمال تة، ال وليفارية(، يففودودا، يففييتت  م، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يفكوستتاريكا، يفكولوم يتا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفل

يج، يفالومستتتا، يفني تتتال، يفنيوزيدوتتتدا، يفذتتتاييت، يفذوغتتتاراي، يفذولوتتتدا، يفالتتتو ايت يفمتتتاليلاي، يفمدغرتتتعة، يفمصتتتة، يفاملغتتتةب، يفاملكستتتيك، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالوتتتةيف 
 املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. 

 ة يتتتة املتحتتتدة، يفأنتتتديفرا، مثيو يتتتا، يفاألرجوتتتتني، يفاألرال، يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأفغانستتتتال، يفمكتتتواايفر، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال )يف( 
اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفابكستال، يفاب يف، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف توغالايأ، يف ومتا، يف ولوتدا،  -نديفنيسيا، يفميةال )مجهورية يفم

ة، يفاجلمهوريتتة الترتيكية، يفمجهوريتتة  املت تتداة العوميتات(، يف ت يف، يف تتيالريفس، يفاتيدوتد، يف ةكيتتا، يف تونس، يفجامايكتا، يفاجل تتل األستوا، يفاجللائت -يف وليفيتا )ايفلتة 
دامنةك، يفريفمانيتتا، كتتوراي، يفمجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفمجهوريتتة مولتتديففا، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفجورجيتتا، يفالتت

يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن غيلستتتال، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا،  يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفشتتيدي، يفصتتة يا، يفغوا يمتتا ، يفالفد تتني،
ال، يفذتتاييت، يفكوستتتاريكا، يفكولوم يتتا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمال تتة، يفمدغرتتعة، يفاملغتتةب، يفاملكستتيك، يفالوتتةيفيج، يفالومستتا، يفني تت

 يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا. 
الستامية لرتتؤيفل نتتلع الستتالح  يفالتةئيس يفك تت  املتتوظفني التوفيتت يني ملةكتل ستيمستتول  يف ئتتب رئتتيس جممومتة العتتانول التجتتاري التتديفيل،  يفكيدتة األمتتني ال تتام يفاملمثدتتة )ز( 

ة  يفمتتدية لددتتدمات التجاريتة ال امليتة  يفاملتتدية ال تام ملوظمتة حظتتة األستدحة الكيميائيت DHLيفرئتيس الفةيتق ال امتل امل تت  ابلعتانول التجتاري ال تتاملي التتا ع لرتةكة 
ملوظمتة التديفل األمةيكيتة  يفرئتيس  ش  ة األم  الوويفي ابلوكالة الديفلية لد انة ال رية  يفاألميوة التوفي ية ابلويا ة لدجوتة ال دتدال األمةيكيتة ملكافحتة اإلرذتاب التا  تة

موراي املواا الوويفية  يفاملمثل اخلاص لدموظمة الديفلية لدرةقة  فةنة ال دم امل وية ابإلجةاءات املالية  يفرئيس نظام التحكم يف  كوولوجيا الع ائف  يفرئيس جممومة
التتا ع جلام تتة األمتتم اجلوائيتة )اإلنرت تتول( لتدى األمتتم املتحتدة  يفمتتدية مكتتتب األمتني ال تتام ملوظمتة األمتت  يفالت تايفل يف أيفريفاب  يفموظفتتة حبتتول يف مكتتب نيويتتورك 

 املتحدة  يفامل  ول اخلاص امل     دم ا نترار يفنلع السالح يف ا حتاا األيفريفيب.  املتحدة  يفاملةانب الدائم لالحتاا األفةيعي لدى األمم
ل الستوغاليني يف اخلتارل  مثَّل أنغو  يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّتل نيوزيدوتدا يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل الستوغال يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفشتؤيف  )ح( 

متة جمدس األم ( يفزيةذا لدرتؤيفل اخلارجيتة يفالت تايفل  يفمثَّتل أيفكةانيتا  ئتب يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل املمدكتة املتحتدة املدميتة ال ايفمثَّل مس انيا )رئيسة 
 . يفيفيدل إلنكدرتا 

أل انيتتا، يفأنتتديفرا، يفأيةلوتتدا، يفاب يف، يفالرب غتتال،  كدَّتتم اثتتل جامايكتتا ابستتم اجلمامتتة الكاري يتتة، يف كدَّتتم اثتتل ن غيلستتتال ابستتم را  تتة التتديفل املستتتعدة. يفمل  ُتتدل  )ط( 
اريوو، يفصتتة يا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفمجهوريتتة مولتتديففا، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتال متت

 يفمال ة، يفمدغرعة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفني ال، يفذاييت   يا ت. يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، 
أل انيتا، يفأيفكةانيتا، يفال وستوة يفاهلةستك، يف ةكيتا، يفاجل تل يف  ا حتتاا األيفريفيب يف كدم امل  ول اخلاص امل     دم ا نترار يفنلع الستالح يف ا حتتاا األيفريفيب ابستم )ي( 

 عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا.األسوا، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا 
 .(2004) 1540املت داة العوميات(  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممال ابلعةار  - كدَّم اثل  وليفيا )ايفلة  )ك( 

https://undocs.org/ar/S/PV.8053
https://undocs.org/ar/S/PV.8053
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
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اإلستتالمية(، يفابراغتتواي، يفابكستتتال، يفالربازيتتل،  -، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفميتتةال )مجهوريتتة أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفأرميويتتا، يفمستت انيا، يفمستتتونيا )ل( 
وريتتة كتتوراي الرتت  ية يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف ومتتا، يف و ستتوا ، يف ولوتتدا، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجه

ال وليفاريتة(، يففييتت  م، يفكوتدا، يفكتواب، يفكولوم يتا، يفمتاليلاي،  -وب أفةيعيا، يفجورجيا، يفسدوفيويا، يفشتيدي، يفغوا يمتا ، يففوتليفيال )مجهوريتة الدميعةاقية، يفجو
 يفاملغةب، يفاملكسيك، يف مي يا، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفاهلود، يفذولودا، يفاليو ل. 

. يفمثَّتل أيفكةانيتا املتدية ال تام (2004) 1540العوميتات )رئيستة جمدتس األمت (  صتفتت رئتيس الدجوتة املورتاة ممتال ابلعتةار  كدَّم اثل ايفلة  وليفيتا املت تداة  )م( 
 لام  الديفيل. 

  1540دتدال الرتمال األيفريفيب  يف كدتم اثتل مست انيا ابستم جممومتة أصتدناء العتةار مثَّل اجل ل األسوا يفزيةي لدرتؤيفل اخلارجيتة. يف كدَّتم اثتل الوتةيفيج ابستم   )ل( 
أل انيتا، يفأيفكةانيتا، يف ال وليفاريتة( ابستم حةكتة  دتدال متدم ا فيتاز. يف كدتم رئتيس يففتد ا حتتاا األيفريفيب ابستم ا حتتاا األيفريفيب  -يف كدم اثنل فوتليفيال )مجهوريتة 

 ألسوا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا. يفال وسوة يفاهلةسك، يف ةكيا، يفاجل ل ا
ارجيتهتا  يفمثَّتل مي اليتا مثَّل مثيو يا، يفأيفكةانيا، يفالسويد، يفالصني، يفكازاخستال، يفمصة، يفاليتاابل يفزراؤذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل التو ايت املتحتدة يفزيتة خ )س( 

لديفلتتة املوتتتدب لتتدى يفزيتتة الرتتؤيفل األيفريف يتتة يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة يفزيتتة يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل التتديفيل  يفمثَّتتل فةنستتا يفزيتتة ا
 الديفلة لرؤيفل آسيا يفاحمليط اهلااأل  يفمثَّل أيفريفغواي  ئب يفزيةذا لدرؤيفل السياسية  وزارة الرؤيفل اخلارجية. 

 مثَّل مجهورية كوراي يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية. )ع( 
  
 شارعدم االنت - ابء

، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  أر تتتتتتتتتع 2017-2016يف الفتتتتتتتتترتة  
، يفمل يتدتتتتت  أي “متتتتدم ا نترتتتتتار”جدستتتتات يف مقتتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتتول 

نتتتةارات. يفيتتتةا يف اجلتتتديفل أا ي مليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  اجلدستتتتني، 
 فيها م دومات م  املراركني يفاملتكدمني.  مبا

، يفممتتتتتتال 2016كتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتاية   16يفيف رستتتتتتالة مؤرختتتتتتة  
، نتتدم املتتدية ال تتام لدوكالتتة الديفليتتة لد انتتة ال ريتتة (2015) 2231ابلعتةار 

ال اإلستتتالمية نتتتد اختتتت ت ، يفأكتتتد أل مجهوريتتتة ميتتتة (397) عةيتتتةي مىل اجملدتتتس
متت  املةفتتق اخلتتامس  11-15مىل  1-15اإلجتتةاءات احملتتدَّاة يف الفعتتةات 

، (2015) 2231خل تتتتة ال متتتتل الرتتتتامدة املرتتتترتكة. يفارتتتتيا متتتتع العتتتتةار 
ت جمدتتتس احكتتتام نتتةارا 2016كتتتانول الثام/يوتتاية   16أيفنتتَف ال متتل يف 

 (2007) 1747 يف (2006) 1737، يف (2006) 1696األمتتتتتتتتتتتتتتتت  
 (2010) 1929 يف (2008) 1835يف  (2008) 1803 يف
كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية، يف متتتتت كةة متتتتت    16. يفيف (398)(2015) 2224 يف

__________ 

(397) S/2016/57 ،املةفق. 
 1737 ابلعةار ممال املفةيفضة اجللائية التدا   م  امل دومات م  لدمليد (398)

  ت دتب   التيت التدا  ”، الثالث العسم، السا ع اجللء انظة، (2006)
 “.امليثاق م  41 لدمااة يففعا، املسدحة العوة استددام

، ُحتتتتتدات الرت ي تتتتتات يفاإلجتتتتتةاءات ال مديتتتتتة لكتتتتتي يعتتتتت دع (399)التتتتتةئيس 
. يفيف  دتتتتك (2015) 2231اجملدتتتتس ابملهتتتتام ذات الصتتتتدة  توفيتتتت  العتتتتةار 

وواي أحتتتد أمعتتتائت لد متتتل ميستتتةا لتدتتتك املتتت كةة، نتتتةر اجملدتتتس أل خيتتتتار ستتت
املهتتام، يعتتدم محاقتتتة مىل أمعتتاء اجملدتتتس اآلختتةي  متت  ممدتتتت يفمتت   وفيتتت  

 2016. يفاختتتتتتت ت مستتتتتت انيا ميستتتتتتةا ل تتتتتتام (400)العتتتتتتةار كتتتتتتل ستتتتتتتت أشتتتتتتهة
. يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، قدتتب اجملدتتس (401)2017مي اليتتا ميستتةا ل تتام  مث

س كل ستة أشهة م   وفي  العةار مىل األمني ال ام أل يعدم  عةيةا مىل اجملد
2231 (2015)(402) . 

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد اجملدتتس أر تتع جدستتات  
. يفيف ذ ي اجلدستات، (403)محاقة نظة فيها يف التعارية امل كورة أمالي

فيهتتا األنرتت ة التتيت يعتت دع هبتتا   وتتايفل اجملدتتس متتداا متت  املستتائل، مبتتا
يفالت تتتتتتتورات  (2015) 2231اجملدتتتتتتتس  رتتتتتتتال رصتتتتتتتد  وفيتتتتتتت  العتتتتتتتةار 

 احلاصدة يف نواة املررتايت يفال د ات اليت  عتعي املوافعة مديها.
__________ 

(399) S/2016/44. 
 .3 الفعةة، ستنف املةجع (400)
 .S/2017/2/Rev.1 يف S/2016/2/Rev.4 انظة (401)
(402) S/2016/44 ،7 الفعةة. 
 .S/PV.8143 يف S/PV.7990 يف S/PV.7865 يف S/PV.7739 انظة (403)

 
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1696%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1835%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/57
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/44
https://undocs.org/ar/S/2016/2/Rev.4
https://undocs.org/ar/S/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2016/44
https://undocs.org/ar/S/PV.7739
https://undocs.org/ar/S/PV.7865
https://undocs.org/ar/S/PV.7990
https://undocs.org/ar/S/PV.8143
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 اجللسات: عدم االنتشار
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ال ود الفةمي يفاترخيها

يفاثئتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
 أخةى

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39 التتدموات ممتتالً ابملتتااة
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       S/PV.7739  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  18

2016 
 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت  نتتتتتةار 

 (2015) 2231جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
(S/2016/589 ) 

يفكيل األمني ال ام لدرتؤيفل  أملانيا 
السياستتتتتتتية، يفرئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد 

يب لتتتتتتتتتتتتتتدى ا حتتتتتتتتتتتتتتتاا األيفريف 
 األمم املتحدة

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.7865  
 كتتتتانول الثتتتتتام/  18

 2017يواية 

 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  27رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 
تتتتتة  2016ايستتتتتمرب  التا ع جملدس األم  امل ت   توفيت  العتةار موجهتتتتتة متتتتت  امليسن
2231 (2015) (S/2016/1113 ) 

التعةيتتتة الثتتتام لامتتتني ال تتتام متتت   وفيتتت  
 (2015) 2231نتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتت  

(S/2016/1136) 

يفكيل األمني ال ام لدرتؤيفل  أملانيا 
السياستتتتتتتية، يفرئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد 

 ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.7990  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  29

2017 

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت  13ة رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتت
موجهتتتتتتتتة متتتتتتتت  ميستتتتتتتتة جمدتتتتتتتتس  2017

 (2015) 2231األمتت  لتوفيتت  العتتةار 
(S/2017/495 ) 

التعةيتتة الثالتتث لامتتني ال تتام متت   وفيتت  
 (2015) 2231نتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتت  

(S/2017/515 ) 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتت  22رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتس  2017
تتتة جمدتتتس األمتتت  امل تتت    (2015) 2231 توفيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار األمتتت  متتت  ميسن

(S/2017/537) 

يفكيل األمني ال ام لدرتؤيفل  أملانيا 
السياستتتتتتتية، يفرئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد 

 ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

S/PV.8143  
 كتتتتتتتانول األيفل/  19

 2017ايسمرب 

 كتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  1رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتتيس  2017ايستتتتتتتتمرب 

تتتة جمدتتتس األمتتتت   جمتتتس األمتتت  متتت  ميسن
 (2015) 2231امل تت   توفيتت  العتتةار 

(S/2017/1009) 

يفكيل األمني ال ام لدرتؤيفل  أملانيا 
السياستتتتتتتتتتتتتتتتتتتية، يفالعائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ابألممتتتتتتتال ابلويا تتتتتتتة ل  ثتتتتتتتة 

 ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتاء 
، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

 يفمجيع املدموني 

 

التعةيتتتة الةا تتتع لامتتتني ال تتتام متتت   وفيتتت   
 (2015) 2231نتتتتةار جمدتتتتتس األمتتتتت  

(S/2017/1030 ) 
 كتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  15رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتة متتتتتت  ميستتتتتتة  2017ايستتتتتتمرب 
جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  امل تتتتتتت   توفيتتتتتتت  العتتتتتتتتةار 

2231 (2015) (S/2017/1058) 

     

 
 . (2015) 2231 كدَّم اثل مس انيا  صفتت امليسة امل    توفي  نةار جمدس األم   )أ( 
 .(2015) 2231 كدَّم أيعا اثل مي اليا  صفتت امليسة امل    توفي  نةار جمدس األم   )ب( 
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https://undocs.org/ar/S/PV.7739
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 عدم االنتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  - جيم
عتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، م 

. يفيف ظتتتتتل  فتتتتتانم (404)جدستتتتتة، موهتتتتتا جدستتتتتتال رفي تتتتتتا املستتتتتتوى 14
التتتو ةات،  عتتامف متتدا اجلدستتات امل عتتواة يف مقتتار ذتت ا ال وتتد ستت ع 
متتتتتتتةات معارنتتتتتتتة  فتتتتتتترتة الستتتتتتتوتني الستتتتتتتا عة التتتتتتتيت معتتتتتتتد اجملدتتتتتتتس فيهتتتتتتتا 

. يفاخت  اجملدس مثانية نةارات مبوجب الفصتل الستا ع مت  (405)جدستني
در  يتتتتتا  رائستتتتتيا يفاحتتتتتدا. يفازااا أيعتتتتتا ال تتتتتدا اإلمجتتتتتايل امليثتتتتتاق يفأصتتتتت

لدعتتتةارات ) ستتت ة نتتتةارات( زاياة ك تتت ة معارنتتتة  فتتترتة الستتتوتني الستتتا عة 
كتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتمرب   15)نتتتتتتةارال(. يفابإلضتتتتتتافة مىل ذلتتتتتتك، ففتتتتتتي 

، شتتتتارك اثتتتتل مجهوريتتتتة كتتتتوراي 2006، يفأليفل متتتتةة موتتتت  متتتتام 2017
. (406)اجملدس يف مقار ذ ا ال وتد الر  ية الدميعةاقية يف جدسة معدذا

يفيةا يف اجلديفل أا ي مليد م  امل دومات مت  اجلدستات، مبتا يف ذلتك 
 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 

يفركتتلت املوانرتتات التتيت اارت يف اجملدتتس مدتتى اخل تتة التت ي  
يهدا السدم يفاألم  التديفليني مت  جتةاء أنرت ة مجهوريتة كتوراي الرت  ية 

لتتتتديفل األمعتتتتاء لتتتتتدا   اجلتتتتلاءات الدميعةاقيتتتتة يفمدتتتتى ضتتتتةيفرة امتثتتتتال ا
املوصتتوص مديهتتا يف العتتةارات ذات الصتتدة يف وفيتت ذا التتتام هلتتا. يفختتالل 
املتتتتدايف ت، امتتتتا املتكدمتتتتول متتتتةارا يف كتتتتةارا مىل استتتتتئواف احلتتتتوار  غيتتتتة 
حتعيتق نتتلع الستتالح الوتويفي يف شتت ت اجلليتتةة الكوريتة. يف ستت ب استتتمةار 

عتتدت جدستتات مرتتايفرة مقتتالق العتت ائف يفمجتتةاء التجتتارب الوويفيتتة، مُ 
ماجدة يف كانول الثام/يواية يفش اط/فرباية يفآذار/مارس يفنيسال/أ ةيل 

__________ 

 شتتتكل متتت  امل دومتتتات متتت  يفلدمليتتتد. S/PV.8137 يف S/PV.7932 انظتتتة (404)
 .  األيفل العسم، الثام اجللء انظة، اجلدسات

  مدحتتتتتتتتتتتتتق، املمارستتتتتتتتتتتتتات مةجتتتتتتتتتتتتتع انظتتتتتتتتتتتتتة، امل دومتتتتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتتتتت  لدمليتتتتتتتتتتتتتد (405)
 .جيم - 36 العسم، يفلاأل اجللء، 2014-2015

 .S/PV.8137 انظة (406)

، (407)2016يفحليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت يفآب/أغستتتتتتتتتتتتتتتت س يفأيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتت تمرب 
شتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية يفآذار/متتتتتتتتتتتتتتتتارس يفأاير/متتتتتتتتتتتتتتتتايو يفآب/أغستتتتتتتتتتتتتتتت س  يفيف

 .2017يفأيدول/س تمرب 
يفراا مدتتتتتتتى  صتتتتتتت يد التجتتتتتتتارب الوويفيتتتتتتتة يفممديتتتتتتتات مقتتتتتتتالق  
تستتيارية ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، متتلز اجملدتتس  تتدا   العتت ائف ال

اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة مدتتتى مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة، مبتتتا يف 
ذلتك فتتةت حظتة عتتاري مدتى املتتوارا ال  ي يتة )الفحتتم يفاحلديتد يفركتتاز 
احلديتتتتد(  يفيف ايفل أمعتتتتاء أختتتتةى،  عييتتتتد مصتتتتدار  تتتتةاخي  ال متتتتل 

 ية الدميعةاقية  يففةت حظة مدى صتاارات لةمااي مجهورية كوراي الر 
األغ ية ال حةية يفاملوسوجات  يف عييد يفاراات الوفط اخلام يفمجيع املواا 
املكثفتتتتة يفكتتتت لك ستتتتوائل الغتتتتاز ال  ي تتتتي يفاملوتجتتتتات الوف يتتتتة املكتتتتةرة. 
يفمتتلز اجملدتتس أيعتتا  تتدا   التوفيتت  الةاميتتة مىل موتتع التهتتةب متت   تتدا   

اجملدتس نظتام اجلتلاءات املفتةيفت مدتى . يفيفصف أمعتاء (408)اجللاءات
مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات انتتت 

. يفمتاليفة (409)أشد اجللاءات املفةيفضة مدى ذلك ال دتد مدتى اإلقتالق
، مبوجتب العتةاري  2017-2016مدى ذلك، متدا اجملدتس يف الفترتة 

، يف يتتتتتة فةيتتتتتق اخلتتتتترباء متتتتتة ني (2017) 2345يف  (2016) 2276
. 2018نيستتتتال/أ ةيل  24شتتتتهةا، يفامتتتتتدت آخة تتتتا حتتتتم  12ملتتتتدة 

ت ت  يفيفسع اجملدس أيعا يف يتة الفةيتق لترتمل التتدا   اجلديتدة التيت اختا
 ة نيد ا ست ةات.خالل الفرت 

__________ 

، A/72/2 يف، 178-174 يفالفعتتتتتتتتتتتتتةات“ املعدمتتتتتتتتتتتتتة”، A/71/2 انظتتتتتتتتتتتتتة (407)
 .178-170 اتيفالفعة “ املعدمة”

 كتوراي مجهوريتة مدتى املفةيفضتة اجللائيتة التتدا   مت  امل دومات م  لدمليد (408)
 التتيت التتتدا  ”، الثالتتث العستتم، الستتا ع اجلتتلء انظتتة، الدميعةاقيتتة الرتت  ية

 “.امليثاق م  41 لدمااة يففعا، املسدحة العوة استددام  ت دب  
(409) S/PV.8151 ،مثيو يتتا(  8 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )التتو ايت 3 الصتتفحة( 

 .  )الياابل(15 يفالصفحة )السويد(  10 يفالصفحة
 

 اجللسات: عدم االنتشار/مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7638  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  2
2016 

م متتتتتتتتتت    مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
 )أ(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا 53
(S/2016/202 ) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  43
 )ب(معواً 

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء  
اجملدتتس، يفمجهوريتتة 

 كوراي

  (2016) 2270العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7656  

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  24
2016 

متتت كةة متتتت  رئتتتيس جمدتتتتس 
 (S/2016/157األم  )

م  متتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2016/274 )  

  (2016) 2276العةار    
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

https://undocs.org/ar/S/PV.7932
https://undocs.org/ar/S/PV.8137
https://undocs.org/ar/S/PV.8137
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/ar/A/71/2
https://undocs.org/ar/A/72/2
https://undocs.org/ar/S/PV.8151
https://undocs.org/ar/S/PV.7638
https://undocs.org/ar/S/PV.7638
https://undocs.org/ar/S/2016/202
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7656
https://undocs.org/ar/S/PV.7656
https://undocs.org/ar/S/2016/157
https://undocs.org/ar/S/2016/274
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7821  

  رتتتةي  الثتتتام/ 30
 2016نوفمرب 

م متتتت     50مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدَّ
 )ل(ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواً 

(S/2016/999) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  42
 )ا(اً معو 

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام،  
يفمجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتس، يفمجهوريتتة 

 كوراي

  (2016) 2321العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7904  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  23

2017 

رئتتتيس جمدتتتتس متتت كةة متتتت  
 (S/2017/150األم  )

م  متتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/236 )  

 (2017) 2345العةار    
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7932  

نيستتتتتتتتتتتتال/أ ةيل  28
2017 

رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 2017نيسال/أ ةيل  18

موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام 
متتتتتتتتتتتتت  املمثدتتتتتتتتتتتتتة الدائمتتتتتتتتتتتتتة 
لدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
األمةيكيتتتتتتتتة لتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتم 

 (S/2017/337املتحدة )

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام،   مجهورية كوراي 
يفمجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 )يف(يفمجهورية كوراي

 

S/PV.7958  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  2

2017 

م   متتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/472 )  

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء   مجهورية كوراي
اجملدتتس، يفمجهوريتتة 

 كوراي

  (2017) 2356العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.7996  

اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  5
2017 

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام  مجهورية كوراي  
املستتتتامد لدرتتتتؤيفل 

 السياسية

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8019  
آب/أغستتتتتتتتتتتت س  5

2017 

م   متتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/674 )  

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء   مجهورية كوراي
اجملدتتس، يفمجهوريتتة 

 كوراي

  (2017) 2371العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.8034  

آب/أغستتت س  29
2017  

أر  تتتتتتة متتتتتت  أمعتتتتتتاء     
ا اجملدتتتتتتتتتتتس )ا حتتتتتتتتتتتتا

الةيفستتتتتي، يفالصتتتتتني، 
يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة 
 األمةيكية، يفالياابل(

S/PRST/2017/16 

S/PV.8039  
أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  4

2017 

يفكيل األمني ال ام  مجهورية كوراي  
 لدرؤيفل السياسية

يتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء مج
اجملدتتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8042  
أيدول/ستتتتتت تمرب  11

2017 

م   متتتتتتتتتت   مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/769 )  

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء   مجهورية كوراي
، يفمجهوريتتة اجملدتتس
 كوراي

  (2017) 2375العةار 
15-0-0 

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(
S/PV.8118  

  رتتتةي  الثتتتام/ 29
 2017نوفمرب 

يفكيل األمني ال ام  مجهورية كوراي  
 ؤيفل السياسيةلدر

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتتتتع )ز(اجملدتتتس
 املدموني 

 

S/PV.8137  
 كتتتتتتانول األيفل/  15

 2017ايسمرب 

كتتتتتتانول   1رستتتتتالة مؤرختتتتتتة 
 2017األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتمرب 

موجهتتتتة مىل األمتتتتني ال تتتتام 
متت  املمثتتل التتدائم لديتتاابل 
لتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة 

(S/2017/1038) 

مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي  
الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، 
 يفمجهورية كوراي

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام،  
يفمجيتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

، يفمجيتتع )ح(اجملدتتس
املدموني 

 )ط(
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8151  

 كتتتتتتانول األيفل/  22
 2017ايسمرب 

م مرتتتتتتتتتتةيفع   متتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتةار معتتتتتتتتتتدَّ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

  ( S/2017/1092 )  

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء   مجهورية كوراي
اجملدتتس، يفمجهوريتتة 

 كوراي

  (2017) 2397العةار 
15-0-0 

 السا ع( )اختا  مبوجب الفصل
 

 غال، يف دجيكا، يف دغتاراي، يف ومتا، مس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفاب يف، يفالرب  )أ( 
ا، يفسدوفيويا، يفالسوغال، يفالسويد، يفشيدي، يفال ةاق، يفغا ، يففانوا و، يف ولودا، يف ةكيا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية كوراي، يفالدامنةك، يفريفمانيا، يفسدوفاكي

اليلاي، يفاملمدكتتتة يففةنستتتا، يفالفد تتتني، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتتترباي، يفليتوانيتتتا، يفليدتورتتتتاي ، يفمال تتتة، يفمتتت
 ، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي

يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة أستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفاب يف، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ومتتا،  )ب( 
يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفالستتتتويد، يفشتتتتيدي، يفال تتتتةاق، يفغتتتتا ، يففتتتتانوا و، يفالفد تتتتني، يففودوتتتتدا، يفنتتتتربص، الترتتتتيكية، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، 

 ، يفاليو ل. يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليرباي، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا
، نيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتتاراياألرال، يفأرميويتتا، يفمستت ا )ل( 

انيتتا، يفستتدوفاكيا، ريفميف ولوتتدا، يف تت يف، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفالتتدامنةك، يف 
ورتتتاي ، يفمال تتة، يفستدوفيويا، يفالستتويد، يفشتتيدي، يففةنستتا، يفالفد تتني، يففودوتدا، يفنتتربص، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفليدت

 لياابل، يفاليو ل. يفاملغةب، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفا
ا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األرال، يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتد )ا( 

يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفشتتيدي، األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، 
يفالومستا، يفذوغتاراي، يفالفد ني، يففودوتدا، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفاملغتةب، يفالوتةيفيج، 

 يفذولودا، يفاليو ل. 
خستال، يفالياابل يفزراؤذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل السوغال يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل السوغاليني يف اخلارل  يفمثنل املمدكة مثَّل مثيو يا، يفالصني، يفكازا )ه( 

لستويد الةيفستي يفا املتحدة يفزية خارجيتها لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث  يفمثنل الو ايت املتحدة )رئيسة جمدس األم ( يفزية خارجيتها  يفمثَّل ا حتتاا
  ئ ا يفزيةيهما لدرؤيفل اخلارجية  يفمثنل مي اليا يفكيل يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. 

 مثَّل مجهورية كوراي يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )يف( 
 .(2006) 1718 كدَّم اثل مي اليا )رئيسة جمدس األم (  صفتت رئيس الدجوة املوراة ممالً ابلعةار  )ز( 
مدكتة املتحتدة يفزيتة الديفلتة مثَّل أيفكةانيا يفالسويد يفالياابل )رئيسة جمدس األم ( يفزراؤذا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل التو ايت املتحتدة يفزيتة خارجيتهتا  يفمثَّتل امل )ح( 

 لرؤيفل آسيا يفاحمليط اهلااأل.
 اي  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.مثَّل مجهورية كور  )ط( 
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، مدتتتتتتتتى فتتتتتتتتو متتتتتتتتا يفرا يف متتتتتتتت كةة 2016يف حليةال/يونيتتتتتتتتت  
حليةال/يونيت  22، ا فق جمدس األم  مدى أنت امت ارا م  (410)الةئيس
ستتتُيوظة يف املستتتائل املت دعتتتة   وتتتاء الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم   تتتد  2016

 وتتتتتاء الستتتتتالم ”هتتتتتا يف مقتتتتتار  وتتتتتد جتتتتتديفل األممتتتتتال انتهتتتتتاء الوتتتتتلاع، في
. يفنتتتةر اجملدتتتس كتتت لك أل يتتتدرل ضتتتم  ذتتت ا “يفاحلفتتتاظ مدتتتى الستتتالم

ال وتتد املستتائل التتيت كتتال يوظتتة فيهتتا اجملدتتس ستتا عا يف مقتتار  وتتد جتتديفل 
 . “ واء السالم   د انتهاء الولاع”األممال 

__________ 

(410) S/2016/560 . 

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد جمدتتس األمتت  جدستتتني،  
، يفاخت  نةارا يفاحدا فيما يت دتق ابل وتد (411)محدا ا جدسة رفي ة املستوى

يفمعد اجملدس ثتالل جدستات “.  واء السالم   د انتهاء الولاع”امل وول 
 وتاء الستالم يفاحلفتاظ ”يفأصدر  يا  رائسيا يفاحدا يف مقار ال ود امل وتول 

تتد نتتةارا اجملدتتس يف متتام “. مديتتت . يفمع تتدت أر تتع جدستتات 2016يفامُتم 
يفيف أمعتاب جدستتني  .2017دة يف متام يفجدستة يفاحت 2016يف متام 

__________ 

. يفملليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  شتتتكل اجلدستتتات، انظتتتة S/PV.7750انظتتتة  (411)
 اجللء الثام، العسم األيفل. 

https://undocs.org/ar/S/PV.8151
https://undocs.org/ar/S/PV.8151
https://undocs.org/ar/S/2017/1092
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/2016/560
https://undocs.org/ar/S/PV.7750
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، 2017حليةال/يونيتتتتتتت  19 يف 2016حليةال/يونيتتتتتتت  22معتتتتتتدات يف 
ركتتتتتتتتتلات مدتتتتتتتتتى التعةيتتتتتتتتتةي  التاستتتتتتتتتع يفال اشتتتتتتتتتة لدجوتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتالم، 

حتتوارات  فامديتتة غتت  رمسيتتة. يفيتتةا يف اجلتتديفل أا ي مليتتد متت   أنيمتتت
امل دومتتتتتات متتتتت  اجلدستتتتتات، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك م دومتتتتتات متتتتت  املرتتتتتاركني 

                      يفاملتكدمني يفالوتائج. 
يفاستتتتتتمع اجملدتتتتتس مىل محاقتتتتتات  رتتتتتال  عةيتتتتتة فةيتتتتتق اخلتتتتترباء  

، (412)م املتحدة ل وتاء الستالما ستراري امل   ابست ةات ذيكل األم
يف رتتتال أنرتتت ة جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم، مبتتتا يف ذلتتتك جهواذتتتا الةاميتتتة مىل 
  ليل الرةاكات يفالت تايفل متع اجلهتات امل ويتة صتاح ة املصتدحة ااختل 

، ركتتتتتتتتتتلت 2017-2016األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة يفخارجهتتتتتتتتتتا. يفيف الفتتتتتتتتترتة 
 وتتتاء موانرتتتات اجملدتتتس أيعتتتا مدتتتى  وتتتاء الستتتالم يف أفةيعيتتتا، يفحتديتتتدا 

 املؤسسات. 
يفمعتتتتتتب  عتتتتتتدمي  عةيتتتتتتة فةيتتتتتتق اخلتتتتتترباء ا سترتتتتتتاري، اختتتتتتت ت  

 2282يفاختتتت  جمدتتتس األمتتت  العتتتةار  70/262اجلم يتتتة ال امتتتة العتتتةار 
 2282. يفمبوجتتتتتتتب العتتتتتتتةار (413)عتتتتتتتال، يف تتتتتتتا نتتتتتتتةارال مت ا (2016)
، أارك جمدتتتتتس األمتتتتت  أل احلفتتتتتاظ مدتتتتتى الستتتتتالم يو غتتتتتي أل (2016)

يُفهتتم  وجتتت متتام ابمت تتاري ذتتدفا يفممديتتة ل وتتاء رؤيتتة مرتترتكة لدمجتمتتع، 
صت يدذا يفذو متا يرتمل األنرت ة اهلاافتة مىل موتع نرتوب الولامتات يف 

يفاستتتتتمةارذا يفعتتتتداذا. يفأكتتتتد العتتتتةار متتتت  جديتتتتد أل يف يتتتتة جلوتتتتة  وتتتتاء 
السالم  رمل مجدة مهام موها العيتام  تديفر صتدة يفصتل استرتارية  تني 
األجهلة الةئيسية يفالكيا ت امل وية التا  ة لامم املتحدة، يفماتحة مورب 

__________ 

(412) S/2015/490 . 
ملليد م  امل دومات م  ال النات مع اجلم ية ال امة، انظة اجلتلء الةا تع،  (413)

 العسم األيفل. 

لتتتدموة مجيتتتع اجلهتتتات الفامدتتتة امل ويتتتة مىل ا جتمتتتاع. يفشتتتجع اجملدتتتس 
الدجوتتتة مدتتتى استتتت ةات نظامهتتتا التتتداخدي املؤنتتتت  غيتتتة زاياة  ةكيلذتتتا 
مدى الت تورات املستتجدة مدتى الصت يدي  الع تةي يفاإلنديمتي، يف  ليتل 
مرتتتاركة أمعتتتائها، يفشتتتجع الدجوتتتة مدتتتى   ليتتتل كفاءهتتتتا يفمةيفنتهتتتا يف 
امتتتم احلفتتتاظ مدتتتى الستتتالم  وستتتائل موهتتتا: )أ( ماتحتتتة خيتتتارات فيمتتتا 

دصصتة ل دتتد   يوتت يفأشتتكال  دتك ا جتمامتتات يت دتق ابجتماماهتتتا امل
التتيت يت تتني    يعهتتا  وتتاء مدتتى قدتتب ال دتتد امل تت   )ب( اكيوهتتا متت  
الوظة يف املسائل اإلنديميتة يفاملستائل الرتامدة  )ل(   ليتل أيفجتت التتآزر 
متتع صتتوديفق  وتتاء الستتالم  )ا( مواصتتدة استتتددام ايفرهتتتا الستتووية متت  

متتع اجلهتتات صتتاح ة املصتتدحة. أجتتل  يستت  التواصتتل مدتتى فتتو أيفثتتق 
يفمبوجب العةار نفست، أمةب اجملدس م  امتلامت العيام ابنتظام   دب 
مرتتورة حمتتداة يفاستترتا يجية يفموجَّهتتة متت  جلوتتة  وتتاء الستتالم يفا ستتتفااة 
موهتتا يف التتو ايت املت دعتتة  ترتتكيل ممديتتات حفتتظ الستتالم يفال  ثتتات 

 .(414)السياسية اخلاصة يفاست ةاضها يف عديصها
، أصتتتدر اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا أكتتتد 2016اوز/يوليتتتت  28يف يف  

فيتتتت جمتتتداا أ يتتتة املستتتؤيفلية يفالعيتتتااة الوقويتتتة يف  وتتتاء الستتتالم، يفأكتتتد أ يتتتة 
  وية العتدرات الوقويتة ال ويدتة األجتل مت  قةيتق  وتاء املؤسستات يف وميتة 
ية املوارا ال رةية يف واء الثعة  ني اجلهات الفامدة الوقويتة، يفذتي أمتور أساست

لدحفتتتتاظ مدتتتتى الستتتتالم. يفشتتتتدا اجملدتتتتس أيعتتتتا مدتتتتى ضتتتتةيفرة  تتتتوف  اويتتتتل 
 .(415)مستدمي يفميك  التو ؤ  ت ألنر ة األمم املتحدة ل واء السالم

__________ 

)ل(  4، الفعتتةة الثاموتتة متت  الدي اجتتة، يفالفعتتتةات (2016) 2282العتتةار  (414)
 .8)ا(، يف  -)أ(  5)ا(، يف  يف

(415) S/PRST/2016/12 .الفعةات الثالثة يفالسااسة يفالثالثة مرةة ، 
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اجلدستتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتدموات ممتتتتتالً ابملتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7629 

شتتتتتت اط/فرباية  23
2016  

 وتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتالم   تتتتتتتتتد انتهتتتتتتتتتاء 
الوتتتلاع: استتت ةات ذيكتتل  وتتاء 

                      السالم 
 شتتت اط/فرباية 1رستتالة مؤرختتة 

موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني  2016
ال تتتتتتتتتتام متتتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتدائم 
جلمهوريتتتتتة فوتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتة 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/104) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  41 
 )أ(معوا

ستتتتتتتتتة متتتتتتتتتدموي  ممتتتتتتتتتال 
يفاملةانب ، )ب(39ابملااة 

التتدائم لدكةستتي الةستتويل 
 لدى األمم املتحدة

معتتتتتتتتتتتتتوا متتتتتتتتتتتتت   13
، )ل(أمعتتتتاء اجملدتتتتس

متدموا ممتال  39 يف
، )ا(37ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 

 )ه(اآلخةي يفمجيتتتتتتتتتتتع املتتتتتتتتتتتدموني  

 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2015/490
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/PV.7629
https://undocs.org/ar/S/PV.7629
https://undocs.org/ar/S/2016/104
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اجلدستتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

الدموات ممالً 
 37ابملااة 

التتتتتدموات ممتتتتتالً ابملتتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا 39

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7680 

نيستتتتتال/أ ةيل  27
2016 

مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدم  
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  

(S/2016/302) 

  (2016) 2282العةار    
15-0-0 

S/PV.7723 
حليةال/يونيتتتتت  22

2016 

 عةيتتتتة جلوتتتتة  وتتتتاء الستتتتالم متتتت  
 ايفرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة

(S/2016/115) 

كيويتتا )رئيستتة جلوتتة  وتتتاء   
الستتتتتتتتتتتتتتتالم(، يفالستتتتتتتتتتتتتتتويد 
)الةئيستتة الستتا عة لدجوتتة 

  واء السالم(

  مجيع املدموني 

S/PV.7750  
اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  28

2016 

 يا  واء السالم يف أفةيع
اوز/يوليتتتتتتتت  1رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني  2016
ال ام م  املمثل الدائم لديتاابل 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/586) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  30 
 )يف(معوا

يفزيتتتةة اخلارجيتتتة يفالتجتتتارة 
الديفليتتة يف كيويتتا )رئيستتة 
جلوتتتتتتتتتة  وتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتالم(، 

م يفاألمتتت  يفمفتتتوت الستتتد
يف ا حتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتتي، 
يفاثتتتتتتتتتتتل يففتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
 الدائم لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتاء 

، يفمجيتتتتتع )ز(اجملدتتتتتس
املدموني 

 )ح(

S/PRST/2016/12 

S/PV.7976  
حليةال/يونيتتتتت  19

2017 

 عةيتتتتة جلوتتتتة  وتتتتاء الستتتتالم متتتت  
                      S/2017/76ايفرهتا ال اشةة )

كيويتتتا )الةئيستتتة الستتتا عة   
 وتتتتتتتاء الستتتتتتتالم(،  لدجوتتتتتتة

يفمجهوريتتتة كتتتوراي )رئيستتتتة 
 الدجوة(

معتتتتتو يفاحتتتتتد متتتتت  
أمعتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتس 

)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي(،   
 املدموي  يفمجيع 

 

 
يف تتوغالايأ، يف و ستتوا ، األرجوتتني، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمكتواايفر، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيةلوتتدا، يفمي اليتا، يفابراغتتواي، يفابكستتتال، يفالربازيتل، يف دجيكتتا،  )أ( 

، يفسويستةا، يفست اليول،  ولودا، يف  يف، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفاجللائة، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيايف 
 ، يفذوغاراي، يفذولودا. يفغوا يما ، يفالفد ني، يففودودا، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفنيج اي

رباء ا سترتتاري املمثتتل التتدائم لكيويتتا  صتتفتت رئتتيس جلوتتة  وتتاء الستتالم  يفاملمثتتل التتدائم لدستتويد  صتتفتت التتةئيس الستتا ق لدجوتتة  وتتاء الستتالم  يفرئتتيس فةيتتق اخلتت )ب( 
األمتم املتحتدة  يفاملةانتب التدائم ملوظمتة التديفل األمةيكيتة لتدى امل   ابست ةات ذيكل  واء السالم  يفمسترارة ال  ثة املةان ة الدائمة لالحتاا األفةيعتي لتدى 

 األمم املتحدة  يفالعائم ابألممال ابلويا ة لوفد ا حتاا األيفريفيب لدى األمم املتحدة. 
  كدم اثنل مصة ابسم مس انيا يفأيفكةانيا يفمصة. يفمل يُدل اثال مس انيا يفأيفكةانيا   يال. )ل( 
ئتتتب رئتتتيس يفزارئهتتتا يفيفزيةذتتتا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفا نتتتدمال األيفريفيب. يف كدتتتم اثتتتل فودوتتتدا ابستتتم  دتتتدال الرتتتمال األيفريفيب  يف كدتتتم اثتتتل مثَّتتتل اجل تتتل األستتتوا   )ا( 

 س اليول ابسم جممومة الديفل األفةيعية. يفمل يُدل اثال منديفنيسيا يفجورجيا   يال.
 وستتتوة يفاهلةستتتك، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األستتتوا، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة  كدتتتم اثتتتل يففتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب ابستتتم ا حتتتتاا األيفريفيب يفال )ه( 

 مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا.
 ةكيتتا، لوتتدا، يفاتيدوتتد، يف مثيو يتتا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفغوتتدا، يفأيةلوتتدا، يفمي اليتتا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف و  )يف( 

ايفوار، يفاملغتةب، يفمجهورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفالدامنةك، يفريفاندا، يفسدوفاكيا، يفسويسةا، يفس اليول، يفغوا يما ، يفنربص، يفكازاخستال، يفكودا، يفكوت 
 يفاملكسيك، يفاهلود. 

رجيتتة  يفمثَّتتل الستتوغال يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفشتتؤيفل الستتوغاليني يف مثَّتتل أنغتتو  يفزيةذتتا لد النتتات اخلارجيتتة  يفمثَّتتل متتاليلاي يفاليتتاابل يفزيةا تتا لدرتتؤيفل اخلا )ز( 
 ماارة الةئيس. اخلارل  يفمثَّل فةنسا  ئب يفزيةذا لدتومية يفالفةانكوفونية  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف

يف كدتتم اثنتتل اتيدوتتد ابستتم التتديفل األمعتتاء يف را  تتة أمتتم جوتتوب شتتةق آستتيا  يف كدتتم اثنتتل يففتتد ا حتتتاا   كدتتم اثنتتل التتدامنةك ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريفيب  )ح( 
يفأل انيا، يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ةكيتا، يفاجل تل األستوا، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا، يفجورجيتا، يفأرميويا،  ،األيفريفيب ابسم ا حتاا األيفريفيب

 يفصة يا.
          

https://undocs.org/ar/S/PV.7680
https://undocs.org/ar/S/PV.7680
https://undocs.org/ar/S/2016/302
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7723
https://undocs.org/ar/S/PV.7723
https://undocs.org/ar/S/2016/115
https://undocs.org/ar/S/PV.7750
https://undocs.org/ar/S/PV.7750
https://undocs.org/ar/S/2016/586
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/PV.7976
https://undocs.org/ar/S/PV.7976
https://undocs.org/ar/S/2017/76
https://undocs.org/ar/S/2017/76
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 األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني - 39
ختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، معتتتد جمدتتتس األمتتت  جدستتتة  

، يفاختتتت  نتتتةارا يفاحتتتدا فيمتتتا يت دتتتق ابألخ تتتار التتتيت (416)رفي تتتة املستتتتوى
هتتتتتتدا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني. يفيتتتتتةا يف اجلتتتتتديفل أا ي مليتتتتتد متتتتتت  

ات متتتتتت  املرتتتتتتتاركني امل دومتتتتتتات متتتتتت  اجلدستتتتتتتة، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك م دومتتتتتتت
 يفاملتكدمني يفالوتائج.

، أشتتتتتتار اجملدتتتتتتس مىل أل  وظتتتتتتيم (2017) 2379يفيف العتتتتتتةار  
الديفلتتتتتة اإلستتتتتالمية يف ال تتتتتةاق يفالرتتتتتام )امل تتتتتةيفف أيعتتتتتا ابستتتتتم اامتتتتتأ( 
يرتتكل خ تتةا مامليتتا يهتتدا الستتدم يفاألمتت  التتديفليني، يفأمتتةب متت  ملمتتت، 

 تتتتتةاق يفالرتتتتتام يفنتتتتد احتتتتتتد لتتتتدحة مجامتتتتتة  وظتتتتيم الديفلتتتتتة اإلستتتتالمية يف ال
اإلرذا ية، حماس ة املسؤيفلني يف ذ ي اجلمامة م  ار كتاب األممتال التيت 
نتتتتد  ةنتتتتى مىل مستتتتتوى جتتتتةائم احلتتتتةب يفاجلتتتتةائم ضتتتتد اإلنستتتتانية يفاإلاباة 

 2017آب/أغستت س  14. يفم فتتا مدتتى رستتالة مؤرختتة (417)اجلماميتتة
موجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  العتتتتائم ابألممتتتتال ابلويا تتتتة لد  ثتتتتة 

دائمة لد ةاق لدى األمم املتحتدة، قد تب فيهتا مستامدة اجملتمتع التديفيل ال
__________ 

 ليد م  امل دومات م  شكل اجلدسات، انظة اجللء الثام، العسم األيفل. مل (416)
 . 1، الفعةاتل الثانية يفالثالثة م  الدي اجة، يفالفعةة (2017) 2379العةار  (417)

يف اجلهتتتتتتتتتوا التتتتتتتتتيت   تتتتتتتتت هلا حكومتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتةاق حملاستتتتتتتتت ة  وظتتتتتتتتتيم الديفلتتتتتتتتتة 
، قدتتتتب اجملدتتتتس مىل األمتتتتني ال تتتتام منرتتتتاء فةيتتتتق حتعيتتتتق، (418)اإلستتتتالمية

 ةائستة مسترتار ختاص، لتدمم احلكومتة مت  قةيتق مجتع يفحفتظ يفختتتلي  
. يفأكتتتتتد اجملدتتتتتس أل فةيتتتتتق (419)دتتتتتى ذتتتتت ي األممتتتتتالاألالتتتتتة يف ال تتتتتةاق م

التحعيتتتتتق ستتتتتي مل يف ظتتتتتل ا حتتتتترتام الكامتتتتتل لستتتتتيااة ال تتتتتةاق يفيف يتتتتتتت 
الععتتائية مدتتى اجلتتةائم املة ك تتة يف منديمتتت، يفشتتدا مدتتى أل  مكتتال ايفلتتة 
أختتتتتةى متتتتت  التتتتتديفل األمعتتتتتاء التتتتتيت ار كتتتتتب  وظتتتتتيم التتتتتديفل اإلستتتتتالمية 

مستتتتتتتوى جتتتتتتةائم احلتتتتتتةب )اامتتتتتتأ( يف منديمهتتتتتتا أممتتتتتتا  نتتتتتتد  ةنتتتتتتى مىل 
اجلةائم ضتد اإلنستانية أيف اإلاباة اجلماميتة أل   دتب مىل الفةيتق مجتع  أيف

 .(420)األالة مدى ذ ي األممال،  رةط موافعة جمدس األم 
__________ 

(418) S/2017/710 . 
. يفملليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  خدفيتتتة 2، الفعتتتةة (2017) 2379العتتتةار  (419)

ذيئتتتتات ”فةيتتتتق التحعيتتتتق يفيف يتتتتتت، انظتتتتة اجلتتتتلء التاستتتتع، العستتتتم الثالتتتتث 
حلالتتة . يفملليتتد متت  امل دومتتات متت  اجتمامتتات اجملدتتس  رتتال ا“التحعيتتق

 .  26املت دعة ابل ةاق، انظة اجللء األيفل، العسم 
  .11يف  5، الفعةاتل (2017) 2379العةار  (420)
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اجلدستتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

التتتتتتتتتتتتتتدموات ممتتتتتتتتتتتتتتالً 
 املتكدمول يفغ ذا 39ابملااة 

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8052  

 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 21
 2017س تمرب 

 آب/أغستتتتتت س 14رستتتتتالة مؤرختتتتتتة 
موجهتتتتتتة مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام  2017

متت  العتتائم ابألممتتال ابلويا تتة لد  ثتتة 
الدائمتتة لد تتةاق لتتدى األمتتم املتحتتدة 

(S/2017/710)  

م متتت   مرتتتةيفع نتتتةار معتتتدَّ
)أ( ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتتتتتتتوا 47

(S/2017/788) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  36
 )ب(معوا

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع  
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ل(اجملدتتتتتتتتتتس
 )ا(يفال ةاق

 (2017) 2379العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

 
يتتا، يفال حتتتةي ، يف دجيكتتتا، مثيو يتتا، يفمستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفآيستتتدودا، يفمي ال )أ( 

يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفجي تتتو ، يفالتتتدامنةك، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يفال تتتةاق، يفممتتتال، يففةنستتتا،  يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا،
، يفاملمدكتة املتحتدة، يففودودا، يفنربص، يفن ة، يفكازاخستال، يفكةيفا يتا، يفكم توااي، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفاملغتةب، يفاملمدكتة ال ة يتة الست واية

 ةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. يفالو
يف ت يف، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتتة مست انيا، يفأسترتاليا، يفمستتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتتة املتحتدة، يفآيستدودا، يفال حتتةي ، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتتدا،  )ب( 

ةك، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفال تتتةاق، يفممتتتال، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكةيفا يتتتا، يفكم تتتوااي، يفكوتتتدا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، الترتتتيكية، يفجي تتتو ، يفالتتتدامن
 يفليتوانيا، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا. 

اخستتتال يفزراؤذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتتل مي اليتتا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل التتديفيل  يفمثَّتتل ا حتتتاا مثَّتل مثيو يتتا )رئيستتة جمدتتس األمتت ( يفالستتويد يفكاز  )ل( 
ديفلتة املوتتدب لتدى الةيفسي  ئب يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل املمدكتة املتحتدة يفزيتة الديفلتة لرتؤيفل الرتةق األيفستط يفمشتال أفةيعيتا  يفمثَّتل فةنستا يفزيتة ال

 األيفريف ية يفالرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس. يفزية الرؤيفل 
 مثَّل ال ةاق يفزيةي لدرؤيفل اخلارجية. )ا( 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/2017/710
https://undocs.org/ar/S/2017/788
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
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 صون السالم واألمن الدوليني - 40
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةات، معتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتت   

، يفاختتتتت  ستتتت  ة (421) تتتتة املستتتتتوىجدستتتتات رفي 10جدستتتتة، موهتتتتا  25
، يفأصتدر (422)نةارات، موها نةارال مبوجب الفصتل الستا ع مت  امليثتاق

ثالثة  يا ت رئيسية. يفكانتت  ستع مت  اجلدستات موانرتات مفتوحتة. 
يفيةا يف اجلديفل أا ي مليد م  امل دومات مت  اجلدستات، مبتا يف ذلتك 

 م دومات م  املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 
يفخالل ذت ي الفترتة، معتد اجملدتس جدستات يف مقتار جممومتة  

يفاست ة متت  ال وتتوا الفةميتتة ذات ال تتا ع املوضتتومي يفاإلنديمتتي. يف رتتمل 
أمثدتتتتتة مدتتتتتى ال وتتتتتوا الفةميتتتتتة املواضتتتتتي ية متتتتتا يدتتتتتي: )أ( احتتتتترتام م تتتتتااأل 

األمتم املتحتدة ك وصتة أساستي لدحفتاظ مدتى الستالم  يفمعاصد ميثتاق
يفاألمتت  التتديفليني  )ب( متتدم ا نترتتار الوتتويفي يفنتتلع الستتالح الوتتويفي  
)ل( امليتتتتتاي يفالستتتتتالم يفاألمتتتتت   )ا( ا عتتتتتار ابألشتتتتتداص يف حتتتتتا ت 
الوتتتتلاع  )ه(  تتتتدم  التتتترتال الثعتتتتايف يفا عتتتتار  تتتتت مدتتتتى يتتتتد اجلمامتتتتات 

ح  )يف( اإلجةاءات املت دعة ابأللغام  اإلرذا ية يفيف حا ت الولاع املسد
)ز( اجملامتتتة. يف رتتتمل ال وتتتوا الفةميتتتة اخلاصتتتة مبوتتتاقق م يوتتتة متتتا يدتتتي: 

موتتتتتع نرتتتتتوء الولامتتتتتات يف ستتتتتويتها يف مو عتتتتتة ال حتتتتت ات الكتتتتتربى   )أ(
  هتةيب املهاجةي  يفا عار ابل رة يف لي يا  )ل( الولامات يف أيفريفاب. )ب(

لدمتتتةة األيفىل  رتتتال  ، معتتتد اجملدتتتس جدستتتة2016يفيف متتتام  
. يفختتتالل اجلدستتتة، شتتتدا املتكدمتتتول مدتتتى (423)امليتتتاي يفالستتتالم يفاألمتتت 

احلاجة مىل الت ايفل يف جمال املياي ال تا ةة لدحتديفا كوستيدة ملوتع نرتوب 
، اختتت  اجملدتتس نتتةارا، لدمتتةة األيفىل،  رتتال 2017الولامتتات. يفيف متتام 

ات الثعافيتتتة التتتيت محايتتتة التتترتال الثعتتتايف متتت  التتتتدم  يفا عتتتار ابملمتدكتتت
 ة ك هتتتتتا اجلمامتتتتتات اإلرذا يتتتتتة يف حتتتتتا ت الوتتتتتلاع املستتتتتدح. يفيف ذتتتتت ا 

، أل اهلجمتتتتتتات (2017) 2347الصتتتتتتدا، أكتتتتتتد اجملدتتتتتتس يف العتتتتتتةار 
اخلارجة مدى العانول املوجهة ضد املوانع يفامل تام املدصصتة لاغتةات 

ة أيف الت ديميتتتتة أيف الفويتتتتة أيف ال مديتتتتة أيف اخل يتتتتة، أيف ضتتتتد اآلاثر الديويتتتت
__________ 

، S/PV.7802، يف S/PV.7776، يف S/PV.7653، يف S/PV.7621انظتتتتتتتتتتتتة  (421)
، S/PV.7898، يف S/PV.7886، يف S/PV.7857، يف S/PV.7847 يف
. يفملليتتتتتتتد متتتتتتتت  امل دومتتتتتتتات متتتتتتتت  شتتتتتتتتكل S/PV.7959، يف S/PV.7907 يف

 اجلدسات، انظة اجللء الثام، العسم األيفل. 
 . (2017) 2380 يف (2016) 2312العةارال  (422)
 . S/PV.7818انظة  (423)

التارخيية نتد  رتكل، يف ظتةيفف م يوتة يفممتال ابلعتانول التديفيل، جةميتة 
 . (424)حةب يفأل مة ك ي ذ ي اهلجمات  ب  عدميهم مىل ال دالة

يف وايفلتتتتتت نتتتتتةارات أختتتتتةى صتتتتتاارة متتتتت  اجملدتتتتتس   تتتتتض ال وتتتتتوا  
الفةميتتتتة املواضتتتتي ية امل يوتتتتة أمتتتتالي. يففيمتتتتا يت دتتتتق مبستتتتالة متتتتدم ا نترتتتتار 

، يفحتتتثن فيتتتت مجيتتتع (425)(2016) 2310ر الوتتتويفي، اختتتت  اجملدتتتس العتتتةا
التتتديفل التتتيت ممتتتا مل  ونَّتتتع م اذتتتدة احلظتتتة الرتتتامل لدتجتتتارب الوويفيتتتة أيف مل 
 صدنق مديها، مدى العيام   لك ايفل مليد م  التاخ . يفابإلضتافة مىل 

متوتتاع متت  مجتتةاء أي  فجتت  متت  ذلتتك، امتتا اجملدتتس مجيتتع التتديفل مىل ا 
 . (426) فج ات عارب األسدحة الوويفية أيف أي  فج ات نويفية أخةى

يفختتتالل الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، اختتتت  اجملدتتتس نتتتةاري   رتتتال  
ا عار ابل رة، مبوجب الفصل السا ع مت  ميثتاق األمتم املتحتدة،  تا 

. يفمبوجتتتتتب (2017) 2380يفالعتتتتتةار  (427)(2016) 2312العتتتتتةار 
شتتهةا،   12العتتةاري ، جتتدا اجملدتتس لفرت تتني مت تتان تني متتدة كتتل موهمتتا 

 2240متتت  العتتتةار  10مىل  7كتتال متتت  األذيف ت امل يوتتتة يف الفعتتتةات 
لدديفل األمعاء م  أجل اختاذ مجةاءات لدتصدي لتهةيتب  (2015)

املهتتاجةي  يفا عتتار ابل رتتة يف ال حتتة األ تتيض املتوستتط ن التتة الستتاحل 
الدي ي، مبا يف ذلك مجيع التدا   املتواس ة مع الظةيفف احملداة ملواجهة 

ابل رتتة، مبتتا يرتتمل  فتتتيأ املةاكتتب يف مهتتةيب املهتتاجةي  أيف املتجتتةي  
. يفاختتتت  اجملدتتتس أيعتتتا العتتتةار (428)أمتتتايل ال حتتتة ن التتتة الستتتاحل الديتتت ي

التتتتتت ي امتتتتتتا فيتتتتتتت التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء مىل أل  تدتتتتتت   (2016) 2331
اقق املتعتةرة جممومة م  التدا   لدتصدي لالعار ابألشداص يف املوت

متت  الولامتتات املستتدحة، مبتتا يف ذلتتك اختتتاذ مجتتةاءات لكفالتتة مستتاءلة 
 2388. يفيف العتتتتتتتتتتتتتتتةار (429)العتتتتتتتتتتتتتتال ني يف ا عتتتتتتتتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتتداص

، كتتتةر اجملدتتتس  كيتتتد ماانتتتتت لالعتتتار ابألشتتتداص، يفأذتتتاب (2017)
. يفأاال اجملدتس (430) تد   دا   حمداة ملكافحتتابلديفل األمعاء أل 

__________ 

 . 4، الفعةة (2017) 2347العةار  (424)
 اختا   العةار مع امتواع معو يفاحد يف اجملدس م  التصويت )مصة(.  (425)
  .4يف  1، الفعةاتل (2016) 2310العةار  (426)
تت  العتتةار متتع امتوتتاع معتتو يفاحتتد يف اجملدتتس متت  التصتتويت )مجهوريتتة  (427) اختا

 فوليفيال ال وليفارية(. 
 . 7، الفعةة (2017) 2380يف  (2016) 2312العةارال  (428)
 . 2، الفعةة (2016) 2331العةار  (429)
  .9مىل  2الفعةات ، (2017) 2388العةار  (430)
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 وظتتتتتتيم الديفليتتتتتتة ’حتديتتتتتتدا ممديتتتتتتات  يتتتتتتع األشتتتتتتداص التتتتتتيت يعتتتتتتوم هبتتتتتتا 
) وظتيم الديفلتة اإلستالمية امل تةيفف أيعتا ‘ اإلسالمية يف ال ةاق يفالرتام

ابسم اامأ( يفغ ذا م  ا نتهاكات يفالتجايفزات اليت  ة ك ها مجامة 
التتةب لدمعايفمتتة يفغ ذتتا متت  ذتت ي  وكتتو حتتةام يفحةكتتة الرتت اب يفجتتيأ 

اجلمامتتتتتتتتتات ألغتتتتتتتتتةات ا ستتتتتتتتترتناق اجلوستتتتتتتتتي يفا ستتتتتتتتتتغالل اجلوستتتتتتتتتي 
. يفأخ ا، أمتةب اجملدتس يف  يتال رائستي مت  ابلت  العدتق (431)يفالسدةة

مزاء التعتتارية التتيت  تحتتدل متت   يتتع مهتتاجةي  كةنيتتق يف لي يتتا، يفأذتتاب 
 جبميتتتتتع الستتتتتد ات املدتصتتتتتة أل  عتتتتتوم ابلتحعيتتتتتق يف  دتتتتتك األنرتتتتت ة
يفحماس ة املسؤيفلني موها. يفشدا اجملدس مدى أ ية ا ستتجا ة الرتامدة 
جلميتتتتتع املهتتتتتاجةي  يف لي يتتتتتا، يف  ليتتتتتل الت تتتتتايفل التتتتتديفيل متتتتتع الستتتتتد ات 
الدي يتتتتتة، يف حتتتتتظ أل حكومتتتتتة الوفتتتتتاق التتتتتوق  نتتتتتد  تتتتتدأت حتعيعتتتتتا يف 
احلتتتواال امل دتتت  موهتتتا، يفرحتتتب ابل متتتل التتت ي  عتتت دع  تتتت   ثتتتة األمتتتم 

ي يتتتتا يفمفوضتتتتية األمتتتتم املتحتتتتدة لرتتتتؤيفل الالجئتتتتني املتحتتتتدة لدتتتتدمم يف ل
 . (432)يفاملوظمة الديفلية لدهجةة

يففيمتتتتتا يت دتتتتتق ابإلجتتتتتةاءات املت دعتتتتتة ابأللغتتتتتام، اختتتتتت  اجملدتتتتتس  
. يفيف العتتتتتةار، أمتتتتتةب متتتتت  ابلتتتتت  العدتتتتتق مزاء (2017) 2365العتتتتتةار 

دت األلغتتام األرضتية يفاملتفجتتةات مت   دفتتات احلتتةب اخل تة التت ي  رتك
__________ 

 . 10املةجع نفست، الفعةة  (431)
(432) S/PRST/2017/24 .الفعةات األيفىل يفالثانية يفالةا  ة يفالسااسة ، 

يفاألجهلة املتفجةة اليديفية الصوع مدى املدنيني يفالالجئني ال ائدي  مىل 
اايرذم، يفمدتى حفظتة الستالم يفال تامدني يف اجملتال اإلنستام يفاملتوظفني 
املتتتدنيني يفال تتتامدني يف أجهتتتلة منفتتتاذ العتتتانول، يفأكتتتد احلاجتتتة مىل اختتتتاذ 

اس ة لدتدفيف ف ديا م  حتدة ذت ا اخل تة. يفشتجع اجملدتس التدا   املو
اجلهوا اليت    هلا مجيع اجلهات الفامدة لدعيام انر ة  ت دق ابأللغتام 

 . (433)يففعا لدم اي  الديفلية ملكافحة األلغام
يفأصتتدر اجملدتتتس  يتتتا  رائستتتيا  رتتال اجملامتتتة، أمتتتةب فيتتتت متتت   

 دغتتتتتت ا حتياجتتتتات  ندعتتتتت الرتتتتديد مزاء املستتتتتوى غتتتت  املستتتت وق التتتت ي
ال املية م  امل ونة اإلنسانية يفمزاء خ ة اجملامتة الت ي يتهتدا أكثتة مت  

مديتتتول شتتتد  يف التتتيم  يفالصتتتومال يفجوتتتوب الستتتواال يفمو عتتتة  20
مشتتال شتتةق نيجتت اي، يفامتتا مىل صتتةف األمتتوال التتيت جتتةى الت هتتد هبتتا 
مل اجلتتتتة األيفضتتتتاع يف  دتتتتك ال دتتتتدال. يفشتتتتدا مدتتتتى أل الوتتتتلاع يفال وتتتتف 

ستتتمةي  هلمتتا موانتتب منستتانية مةيفمتتة يفي ونتتال ا ستتتجا ة اإلنستتانية امل
الف َّالتتتتة يف األجتتتتتل العصتتتتت  يفاملتوستتتتتط يفال ويتتتتل، يف تتتتتا لتتتتت لك ستتتتت ٌب 
رئيسي يف حديفل اجملامة. يفقدب مىل األمتني ال تام  توف  منت ار م كتة 
موتتتتتتدما يصتتتتتتل نتتتتتتلاٌع ذيف موانتتتتتتب منستتتتتتانية مةيفمتتتتتتة ي ةنتتتتتتل ا ستتتتتتتجا ة 

 .(434)مىل ارجة   و ر  تفري اجملامة اإلنسانية الف َّالة
__________ 

  .8يف  1الفعةاتل ، (2017) 2365العةار  (433)
(434) S/PRST/2017/14 .الفعةات األيفىل يفالثانية يفالتاس ة يفالثانية مرةة ،   

  اجللسات: صون السالم واألمن الدوليني
اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7621 

شتتتتتتتتتت اط/فرباية  15
2016 

احتتتترتام م تتتتااأل ميثتتتتاق األمتتتتم 
املتحتتتتتتدة يفمعاصتتتتتتدي  وصتتتتتتفت 
موصتتتتتتتتتةا أساستتتتتتتتتيا يف صتتتتتتتتتول 

        السالم يفاألم  الديفليني 
شت اط/فرباية  1رسالة مؤرخة 

موجهتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتني  2016
ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدائم 
جلمهوريتتتتة فوتتتتليفيال ال وليفاريتتتتة 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/103) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  48 
 )أ(معوا

املةانتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتدة، يف ئتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتيس 
يففتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب لتتتدى 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتب 
الدائم جلام ة الديفل ال ة يتة 
لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة، 
يفاملةانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتدائم ملوظمتتتتتتتتتة 
التتتتتتتتتديفل األمةيكيتتتتتتتتتة لتتتتتتتتتتدى 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتتب 

ي الةستتتتتتتويل التتتتتتتدائم لدكةستتتتتتت
 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ل(

 

S/PV.7653  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  21

2016 

موتتتتتتتتتتتتتع نرتتتتتتتتتتتتتوب الولامتتتتتتتتتتتتتات 
يف ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويتها يف مو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 ال ح ات الكربى 
متتتتتتتتتتتتتتتت كةة شتتتتتتتتتتتتتتتتفوية مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتة 

 2016آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  8
مىل األمتتتني ال تتتام متتت   موجهتتتة

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  24 
 )ا(معوا

امل  ول اخلاص لامتني ال تام 
ملو عتتتتتتة ال حتتتتتت ات الكتتتتتتربى، 
يفمفتتتتتتوت الستتتتتتدم يفاألمتتتتتت  يف 
ا حتتتتاا األفةيعتتتي، يفاملسترتتتار 
يف مكتتتتتتتتتتتب  ئتتتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتتيس 
املو عتتتتتتة األفةيعيتتتتتتة يف ال وتتتتتتك 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، )ه(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
 )يف(مدموا 23 يف
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

ال  ثتتتتتة الدائمتتتتتة ألنغتتتتتو  لتتتتتدى        
 ( S/2016/223األمم املتحدة )

 عةية األمتني ال تام مت   وفيت  
مقار السالم يفاألم  يفالت ايفل 
جلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2016/232) 

التتتتتتتتتتتتتتديفيل، يفاملتتتتتتتتتتتتتتدية اإلااري 
ألفةيعيتتتتا يف التتتتدائةة األيفريف يتتتتة 

ة يف ا حتتتتاا لدرتتتؤيفل اخلارجيتتت
األيفريفيب، يفامل  تتتتتتول اخلتتتتتتاص 
لامني ال ام لدموظمة الديفلية 
لدفةنكوفونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ال حتتت ات الكتتتربى، يفاملةانتتتب 

 الدائم لدكةسي الةسويل
S/PV.7662  

ارس آذار/متتتتتتتتتتتتتتت 31
2016 

 عةية األمتني ال تام مت   وفيت  
مقار السالم يفاألم  يفالت ايفل 
جلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاملو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(S/2016/232) 

    S/PRST/2016/2 

S/PV.7776  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 23

 2016س تمرب 

متتتدم ا نترتتتار الوتتتويفي يفنتتتتلع 
 السالح الوويفي

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتت    45معتتتتتتتتتدَّ
 )ز(ايفلتتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتتوا

(S/2016/800) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  37
 )ح(معوا

يفكيتتل األمتتتني ال تتتام يفاملمثتتتل 
لع الستتتتتتتتتتتتتامي لرتتتتتتتتتتتتتؤيفل نتتتتتتتتتتتتت

السالح، يفاألمني التوفيت ي 
لدجوتتتتتة التحعتتتتت ية ملوظمتتتتتة 
م اذتتتتتتتتدة احلظتتتتتتتتة الرتتتتتتتتامل 

 لدتجارب الوويفية

مجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
 )ط(اجملدس

  (2016) 2310العةار 
 )ي(14-0-1

S/PV.7783  
  رتتتتتتتتتتتةي  األيفل/ 6

 2016أكتو ة 

م   عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام املعتتتتتتدَّ
ممتتتتتتال  عتتتتتتةار جمدتتتتتتس األمتتتتتت  

2240 (2015) 
(S/2016/766) 

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
 39معتتتتتتتتتدم متتتتتتتتت  
 )ك(ايفلتتتتتتتتتتة معتتتتتتتتتتوا

(S/2016/838) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  33
 )ل(معوا

متتتتتتتتتتت  أمعتتتتتتتتتتتاء  5 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، 
يففةنستتتتتا، يففوتتتتتليفيال 

 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(، 
يفاملمدكتتة املتحتتدة، 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة(، يفلي يا

  (2016) 2312العةار 
 )م(14-0-1

 )اختا  مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.7802  
  رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/ 7

 2016نوفمرب 

ممديتتات الستتالم يف مواجهتتتة 
 التهديدات غ  املتواظةة 

 رتتتتتتتةي   27رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
 2016األيفل/أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة 

موجهتتة مىل األمتتني ال تتام متت  
ممتتتتتتتتتتال ابلويا تتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتائم ابأل

لد  ثة الدائمتة لدستوغال لتدى 
األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/927) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  36 
 )ل(معوا

 )س(39س  ة مدموني  ممال ابملااة 
 ئتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتام، يفمجيتتتتتتتتتتتتع 
أمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

، )ع(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  35 يف

ممتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتااة 
، يفمجيتتتتتتتتتتع )ف(37

 آلخةي ااملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموني  

 

S/PV.7818  
  رتتةي  الثتتام/ 22

 2016نوفمرب 

 املياي يفالسالم يفاألم  
 رتتتتتتتةي   14رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهة  2016الثام/نوفمرب 

مىل األمتتتني ال تتتام متتت  املمثتتتتل 
التتتدائم لدستتتوغال لتتتدى األمتتتم 

 (S/2016/969املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  46 
 )ص(معوا

رئتتيس الفةيتتق ال تتاملي الةفيتتع 
املستتتتتتتتتتتتوى امل تتتتتتتتتتت  ابمليتتتتتتتتتتتتاي 
يفالستتتتتتتتتالم، يف ئ تتتتتتتتتة رئتتتتتتتتتيس 
الدجوتتتتتتتة الديفليتتتتتتتة لدصتتتتتتتديب 
األمحتتتتتتتتتتتتة، يفرئتتتتتتتتتتتتيس فةيتتتتتتتتتتتتق 
ا سترتتتةاف ا ستتترتا يجي، 
يف ئ تتتتة رئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا 
األيفريفيب لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتدة، يفاملةانتتتتتتب التتتتتتدائم 

 لدكةسي الةسويل.

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
مجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء يف 

 45اجملدتتتتتتتتتتتتتس، يف 
متتتتتتتتتتتتتدموا ممتتتتتتتتتتتتتال 

، )ق(37ابملتتتتتتتتتتتتااة 
 اآلخةي يفمجيتتتتتع املتتتتتدموني  
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7847  

 كتتتتانول األيفل/  20
 2016ايسمرب 

ا عتتتتتتتتتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتتتداص يف 
 حا ت الولاع 

 عةية األمتني ال تام مت   وفيت  
 تتتتتتتتتتدا   التصتتتتتتتتتتدي لالعتتتتتتتتتتار 

 (S/2016/949)ابألشداص 

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَّ

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  60
 )ر(معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا

(S/2016/1073) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  50
 ) (معوا

مثانية مدموي  ممال ابملتااة 
، يفاملةانتتتتتتتتتب التتتتتتتتتدائم )ت(39

 لدكةسي الةسويل

، األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، )ل(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدموا  48 يف

ممتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ابملتتتتتتتتتتتتتتتتتتااة 
، يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع ) (37

املدموني  اآلخةي 
 )ذ(

  (2016) 2331العةار 
15-0-0 

كتتتتتتتتتتتتتتانول   2رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة  
موجهتة  2016األيفل/ايسمرب 

مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتل 
لتتتتتتدى األمتتتتتتم  التتتتتتدائم إلستتتتتت انيا

 (S/2016/1031املتحدة )

     

S/PV.7857  
 كتتتانول الثتتتام/  10

 2017يواية 

موتتتتتتتتتتتتتع نرتتتتتتتتتتتتتوب الولامتتتتتتتتتتتتتات 
 يفاحلفاظ مدى السالم
كتتتتتتتتتتتانول   4رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

 موجهتتتتتة 2017الثام/يوتتتتتاية 
مىل األمتتتني ال تتتام متتت  املمثتتتتل 
التتتتتدائم لدستتتتتويد لتتتتتدى األمتتتتتم 

 (S/2017/6املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  76 
 )ت(معوا

رئتتتتتتتتتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األيفريفيب، يفاألميوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
التوفي يتتتتتتتة لدجوتتتتتتتة ال دتتتتتتتتدال 
األمةيكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ملكافحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
اإلرذتتتتتتتاب التا  تتتتتتتة ملوظمتتتتتتتة 

 الديفل األمةيكية

ني ال تتتتتتتتتتتتام، األمتتتتتتتتتتتت
يفمجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

 74 ، يف)أ أ(اجملدس
متتتتتتتتتتتتتتدموا ممتتتتتتتتتتتتتتال 

، )ب ب(37 ابملااة
 )ل ل(اآلخةي يفمجيتتتتتتع املتتتتتتدموني  

 

S/PV.7886  
شتتتتتتتتتت اط/فرباية  21

2017 

 الولامات يف أيفريفاب 
 شتتتتتتتتت اط/ 3رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتتة مىل  2017فربايتتتتتتتتتتة 
املمثتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام متتتتتتتت  

التتتتدائم أليفكةانيتتتتا لتتتتدى األمتتتتم 
 (S/2017/108املتحدة )

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  32 
 )ا ا(معوا

األمتتني ال تتام ملوظمتتة األمتت  
يفالت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايفل يف أيفريفاب، 
يفاألميوتتتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتتتة لدتتتتتتتتتتدائةة 
األيفريف يتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة 
التا  تتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاا األيفريفيب، 

متتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام ملوظمتتتتتتتتتتتتة يفاأل
جممومتتتتتتتتة  دتتتتتتتتدال جورجيتتتتتتتتا 
يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يفأذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
يفمجهورية مولديففا مت  أجتل 
الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفالتوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ا نتصتتتتتتتتتتتتتتتتااية، يفاملةانتتتتتتتتتتتتتتتتب 

 الدائم لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 

، يفمجيتع )ه ه(اجملدس
املدموني 

 )يف يف(

 

S/PV.7898  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  15

2017 

ا عتتتتتتار ابل رتتتتتتة يف حتتتتتتا ت 
الوتتلاع: ال متتل العستتةي يفالتتةق 
 يفاملمارسات األخةى املماثدة 

آذار/متتتارس  7رستتتالة مؤرختتتة 
موجهتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتني  2017

ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  املمثتتتتتتتتتل التتتتتتتتتدائم 
لدمدكتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتدة لربي انيتتتتتتتتا 
ال ظمتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتتدا الرتتتتتتتمالية 

(S/2017/198) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  52 
 )ز ز(معوا

متتتتتتدموي  ممتتتتتتال ابملتتتتتتااة  9
، يفاملةانتتتتب التتتتدائم )ح ح(39

 لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

، )ط ط(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ي ي(

 

S/PV.7907  
آذار/متتتتتتتتتتتتتتتارس  24

2017 

  الرتال الثعايف يفا عتار  دم
 تتتتتتتتتت مدتتتتتتتتتى يتتتتتتتتتد اجلمامتتتتتتتتتات 
اإلرذا يتتتة يفيف حتتتا ت الوتتتلاع 

 املسدح

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتت    57معتتتتتتتتتدَّ
 )ك ك(ايفلتتتتتة معتتتتتوا

(S/2017/242) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  47
 )ل ل(معوا

يفكيتتل األمتتني ال تتام لدرتتؤيفل 
السياستتتتية، يفاملتتتتديةة ال امتتتتة 

األمتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتدة  ملوظمتتتتتتتتتتتة
لدرت يتتتتتتتتتة يفال دتتتتتتتتتم يفالثعافتتتتتتتتتة، 
يفاملتتتتتتدية التوفيتتتتتت ي ملكتتتتتتتب 
األمتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتدة امل تتتتتتتتتتتتت  
ابملدتتدرات يفاجلةميتتة، يفنائتتد 
نيااة نوات الدرك اإلي ايل 
امل تتتتتتت  ابلتتتتتتترب مج اإلمنتتتتتتتائي 

 حلماية الرتال الثعايف

مجيتتتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفمجيتع )م م(اجملدس

 )ل ل(39 ابملااةاملتتتتتتتتتدموني  ممتتتتتتتتتال 

  (2017) 2347العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/PV.7847
https://undocs.org/ar/S/PV.7847
https://undocs.org/ar/S/2016/949
https://undocs.org/ar/S/2016/1073
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/1031
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/2017/6
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/2017/108
https://undocs.org/ar/S/PV.7898
https://undocs.org/ar/S/PV.7898
https://undocs.org/ar/S/2017/198
https://undocs.org/ar/S/PV.7907
https://undocs.org/ar/S/PV.7907
https://undocs.org/ar/S/2017/242
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.7926  

نيستتتتتتتتتتال/أ ةيل  18
2017 

حعتتتتتتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتتتتتتال يفموتتتتتتتتتتتتتع 
 نروب الولامات املسدحة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام،    
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

 اجملدس

 

S/PV.7959  
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  6

2017 

الد دوماستتتتتية الونائيتتتتتة يفامليتتتتتتاي 
 ال ا ةة لدحديفا

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام،    
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

 )س س(اجملدس

 

S/PV.7966  
حليةال/يونيتتتتتتتتت  13

2017 

ا  تتتتتتتتتتتتتتاع هنتتتتتتتتتتتتتتج شتتتتتتتتتتتتتتامل مزاء 
 دعتتتتة ابأللغتتتتام اإلجتتتتةاءات املت

 يفاحلد م   اقة املتفجةات

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتامد   
لستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيااة العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 
يفاملؤسستتتتتتتتتتتتتات األمويتتتتتتتتتتتتتة يف 
ماارة ممديتتتتتتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتتتتتتظ 
الستتالم، يفاثدتتة اائتتةة األمتتم 
املتحدة لإلجةاءات املت دعة 

 ابأللغام يف كولوم يا

مجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7992  
حليةال/يونيتتتتتتتتت  30

2017 

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار  
معتتدم متت   وليفيتتا 

املت تتداة  - )ايفلتتة
العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات(، 
يفاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاابل 

(S/2017/561) 

ستتتتة متتت  أمعتتتاء   
 )ع ع(اجملدس

 (2017) 2365العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.8020  
آب/أغستتتتتتتتتت س  9

2017 

     S/PRST/2017/14 

S/PV.8061  
 رتتتتتتتتتتتةي  األيفل/  5

 2017أكتو ة 

م   عةيتتتتتتة األمتتتتتتني ال تتتتتتام املعتتتتتتدن
ممتتتتتتال  عتتتتتتةار جمدتتتتتتس األمتتتتتت  

2312 (2016) 
(S/2017/761) 

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتت    32معتتتتتتتتتدَّ
 )ف ف(ايفلتة معتتوا

(S/2017/827) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  26
 )ص ص(معوا

 (2017) 2380العتتتتتتتتتتتتةار   
15-0-0  

 ل السا ع()اختا  مبوجب الفص

S/PV.8069  
 رتتةي  األيفل/  12

 2017أكتو ة 

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام،     
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

 اجملدس

 

S/PV.8106  
 رتتةي  الثتتام/  17

 2017نوفمرب 

التحتتدايت األمويتتة يف مو عتتة 
 األ يض املتوسط ال حة

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام،    
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 

 اجملدس

 

S/PV.8111  
 رتتةي  الثتتام/  21

 2017نوفمرب 

ا عتتتتتتتتتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتتتداص يف 
 حا ت الولاع 

 عةيتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  
ا عتتتتتتتتتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتتتتتتتتتداص يف 
الولامتتتتتتتتات املستتتتتتتتدحة املعتتتتتتتتدم 

س األمتتتتتت  ممتتتتتتال  عتتتتتتةار جمدتتتتتت
2331 (2016) 

(S/2017/939 ) 
 رتتتتتتتةي   17رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
موجهة  2017الثام/نوفمرب 

مىل األمتتتني ال تتتام متتت  املمثتتتتل 
التتتتدائم إلي اليتتتتا لتتتتدى األمتتتتم 

 (S/2017/972املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
م متتتتتتتتت    58معتتتتتتتتتدَّ
 )ق ق(ايفلتتتتة معتتتتوا

(S/2017/973) 

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  69
 )ر ر(معوا

تة متتدموي  ممتتال ابملتتااة ستت
، يفاملةانتتتب التتتدائم )   (39

 لدكةسي الةسويل

األمتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتاء 

 48 اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس، يف
متتتتتتتتتتتتتتدموا ممتتتتتتتتتتتتتتال 

، )ت ت(37ابملااة 
 )ل ل(اآلخةي يفمجيتتتتتتع املتتتتتتدموني  

  (2017) 2388العةار 
15-0-0 

https://undocs.org/ar/S/PV.7926
https://undocs.org/ar/S/PV.7926
https://undocs.org/ar/S/PV.7959
https://undocs.org/ar/S/PV.7959
https://undocs.org/ar/S/PV.7966
https://undocs.org/ar/S/PV.7966
https://undocs.org/ar/S/PV.7992
https://undocs.org/ar/S/PV.7992
https://undocs.org/ar/S/2017/561
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8020
https://undocs.org/ar/S/PV.8020
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PV.8061
https://undocs.org/ar/S/PV.8061
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/761
https://undocs.org/ar/S/2017/827
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8069
https://undocs.org/ar/S/PV.8069
https://undocs.org/ar/S/PV.8106
https://undocs.org/ar/S/PV.8106
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/939
https://undocs.org/ar/S/2017/972
https://undocs.org/ar/S/2017/973
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتدموات ممتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتدموات ممتتتالً ابملتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - يتديفلالعةار يفالتصتويت )املؤ 
 املمتو ول( - امل ارضول

       
S/PV.8114  

  رتتةي  الثتتام/ 28
 2017نوفمرب 

املفتتتتتتتتوت الستتتتتتتتامي لامتتتتتتتتم  لي يا  
املتحتتدة لرتتؤيفل الالجئتتني، 
يفاملتتتتتتتتتتدية ال تتتتتتتتتتام لدموظمتتتتتتتتتتة 

 الديفلية لدهجةة

مجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

املدموني 
)   ( 

 

S/PV.8119  
  رتتةي  الثتتام/ 30

 2017نوفمرب 

 دم  الرتال الثعايف يفا عتار 
 تتتتتتتتتت مدتتتتتتتتتى يتتتتتتتتتد اجلمامتتتتتتتتتات 
اإلرذا يتتتة يفيف حتتتا ت الوتتتلاع 

 املسدح 
 عةية األمتني ال تام مت   وفيت  

 2347نتتتتتتةار جمدتتتتتتس األمتتتتتت  
(2017) (S/2017/969) 

يفكيتتتتل األمتتتتني ال تتتتام ملكتتتتتب   
األمتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتدة ملكافحتتتتتتتتتة 
اإلرذتتتتتتتاب، يفاملتتتتتتتديةة ال امتتتتتتتة 
ملوظمة األمتم املتحتدة لدرت يتة 
يفال دتتتتتتتتتتم يفالثعافتتتتتتتتتتة، يفاملتتتتتتتتتتدية 
التوفيتتتتتتتتت ي ملكتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتدة امل تتتتت  ابملدتتتتتدرات 
يفاجلةميتتتتتتتتتتة، يفاألمتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتام 

لدرتتتتتتتةقة  لدموظمتتتتتتتة الديفليتتتتتتتة
اجلوائيتتتتتتتتتة، يفنائتتتتتتتتتتد مرتتتتتتتتتتةيفع 
محايتتتتتتتتتة التتتتتتتتترتال الثعتتتتتتتتتايف يف 

 يفزارة الثعافة اإلي الية

مجيتتتتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.8122  
 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  7

 2017ايسمرب 

معتتتو يفاحتتتد متتت      
أمعتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس 
 )ا حتاا الةيفسي(

S/PRST/2017/24 

S/PV.8144  
 كتتتتانول األيفل/  20

 2017ايسمرب 

التصتتدي لدتحتتتدايت امل عتتتدة 
امل اصتتتةة التتتيت  واجتتتت الستتتالم 

 يفاألم  الديفليني

ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  40 
 )ذ ذ(معوا

 ئ تتتتتتة رئتتتتتتيس يففتتتتتتد ا حتتتتتتتاا 
األيفريفيب لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 

 املتحدة.

األمتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتام، 
يفمجيتتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتس، يفمجيتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ت ت(

 

كتتتتتتتتتتتتتتانول   1رستتتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتتة  
موجهتة  2017األيفل/ايسمرب 

متت  املمثتتل التتدائم لديتتاابل لتتدى 
األمتتم املتحتتدة مىل األمتتني ال تتام 

(S/2017/1016)  

     

 
 -يستتتيا، يفميتتتةال )مجهوريتتتة مثيو يتتتا، يفأذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفأرميويتتتا، يفمريتتترتاي، يفمستتتةائيل، يفمكتتتواايفر، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفمنديفن )أ( 

يف ولوتدا، يف ت يف، يفاتيدوتد، يف ةكيتا، يف تونس، يفاجللائتة، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة   اإلسالمية(، يفمي اليا، يفابكستال، يفالربازيل، يف وغالايأ، يف وما،
ا، يفكولوم يتا، كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفالسدفاايفر، يفالسويد، يفشيدي، يفغوا يما ، يفغيا ، يففييت  م، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفكتواب، يفكوستتاريك

 ، يفاملغةب، يفمدديف، يفنيج اي، يفنيكاراغوا، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا. يفالكويت، يف  فيا، يفليدتورتاي 
ال وليفاريتتة( )رئيستة جمدتتس األمت ( يفزيةهتتتا لدرتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتل أنغتتو  يفزيتة الديفلتتة لد النتات اخلارجيتتة  يفمثَّتل مستت انيا  ئتتب  -مثَّدتت فوتتليفيال )مجهوريتة  )ب( 

 يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل.
ثنتتتتل ميتتتتةال مثنتتتتل األرجوتتتتتني  ئتتتتب يفزيةذتتتتا لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة، يفمثنتتتتل الستتتتدفاايفر  ئتتتتب يفزيةذتتتتا لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفالتكامتتتتل يفالتوميتتتتة ا نتصتتتتااية. يف كدتتتتم ا )ل( 

ويد ابستم  دتدال الرتمال اإلسالمية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز  يف كدم اثنتل الكويتت ابستم موظمتة الت تايفل اإلستالمي  يف كدَّتم اثتل الست - )مجهورية
هوريتتتتة معتتتتديفنيا األيفريفيب  يف كدتتتتم  ئتتتتب رئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا األيفريفيب ابستتتتم ا حتتتتتاا األيفريفيب يفأل انيتتتتا، يفأيفكةانيتتتتا، يفال وستتتتوة يفاهلةستتتتك، يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفمج

 .اليوغوسالفية سا عا، يفجورجيا، يفصة يا
المية(، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف وريفندي، يف ولوتدا، يفاتيدوتد، يفمجهوريتة كتوراي، اإلس -أسرتاليا، يفأل انيا، يفأملانيا، يفميةال )مجهورية  )ا( 

 يفمجهورية الكونغو الدميعةاقية، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفريفاندا، يفالسويد، يفسويسةا، يفكازاخستال، يفكودا، يفاملغةب، يفذولودا. 
 ( يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل مستت انيا  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل  يفمثنتتل املمدكتتة املتحتتدة يفكيتتل التتوزارة مثَّتتل أنغتتو  )رئيستتة جمدتتس األمتت )ه( 

 س.الربملام يف يفزارة اخلارجية يفشؤيفل الكوموولث  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئي
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ذا لدرؤيفل اخلارجية ريفندي يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل  يفمثَّل الرب غال يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفزية مثَّل  و  )يف( 
الرتمال األيفريفيب  يفمثندتت جوتتوب  يفالت تايفل التديفيل  يفمثَّتل ريفانتتدا يفزيتة الديفلتة لدت تايفل  يفمثَّدتتت الستويد يفزيةهتتا لدرتؤيفل اخلارجيتتة التيت  كدمتت ابستم  دتتدال

اإلستتتالمية( ابستتتم حةكتتتة  دتتتدال متتتدم ا فيتتتاز  يف كدتتتم اثتتتل ا حتتتتاا  -أفةيعيتتتا يفزيةهتتتتا لدتتتدفاع يفاحملتتتار ني ال ستتتكةيني العتتتدماء. يف كدتتتم اثنتتتل ميتتتةال )مجهوريتتتة 
 تل األستوا، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغوستالفية ستا عا، يفمجهوريتة مولتديففا، األيفريفيب ابسم ا حتاا األيفريفيب يفأرميويا، يفأل انيا، يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يفاجل

 يفصة يا، يفليدتورتاي . يفمل يُدل  اثل اجللائة   يال. 
فاستتتو، يف ولوتتتدا،  وركيوتتتا مستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفأنتتتديفرا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ومتتتا، يف  )ز( 

يففودوتتدا، يفنتتربص،  يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفريفمانيتتا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفغيويتتا ا ستتتوائية، يففةنستتا،
ملتحتتتتدة، يفموغوليتتتتا، يفمو كتتتتو، يفميكةيفنيتتتتلاي فتتتت اي، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يف  فيتتتتا، يفلكستتتتمربغ، يفليتوانيتتتا، يفمال تتتتة، يفاملغتتتتةب، يفاملمدكتتتتة ا يفكتتتا و

 املوحدة(، يفالوةيفيج، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.  - )يف ايت
ة الترتيكية، يفمجهوريتة  اجلمهوريأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأملانيا، يفأنديفرا، يفآيسدودا، يفمي اليا، يفاب يف، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يف ةكيا، يف  )ح( 

ا، يفلكستتمربغ، كتتوراي، يفريفمانيتتا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكتتا و فتت اي، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتت
 ، يفذولودا. املوحدة(، يفالوةيفيج، يفذوغاراي -يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملغةب، يفموغوليا، يفمو كو، يفميكةيفنيلاي )يف ايت 

اخلارجيتة يفشتؤيفل الستوغاليني  مثَّل أيفكةانيا يفنيوزيدودا يفزريةا ا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل التو ايت املتحتدة يفزيتة اخلارجيتة فيهتا  يفمثَّتل الستوغال يفزيةذتا لدرتؤيفل )ط( 
يفزيةذتتا لرتتؤيفل آستتيا يفاحملتتيط اهلتتااأل  يفمثَّتتل مصتتة مستتامد يفزيتتة يف اخلتتارل  يفمثَّتتل مستت انيا  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل  يفمثَّتتل املمدكتتة املتحتتدة 

 اخلارجية لدرؤيفل املت داة األقةاف يفاألم  الديفيل. 
ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي، يفاملمدكتتة  - ا حتتتاا الةيفستتي، يفمستت انيا، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالستتوغال، يفالصتتني، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة املؤيتتديفل: )ي( 

 املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل  املمتو ول: مصة. 
ا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، مستتت انيا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتد )ك( 

وفيويا، يفالستتويد، يفصتتة يا، يففةنستتا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتد
 يفمال ة، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

دا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفالتتتدامنةك، يفريفمانيتتتا، أستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتت )ل( 
ل تتتة، يفالوتتتةيفيج، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتويد، يفصتتتة يا، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفلي يتتتا، يفليتوانيتتتا، يفما

 ومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.يفال
دا، يفالتو ايت ا حتاا الةيفسي، يفمس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يفالصني، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدو املؤيديفل: )م( 

 ال وليفارية(.  -املتحدة، يفالياابل  املمتو ول: فوليفيال )مجهورية 
اإلستتتالمية(، يفمي اليتتتا، يفابراغتتتواي، يفابكستتتتال، يفالربازيتتتل، يف دجيكتتتا،  -مثيو يتتتا، يفاألرجوتتتتني، يفأستتترتاليا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفميتتتةال )مجهوريتتتة  ()ل 

، يفجوتتوب أفةيعيتا، يفغام يتا، يفغوا يمتتا ، يف توغالايأ، يف ولوتدا، يفاتيدوتد، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتة ال ة يتة الستتورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتتة الكونغتو الدميعةاقيتة
 ذولودا. يفكازاخستال، يفكودا، يفكوت ايفوار، يفكولوم يا، يفليتوانيا، يفمايل، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفالوةيفيج، يفنيج اي، يفذاييت، يفاهلود، يف 

حدة امل   ابملدتدرات يفاجلةميتة  يفاملتدية التوفيت ي لدمديةيتة التوفي يتة لدجوتة األميوة ال امة لدموظمة الديفلية لدفةانكوفونية  يفاملدية التوفي ي ملكتب األمم املت )س( 
ل غتةب أفةيعيتا مكافحة اإلرذاب  يفمدية مةكل  ةاي  أيفركوذارت ل دميات السالم  يفرئيس يففد ا حتتاا األيفريفيب  يفاملةانتب التدائم لدجمامتة ا نتصتااية لتديف 

 ألفةيعي.لدى األمم املتحدة  يفاملةانب الدائم لالحتاا ا
مثَّتتل مستت انيا  ئتتب مثَّتتل أيفكةانيتتا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل الستتوغال )رئيستتة جمدتتس األمتت ( يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفشتتؤيفل الستتوغاليني يف اخلتتارل  يف  )ع( 

 -يف ماارة التةئيس. يف كدتم اثنتل فوتليفيال )مجهوريتة  يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتهتا الدائمتة لتدى األمتم املتحتدة يفال عتو
 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. 

ل األيفريفيب  يف كدَّمتتت مثَّتتل مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل التتديفيل يفالفةنكوفونيتتة  يف كدَّتتم اثتتل الوتتةيفيج ابستتم  دتتدال الرتتما )ف( 
جل تتل ابستتم را  تتة أمتتم جوتتوب شتتةق آستتيا  يف كدتتم رئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا األيفريفيب يفأل انيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يفا اثدتتة اتيدوتتد

 األسوا، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفصة يا. يفمل يُدل  اثل كولوم يا   يال.
اإلستتتتالمية(، يفمي اليتتتتا، يفابكستتتتتال، يفاب يف،  -اليا، يفمستتتتةائيل، يفأملانيتتتتا، يفمنديفنيستتتتيا، يفأيفغوتتتتدا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة أذر يجتتتتال، يفاألرجوتتتتتني، يفاألرال، يفأستتتترت  )ص( 

 تتتو ، يفريفمانيتتتا، يفالربازيتتتل، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف تتتوغالايأ، يف و ستتتوا ، يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتا، يفاجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفجي
يفستتتدوفيويا، يفالستتتواال، يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفغوا يمتتتا ، يففودوتتتدا، يففييتتتت  م، يفنتتتربص، يفكازاخستتتتال، يفكوتتتدا، يفكتتتوت ايفتتتوار، يفكوستتتتاريكا،  يفستتتدوفاكيا،

 يفكولوم يا، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفنيج اي، يفذاييت، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا.
 يف كدنم اثل املكسيك ابسم الفةيق الةفيع املستوى امل   ابملياي  يفمل يُدل  اثل أيفغودا   يال. مثَّل كازاخستال  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية.  )ق( 
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ودا، يفمي اليتا، يفاب يف، يفال حتةي ، أرميويا، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفأنديفرا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيتا، يفأيةلوتدا، يفآيستد )ر( 
وفيويا، يفالستتتوغال، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفالتتتدامنةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتد

يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ،  يفالستتتويد، يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفصتتتة يا، يففتتتانوا و، يففةنستتتا، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكازاخستتتتال، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يفكوستتتتاريكا،
يفنيكتاراغوا، يفذوغتاراي، يفليتوانيا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفمتاليلاي، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يفاملمدكتة ال ة يتة الست واية، يفاملمدكتة املتحتدة، يفالوتةيفيج، يفالومستا، 

 يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. 
اإلستتتالمية(، يفأيةلوتتتدا،  -رتاي، يفأستتترتاليا، يفمستتتةائيل، يفأفغانستتتتال، يفأملانيتتتا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيفغوتتتدا، يفميتتتةال )مجهوريتتتة أذر يجتتتال، يفاألرجوتتتتني، يفاألرال، يفمريتتت ) ( 

ا، يفجوتتوب أفةيعيتتا، يفمي اليتتا، يفابراغتتواي، يفال حتتةي ، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف تتوغالايأ، يف ومتتا، يف ولوتتدا، يف تت يف، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتو 
يفاملغتتةب،  انتدا، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفشتيدي، يفالفد تتني، يفن تة، يفكازاخستتال، يفكم توااي، يفكوتدا، يفكتتوت ايفتوار، يفكولوم يتا، يفلكستمربغ، يفليدتورتتاي ،يفريف 

 يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفنيكاراغوا، يفذاييت، يفاهلود، يفذوغاراي، يفاليو ل. 
لاع  يفالواشت ة املدنيتة ملدية التوفي ي ملكتب األمم املتحدة امل   ابملدتدرات يفاجلةميتة  يفاملمثدتة اخلاصتة لامتني ال تام امل ويتة ابل وتف اجلوستي يف حتا ت الوتا )ت( 

لديفليتة لدهجتةة لتدى األمتم املتحتدة  حلعوق الوستاء األيليتدايت  يفستف ة الوتوااي احلستوة امل ويتة  كةامتة الوتاجني مت  ا عتار ابل رتة  يفمتدية مكتتب املوظمتة ا
وستعة ا حتتاا األيفريفيب يفاملةانب الدائم ملوظمة الديفل األمةيكية لدى األمم املتحدة  يفاملمثل اخلتاص ملكتتب املوظمتة الديفليتة لدرتةقة اجلوائيتة )اإلنرت تول(  يفم

 ملكافحة ا عار ابألشداص. 
  يفل اخلارجية  يفمثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل املمدكة املتحدة يفزية الديفلة يف يفزارة التومية الديفلية.مثَّل مس انيا )رئيسة جمدس األم ( يفزيةذا لدرؤ  )ل( 
ابستتم   دجيكتتامثَّتتل نيجتت اي يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة. يف كدتتم اثتتل ال حتتةي  ابستتم جممومتتة األصتتدناء املتحتتدي  ملكافحتتة ا عتتار ابألشتتداص  يف كدنتتم اثتتل  ) ( 

دال الرتتتمال األرجوتتتتني، يف دجيكتتتا، يفستتتدوفيويا، يفذولوتتتدا  يف كدتتتم اثتتتل ليدتورتتتتاي  ابستتتم أستتترتاليا يفسويستتتةا يفليدتورتتتتاي   يف كدَّتتتم اثتتتل الوتتتةيفيج ابستتتم  دتتت
 األيفريفيب. يفمل يُدل اثال جووب أفةيعيا يفكم وااي   يال. 

ابستتتتم ا حتتتتتاا األيفريفيب أل انيتتتتا، يفأيفكةانيتتتتا، يفال وستتتتوة يفاهلةستتتتك، يف ةكيتتتتا، يفاجل تتتتل األستتتتوا،  كدمتتتتت موستتتتعة ا حتتتتتاا األيفريفيب ملكافحتتتتة ا عتتتتار ابألشتتتتداص  )ذ( 
 معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا.  يفمجهورية

أملانيتتتتا، يفاإلمتتتتارات ال ة يتتتتة املتحتتتتدة، يفمنديفنيستتتتيا، أذر يجتتتتال، يفاألرجوتتتتتني، يفاألرال، يفأرميويتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأفغانستتتتتال، يفمكتتتتواايفر، يف  )ت( 
يف، اإلستالمية(، يفأيةلوتدا، يفاب توا غيويتا اجلديتدة، يفابكستتال، يفالربازيتل، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف توغالايأ، يف ومتا، يف ولوتدا، يف ت   -)مجهوريتة  يفميةال

ال ة يتة الستورية، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة، يفمجهوريتة مولتديففا، يف يالريفس، يفاتيدود، يف ةكيا، يفاجللائة، يفجلر مارشال، يفاجلمهوريتة 
ال تتتةاق، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتا، يفجي تتتو ، يفالتتتدامنةك، يفريفانتتتدا، يفستتتةي  نكتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتواال، يفسويستتتةا، يفستتت اليول، يفشتتتيدي، يف 

ال وليفاريتتة(، يففودوتدا، يففييتتت  م، يفنتربص، يفكم تتوااي، يفكوتدا، يفكتتواب، يفكولوم يتا، يفالكويتتت،  -  تني، يففوتتليفيال )مجهوريتةيفغوا يمتا ، يفغيويتا ا ستتتوائية، يفالفد
املوحتتدة(، يف مي يتا، يفالوتةيفيج، يفالومستتا،  -يفكيويتا، يف  فيتا، يفل وتال، يفليدتورتتتاي ، يفمتايل، يفمتاليلاي، يفاملغتتةب، يفاملكستيك، يفمدتديف، يفميكةيفنيتلاي )يف ايت 

 ج اي، يفذاييت، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا.يفني
ة يفالت ايفل الديفيل  يفمثَّتل مثَّل مثيو يا، يفالسويد )رئيسة جمدس األم (، يفكازاخستال، يفالياابل يفزراؤذا لدرؤيفل اخلارجية. يفمثَّل مي اليا يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجي )أ أ( 

الديفلتتة لدتجتتارة اخلارجيتتة يف رتتجيع الستتياحة يفشتتؤيفل الةمتتااي الفةنستتيني يف اخلتتارل  يفمثَّتتل املمدكتتة أيفكةانيتا  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل فةنستتا يفزيتتة 
 يس. املتحدة يفزية الديفلة لرؤيفل أيفريفاب يفاألمةيكتني  يفمثَّدت الو ايت املتحدة اثدتها الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئ

يفزراؤذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل مجهوريتة كتوراي يفزيةذتا لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّدتت فودوتدا يفكيدتة يفزيتة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة  مثَّل  ولودا، يف  فيتا، يفذولوتدا )ب ب( 
ابستم  التيت  كدمتت يفالسياسة األموية اليت  كدمت ابسم جممومة أصدناء الوساقة  يفمثدت اتيدوتد املتديةة ال امتة إلاارة املوظمتات الديفليتة يف يفزارة اخلارجيتة

املوحتدة( ابستم  -را  ة أمم جووب شةق آسيا  يفمثَّل أملانيا اثدها اخلاص يف الرةاكة م  أجل استعةار الرتةق األيفستط. يف كدنتم اثتل ميكةيفنيتلاي )يف ايت 
م ويتتة  صتتالح األمتتم املتحتتدة  التتديفل اجللريتتة الصتتغ ة الواميتتة يف مو عتتة احملتتيط اهلتتااأل  يف كدنتتم اثتتل الوتتةيفيج ابستتم ايفل أمعتتاء  رتتكنل جممومتتة أناليميتتة

 -، يفذتتتي مثيو يتتتا، يفاألرال، يفمنديفنيستتتيا، يفغتتتا ، يفكولوم يتتتا، يفاملكستتتيك، يفالوتتتةيفيج، يفنيوزيدوتتتدا. يف كدتتتم اثتتتل فوتتتليفيال )مجهوريتتتة 2015 رتتتكندت يف متتتام 
 ال وليفارية( ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز. يفمل يُدل اثال اجللائة يفمدديف   يال. 

ا اليوغوستتالفية ئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا األيفريفيب أل انيتتا، يفأيفكةانيتتا، يفآيستدودا، يفال وستتوة يفاهلةستتك، يفاجل تتل األستتوا، يفمجهوريتتة معتتديفني كدتم ر  )ل ل( 
  سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا.

الربازيتتتل، يف دجيكتتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف تتتتيالريفس، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األستتتتوا، أذر يجتتتال، يفأرميويتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتتا، يفأيفز كستتتتال، يف  )ا ا( 
ال وليفاريتتتة(، يفنتتتربص، يفكةيفا يتتتا، يفكوتتتدا، يف  فيتتتا، يفليتوانيتتتا،  - يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يفجورجيتتتا، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفيويا، يفسويستتتةا، يفصتتتة يا، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة

 ا، يفذوغاراي، يفذولودا. يفليدتورتاي ، يفماليلاي، يفالوةيفيج، يفنيوزيدود
تهتتا الدائمتتة لتتدى األمتتم مثَّتتل أيفكةانيتتا يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّتتل الستتويد يفكازاخستتتال  ئ تتا يفزيةيهمتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  يفمثَّدتتت التتو ايت املتحتتدة اثد )ه ه( 

 املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس. 
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اخلارجيتتة  يفمثَّتتل ذوغتتاراي يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالتجتتارة  يفمثَّتتل مجهوريتتة مولتتديففا  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة مثَّتتل جورجيتتا يفليتوانيتتا يفزيةا تتا لدرتتؤيفل  )يف يف( 
م الرتؤيفل اخلارجيتة. يف كدَّت يفالتكامل األيفريفيب  يفمثَّدت كةيفا يا يفزيةة الديفلتة لدرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّتل   فيتا يفكيتل يفزيتة اخلارجيتة فيهتا يفاملتدية السياستي لتوزارة

ال وليفاريتتة( ابستتم  -اثتتل الوتتةيفيج ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريفيب  يف كدتتم اثنتتل أيفز كستتتال ابستتم موظمتتة الت تتايفل اإلستتالمي  يف كدتتم اثنتتل فوتتليفيال )مجهوريتتة 
 حةكة  ددال مدم ا فياز. 

 -نيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفمنديفنيستتيا، يفأيفغوتتدا، يفميتتةال )مجهوريتتة أذر يجتتال، يفاألرجوتتتني، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملا )ز ز( 
يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة  اإلستتالمية(، يفأيةلوتتدا، يفابكستتتال، يفالربازيتتل، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف تتوغالايأ، يف ومتتا، يف ولوتتدا، يف تت يف، يف تتيالريفس، يفاتيدوتتد،

 - هورية كوراي، يفجووب أفةيعيا، يفجورجيا، يفجي و ، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفال ةاق، يفالفد ني، يففوتليفيال )مجهوريتةالتريكية، يفاجلمهورية ال ة ية السورية، يفمج
يفالومستا، يفنيجتت اي،  ال وليفاريتة(، يفن تة، يفكم توااي، يفكتوت ايفتوار، يفكولوم يتا، يفلكستمربغ، يفليدتورتتاي ، يفمتاليلاي، يفاملغتةب، يفميامنتار، يف مي يتا، يفالوتةيفيج،

 اراي، يفذولودا، يفاليو ل.يفذوغ
مبكافحتة التةق يف  املدية التوفي ي ملكتب األمتم املتحتدة امل ت  ابملدتدرات يفاجلةميتة  يفاثدتة مةكتل مدمتال لدستالم يفحعتوق اإلنستال  يفاملفتوت املستتعل امل ت  )ح ح( 

يفموان هتتا  يفاملمثدتتة اخلاصتتة يفاملوستتعة امل ويتتة مبكافحتتة ا عتتار ابل رتتة املمدكتتة املتحتتدة  يفاملعتتةرة اخلاصتتة امل ويتتة اشتتكال التتةق امل اصتتةة، مبتتا يف ذلتتك أستت اهبا 
ائيني امل تت  ابل متتل ملوظمتتة األمتت  يفالت تتايفل يف أيفريفاب  يف ئ تتة رئتتيس يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب  يفاملمثتتل اخلتتاص لدموظمتتة الديفليتتة لدرتتةقة اجلوائيتتة  يفك تت  األخصتت

وظمتتة الديفليتتة لدهجتتةة لتتدى األمتتم املتحتتدة  يفاملةانتتب التتدائم لالحتتتاا األفةيعتتي لتتدى األمتتم املتحتتدة. العستتةي يف موظمتتة ال متتل الديفليتتة  يفمتتدية مكتتتب امل
مةكتتل مدمتتال  يفشتتارك املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتتم املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة يف اجلدستتة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  فييوتتا، يفشتتاركت اثدتتة

 سة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  معديرو.لدسالم يفحعوق اإلنسال يف اجلد
ال فل يفحعوق املتةأة  يفمثَّدتت مثَّل أيفكةانيا  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّدت مثيو يا يفزيةهتا لرؤيفل املةأة يفال فل  يفمثَّدت فةنسا يفزيةهتا لرؤيفل األسةة يف  )ط ط( 

ني  يفمثَّدتتتت كازاخستتتال  ئ تتتة يفزيةذتتتا لالنتصتتاا التتتوق   يفمثَّدتتتت التتو ايت املتحتتتدة اثدتهتتتا الستتويد يفزيةهتتتتا لرتتتؤيفل األقفتتال يفاملستتتوني يفاملستتتايفاة  تتني اجلوستتت
 الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس. 

تتني رئيستة اجملدتس الوستائي التوق   مثَّل  يالريفس  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجيتة  يفمثَّدتت الوتةيفيج يفزيتةة الديفلة/ ئ تة يفزيتة الرتؤيفل اخلارجيتة  يفمثندتت األرجو )ي ي( 
منديفنيسيا يفزيةهتا لتمكني  يفمثَّدت أسرتاليا يفزيةهتا لرؤيفل املةأة  يفمثَّل اجلمهورية التريكية يفزيةذا حلعوق اإلنسال يف كافؤ الفةص يفالرؤيفل العانونية  يفمثَّدت

غ يفزيةهتا لتكافؤ الفةص  يفمثَّدت الرب غال يفزيتةة الديفلتة لدمواقوتة يفاملستايفاة  يفمثَّدتت املةأة يفمحاية ال فل  يفمثنل أيةلودا يفزيةذا لدتومية الديفلية  يفمثَّدت لكسمرب 
لرتتتتؤيفل األستتتتةة  ريفمانيتتتتا يفزيةهتتتتتا لد متتتتل يفال دالتتتتة ا جتماميتتتتة  يفمثَّدتتتتت مستتتت انيا يفزيةهتتتتتا لدصتتتتحة يفاخلتتتتدمات ا جتماميتتتتة يفاملستتتتايفاة  يفمثَّدتتتتت  ةكيتتتتا يفزيةهتتتتتا

 يفالسياسات ا جتمامية. 
يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتا،  يا، يفمريرتاي، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة يتة املتحتدة، يفأيفريفغتواي، يفأيفكةانيتا، مثيو  )ك ك( 

يتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفجورجيتتا، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهور 
ال وليفاريتتة(، يففودوتتدا،  - يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا، يفستتال متتاريوو، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفسويستتةا، يفشتتيدي، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة

، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفمتايل، يفاملغتةب، يفاملمدكتة املتحتدة، يفنربص، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوت ايفوار، يف  فيا، يفل وال، يفلكسمربغ
 يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

ستتدودا، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، مريتترتاي، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيةلوتتدا، يفآي )ل ل( 
يفستتال متتاريوو،  يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفجورجيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا،

ودوتتتتدا، يفنتتتتربص، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يفكتتتتوت ايفتتتتوار، يف  فيتتتتا، يفل وتتتتال، ال وليفاريتتتتة(، يفف - يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفسويستتتتةا، يفشتتتتيدي، يففوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة
 يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفمايل، يفاملغةب، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. 

 لة لدرؤيفل اخلارجية يفالت ايفل الديفيل. مثَّدت فةنسا يفزيةهتا لدثعافة يفا  صا ت  يفمثنل مي اليا يفكيل يفزية الديف  )م م( 
 شارك املدية التوفي ي ملكتب األمم املتحدة امل   ابملددرات يفاجلةمية يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  فييوا. )ل ل( 
يفزرائهتا يفيفزيتةة الت تايفل اإلمنتائي التديفيل يفشتؤيفل املوتا    املت داة العوميات( )رئيسة جمدتس األمت ( رئيستها  يفمثَّدتت الستويد  ئ تة رئتيس -مثَّل  وليفيا )ايفلة  )س س( 

لديفلتة لرتؤيفل ال يئتة يفمثَّل كازاخستال  ئب يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية  يفمثَّل السوغال يفزيتة مصتائد األمستاك يفا نتصتاا ال حتةي  يفمثندتت مي اليتا يفكيدتة يفزيتة ا
 يفمحاية األراضي يفال حة.

 املت داة العوميات( )رئيسة جمدس األم (، يفالسوغال، يفالسويد، يفالياابل.  -)ايفلة  أيفريفغواي، يفمي اليا، يف وليفيا )ع ع( 
الترتيكية، يفالتدامنةك، يفريفمانيتا، مس انيا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيفكةانيا، يفأيةلودا، يفمي اليا، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف ولودا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهوريتة  )ف ف( 

فيويا، يفالستتتويد، يفصتتتة يا، يففةنستتتا، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفكةيفا يتتتا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، يفليتوانيتتتا، يفمال تتتة، يفاملمدكتتتة املتحتتتدة، يفالومستتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدو 
 يفذوغاراي، يفذولودا، يفالياابل، يفاليو ل. 

ألستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفالتتتدامنةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، مستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يفاجل تتتل ا )ص ص( 
 يفسدوفيويا، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفلي يا، يفليتوانيا، يفمال ة، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. 
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يفمنديفنيستتيا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفال حتتةي ، يفالرب غتتال،  مثيو يتتا، يفمستت انيا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفأنتتديفرا، )ق ق( 
املت تتداة العوميتتات(، يف تت يف، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة  -يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ديتتل، يف ولوتتدا، يف وليفيتتا )ايفلتتة 

يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتال متتتتاريوو، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفالستتتتوغال، يفالستتتتويد، يفسويستتتتةا، يفصتتتتة يا، يفال تتتتةاق، يفغيويتتتتا  معتتتتديفنيا اليوغوستتتتالفية ستتتتا عا،
غتتةب، يفالوتتةيفيج، ا ستتتوائية، يففةنستتا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمال تتة، يفامل

 ا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل، يفاليو ل. يفالومس
، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال أذر يجتتتتال، يفاألرجوتتتتتني، يفاألرال، يفأرميويتتتتا، يفمستتتت انيا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأل انيتتتتا، يفأملانيتتتتا، يفاإلمتتتتارات ال ة يتتتتة املتحتتتتدة، يفأنتتتتديفرا )ر ر( 

، يفابكستتال، يفالربازيتل، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ديتل، يف توغالايأ، يف ومتا، يف و ستوا ، يف ولوتدا، يف ت يف، اإلسالمية(، يفأيةلودا، يفآيستدودا - )مجهورية
يفستتتتدوفاكيا،  يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتا، يفمجهوريتتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتتا عا، يفجوتتتوب أفةيعيتتتا، يفجورجيتتتتا، يفريفانتتتدا، يفريفمانيتتتا، يفستتتتال متتتاريوو،

ال وليفاريتتة(، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفن تتة،  - ستتواال، يفسويستتةا، يفصتتة يا، يفال تتةاق، يفغوا يمتتا ، يفغيويتتا ا ستتتوائية، يفالفد تتني، يففوتتليفيال )مجهوريتتةيفستتدوفيويا، يفال
دكتة ال ة يتة الستت واية، ميفكةيفا يتا، يفكوتدا، يفكولوم يتا، يفالكويتت، يفكيويتا، يف  فيتتا، يفلي يتا، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفمتتاليلاي، يفاملغتةب، يفمدتديف، يفامل

 يفميامنار، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل. 
قفتال  يفمفتوت الستدم املدية التوفي ي ملكتب األمم املتحدة امل ت  ابملدتدرات يفاجلةميتة  يفاملعتةرة اخلاصتة امل ويتة اب عتار ابألشتداص،   ستيما الوستاء يفاأل )   ( 

عتار ابل رتة اا األفةيعي  يفالعائمة ابألممال ابلويا ة لوفد ا حتاا األيفريفيب لدى األمتم املتحتدة  يفاملمثدتة اخلاصتة يفاملوستعة امل ويتة مبكافحتة ا يفاألم  يف ا حت
 يف موظمة األم  يفالت ايفل يف أيفريفاب  يفمدية مكتب املوظمة الديفلية لدهجةة لدى األمم املتحدة.

ال وليفاريتتة(  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة التت ي  كدتتم ابستتم حةكتتة  دتتدال متتدم ا فيتتاز  يف كدمتتت اثندتتة مستتتونيا ابستتم مستتتونيا  -مثَّتتل فوتتليفيال )مجهوريتتة  )ت ت( 
وتد، يفمجهوريتة  يف ولوتدا، يفاتيديف  فيا يفليتوانيا  يف كدَّم اثل الوةيفيج ابسم  ددال الرتمال األيفريفيب. يفمل يتدل    يتا ت اثدتو كتل مت  أل انيتا، يفأنتديفرا، يفآيستدودا، 

ربص، يفكةيفا يتا، يف  فيتا، كوراي، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفريفاندا، يفريفمانيا، يفسال ماريوو، يفسدوفيويا، يفصة يا، يفغيويا ا ستوائية، يففودودا، يفن
 يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفاليو ل.

م املتحتتدة امل تت  ابملدتتدرات يفاجلةميتتة يف اجلدستتة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  فييوتتا  يفشتتارك مفتتوت الستتدم يفاألمتت  شتتارك املتتدية التوفيتت ي ملكتتتب األمتت )ل ل( 
أل انيتتا، يفأيفكةانيتتا، اب حتتتاا األفةيعتتي يف اجلدستتة متت  قةيتتق التتتدايفل ابلفيتتديو متت  أايتتس أاباب. يف كدمتتت اثدتتة يففتتد ا حتتتاا األيفريفيب ابستتم ا حتتتاا األيفريفيب يف 

 وة يفاهلةسك، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا.يفال وس
 .شارك مفوت األمم املتحدة السامي لرؤيفل الالجئني يفاملدية ال ام لدموظمة الديفلية لدهجةة يف اجلدسة م  قةيق التدايفل ابلفيديو م  جويف )   ( 

يف ةكيتا، يف وفتالو، ، يفأرميويا، يفأسرتاليا، يفمكواايفر، يفأملانيا، يفمنديفنيسيا، يفابكستال، يفالربازيل، يفالرب غال، يف دجيكا، يف وغالايأ، يف و ستوا ، يف ت يف، أذر يجال )ذ ذ( 
الكويتت، يفل وتال، يفليتوانيتا، يفجووب أفةيعيا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفسويستةا، يفشتيدي، يفغتا ، يفغوا يمتا ، يففييتت  م، يفن تة، يفن غيلستتال، يفكولوم يتا، يف 

 يفليدتورتاي ، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفني ال، يفاهلود، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.
 كدَّتتم اثتتل الوتتةيفيج ابستتم  دتتدال الرتتمال األيفريفيب  مثَّتتل أيفكةانيتتا  ئتتب يفزيةذتتا لدرتتؤيفل اخلارجيتتة. يف كدمتتت اثندتتة ليتوانيتتا ابستتم مستتتونيا يف  فيتتا يفليتوانيتتا  يف  )ت ت( 

األيفريفيب يفأل انيتتتا، يف كدنتتتم اثتتتل  وفتتتالو ابستتتم التتتديفل اجللريتتتة الصتتتغ ة الواميتتتة يف مو عتتتة احملتتتيط اهلتتتااأل  يف كدمتتتت اثدتتتة يففتتتد ا حتتتتاا األيفريفيب ابستتتم ا حتتتتاا 
 يفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهورية مولديففا، يفجورجيا، يفصة يا.يفأيفكةانيا، يفال وسوة يفاهلةسك، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفمجهورية معد

  
 التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية - 41

   على صون السالم واألمن الدوليني
خالل الفرتة املرمولة اب ست ةات، معد جمدتس األمت  مثتام  

تتت  نتتتةارا يفاحتتتدا يفأصتتتدر  يتتتا  رائ ستتتيا يفاحتتتدا فيمتتتا يت دتتتق جدستتتات يفاختن
الت ايفل  تني األمتم املتحتدة يفاملوظمتات اإلنديميتة يفايفل ”ابل ود امل وول 

يفيةا يف اجلتديفل أا ي “. اإلنديمية مدى صول السالم يفاألم  الديفليني
مليتتتتتد متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  اجلدستتتتتات، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك م دومتتتتتات متتتتت  

 املراركني يفاملتكدمني يفالوتائج. 
يفنظتتتتتتتة اجملدتتتتتتتس يف الت تتتتتتتايفل  تتتتتتتني األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يفا حتتتتتتتتاا  
 رال مسائل الستالم يفاألمت  يف أر تع جدستات ختالل الفترتة  األفةيعي

، امتمتتتتتتد اجملدتتتتتتس 2016أاير/متتتتتتايو  24. يفيف (435)2016-2017
ايفل املستتتتتمة  تتتتني األمتتتتم  يتتتتا  رائستتتتيا أنتتتتة فيتتتتت ابلتعتتتتدم احملتتتتةز يف الت تتتت

املتحدة يفا حتاا األفةيعي يفشدا مدى أ ية   ليلي يفمنامتة شتةاكة ف التة 
 ستود مىل املرايفرات املت االة  تني جمدتس األمت  يفجمدتس الستدم يفاألمت  
التتتتتا ع لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي يف ممديتتتتتات اختتتتتاذ العتتتتةارات اخلاصتتتتة  كتتتتتل 

استتتتتتجا ة شتتتتتامدة موهمتتتتتا يفا ستتتتترتا يجيات املرتتتتترتكة متتتتت  أجتتتتتل  تتتتتوف  
لدتصدي لدولامات، حسب ا نتعاء، استتوااا مىل امليتلة الوست ية لكتل 
موهتتتا، يفالرتتتفافية، يفاملستتتاءلة ملواجهتتتة التحتتتدايت األمويتتتة املرتتترتكة يف 

__________ 

 . S/PV.8044، يف S/PV.7971، يف S/PV.7816، يف S/PV.7694انظة  (435)

https://undocs.org/ar/S/PV.7694
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/PV.7971
https://undocs.org/ar/S/PV.8044


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 156 

 

أفةيعيتتا يففعتتا لدميثتتاق، مبتتا يف ذلتتك الفصتتل الثتتام  يفاملعاصتتد يفامل تتااأل. 
ي ملواصتتدة   ليتتل يفأثتتىن اجملدتتس مدتتى اجلهتتوا التتيت ي تت هلا ا حتتتاا األفةيعتت

ندرا ت، مبا يف ذلك م  خالل  ف يل موظومة السدم يفاألم  األفةيعية، 
يفرحتتتب ابستتتتمةار الت تتتايفل  رتتتال  تدتتتف مواصتتتةذا، مبتتتا يف ذلتتتك متتتا 
خيتتت  اإلنتتت ار امل كتتتة، يفالد دوماستتتية الونائيتتتة، يفالوستتتاقة، يفاملستتتامدة 
 ا نتدا يتتتة، يفحفتتتظ الستتتالم، يفموتتتع نرتتتوب الولامتتتات يفحدهتتتا، يف  ليتتتل
حعوق اإلنسال يفسيااة العانول، يفمحاية الوستاء يفاألقفتال يف حتا ت 
الوتتتتتتتتتتتتلاع يفمتتتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتتتتد انتهتتتتتتتتتتتتاء الوتتتتتتتتتتتتلاع، يفاإلن تتتتتتتتتتتتا  يفالت متتتتتتتتتتتت    تتتتتتتتتتتتد 

 . (436)الولاع انتهاء
يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، نظتتتتتتة اجملدتتتتتتس أيعتتتتتتا يف  

معرتحتتات معدمتتة متت  األمتتني ال تتام، ابلتوستتيق متتع ا حتتتاا األفةيعتتي، 
ت املمكوة لتمويل يفامم ممديات ا حتتاا األفةيعتي لتدمم  رال اخليارا

املتتتتؤر   (2016) 2320الستتتتالم التتتتيت ذذل هبتتتتا اجملدتتتتس. يفيف العتتتتةار 
، أكتتتتد اجملدتتتتس مدتتتتى ضتتتتةيفرة   ليتتتتل 2016 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  18

الستتتتالم التتتتيت يعواذتتتتا ا حتتتتتاا  ممكانيتتتتة التو تتتتؤ  تمويتتتتل ممديتتتتات امتتتتم
األفةيعي، يفأمةب مت  استت دااي لدوظتة يف معرتحتات يف ذت ا الصتدا. 
يفأكتتتد اجملدتتتس أل الترتتتايفر يف التحديتتتل يفالتد تتتيط املرتتترتك متتتع األمتتتم 
املتحتتدة أمتتة حاستتم األ يتتة يف يفضتتع  وصتتيات مرتترتكة  رتتال ن تتاق 

 . (437)ممديات امم السالم احملتمدة يفآاثرذا م  حيث املوارا
__________ 

(436) S/PRST/2016/8 .الفعةاتل الةا  ة يفاخلامسة ، 
 . 9يف  7يف  3، الفعةات (2016) 2320ر العةا (437)

يفيف جدستتتتتتني،  نتتتتتأ اجملدتتتتتس الت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة  
. يفشتتدا أمعتتاء (438)يفا حتتتاا األيفريفيب يف جمتتال صتتول الستتالم يفاألمتت 

اجملدتتتتتتس مدتتتتتتى العتتتتتتيم املرتتتتتترتكة لدموظمتتتتتتتني يف صتتتتتتول الستتتتتتدم يفاألمتتتتتت  
التتتتتديفليني، يفمدتتتتتى يفجتتتتتتت التحديتتتتتد، يف ستتتتتياق قائفتتتتتتة متتتتت  الولامتتتتتتات 

مبتتتتا يف ذلتتتتك الوتتتتلاع يف اجلمهوريتتتتة  يفالععتتتتااي ذات ا ذتمتتتتام املرتتتترتك،
ال ة ية السورية يفالرب مج الوويفي يف مجهوريتة ميتةال اإلستالمية، يفاهلجتةة 

 ال املية يفالترةا، يفمكافحة اإلرذاب يفالت ةف ال ويف.
يفنونرتتت أيعتتا مستتالة مستتا ات املوظمتتات اإلنديميتتة يفايفل  

ديفليني، اإلنديميتتة يف التصتتدي لاخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت  التتت
يف ذلتتك متتا يت دتتق مبكافحتة اإلرذتتاب يفا عتتار ابملدتتدرات يفاجلةميتتة  مبتا

املوظمتتتتتة يفمكافحتتتتتتة األيديولوجيتتتتتتة املت ةفتتتتتتة، يف جدستتتتتتتني مضتتتتتتافيتني، 
محتتدا ا مت دعتتة ابلرتتةاكة  تتني األمتتم املتحتتدة يفموظمتتة م اذتتدة األمتت  

، (439)اجلمتتتامي، يفموظمتتتتة شتتتتوغهاي لدت تتتايفل يفرا  تتتتة التتتتديفل املستتتتتعدة
 .(440)انية مت دعة مبوظمة الت ايفل اإلسالمييفالث

__________ 

 . S/PV.7935يف  S/PV.7705انظة  (438)
 . S/PV.7796انظة  (439)
 . S/PV.7813انظة  (440)

 
 اجللسات: التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليني

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 (املمتو ول - امل ارضول

       
S/PV.7694  

أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  24
2016 

الت تتتتتتتايفل  تتتتتتتتني األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 
يفا حتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتي يف حتعيتتتتتتتتتق 
الستتالم يفاألمتت :    يتتق الفصتتل 
الثام  يفمستع ل موظومتة الستدم 

 يفاألم  األفةيعية 
أاير/متتتتتتتتتتايو  9رستتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتتتتتني  2016
ال تتتتام متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم ملصتتتتة 
لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 

(S/2016/428) 

كيويتتتتتتتا )رئيستتتتتتتة جلوتتتتتتتة  وتتتتتتتاء  )أ(مدموا 24 
الستتتتتتتتالم(، يفيفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتام ل مديتتتتتتتتتتتتات حفتتتتتتتتتتتتظ 
الستتتتتتتتالم، يفاملةانتتتتتتتتب التتتتتتتتدائم 
لالحتاا األفةيعي لتدى األمتم 
املتحتتتتتتتدة، يفاملمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص 
لامتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتام لالحتتتتتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتي يفامل  تتتتتول اخلتتتتتاص 

 الستتتتتواال لامتتتتتني ال تتتتتام مىل
يفجوتتتتتوب الستتتتتواال، يفرئتتتتتيس 
يففتتتتد ا حتتتتتاا األيفريفيب لتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ب(

S/PRST/2016/8 
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 (املمتو ول - امل ارضول

       
S/PV.7705  

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتت  6
2016 

املمثدتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتامية لالحتتتتتتتتتتتاا    حتاا األيفريفيبا 
األيفريفيب امل ويتتتتتتتتتتتة ابلرتتتتتتتتتتتؤيفل 

 اخلارجية يفالسياسة األموية

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاملمثدة الستامية 
لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 األيفريفيب

 

S/PV.7796  
 رةي  األيفل/  28

 2016أكتو ة 

متامي موظمة م اذدة األمت  اجل
يفموظمتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتوغهاي لدت تتتتتتتتتتايفل 

 يفرا  ة الديفل املستعدة 
 رتتتتتتتتتتتةي   14رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجَّهتتتتتة  2016األيفل/أكتتتتتتو ة 

مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتتل 
التتتتتدائم لالحتتتتتتاا الةيفستتتتتي لتتتتتتدى 

 (S/2016/867األمم املتحدة )

مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام ايفل  
 )ل(أمعاء

 ام ملوظمتة م اذتدةاألمني ال 
األمتتتتتت  اجلمتتتتتتامي، يفاألمتتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتام ملوظمتتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتوغهاي 
لدت تتتتتتتتتتايفل، يف ئتتتتتتتتتتب رئتتتتتتتتتتيس 
الدجوتتتتتتتتتتة التوفي يتتتتتتتتتتة لةا  تتتتتتتتتتة 

 الديفل املستعدة

األمتتني ال تتتام، 
يفمجيع أمعتاء 

، )ا(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 )ه(املدموي 

 

S/PV.7813  
 رتةي  الثتام/  17
 2016رب نوفم

الت ايفل  ني األمتم املتحتدة يفموظمتة 
  ليتتتتتتتتتتتل ” الت تتتتتتتتتتتايفل اإلستتتتتتتتتتتالمي:

الرتتتةاكة ا ستتتترتا يجية يف جمتتتتال 
 “ مكافحة الفكة املت ةف

 رتتتتتتتتتتتةي   11رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة  2016الثتتتتتتتام/نوفمرب 

 ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتتل مىل األمتتتتتتني
التتتتتتدائم لدستتتتتتوغال لتتتتتتدى األمتتتتتتم 

 (S/2016/965املتحدة )

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتامد   
لدرتتتؤيفل ا نتصتتتااية ملوظمتتتة 
الت تتايفل اإلستتالمي، يفاألمتتني 
ال تتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتامد لدرتتتتتتتتتتؤيفل 
السياستتتتتتتتتية، يفرئتتتتتتتتتيس اائتتتتتتتتتةة 
الدغتتتتتتة الفةنستتتتتتية يفمدتتتتتتم فعتتتتتتت 

دغتتتتتتتتتتتتتتتتتات الةيفمانستتتتتتتتتتتتتتتتتية يف ال
 جام ة كولوم يا

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املدموني 

 

S/PV.7816  
 رتةي  الثتام/  18

 2016نوفمرب 

 عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت    ليتتتتتل 
الرتتتتتتتتةاكة  تتتتتتتتني األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة 
يفا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق 

يفاألمتتتتتتتتتتتت  يف  ععتتتتتتتتتتتااي الستتتتتتتتتتتتالم 
أفةيعيتتتتتتتتتا، مبتتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتتك ممتتتتتتتتتل 
مكتتتتتتتتب األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لتتتتتتتدى 

 ( S/2016/780ا حتاا األفةيعي )
رستتتتتتالتال مت ا عتتتتتتتال مؤرختتتتتتتال 

 2016أيدول/ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب  22
موجهتتتال متتت  األمتتتني ال تتتام مىل 
رئتتتتتيس اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة يفرئتتتتتيس 

 ( S/2016/809جمدس األم  )
 رتتتتتتتتتتتةي   10رستتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتة 

موجهتتتتتتتة  2016الثتتتتتتتام/نوفمرب 
مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام متتتتتت  املمثتتتتتتتل 
التتتتتتدائم لدستتتتتتوغال لتتتتتتدى األمتتتتتتم 

 (S/2016/966املتحدة )

مرتتتتتتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتتتتتتةار 
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   معتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم 

الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال 
 ايت يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
  (S/2016/977)  

األمتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتام املستتتتتتتتتتتتتامد  
ل مديتتتتتتتات حفتتتتتتتظ الستتتتتتتالم، 
يفاملةانتتتتتتتتتتب التتتتتتتتتتدائم لالحتتتتتتتتتتتاا 
األفةيعتتتتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتدة، يفاملمثتتتتتتتل اخلتتتتتتتاص 
لامتتتتني ال تتتتام لتتتتدى ا حتتتتتاا 
األفةيعتتتتي، يفاملمثتتتتل الستتتتتامي 

 تتتتتتتتتت  لالحتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتي امل
 صتتتتتوديفق الستتتتتالم، يفرئتتتتتيس 

 يففد ا حتاا األيفريفيب

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
، )يف(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس

يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
املدموني 

 )ز(

 (2016) 2320العتتتتتتتتتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.7935  
أاير/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو  9

2017 

املمثدتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتامية لالحتتتتتتتتتتتاا    األيفريفيب ا حتاا
األيفريفيب امل ويتتتتتتتتتتتة ابلرتتتتتتتتتتتؤيفل 

 اخلارجية يفالسياسة األموية

مجيتتتتتتع أمعتتتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاملمثدة الستامية 
لالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 األيفريفيب

 

https://undocs.org/ar/S/PV.7705
https://undocs.org/ar/S/PV.7705
https://undocs.org/ar/S/PV.7796
https://undocs.org/ar/S/PV.7796
https://undocs.org/ar/S/2016/867
https://undocs.org/ar/S/PV.7813
https://undocs.org/ar/S/PV.7813
https://undocs.org/ar/S/2016/965
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/2016/780
https://undocs.org/ar/S/2016/809
https://undocs.org/ar/S/2016/966
https://undocs.org/ar/S/2016/977
https://undocs.org/ar/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7935
https://undocs.org/ar/S/PV.7935


 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 158 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتة 
 يفاثئق أخةى ال ود الفةمي يفاترخيها

التتتدموات ممتتتالً 
 37ابملااة 

 39التتتتدموات ممتتتتالً ابملتتتتااة 
 املتكدمول يفغ ذا

 - العةار يفالتصتويت )املؤيتديفل
 (املمتو ول - امل ارضول

       
S/PV.7971  

حليةال/يونيتتتتتتتتت  15
2017 

 ا حتاا األفةيعي 
 عةية األمني ال ام م  اخليارات 
املتاحتتتتة لتتتتإلذل   مديتتتتات امتتتتم 
السالم التا  تة لالحتتاا األفةيعتي 
يفلتعتتتدمي التتتدمم هلتتت ي ال مديتتتات 

(S/2017/454) 

رئيسة مكتب األمتني ال تام،   
يفمفتتتتتوت الستتتتتدم يفاألمتتتتت  يف 
ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي، يفاملمثتتتتتتل 
الستتتتتتامي لالحتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي 

 امل    صوديفق السالم

معتتتتتتتتتتتتتتتتتوا  13
متتتتتتتت  أمعتتتتتتتتاء 

، )ح(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتس
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

املدموني 
 )ط(

 

S/PV.8044  
 أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول/ 12

 2017 س تمرب

 ا حتاا األفةيعي 
 عةيتتتتة األمتتتتني ال تتتتام متتتت    ليتتتتل 
الرتتتتتتتةاكة  تتتتتتتني األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 
يفا حتاا األفةيعي  رتال مستائل 
الستتتتالم يفاألمتتتت  يف أفةيعيتتتتا، مبتتتتا 
يف ذلتتتتتك ممتتتتتل مكتتتتتتب األمتتتتتم 
املتحتتتدة لتتتدى ا حتتتتاا األفةيعتتتي 

(S/2017/744) 

مثتتل اخلتتاص لامتتني ال تتام امل  
لتتتتتتتتتتتدى ا حتتتتتتتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتتتتتتتي 
يفرئتتتتتتتتتتتتتيس مكتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتتتتتتتتتتدة لتتتتتتتتتتتتتدى ا حتتتتتتتتتتتتتتاا 

 األفةيعي

مجيتتتتع أمعتتتتاء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 اخلاص

 

 
اتيدوتتتتد، يف ةكيتتتتا، اإلستتتتالمية(، يفمي اليتتتتا، يفابكستتتتتال، يفالربازيتتتتل، يفالرب غتتتتال، يف دجيكتتتتا، يف تتتتوغالايأ، يف  -مثيو يتتتتا، يفأستتتترتاليا، يفمنديفنيستتتتيا، يفميتتتتةال )مجهوريتتتتة  )أ( 

 ود، يفذولودا. يفمجهورية الكونغو الدميعةاقية، يفجووب أفةيعيا، يفجي و ، يفريفاندا، يفريفمانيا، يفالسواال، يفالسويد، يفكازاخستال، يفكودا، يفنيج اي، يفاهل
اإلسالمية( ابسم حةكتة  دتدال متدم  -ةال )مجهورية مثَّدت السويد يفزيةة الديفلة لدرؤيفل اخلارجية اليت  كدمت ابسم  ددال الرمال األيفريفيب. يف كدم اثنل مي )ب( 

 ا فياز. 
  .اإلسالمية(، يفابكستال، يف يالريفس، يفن غيلستال، يفكازاخستال، يفاهلود -أذر يجال، يفأرميويا، يفميةال )مجهورية  )ل( 
 مثَّل أيفكةانيا السف  املتجول املوتدب م  يفزارة اخلارجية.  )ا( 
 الديفل األمعاء يف موظمة م اذدة األم  اجلمامي  يف كدم اثل كازاخستال ابسم الديفل األمعاء يف موظمة شوغهاي لدت ايفل.   كدم اثل  يالريفس ابسم )ه( 
 مثَّل السوغال )رئيسة جمدس األم ( يفزيةذا لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل السوغاليني يف اخلارل.  )يف( 
يفيب يفأرميويتتتتا، يفأل انيتتتتا، يفأيفكةانيتتتتا، يفال وستتتتوة يفاهلةستتتتك، يف ةكيتتتتا، يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفمجهوريتتتتة معتتتتديفنيا  كدتتتتم رئتتتتيس يففتتتتد ا حتتتتتاا األيفريفيب ابستتتتم ا حتتتتتاا األيفر  )ز( 
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 استهاللية مالحظة  
 التتداخدي نظامتت احكتام يتصتل فيمتا األمت  جمدتس اارستتات املدحتق ذت ا مت  الثتام اجلتلء يتوتايفل 
    يتتق مدتتى الةمسيتتة جدستتا ت يف ارل اجملدتتس أل ايفمبتت. هبتتا الصتتدة ذات املتحتتدة األمتتم ميثتتاق يفمتتواا املؤنتتت
 مجةاءا تتت يف الوظتتام ذتت ا اجملدتتس فيهتتا ق نتق التتيت احلتتا ت مدتتى يةكتتل الثتام اجلتتلء فتت ل، التتداخدي الوظتتام ذت ا

 .مديت املت ارف الوحو مدى فيها قُ ق اليت احلا ت مدى الرتكيل م   د  خاصا    يعا
 الوظتتتتام متتتت  الصتتتتدة ذات الفصتتتتول  ة يتتتتب حبستتتتب مة  تتتتة أنستتتتام 10 مىل الثتتتتام اجلتتتتلء يفيوعستتتتم 
 مت  يفاملتواا امليثتاق مت  28 )املتااة يفاحملاضتة اجلدستات، األيفل العستم التتايل: الوحتو مدتى، املؤنتت الداخدي

 6 مت  )املتواا األممتال جديفل، الثام يفالعسم ؤنت ( امل الداخدي الوظام  م  57 مىل 48 يفم  5 مىل 1
 17 مىل 13 م  )املواا التفويض يفيفاثئق التمثيل، الثالث يفالعسم املؤنت (  الداخدي الوظام  م  12 مىل

 التتتداخدي الوظتتتام  متتت  20 مىل 18 متتت  )املتتتواا الةائستتتة، الةا تتتع يفالعستتتم املؤنتتتت (  التتتداخدي الوظتتتام  متتت 
 املؤنتتتتت (  التتتتداخدي الوظتتتتام  متتتت  26 مىل 21 متتتت  )املتتتتواا ال امتتتتة األمانتتتتة، امساخلتتتت يفالعستتتتم املؤنتتتتت ( 

 املؤنتتتت (  التتتداخدي الوظتتتام  متتت  33 يف 30 يف 29 يف 27 )املتتتواا األممتتتال  صتتتةيف، الستتتااس يفالعستتتم
 اختتتتاذ، الثتتتام  يفالعستتتم املؤنتتتت (  التتتداخدي الوظتتتام  متتت  39 يف 37 )املتتتاااتل املرتتتاركة، الستتتا ع يفالعستتتم
 الوظتام  مت  40 يف 38 يف 36 مىل 34 يف 32 يف 31 يفاملتواا، امليثتاق مت  27 )املتااة التصويتيف  العةارات
 املؤنتتتت (  التتتداخدي الوظتتتام  متتت  47 مىل 41 متتت  )املتتتواا الدغتتتات، التاستتتع يفالعستتتم املؤنتتتت (  التتتداخدي
 .امليثاق( م  30 )املااة الداخدي لدوظام املؤنت املةكل، ال اشة يفالعسم

 ذتتتت ا متتتت  األختتتتةى األجتتتتلاء يف  وايفهلتتتا فيجتتتتةي، املؤنتتتتت التتتتداخدي الوظتتتام متتتت  املت عيتتتتة املتتتتواا أمتتتا 
 التاستتتع اجلتتتلأي  يف، لدمجدتتتس الفةميتتتة لةابألجهتتت املت دعتتتة 28 املتتتااة التتتتايل: الوحتتتو مدتتتى يفذلتتتك، املدحتتتق

 . الةا ع اجللء يف، األخةى املتحدة األمم أجهلة مع ابل النات املت دعة 61 يفاملااة يفال اشة 
  ع ول املت دعة 60 مىل 58 م  املواا    يق فيها مت حا ت أي ا ست ةات نيد الفرتة  رهد يفمل 
 .املواا هب ي يتصل توىحم أي املدحق ذ ا يتعم    يفهل ا، جدا أمعاء

* * * 
 يف جدستتتتتة 256 جدستتتتتة: 552 جممومتتتتتت متتتتتا اجملدتتتتتس معتتتتتد، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 

 يف خاصتة جدستة 19 اجملدتس يفمعتد مدويتا  اجلدستات م ظتم يفكتال. 2017 مام يف 296 يف 2016 مام
  كامتل سلدمجدت رمسيتة غت  مرتايفرة 170 جممومتت متا اجملدس يفمعد. 2017 مام يف 14 يف 2016 مام

 اجملدتتتس أمعتتتاء يفاصتتتل، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف. 2017 متتتام يف 137 يف، 2016 متتتام يف ذيئتتتتت
 لدممارستتتة ق عتتتا يفذلتتتك، آراي صتتتيغة يففتتتق  ُ عتتتد يفجدستتتات رمسيتتتة غتتت  حتتتتايفر جدستتتات مقتتتار يف ا جتمتتتاع
 جدستتات دمعتت يف املتمثدتتة املمارستتة ن تتاق  وستتيع اجملدتتس يفاصتتل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل. الستتا عة

 . ال دوية اجملدس جدسات خالل   عها ُمعد، الرهة هناية يف “اختتام”
  وتدا 49 يف جدستا ت ختالل نظتة فعتد، نظةي نيد 68 الت األممال جديفل  ووا أ عى اجملدس أل يفمع 

 كتتال ،2016 متتام يف فيهتتا نظتتة التتيت 49 التتت ال وتتوا  تتني يفمتت . 2017 متتام يف  وتتدا 52 يف 2016 متتام يف
 يفمستتائل مواضتتي ية   وتتوا يتصتتل  وتتدا 22 يف، منديميتتة يف  وتتوا م يوتتة   دتتدال خاصتتة   وتتوا صتتليت  وتتدا 27

   دتدال خاصتة   وتوا يتصتل  وتدا 27 كتال،  2017 متام يف فيهتا نظتة التيت 52 التت ال وتوا  تني يفم . أخةى
 . أخةى يفمسائل مواضي ية   ووا يتصل  ودا 25 يف، منديمية يف  ووا م يوة
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 امل وتتول ال وتتدَ  مديتتت امل ةيفضتتة املستتائل نائمتتة مىل اجملدتتس أضتتاف، ستتت ةاتا  نيتتد الفتترتة يفختتالل 
 جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 يوتتاية/الثتتام كتتانول 19 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال”

 يف احلالة” امل وول ال ود يفش ب، “(S/2016/53) املتحدة األمم لدى لكولوم يا الدائمة املمثدة م  األم 
 . العائمة م “ ليريت -  يمور

 اختتتتت ، 2017 متتتتام يفيف، رائستتتتيا  يتتتتا  19 يفأصتتتتدر نتتتتةارا 77 اجملدتتتتس اختتتتت ، 2016 متتتتام يفيف 
 نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل. رائستتتتيا  يتتتتا  46 يف نتتتتةارا 138 اجملمتتتتوع لي دتتتت ، رائستتتتيا  يتتتتا  27 يفأصتتتتدر نتتتتةارا 61

 اثوتال، العتةيفرية املؤيتدة التست ة األصتوات مدتى احلصتول ل دم نةارات مراريع ثالثة  ُ تمد مل، ا ست ةات
 أحتد  صتويت  س ب نةارات مراريع مثانية  ُ تمد يفمل  2017 مام يف يفيفاحد، 2016 مام يف كا  موها

 .2017 مام يف يفستة، 2016 مام يف كا  موها اثوال، ضدذا الدائمني األمعاء
 2016 متام يف 14، الةئيس م  م كةة 23 أيعا اجملدس أصدر، ا ست ةات نيد ةالفرت  يفخالل 

 .2017 مام يف 43 يف 2016 مام يف 45، الةئيس م  رسالة 88 مىل مضافة، 2017 مام يف 9 يف
 امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف مفتوحتتتة موانرتتتة دتتتساجمل معتتتد، اجملدتتتس ممتتتل أستتتاليب مبستتتالة يت دتتتق يففيمتتتا 

 مت  الكثت  خالهلتا نونأ، (1)2016 يوليت/اوز 19 يف (“S/2010/507) األم  جمدس رئيس م كةة  وفي ”
 متت  متت كةات اللثتت يف وايفلتتت. أا ي( 9 يف 6 يف 4 يف 1 احلتتا ت )انظتتة يفاارستتا ت اجملدتتس مجتتةاءات جوانتتب
 املتت كةة  وايفلتتت حيتتث. اجملدتتس ممتل أستتاليب جوانتتب  تدتتف ا ستتت ةات نيتد الفتترتة ختتالل صتتدرت التةئيس
 هتتتدف  تتدا  ، أمتور مجدتتة يف، يفحتدات، لدمجدتتس الفةميتتة األجهتلة ممتتل 2016 فربايتة/شتت اط 22 املؤرختة

  متتتداا املت دعتتتة التتتتدا   2016 يوليتتتت/اتتتوز 15 املؤرختتتة املتتت كةة يفمةضتتتت، ممدهتتتا يف الرتتتفافية حتستتتني مىل
 يفضتتع يفيفاصتتدت (3)2017 أغستت س/آب 30 املؤرختتة رئتتيس متت كةة يفأارجتتت. (2)حتتديثا املوتد تتني األمعتتاء
 (4)التتتةئيس متتت  ستتتا عة متتت كةة 13 يف التتتواراة ال متتتل استتتاليب يت دتتتق فيمتتتا اجملدتتتس مديهتتتا ا فتتتق التتتيت التتتتدا  
 اليتاابل رائستة أثوتاء اجلديتدة املت كةة يفصتدرت. (5)2010 تيولي/اوز 26 املؤرخة امل كةة صديفر   د امُتمدت
 أصتدر، اجلديتدة املت كةة امتمتاا يفمعتب. األختةى اإلجةائيتة يفاملسائل ابلواثئق امل   الةمسي غ  ال امل لدفةيق
 الةئيستتتية التوعيحتتتات مدتتتى العتتتوء يستتتدط صتتتحفيا  يتتتا  2017 أغستتت س/آب 30 يف األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس

 الف دي يفاإلجةاء، الرهةي ال مل  ة مج  رال الترايفر   مدية يت دق فيما، امل كةة يف اةالوار  ال مل ألساليب
 مفهتتتوم مىل اجلديتتتدة املتتت كةة يف يفأشتتت . لدمجدتتتس اخلتاميتتتة الواثئتتتق صتتتياغة يفممديتتتة، الةمسيتتتة غتتت  لدمرتتتايفرات

 معتتو مبوج تتت ةعيرتت التت ي الةمستتي غتت  الرت يتتب يفذتتو“ الصتتياغة مدتتى العتتائمني” أيف“ الصتتياغة مدتتى العتتائم”
 الونتت يف م تاارات  وفيت   يست  هبتدف يفرائستتها الةمسيتة غت  الصتياغة ممديتة يف اجملدتس أمعتاء م  أكثة أيف

 متت  أختتةى جوانتتب يفنُتعن حتتت. (6)ا ستتتمةارية موصتتة مدتتى احلفتتاظ متتع مجتتةاء اجملدتتس اختتتاذ لعتتمال املواستتب
، األمتت  جمدتتس يف  ثتتات، لتتت التا  تتة غتت  يئتتاتيفاهل اجملدتتس يف األمعتتاء غتت  متتع ابحلتتوار  تصتتل ال متتل أستتاليب

 . (7)األفةيعي لالحتاا التا ع يفاألم  السدم جمدس مع مررتكة   ثات ميفاا ذلك يف مبا
 
 

 .S/PV.7740 انظة: (1) 
 (2) S/2016/170 يف S/2016/619 التوايل مدى. 
 (3) S/2017/507. 
 (4) S/2012/402 ،S/2012/922 ،S/2012/937 ،S/2013/515 ،S/2013/630 ،S/2014/268 ،S/2014/393 ،

S/2014/565 ،S/2014/739 يف S/2014/739/Corr.1 ،S/2014/922 ،S/2015/944 ،S/2016/170 ،S/2016/619. 
 (5) S/2010/507. 
 (6) S/2017/507 ،78 الفعةة، املةفق. 
 .122 يف 97 الفعةاتل، نفست املةجع (7) 
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واحملاضر اجللسات - أوال
 مالحظة 
 املت دعتتتتتتتتة األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس اارستتتتتتتتات األيفل العستتتتتتتتم يتوتتتتتتتتايفل 
 متتتت  28 ابملتتتتااة  تصتتتتل يفذتتتتي، اجملدتتتتس يفحماضتتتتة يفمدويتهتتتتا ابجلدستتتتات

 متتتتت  57 مىل 48 يفمتتتتت  5 مىل 1 متتتتت  يفاملتتتتتواا املتحتتتتتدة األمتتتتتم ميثتتتتتاق
 .لدمجدس املؤنت الداخدي الوظام

 
 امليثاق   م  28 املااة 
 ال متتل م تتت يستتت يع يفجتتت مدتتى األمتت  جمدتتس يُتوظَّم - 1 
 يف اائمتتا اثتتيال أمعتتائت متت  معتتو كتتل ميثَّتتل الغتتةت يفهلتت ا. ابستتتمةار

 .اهليئة معة
 فيهتتتتا ميثتتتتل ايفريتتتتة اجتمامتتتتات األمتتتت  جمدتتتتس ي عتتتتد - 2 

 أيف حكومتتتتت رجتتتال احتتتد، ذلتتتك شتتتاء مذا، أمعتتتائت متتت  معتتتو كتتتل
 . خاصة الغةت هل ا يسميت آخة مبوديفب

 معتتتتة غتتتت  يف اجتمامتتتتات ي عتتتتد أل األمتتتت  جملدتتتتس - 3 
 . أممالت  سهيل مىل أاىن ذلك أل رأى مذا اهليئة
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  1 املااة 
 ا جتمامتتتتتتات ابستتتتتتثواء، األمتتتتتت  جمدتتتتتس اجتمامتتتتتتات  ُ عتتتتتد 
 أي يف التتةئيس متت  امتتوة مدتتى  وتتاء، 4 املتتااة يف مليهتتا املرتتار الديفريتتة
  تددتتتتل التتتتيت الفتتتترتة  تجتتتتايفز أ  مدتتتى، ضتتتتةيفراي ذلتتتتك فيتتتتت يتتتتةى يفنتتتت

 . يوما مرة أر  ة ا جتمامات
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  2 املااة 
 قدتتتب مدتتتى  وتتتاء ا جتمتتتاع مىل األمتتت  جمدتتتس التتتةئيس يتتدمو 

 . األم  جمدس أمعاء م  معو أي
 

 املونت  داخديال الوظام  م  3 املااة 
  و يتتتتت جتتتتةى مذا ا جتمتتتتاع مىل األمتتتت  جمدتتتتس التتتتةئيس يتتتتدمو 

 (3) 11 املتتااة أيف 35 املتتااة حبستتب حالتتة أيف نتتلاع مىل األمتت  جمدتتس
 األمتت  جمدتتس مىل  وصتتيات ال امتتة اجلم يتتة نتتدمت مذا أيف، امليثتتاق متت 
 األمتتني ن تتت مذا أيف، (2) 11 املتتااة حبستتب مستتالة أيتتة مليتتت أحالتتت أيف

 . 99 املااة حبسب مسالة أية مىل األم  دسجم ال ام
 

  م  الوظام الداخدي املونت  4املااة  
 مديهتتتا املوصتتتوص الديفريتتتة ا جتمامتتتات األمتتت  جمدتتتس ي عتتتد 

 جتداذا التيت املواميتد يف السوة يف مة ني امليثاق م  (2) 28 املااة يف
 . األم  جمدس

 
 املونت  الداخدي الوظام  م  5 املااة 
 . املتحدة األمم معة يف مااة األم  جمدس ماماتاجت  ُ عد 
 ال تام لامتني أيف األمت  جمدتس أمعتاء مت  معتو لكل يف وز 

 األمت  جمدتس ن تل ف ذا. آخة مكال يف األم  جمدس اجتماع يعرتح أل
 يف اجتمامتتتت يفمتتدة اجملدتتس اجتمتتاع مكتتتال   يتتني مديتتت كتتال،  ا نتترتاح
 .املكال ذلك
 

 املونت  ديالداخ الوظام  م  48 املااة 
 اجملدتتتتس يعتتتتةر مل متتتتا مدويتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس اجتمامتتتتات  كتتتتول 

 األمتني   يتني  رتال ال امتة اجلم يتة مىل  وصتية أية يف واَنأ. ذلك غ 
 .خاصة جدسة يف فيها يفيتُ َت ال ام
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  49 املااة 
 لكتتتتل احلتتتتةيف احملعتتتتة يتتتتوفة، 51 املتتتتااة أحكتتتتام مةامتتتتاة متتتتع 
 أيتتتة يفملمثدتتتي األمتتت  جمدتتتس يف لدممثدتتتني األمتتت  جمدتتتس ذاي عتتتد جدستتتة
 الستتتامة يتجتتتايفز   مومتتتد يف يفذلتتتك اجلدستتتة يف اشتتترتكت أختتتةى ايفل

 . اجلدسة  دك ي عب ممل أيفل ص اح م  10:00
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  50 املااة 
 يتتتومي ختتتالل، اجلدستتتة يف اشتتترتكت التتتيت التتتديفل اثدتتتو يعتتتوم 

 ايتتتتتة ال تتتتتام األمتتتتتني  ت ديتتتتت ، 49 املتتتتتااة يف امل تتتتتني الونتتتتتت   تتتتتد ممتتتتتل
 . احلةيف احملعة مدى ماخاهلا يوايفل  صوي ات

 
 املونت  الداخدي الوظام  م  51 املااة 
 خاصتتتتتة جدستتتتتة أيتتتتتة حمعتتتتتة ممتتتتتداا يعتتتتتةر أل األمتتتتت  جملدتتتتتس 
 اثدتتو يفيعتتوم. احملعتتة هبتت ا ال تتام األمتتني يفجتتتفظ. فعتتط يفاحتتدة  وستتدة
 األمتني  ت ديت ، أايم مرتةة فترتة خالل ،اجلدسة يف اشرتكت اليت الديفل
 . احملعة ذ ا مدى ماخاهلا يوايفل  صوي ات اية ال ام
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 املونت  الداخدي الوظام  م  52 املااة 
 أ يتها أل الةئيس ية مل ما م تمدة امل دو ة التصوي ات   ترب 

 يعتتدم، احلالتتة ذتت ي يفيف. األمتت  جمدتتس يف املمثدتتني مىل لتعتتدميها  كفتتي
 يتتوايفل نتتد   ديعتتات أيتتة ممتتل يتتومي ختتالل األمتت  جمدتتس يف املمثدتتول
 مدتى احملعتة يصتوب، الفترتة ذت ي يف امرتاضات  عدم مل ف ذا. م داءذا
 . امل دوب الوحو

 
 املونت  الداخدي الوظام  م  53 املااة 
 احملعتتتتتة أيف 49 املتتتتتااة يف مليتتتتتت املرتتتتتار احلتتتتتةيف احملعتتتتتة ي تتتتترب 

 يف مديتتت  صتتوي ات ماختتال يُ دتتب مل التت ي، 51 املتتااة يف مليتتت املرتتار
 صُتتتونب التتت ي يفأ، 51 يف 50 املتتتاا ني متتت  كتتتل  عتعتتتيها التتتيت الفتتترتة
 احملعتتتتة يفيصتتتت ح التتتتةئيس يفيون تتتتت. م تمتتتتدا، 52 املتتتتااة ألحكتتتتام يففعتتتتا
 . األم  جملدس الةمسي

 
 املونت  الداخدي الوظام  م  54 املااة 
 فعتال، األمت  جملدتس ال دويتة لدجدستات الةمستي احملعتة يُورة 

 . اك  يفنت أنةب يف الةمسية ابلدغات،  ت املةفعة الواثئق م 
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  55 املااة 
  الغتتا األمتت  جمدتتس يصتتدر، خاصتتة جدستتة أيتتة اختتتتام لتتدى 

 . ال ام األمني قةيق م 
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  56 املااة 
 التتتتتتتيت املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم يف األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل ملمثدتتتتتتتي يكتتتتتتتول 
  دتك حمعتة مىل الةجتوع حتق، الديفام مدى، خاصة جدسة يف اشرتكت
 أي يف يستتتتمح أل األمتتتت  يفجملدتتتتس. ال تتتتام األمتتتتني بمكتتتتت يف اجلدستتتتة
 التتتتتديفل متتتتت  أختتتتتةى لتتتتتديفل املدتتتتتولني لدممثدتتتتتني األيفنتتتتتات متتتتت  يفنتتتتتت

 . احملعة ذ ا مدى اب قالع املتحدة األمم يف األمعاء
 

 املونت  الداخدي الوظام  م  57 املااة 
، ستتوة كتتل يفاحتتدة متتةة، األمتت  جمدتتس مىل ال تتام األمتتني يعتتدم 

. ستتتةية احلتتتني ذلتتتك حتتتم   تتتترب كانتتتت التتتيت واثئتتتقيفال ابحملاضتتتة نائمتتتة
 لدتتديفل يتتتاح أل  تتب موهتتا يفالواثئتتق احملاضتتة أي األمتت  جمدتتس يفيعتتةر

  تب يفأيها، يورة أل  ب يفأيها، املتحدة األمم يف األمعاء األخةى
  .سةاي ي عى أل

، ألتتتتف يفذتتتتي:، فةميتتتتة أنستتتتام مخستتتتة األيفل العستتتتم يتعتتتتم  
 1 مت  ابملتواا ممتال اجلدستات عد   يت دق فةمي نسم يفذو، اجلدسات

، ابء املؤنتتتتتتتت   التتتتتتتداخدي الوظتتتتتتتام  متتتتتتت  48 املتتتتتتتااة يفكتتتتتتت لك 5 مىل
 اجلدستتتتتات، جتتتتتيم ذيئتتتتتتت   كامتتتتتل لدمجدتتتتتس الةمسيتتتتتة غتتتتت  املرتتتتتايفرات
 املت دعتتة املوانرتتات، اال األمتت   جمدتتس ألمعتتاء الةمسيتتة غتت  األختتةى

 .57 مىل 49 م  لدمواا يففعا حُتفظ اليت، احملاضة، ذاء ابجلدسات 
 جممومتتتتت متتتتا اجملدتتتتس معتتتتد، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 

 ُمعتتتد  (8)ةالستتتا ع الستتتوتني فتتترتة متتت  املائتتتة يف 9  تتتلاياة جدستتتة 552
 م ظتتتتم يفكتتتتال. 2017 متتتتام يف 296 يف 2016 متتتتام يف موهتتتتا 256

 2016 متتتام يف خاصتتتة جدستتتة 19 اجملدتتتس يفمعتتتد مدويتتتا  اجلدستتتات
 جممومتتتتتتتتتتتت امتتتتتتتتتتت أيعتتتتتتتتتتتا اجملدتتتتتتتتتتتس يفأجتتتتتتتتتتتةى. 2017 متتتتتتتتتتتام يف 14 يف

 يف 170، ذيئتتتتتتتتت  كامتتتتتتتل لدمجدتتتتتتتس رمسيتتتتتتتة غتتتتتتت  مرتتتتتتتايفرات 307
 .2017 مام يف 137 يف، 2016 مام

 معتتتد اجملدتتتس أمعتتتاء يفاصتتتل، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف 
 اجملدتتس يفيفاصتل. آراي صتيغة يففتتق يفجدستات رمسيتة غتت  حتتايفر جدستات

   تض ُمعتد حني يفيف. الرهة هناية يف“ اختتام جدسات” معد أيعا
 امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف مدويتتتتتة جدستتتتتات  وصتتتتتفت خلتاميتتتتتةا اجلدستتتتتات

 ُمعتتتتتدت، (9)“(S/2010/507) األمتتتتت  جمدتتتتتس رئتتتتتيس متتتتت كةة  وفيتتتتت ”
 2016 متتتتاَمي يفختتتتالل. (10)رمسيتتتتة غتتتت  جدستتتتات  وصتتتتفها غال يتهتتتتا

 توحتتتتةاملف املوانرتتتتة أثوتتتتاء اجلدستتتتات شتتتتكل مستتتتالة أُثتتتت ت، 2017 يف
 . (1 احلالة )انظة اجملدس ممل اساليب املت دعة

 غت  يفاملرتايفرات اجلدستات متدا جممتوع األيفل الرتكل يفي نين  
 اخلمتس الستووات فترتة ختالل ذيئتتت  كامتل اجملدتس معدذا اليت الةمسية
 .2017 مام مىل 2013 مام م 

__________ 

 يُ تتتترب يف . 2015-2014 الفتتترتة يف جدستتات 508 جممومتتتت متتتا ُمعتتد (8) 
 متتتتتتتتت  امل دومتتتتتتتتات متتتتتتتتت  لدمليتتتتتتتتد. موفصتتتتتتتتدة جدستتتتتتتتتةً  جدستتتتتتتتة   استتتتتتتتتئواف
املةجتتع، املدحتتق  انظتتة:، الستتا عة وتنيالستت فتترتة يف ُمعتتدت التتيت اجلدستتات
 . الثام اجللء، 2014-2015

 S/PV.7766 يف S/PV.7703 يف S/PV.7633 يف S/PV.7616 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: (9) 
 . S/PV.8038 يف S/PV.7892 يف

 رمسيتتة غتت  ختاميتتة جدستتات”  وصتتفت الةمسيتتة غتت  اجلدستتات   تتض ُمعتتد (10) 
  وليتتتديف محاقتتتات” ابستتتم أيعتتتا م ةيففتتتة يفذتتتي، “ديف وليتتت صتتتيغة   يففتتتق

 جمدتتتتس يف أمعتتتتاءٌ  التفامديتتتتة  وليتتتتديف محاقتتتتات   أَقدتتتتق يفنتتتتد“. التفامديتتتتة
 شتتتتهة ختتتالل اجملدتتتتس ألنرتتت ة مرتتتترتك متتتةت لتعتتتتدمي مستتتت ديفل األمتتت 

 . مس انيا م  مب اارة 2015 مام يف ذلك يفكال،  فامدية   ةيعة ما
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https://undocs.org/ar/S/PV.7616
https://undocs.org/ar/S/PV.7633
https://undocs.org/ar/S/PV.7703
https://undocs.org/ar/S/PV.7766
https://undocs.org/ar/S/PV.7892
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 األيفل الركل
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 اجللسات - ألف
  تطبيق مواد النظام الداخلي املؤقت املتصلة ابجللسات - 1

 متتتتتت  فتتتتتترتة أي  تجتتتتتتايفز مل، ا ستتتتتتت ةات نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 موصتتوص ذتتو كمتتا،  يومتتا 14 اجملدتتس جدستتات  تتني الفاصتتدة الفتترتات
 معتتتد اجملدتتتس يفيفاصتتتل. املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  1 املتتتااة يف مديتتت
 .املواس ات   ض يف، اليوم يف جدسة م  أكثة

 جدستات أي اجملدتس ي عد مل، 2017 يف 2016 ماَمي يفيف 
 جدستتتات أي أيف املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  4 ابملتتتااة ممتتتال ايفريتتتة
، 2017 تمربستتتتتتتت /أيدتتتتتتتتول 20 يفيف. 5 لدمتتتتتتتتااة يففعتتتتتتتتا املعتتتتتتتتة ختتتتتتتتارل

 امل وتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتار يف امل عتتتتتتتتتواة لدمجدتتتتتتتتتس 8051 اجلدستتتتتتتتتة يف
 اجملدتس أمعتاء مت  7 كتال،  “السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات”
 حتني يف، (11)تاحلكومتا أيف التديفل رؤساء مستوى مدى اثدني 15 الت

 متتدا أكتترب ذلتتك يفكتتال. (12)ىاملستتتو  رفي تتو مستتؤيفلول أمعتتاء 7 مثنتتل
 موتتت  اجملدتتتس أمعتتتاء ميثندتتتول التتت ي  احلكومتتتات يفأ التتتديفل رؤستتتاء متتت 

 مقتار يف 2014 ست تمرب/أيدتول 24 يف امل عتوا الستا ق العمة اجتماع
__________ 

 يفالستتويد يفمي اليتتا مثيو يتتا يفمثنتتل، ؤذارؤستتا يفمصتتة يفالستتوغال أيفكةانيتتا مثنتتل (11) 
 . يفزرائها رؤساء املتحدة يفاملمدكة

 يفالصتتتتني الةيفستتتتي ا حتتتتاا يفمثنتتتتل، التتتةئيس  ئتتتتب املتحتتتدة التتتتو ايت مثنتتتل (12) 
 يفزيتة  ئتب أيفريفغتواي يفمثنتل، اخلارجية يفزراء يفالياابل يفكازاخستال يففةنسا
 . اخلارجية يفزارة يف السياسية الرؤيفل

 جتتةاء متت  التتديفليني يفاألمتت  الستالم هتتتدا التتيت األخ تتار” امل وتتول ال وتد
 . (13)“اإلرذا ية األممال
 ايفلتتني مت  رستالتال يفرات، ابلتعةيتة املرتمولة الفترتة يفخالل 
 مىل صتتتةجة مشتتتارة  عتتتمنوتا، جدستتتة معتتتد اجملدتتتس مىل  تتتال  د معتتتوي 

  تةا يفمل ال دتب  لتعتدمي كاستاس املؤنتت التداخدي الوظتام مت  2 املااة
. املؤنتت  التداخدي الوظتام  مت  صةاحة 3 املااة مىل  ر  قد ات أي

 مىل صتتتةاحة األمعتتاء التتتديفل فيهتتا أشتتتارت رستتائل أر تتتع أيعتتا يفيفرات
 مت  يفرات التيت الةسائل 1 اجلديفل ي ةتيف . (14)امليثاق م  35 املااة
 صتةجة مشتارة يف عمنوت لدمجدس جدسة معد ل دب األمعاء الديفل
 متتتتتت  35 املتتتتتتااة أيف/يف املؤنتتتتتتت  التتتتتداخدي الوظتتتتتتام  متتتتتت  2 املتتتتتااة مىل

 ل عتتتد قد تتتات أيعتتتا يفرات، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل. امليثتتتاق
 الوظتام   مت 3 أيف 2 املتااة مىل مما ضموية مشارات  عمنوت جدسات
 2 اجلتتديفل يفي تتةت. امليثتتاق   متت  35 املتتااة أيف/يف املؤنتتت  التتداخدي
 ايفل لدمجدتتتس قارئتتتة أيف ماجدتتتة جدستتتة   دتتتب يفرات التتتيت الةستتتائل
 املؤنتتتتتتت  التتتتتتداخدي الوظتتتتتتام  متتتتتت  3 أيف 2 املتتتتتتااة مىل صتتتتتتةجة مشتتتتتتارة

 .امليثاق   م  35 أيف 34 املاا ني أيف/يف
__________ 

 . S/PV.7272 انظة: (13) 
 ختتتتتتتتالل امليثتتتتتتتتاق متتتتتتتت  35 املتتتتتتتتااة    يتتتتتتتتق متتتتتتتت  امل دومتتتتتتتتات متتتتتتتت  ملليتتتتتتتتد (14) 

 محالتتة”، األيفل العستتم، الستتااس اجلتتلء انظتتة، 2017 يف 2016 متتاَمي
 . “األم  جمدس مىل احلا ت أيف املوازمات
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 1 اجلديفل
، ]موووون امليثوووواق  35]موووون النظووووام الووووداخلي املؤقووووت  أو املووووادة  2رسووووائل طلبووووت فيهووووا الوووودول األعضوووواء عقوووود جلسووووة وفقووووا للمووووادة 

2016-2017 

 األم  جمدس رئيس مىل موجهة رسالة
 املتااة أيف امليثتاق مىل صةجة مشارة
 موجل املؤنت  الداخدي الوظام  م 

 يفالتتاريت )احملعتة ةامل عوا اجلدسة
 األممال( جديفل م  يفال ود

 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 14 مؤرختتتتتة رستتتتتالة    
 التتتدائم املمثتتتل متتت  موجهتتتة 2016
 مىل املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم لتتتتتتدى إلريتتتتتترتاي

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس
(S/2016/569)  

 يففعتتتتتتتتتا، ماجدتتتتتتتتتة جدستتتتتتتتتة معتتتتتتتتتد قدتتتتتتتتتب امليثاق   م  35 املااة
، امليثتتتتتتتتتتتتتاق متتتتتتتتتتتتت  35 يف 34 لدمتتتتتتتتتتتتتاا ني

 مدتتى مثيو يتتا شتتوتت التت ي اهلجتتوم ملوانرتتة
 يف  ستتتتتتتوريف  مو عتتتتتتتة يف مريتتتتتتترتاي شتتتتتتت ب

 2016 يونيت/حليةال 12

 جدسة  ُ عد مل

 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 23 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 جمدتتتتتس رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 2016
 إلريتتتتترتاي التتتتتدائم املمثتتتتتل متتتتت  األمتتتتت 

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى
(S/2016/568) 

اإلشتتتتتتتتتتارة مىل الةستتتتتتتتتتالة الستتتتتتتتتتا عة املؤرختتتتتتتتتتة  امليثاق   م  35 املااة
( S/2016/569) 2016حليةال/يونيت  14

 رتتال ال تتديفال اإلثيتتويب يف مو عتتة  ستتوريف  
، يفقدتتتتتتتتتتتب 2016حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت  12يف 

آختتة ل عتتد جدستتة ماجدتتة مبوجتتب املتتاا ني 
 م  امليثاق 35يف  34

 جدسة  ُ عد مل

 مؤرختتتتتتتتتتتتتال مت ا عتتتتتتتتتتتتتال رستتتتتتتتتتتتالتال
 موجهتتال 2016آب/أغست س  23

مىل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام يفرئتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتس 
متتتت  متتتت  املمثتتتتل التتتتدائم جلمهوريتتتتة  األ

كتتتتتتتوراي الرتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتة لتتتتتتتدى 
 (S/2016/734) األمم املتحدة

قدب معد جدسة ماجدة، يففعتا لدمتاا ني  امليثاق   م  35 املااة
يت دتتتتتتتتق  متتتتتتتت  امليثتتتتتتتتاق، فيمتتتتتتتتا 35يف  34

 عةيهتتا ابملوتتايفرات ال ستتكةية املرتترتكة التتيت
 الو ايت املتحدة يفمجهورية كوراي

 جدسة  ُ عد مل

 /األيفل كتتتتتتتتانول 1 مؤرختتتتتتتتة رستتتتتتتتالة
 رئتتيس مىل موجهتتة 2016 ايستتمرب
 التتدائمني املمثدتتني متت  األمتت  جمدتتس

 يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي إلستتتتتتتتتتتت انيا
 املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة يفمتتتتاليلاي يففةنستتتتا
 الرتتمالية يفأيةلوتتدا ال ظمتتى لربي انيتتا

 املتحتتتتتتتتتتتتدة ايتيفالتتتتتتتتتتتتو  يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتدا
 األمتتتتتتتتم لتتتتتتتتدى يفاليتتتتتتتتاابل األمةيكيتتتتتتتتة

 (S/2016/1034) املتحدة

 التتداخدي الوظتتام  متت  2 املتتااة
 املؤنت 

 التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  2 املتتتتتااة مبوجتتتتب
 ماجدتتتتتتتة جدستتتتتتتة معتتتتتتتد قدتتتتتتتب، املؤنتتتتتتتت
 الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة  رتتال

 املستؤيفلني ك تار خالهلتا يعدنم ةالدميعةاقي
 األمتتتتتتتم يفمفوضتتتتتتتية ال امتتتتتتتة األمانتتتتتتتة متتتتتتت 

 رمسيتتتتة محاقتتتتة اإلنستتتتال حلعتتتتوق املتحتتتتدة
 لدمجدس

S/PV.7830  
 ايستتتتتتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول 9

2016 
 كتتتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتتتة
 الدميعةاقية الر  ية

 /يفلاأل  رتتتتتةي  20 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 األمتتتتني مىل موجهتتتتة 2017أكتتتتتو ة
 جلمهوريتتتتة التتتتدائم املمثتتتتل متتتت  ال تتتتام
 لتتتتتتدى الدميعةاقيتتتتتتة الرتتتتتت  ية كتتتتتتوراي
 (S/2017/882) املتحدة األمم

، امليثتتتتتتاق متتتتتت  35 يف 34 لدمتتتتتتاا ني يففعتتتتتتا امليثاق   م  35 املااة
  اتالتتتتتتتتدري  اجملدتتتتتتس  يتتتتتتتدرل أل” قدتتتتتتب

 ك وتد املتحتدة لدتو ايت املرترتكة ال سكةية
 امل ةيفحتتتة أممالتتتت جتتتديفل  وتتتوا متتت  ماجتتتل
 “لدوعا 

 جدسة  ُ عد مل

https://undocs.org/ar/S/2016/569
https://undocs.org/ar/S/2016/568
https://undocs.org/ar/S/2016/569
https://undocs.org/ar/S/2016/734
https://undocs.org/ar/S/2016/1034
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/2017/882
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 األم  جمدس رئيس مىل موجهة رسالة
 املتااة أيف امليثتاق مىل صةجة مشارة
 موجل املؤنت  الداخدي الوظام  م 

 يفالتتاريت )احملعتة ةامل عوا اجلدسة
 األممال( جديفل م  يفال ود

 كتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  1رستتتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة     
موجهتتتتتتة مىل رئتتتتتتيس  2017ايستتتتتتمرب 

جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  املمثدتتتتني التتتتدائمني 
أليفريفغتتواي يفأيفكةانيتتا يفمي اليتتا يفالستتوغال 
 يفالستتتتتتتويد يففةنستتتتتتتا يفاملمدكتتتتتتتة املتحتتتتتتتدة
لربي انيتتتتتتا ال ظمتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتدا الرتتتتتتمالية 
يفالتتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة يفاليتتتاابل 

 (S/2017/1006لدى األمم املتحدة )

 التتداخدي الوظتتام  متت  2 املتتااة
 املؤنت 

 يف احلالتتتتتتتة  رتتتتتتتال جدستتتتتتتة معتتتتتتتد قدتتتتتتتب
 الدميعةاقيتتتتتتتتة الرتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتة

 التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  2 املتتتتتااة جتتتتبمبو 
 املؤنت

S/PV.8130  
 ايستتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتانول 11

2017 
 كتتتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتتتة
 الدميعةاقية الر  ية

     
 2 اجلديفل
 امليثووووووواق أحكوووووووام مووووووون حكوووووووم يأ إىل صوووووووراحة اإلشوووووووارة دون طارئوووووووة أو عاجلوووووووة جلسوووووووة األعضووووووواء الووووووودول فيهوووووووا طلبوووووووت رسوووووووائل
 2017-2016، املؤقت الداخلي النظام أو

 امل عواة اجلدسة موجل األم  جمدس رئيس مىل موجهة رسالة
 األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2016 متتايو/أاير 6 مؤرختتة رستتالة   
  (S/2016/427) املتحدة األمم لدى ملوريتانيا الدائم املمثل م 

يفل ال ة يتتة، قدتتب معتتد جدستتة قارئتتة، ابستتم جممومتتة التتد
 ملوانرة مسالة محاية املدنيني يف اجلمهورية ال ة ية السورية

 جدسة  ُ عد مل

 مىل موجهتتتال 2017 متتارس/آذار 6 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال
 كتوراي جلمهوريتة التدائم املمثتل مت  األمت  جمدتس يفرئيس ال ام األمني
 (S/2017/192) املتحدة األمم لدى الدميعةاقية الر  ية

  تتتني املرتتترتكة ال ستتتكةية املوتتتايفرات مستتتالة مارال قدتتتب
 أممتتال جتتديفل مدتتى كتتوراي يفمجهوريتتة املتحتتدة التتو ايت
 جدسة يف يفموانرتها اجملدس

 جدسة  ُ عد مل

 األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2017 متتايو/أاير 2 مؤرختتة رستتالة
 يفأيةلوتتتتتدا ال ظمتتتتتى لربي انيتتتتتا املتحتتتتتدة مدكتتتتتةلدم التتتتتدائم املمثتتتتتل متتتتت 

 (S/2017/406) املتحدة األمم لدى الرمالية

 الثتتتتتتتورة لعتتتتتتتوى التتتتتتتوق  ا ئتتتتتتتتالف متتتتتتت  قدتتتتتتتب محالتتتتتتتة
 لدمجدس قارئة جدسة ل عد السورية يفامل ارضة

 جدسة  ُ عد مل

  
  ت  يتتتق يت دتتتق فيمتتتا األمعتتتاء التتتديفل أاثرهتتتتا التتتيت الرتتتكايفى 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  3 املااة
 الرت  ية كوراي مجهورية رف ت، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 التةغم مدتى األمت  جملدتس جدستة معتد مدم  رال شكايفى الدميعةاقية

، 2016 أ ةيتتتل/نيستتتال 4 مؤرختتتة رستتتالة ففتتتي. املعدمتتتة ال د تتتات متتت 
 هبتتتا أاىل مالحظتتتات الدميعةاقيتتتة لرتتت  يةا كتتتوراي مجهوريتتتة اثتتتل أحتتتال

 الدميعةاقيتة الرت  ية كوراي مجهورية خارجية يفزارة ابسم رمسي متحدل
 أ تتتداي التتت ي لدتجاذتتتل ا ستتتتياء متتت  فيهتتتا أمتتتةب أ ةيتتتل/نيستتتال 2 يف

 ال ستتتتكةية املوتتتتايفرات  رتتتتال“ ماجدتتتتة جدستتتتة معتتتتد” ل دتتتتب اجملدتتتتس
 . (15)كوراي يفمجهورية املتحدة الو ايت  ني املررتكة

__________ 

 . S/2016/324 انظة: (15) 

موجهتة مىل األمتني  2017آذار/مارس  22يفيف رسالة مؤرخة  
تتتتت اثتتتتل مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة ا نت تتتتاي مىل (16)ال تتتتام ، يفجن

املوجهتتتتة مىل  2017آذار/متتتتارس  6ال دتتتتب التتتتوارا يف الةستتتتالة املؤرختتتتة 
ل عد جدسة قارئة، يفأشار مىل أل ال دب مل يدَق  (17)رئيس جمدس األم 

ايستتتتتتتمرب  كتتتتتتتانول األيفل/  15 يفيف“. أي استتتتتتتتجا ة مدتتتتتتتى اإلقتتتتتتتالق”
لدمجدتتتس، أمتتتةب اثتتتل مجهوريتتتة كتتتوراي  8137 ، يف اجلدستتتة التتتت2017

الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة متتتت  استتتتتيائت ألل اجملدتتتتس عاذتتتتل قد تتتتات متكتتتتةرة 
__________ 

 (16) S/2017/243 . 
 (17) S/2017/192 . 
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 تتتني لدتتتو ايت  “ال ديفانيتتتة”إلاثرة مستتتالة املوتتتايفرات ال ستتتكةية املرتتترتكة 
 .(18)املتحدة يفمجهورية كوراي يفموانرتها  ركل ماجل

 
 اجللسات شكل - 2

 ال دوية اجلدسات 
 املوصتتتوص الوحتتتو مدتتتى مدويتتتة جدستتتات معتتتد اجملدتتتس يفاصتتتل 

 أساستتتتتتا يفذلتتتتتك، املؤنتتتتتتت التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتتت  48 املتتتتتااة يف مديتتتتتت
 خاصتتة حتتا ت  رتتال محاقتتات مىل ا ستتتماع )أ( التاليتتة: لاغتتةات
 نظتتتتةي  نيتتتتد مواضتتتتي ية مستتتتائل أيف منديميتتتتة حتتتتا ت أيف م يوتتتتة   دتتتتدال
. (19)العتةارات يفاختتاذ )ل( م يوتة   وتوا  رتال موانرتات مجتةاءيف  )ب(

 جدستة 519 جممومتت متا اجملدتس معتد، ا ستت ةات نيتد الفرتة يفخالل
  تتتتتتتتتلاياة، 2017 متتتتتتتتتام يف 282 يف 2016 متتتتتتتتتام يف 237 مدويتتتتتتتتتة:

__________ 

  رتارك التيت األيفىل املةة  دك يفكانت. 28 الصفحة، S/PV.8137 انظة: (18) 
 الوظتتتام متتت  37 لدمتتتااة يففعتتتا الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة فيهتتتا

 متتتتتتتدم” امل وتتتتتتتول ال وتتتتتتتد مقتتتتتتتار يف  ُ عتتتتتتتد جدستتتتتتتة يف املؤنتتتتتتتت التتتتتتتداخدي
 جمدتتتس فيتتتت نظتتتة التتت ي، “الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة/ا نترتتتار
 )انظتتتتتتتتتتتتتة 2006 أكتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتتةي  14 يف متتتتتتتتتتتتتةة أليفل األمتتتتتتتتتتتتت 

S/PV.5551) .األيفل اجلتلء انظتة، اجلدستة ذ ي م  امل دومات م  ملليد ،
  “.مدم ا نترار/مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية”جيم  - 37العسم 

، S/2017/507) 2017 أغستتتت س/آب 30 املؤرختتتتة التتتتةئيس متتتت كةة يف (19) 
 مارال مواصتتدة امتتتلامهم متت  اجملدتتس أمعتتاء أمتتةب، (21 الفعتتةة، املةفتتق

 يفاملوانرتتتتتتتتة املفتوحتتتتتتتتة املوانرتتتتتتتتة ال دويتتتتتتتتة: لدجدستتتتتتتتات التاليتتتتتتتتة األشتتتتتتتتكال
 . ال يا ت منةار/العةار يفاختاذ يفاإلحاقات

 التيت، 2015-2014 الستوتني فترتة متع ابملعارنة املائة يف 11 نس تها
 . (20)ةمدوي جدسة 469 خالهلا اجملدس معد

 جدستتتتة 33 اجملدتتتتس معتتتتد، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 
 فيهتتا اجملدتتس أمعتتاء متت  أكثتتة أيف معتتوي  اثيتتل كتتال املستتتوى رفي تتة
 جدستتتتتة 27 يف، (21)أمدتتتتتى مستتتتتتوى مدتتتتتى أيف التتتتتوزاري املستتتتتتوى مدتتتتتى
  وتتتتتوا  رتتتتتال جدستتتتتات 6 يف، مواضتتتتتي ية مبستتتتتائل  ت دتتتتتق  وتتتتتوا  رتتتتتال
 متتتتامي يفيف. (3 اجلتتتتديفل )انظتتتتة م يوتتتتة   دتتتتدال خاصتتتتة يف وتتتتوا منديميتتتتة
 نصتتتتتتف فيهتتتتتتا كتتتتتتال جدستتتتتتات 5 اجملدتتتتتتس معتتتتتتد، 2017 يف 2016
 مستتوى مدتى أيف التوزاري املستتوى مدتى اثدتني أكثة أيف اجملدس أمعاء
، األيفسط الرةق يف ابحلالة يتصل فيما اجلدسات  دك يفُمعدت أرفع 

 األممتتتتال جتتتتةاء متتتت  التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم داهتتتتت التتتتيت يفاألخ تتتتار
 انترتتتتار يفمتتتتدم، الستتتتالم حلفتتتتظ املتحتتتتدة األمتتتتم يفممديتتتتات، اإلرذا يتتتتة
 مت  يعتل   متا فيهمتا ُمثن تل جدستال يفُمعدت الرامل  الدمار أسدحة
 يفكانتا، احلكومات أيف الديفل رؤساء مستوى مدى اجملدس أمعاء ثدث

 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم ديتتتتتتتتاتيفمم األيفستتتتتتتتط الرتتتتتتتتةق يف ابحلالتتتتتتتتة  ت دعتتتتتتتتال
 .السالم حلفظ

__________ 

، الستا عة الستوتني ةفرت  يف ُمعدت اليت اجلدسات م  امل دومات م  ملليد (20) 
 . الثام اجللء، 2015-2014املةجع، املدحق  انظة:

 اجلدستات يُفصتفت، اارستات جمدتس األمت  مةجع  م  سا عة جمددات يف (21) 
 التتوزاري املستتوى مدتى اجملدتتس أمعتاء مت  أكثتة أيف مخستتة فيهتا ُمثن تل التيت
 ذت ا يفيف. املستتوى رفي تة جدستات اهنتا ذلك م  أمدى مستوى مدى أيف

دت، املدحتتق  أمعتتاء متت  أكثتتة أيف معتتوال فيهتتا ُمثن تتل التتيت اجلدستتات ُستتجن 
 اهنتتتا ذلتتتك متتت  أمدتتتى مستتتتوى مدتتتى أيف التتتوزاري املستتتتوى مدتتتى اجملدتتتس

 ذتتتتتتتت ي مدتتتتتتتى امل دعتتتتتتتة األ يتتتتتتتة ي كتتتتتتتس مبتتتتتتتا املستتتتتتتتوى رفي تتتتتتتة جدستتتتتتتات
 . امل اصةة املمارسة يف ا جتمامات

 
 3 اجلديفل
 2017-2016، املستوى الرفيعة اجللسات

 املستوى الةفي ة املراركة ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة
   

S/PV.7606 
 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 19

2016 

 يف املتتتتتتتتتتتتتتدنيني محايتتتتتتتتتتتتتتة
 املسدحة الولامات

  (3ل الوااري املستوى على
 ) ئتب أوروغوواي، األمةيكية( - األي  ية يفلدمو عة الديفيل لدت ايفل الديفلة )يفزية إسبانيا
 اخلارجية( يفزية ) ئب أوكرانيا، اخلارجية( يفزية

S/PV.7610 
 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 26

2016 

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتة
 ذلتتك يف مبتتا، األيفستتط
 فدس ني نعية

 (5ل الوااري املستوى على
) ئ تتة  أوكرانيووا، )يفزيتتة اخلارجيتتة( أوروغووواي، )يفزيتتة الديفلتتة لد النتتات اخلارجيتتة( والأنغوو

 الوووووالايت)يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل املغرت تتتتني الستتتتوغاليني(،  السوووونغال يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(،
 )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عوة يف حكومة الةئيس( املتحدة

https://undocs.org/ar/S/PV.8137
https://undocs.org/ar/S/PV.5551
https://undocs.org/ar/S/PV.5551
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
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 املستوى الةفي ة املراركة ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة
   

S/PV.7621 
 2016 فرباية/ش اط 15

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (3ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتتتة الديفلتتتتتة لد النتتتتتات  أنغووووووال، ) ئتتتتتب يفزيتتتتتة الرتتتتتؤيفل اخلارجيتتتتتة يفالت تتتتتايفل( إسوووووبانيا
 )يفزيةة اخلارجية( البوليفارية( - لمجهورية فنزويال، اخلارجية(

S/PV.7653  
 2016 مارس/آذار 21

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (4ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتة ال النتتتات اخلارجيتتتة(،  أنغووووال) ئتتتب يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(،  إسوووبانيا

الووووالايت (، )يفكيتتتل يفزيتتتة الديفلتتتة الربملتتتام  تتتوزارة اخلارجيتتتة يفالكموولتتتث اململكوووة املتحووودة
 )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عوة يف حكومة الةئيس( املتحدة

S/PV.7690 
 2016أاير/مايو  11

 هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتار
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني
 اإلرذا ية األممال

  (6ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتة  مصووور) ئتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتة(،  موواليزاي) ئتتتب يفزيتتة اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(،  إسووبانيا

)املمثدتتة الدائمتتة لتتدى األمتتم  الوووالايت املتحوودة)يفزيتتة اخلارجيتتة(،  نيوايلنوودااخلارجيتتة(، 
 ) ئب يفزية اخلارجية( الياابناملتحدة يفال عو يف ماارة الةئيس(، 

S/PV.7711 
 2016 يونيت/حليةال 10

 يف املتتتتتتتتتتتتتتدنيني محايتتتتتتتتتتتتتتة
 املسدحة الولامات

  (7ل الوااري املستوى على
) ئتب  أوكرانيوا) ئب يفزية اخلارجيتة(،  أوروغواي) ئب يفزية اخلارجية يفالت ايفل(،  إسبانيا

)يفزيتتتتة  فرنسووووا)يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل املغرت تتتتني الستتتتوغاليني(،  نغالالسوووويفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(، 
)املمثدة الدائمة لتدى األمتم املتحتدة يفال عتوة  الوالايت املتحدةاخلارجية يفالتومية الديفلية(، 

 ) ئب الوزية الربملام لدرؤيفل اخلارجية( الياابنيف حكومة الةئيس(، 
S/PV.7750 

 2016 يوليت/اوز 28

 يفاحلفتتتتاظ الستتتتالم  وتتتتاء
 مديت

  (6ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتتتتتة اخلارجيتتتتتتتة يفشتتتتتتتؤيفل املغرت تتتتتتتني  السووووووونغال)يفزيتتتتتتتة ال النتتتتتتتات اخلارجيتتتتتتتة(،  أنغووووووووال

)يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(،  موووواليزاي) ئتتتتب يفزيتتتتة التوميتتتتة يفالفةانكوفونيتتتتة(،  فرنسوووواالستتتتوغاليني(، 
)املمثدتتتة الدائمتتتة لتتتدى األمتتتم املتحتتتدة يفال عتتتوة يف حكومتتتة التتتةئيس(  الووووالايت املتحووودة

 )يفزية اخلارجية( الياابن
S/PV.7758 

 2016 أغس س/آب 23

 أستتتتتدحة انترتتتتتار متتتتتدم
 الرامل الدمار

  (2ل الوااري املستوى على
 ) ئب الوزية الربملام لدرؤيفل اخلارجية( الياابنة(، ) ئب رئيس الوزراء يفيفزية الداخدي ماليزاي

S/PV.7774 
 2016أيدول/س تمرب  21

 الرتتتتتتتتتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األيفسط

  (5ل احلكومات أو الدول رؤساء
(، )رئتتتيس التتتتوزراء نيوايلنوووودا)التتتتةئيس(،  مصووور)رئتتتتيس(،  السووونغال)التتتتةئيس(،  أوكرانيوووا
 )رئيس الوزراء( الياابن
  (10ل الوااري املستوى على

)يفزيتة الديفلتة  أنغووال)يفزية اخلارجية يفالت ايفل(،  إسبانيا)يفزية اخلارجية(،  االحتاد الروسي
)يفزيتة  فرنسوا)يفزية اخلارجية(،  الصني)يفزية اخلارجية(،  أوروغوايلد النات اخلارجية(، 

 موواليزايال وليفاريتتة( )يفزيتتةة اخلارجيتتة(،  - مجهوريتتة) فنووزويالاخلارجيتتة يفالتوميتتة الديفليتتة(، 
)يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  اململكووة املتحوودة) ئتب رئتتيس التتوزراء يفيفزيتتة الداخديتة(، 

 )يفزية اخلارجية( الوالايت املتحدةيفشؤيفل الكموولث(، 
S/PV.7775 

 2016 س تمرب/أيدول 22
 هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتار
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني
 اإلرذا ية األممال

  (8ل الوااري املستوى على
)يفزيتتة  السوونغال)يفزيتتة اخلارجيتتة(،  أوكرانيووا) ئتتب يفزيتتة الرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل(،  إسووبانيا

 مواليزايال حةيتة(، )يفزيتةة ال يئتة يفال انتة يفالرتؤيفل  فرنسااخلارجية يفشؤيفل املغرت ني الستوغاليني(، 
)يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل الكموولتتتتث(،  اململكووووة املتحوووودة)يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(، 

 )يفزية األم  الوق ( الوالايت املتحدة)يفزية اخلارجية(،  نيوايلندا
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 املستوى الةفي ة املراركة ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة
   

S/PV.7776 
 2016 س تمرب/أيدول 23

 متتت يفاأل الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (7ل الوااري املستوى على
 السووونغال)يفزيتتتة اخلارجيتتة(،  أوكرانيوووا) ئتتب يفزيتتتة الرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل(،  إسوووبانيا

اململكوووة ) ئتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتتة(،  مصووور)يفزيتتتة اخلارجيتتتة يفشتتتؤيفل املغرت تتتني الستتتوغاليني(، 
 الووووالايتاخلارجيتتتة(،  )يفزيتتتة نيوايلنووودا)التتتوزية امل تتت  استتتيا يفاحملتتتيط اهلتتتااأل(، املتحووودة 
 )يفزية اخلارجية( املتحدة

S/PV.7802 
 نتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتام  رتتتتتتتتةي  7

2016 

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

 (4ل الوااري املستوى على
يتتتتة )يفز  السوووونغال)يفزيتتتتة اخلارجيتتتة(،  أوكرانيووووا) ئتتتتب يفزيتتتة اخلارجيتتتتة يفالت تتتايفل(،  إسوووبانيا

)املمثدتتة الدائمتتة لتتدى األمتتم  الوووالايت املتحوودةاخلارجيتتة يفشتتؤيفل املغرت تتني الستتوغاليني(، 
 املتحدة يفال عوة يف حكومة الةئيس(

S/PV.7837 
/ األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 15

 2016 ايسمرب

 أستتتتتدحة انترتتتتتار متتتتتدم
 الرامل الدمار

  (6ل الوااري املستوى على
 أوكرانيوووا)يفزيتتتة الديفلتتة لد النتتتات اخلارجيتتتة(،  أنغووووال)يفزيتتتة اخلارجيتتتة يفالت تتايفل(،  إسوووبانيا

اململكوة )يفزيتة اخلارجيتة يفشتؤيفل املغرت تني الستوغاليني(،  السونغال) ئب يفزية اخلارجية(، 
 )يفزية اخلارجية( نيوايلندا)املدمي ال ام إلنكدرتا يفيفيدل(،  املتحدة

S/PV.7847 
 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 20

2016 

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (1ل احلكومات أو الدول رؤساء
 )رئيس الوزراء(  إسبانيا

 ( 2على املستوى الوااري ل
 )يفزية الديفلة، يفزارة التومية الديفلية( اململكة املتحدة) ئب يفزية اخلارجية(،  أوكرانيا

S/PV.7857 
كتتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتتاية   10

2017 

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (9ل الوااري املستوى على
)يفزيتة اخلارجيتة يفالت تايفل  إيطاليا) ئب يفزية اخلارجية(،  أوكرانيا)يفزية اخلارجية(،  إثيوبيا

)يفزيتتتة الديفلتتتة لدتجتتتارة اخلارجيتتتة يف رتتتجيع  فرنسوووا، )يفزيتتتةة اخلارجيتتتة( السوووويدالتتتديفيل(، 
 اململكوة املتحودة)يفزية اخلارجيتة(،  كاااخستانالسياحة يفالةمااي الفةنسيني يف اخلارل(، 

)املمثدة الدائمتة لتدى األمتم  الوالايت املتحدة)يفزية الديفلة لرؤيفل أيفريفاب يفاألمةيكتني(، 
 الديفلة لدرؤيفل اخلارجية( ية)يفز  الياابناملتحدة يفال عوة يف حكومة الةئيس(، 

S/PV.7882 
 2017 فرباية/ش اط 13

األخ تتتتتتتار التتتتتتتيت هتتتتتتتتدا 
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
التتتتتتتتتديفليني متتتتتتتتت  جتتتتتتتتتةاء 

 األممال اإلرذا ية

  (3ل الوااري املستوى على
 والتعووواون اخلارجيوووة للشوووؤون الدولوووة وايووور لوكيووول مي اليتتتا، اخلارجيوووة( لوايووور أيفكةانيتتتا
 كاااخستان( يف األمن جملس أمني لانئب كازاخستال، الدويل(

S/PV.7886 
 2017 فرباية/ش اط 21

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (4ل الوااري املستوى على
 وايووور لانئوووب كازاخستتتتال، يوووة(اخلارج وايووور لانئبوووة الستتتويد، اخلارجيوووة( لوايووور أيفكةانيتتتا

 يف والعضوووووة املتحوووودة األمووووم لوووودى الدائمووووة لاملمثلووووة التتتتو ايت املتحتتتتدة، اخلارجيووووة(
 الرئيس( حكومة

S/PV.7898 
 2017 مارس/آذار 15

 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 الديفليني

  (6ل الوااري املستوى على
)يفزيتةة شتؤيفل  السوويد) ئتب يفزيتة اخلارجيتة(،  أوكرانيواة شؤيفل املةأة يفال فل(، )يفزية  إثيوبيا

)يفزيتتةة شتؤيفل األستتةة يفاألقفتال يفحعتتوق  فرنسوااألقفتال يفاملستوني يفاملستتايفاة  تني اجلوستتني(، 
)املمثدة الدائمة لدى  املتحدة الوالايت) ئ ة يفزية ا نتصاا الوق (،  كاااخستاناملةأة(، 

 ال عوة يف حكومة الةئيس(األمم املتحدة يف 
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 املستوى الةفي ة املراركة ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة
   

S/PV.7905 
 2017 مارس/آذار 23

  (7ل الوااري املستوى على الصومال يف احلالة
)يفكيتل يفزيتة  إيطاليوا)الوائتب األيفل لتوزية الرتؤيفل اخلارجيتة(،  أوكرانيوا)يفزيةة اخلارجية(،  إثيوبيا

)األمتتني التتدائم لتتوزارة اخلارجيتتة يفشتتؤيفل  لسوونغالاالديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة يفالت تتايفل التتديفيل(، 
)املمثتتتتتتل التتتتتتدائم لالحتتتتتتتاا  كاااخسووووووتان)يفزيتتتتتتةة اخلارجيتتتتتة(،  السووووووويداملغرت تتتتتني الستتتتتتوغاليني(، 

 )يفزية الديفلة لدرؤيفل اخلارجية يفشؤيفل الكموولث( اململكة املتحدةاألفةيعي(، 
S/PV.7906 

 2017 مارس/آذار 23
 ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني  عتتتتتتارية

 يفجوتتوب الستتواال متت 
 السواال

  (6ل الوااري املستوى على
)يفكيتتل يفزيتتة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة  إيطاليووا)يفزيتتةة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة(،  إثيوبيووا

)املمثتتتتتل التتتتتدائم لالحتتتتتتاا  كاااخسوووووتان)يفزيتتتتتةة اخلارجيتتتتتة(،  السوووووويديفالت تتتتتايفل التتتتتديفيل(، 
)يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة  اململكوووة املتحووودة)يفزيتتتة اخلارجيتتتة(،  مصووور األفةيعتتتي(،

 يفشؤيفل الكموولث(
S/PV.7907 

 2017 مارس/آذار 24
 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول

 الديفليني
  (2ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتةة الثعافتتتة  فرنسوووالت تتتايفل التتتديفيل(، )يفكيتتتل يفزيتتتة الديفلتتتة لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفا إيطاليوووا

 يفا  صا ت(
S/PV.7932 

 2017 أ ةيل/نيسال 28
 /ا نترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار متتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم
 الر  ية كوراي مجهورية

 الدميعةاقية

  (10ل الوااري املستوى على
)يفكيتتل يفزيتتتة  إيطاليووواارجيتتة(، ) ئتتتب يفزيتتة اخلارجيتتة(، مثيو يتتتا )يفزيتتة اخل االحتوواد الروسووي

)يفزيتتتة اخلارجيتتتة يفشتتتؤيفل املغرت تتتني  السووونغالالديفلتتتة لدرتتتؤيفل اخلارجيتتتة يفالت تتتايفل التتتديفيل(، 
)يفزيتة اخلارجيتة(، كازاخستتال )يفزيتة  الصوني) ئ ة يفزية اخلارجيتة(،  السويدالسوغاليني(، 
ولتتتتث(، )يفزيتتتتة الديفلتتتتة لدرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفشتتتتؤيفل الكمو اململكووووة املتحوووودةاخلارجيتتتتة(، 

 )يفزية اخلارجية( الياابن)يفزيةة اخلارجية(،  الوالايت املتحدة
S/PV.7938 

 2017 مايو/أاير 15
 ( 2على املستوى الوااري ل يفاألم  يفالسالم املةأة

 )يفزية الدفاع( السويد) ئب يفزية اخلارجية(،  أوروغواي
S/PV.7951 

 2017 مايو/أاير 25
 يف املتتتتتتتتتتتتتتدنيني محايتتتتتتتتتتتتتتة
 املسدحة الولامات

  (3ل الوااري املستوى على
) ئتتتتب التتتتوزية  اليوووواابن) ئتتتتب يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(،  أوكرانيووووا)يفزيتتتتة اخلارجيتتتتة(،  أوروغووووواي

 الربملام لدرؤيفل اخلارجية(
S/PV.7959 

 2017 يونيت/حليةال 6
 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول

 الديفليني
  (1ل احلكومات أو الدول رؤساء
 )الةئيس(  بوليفيا
  (4ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتة مصتتتتائد  السووونغال)يفكيدتتتة يفزيتتتة الديفلتتتة حلمايتتتة ال يئتتتة يفاليا ستتتة يفال حتتتة(،  إيطاليوووا

) ئ تة رئتيس التوزراء يفيفزيتة الت تايفل اإلمنتائي التديفيل  لسويدااألمساك يفا نتصاا ال حةي(، 
 ) ئب يفزية اخلارجية( كاااخستانيفاملوا (، 

S/PV.8006 
 2017 يوليت/اوز 19

 يف يفاألمتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتالم
 أفةيعيا

  (2ل الوااري املستوى على
 )يفزية اخلارجية يفشؤيفل املغرت ني السوغاليني( السنغال) ئب يفزية اخلارجية(،  أوكرانيا

S/PV.8051 
 2017 س تمرب/أيدول 20

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ممديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 السالم حلفظ املتحدة

  (7ل احلكومات أو الدول رؤساء
)التتةئيس(،  السوونغالء(، )التتةئيس(، مي اليتتا )رئتتيس التتوزرا أوكرانيووا)رئتتيس التتوزراء(،  إثيوبيووا
 )رئيسة الوزراء(  اململكة املتحدة)الةئيس(،  مصر)رئيس الوزراء(،  السويد
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 املستوى الةفي ة املراركة ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة
  (7ل الوااري املستوى على     

 الصوونيلسياستتية(، ) ئتتب يفزيتتة الرتتؤيفل ا أوروغووواي)يفزيتتة اخلارجيتتة(،  االحتوواد الروسووي
)يفزيتة اخلارجيتة(،  كاااخسوتان)يفزية أيفريفاب يفالرؤيفل اخلارجية(،  فرنسا)يفزية اخلارجية(، 
 ) ئب الةئيس(، الياابل )يفزية اخلارجية( الوالايت املتحدة

S/PV.8052 
 2017 س تمرب/أيدول 21

 هتتتتتتتتدا التتتتتتتيت األخ تتتتتتار
 يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  مالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال
 الديفليني

  (9ل الوااري املستوى على
)يفزيتة اخلارجيتة  إيطاليوا)يفزيتة اخلارجيتة(،  إثيوبيوا) ئب يفزية اخلارجية(،  االحتاد الروسي

)يفزيتتة الديفلتتة املدحتتق  تتتوزية أيفريفاب  فرنسووا)يفزيتتةة اخلارجيتتتة(،  السووويديفالت تتايفل التتديفيل(، 
)مسامد يفزية الرتؤيفل املت تداة  مصر )يفزية اخلارجية(، كاااخستانيفالرؤيفل اخلارجية(، 

 الووالايت املتحودة)يفزية الديفلتة لرتؤيفل الرتةق األيفستط(،  اململكة املتحدةاألقةاف(، 
 )املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال عوة يف حكومة الةئيس(

S/PV.8053 
 2017 س تمرب/أيدول 21

 أستتتتتدحة ترتتتتتاران متتتتتدم
 الرامل الدمار

  (12ل الوااري املستوى على
)يفزيتتتتتة  أوكرانيوووووا) ئتتتتتب التتتتتوزية لدرتتتتتؤيفل السياستتتتتية(،  أوروغوووووواي)يفزيتتتتتة اخلارجيتتتتتة(،  إثيوبيوووووا

)يفزيتة  الصوني)يفزيتةة اخلارجيتة(،  السوويد)يفزيتة اخلارجيتة يفالت تايفل التديفيل(،  إيطاليااخلارجية(، 
)يفزيتتة  كاااخسووتان تتة يفزيتتة أيفريفاب يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة(، )يفزيتتة الديفلتتة املة   فرنسووااخلارجيتتة(، 
)يفزيتتتتة الديفلتتتة لرتتتتؤيفل آستتتيا يفاحملتتتتيط  اململكوووة املتحوووودة)يفزيتتتة اخلارجيتتتتة(،  مصووووراخلارجيتتتة(، 
 )يفزية اخلارجية( الياابن)يفزيةة اخلارجية(،  الوالايت املتحدةاهلااأل(، 

S/PV.8079 
 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  27

2017 

  (2ل الوااري املستوى على يفاألم  يفالسالم املةأة
)يفزيتتتتةة  السووووويد) ئ تتتتة رئتتتتيس التتتتوزراء لدتكامتتتتل األيفريفيب يفاأليفريفيب األقدستتتتي(،  أوكرانيووووا
 اخلارجية(

S/PV.8080 
 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  30

2017 

 يف يفاألمتتتتتتتتتتتت  مالستتتتتتتتتتتتال
 أفةيعيا

  (5ل الوااري املستوى على
)يفزيتةة  السوويد)يفزيتة أيفريفاب يفالرتؤيفل اخلارجيتة(،  فرنسوا) ئب يفزية اخلارجيتة(،  أوكرانيا

)يفزيتتتتتة الديفلتتتتتة لرتتتتتؤيفل الكوموولتتتتتث يفاألمتتتتتم املتحتتتتتدة(،  اململكوووووة املتحووووودةاخلارجيتتتتتة(، 
  عوة يف حكومة الةئيس()املمثدة الدائمة لدى األمم املتحدة يفال الوالايت املتحدة

S/PV.8082 
 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  30

2017 

 الولامتتتتات يف األقفتتتتال
 املسدحة

  (4ل الوااري املستوى على
)يفزيتتة أيفريفاب يفالرتتؤيفل  فرنسووا)يفزيتتةة اخلارجيتتة(،  السووويد) ئتتب يفزيتتة اخلارجيتتة(،  أوكرانيووا

 )يفزية الديفلة لرؤيفل الكوموولث يفاألمم املتحدة( ململكة املتحدةااخلارجية(، 
S/PV.8137 

 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 15
2017 

 /ا نترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار متتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم
 الر  ية كوراي مجهورية

 الدميعةاقية

  (5ل الوااري املستوى على
)يفزيتة الديفلتة لرتؤيفل آستيا  اململكوة املتحودة)يفزيتةة اخلارجيتة(،  السويد)يفزية اخلارجيتة(،  أوكرانيا

 )يفزية اخلارجية( الياابن)يفزيةة اخلارجية(،  الوالايت املتحدةيفاحمليط اهلااأل(، 
   

 اخلاصة اجلدسات 
 جدستات معتد اجملدتس يفاصتل، ا ستت ةات نيتد الفترتة خالل 
 يفظدتتتتتتت. املؤنتتتتتت التتتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  48 لدمتتتتتتااة يففعتتتتتا، خاصتتتتتة

 متت ، املائتتة يف 6 نةا تتة، صتتغ ة مئويتتة نستت ة  رتتكنل اخلاصتتة اجلدستتات

 عتدتمُ  جدستة 552 جممومتت اتا جدستة 33، اجملدتس جدستات مجيتع
 يف خاصتتتتة جدستتتتة 19 اجملدتتتتس يفمعتتتتد. 2017 يف 2016 متتتتاَمي يف

 الوستتتتت ة الثتتتتتام الرتتتتتكل يفي تتتتتنين . 2017 متتتتتام يف 14 يف 2016 متتتتتام
 .امل وية الفرتة خالل يفاخلاصة ال دوية لدجدسات املئوية
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 الثام الركل  
 واخلاصة العلنية اجللسات  

 
 

التيت  33يف املائة( مت  اجلدستات اخلاصتة التت  91جدسة ) 30 
مسا ة كانت جدسات مع  ددال   2017يف  2016ُمعدت يف ماَمي 

اجتمتتتاع جمدتتتس ” عتتتوات يفافتتتةاا شتتتةقة ُمعتتتدت يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول 
األمتت  متتع ال دتتدال املستتا ة  عتتوات يفأفتتةاا شتتةقة ممتتال احكتتام اجلتتلأي  

  يف عتتتتتموت “(2001) 1353ألتتتتتف يفابء متتتتت  املةفتتتتتتق الثتتتتتام لدعتتتتتةار 
املائتتتتتة( محاقتتتتتات معدمتتتتتة متتتتت  رئتتتتتيس حمكمتتتتتة ال تتتتتدل  يف 6جدستتتتتتال )

يف املائتتة( لدتصتتويت  رتتال   يتتني  3الديفليتتة  يفُمعتتدت جدستتة يفاحتتدة )
التوصتتتية  ت يتتتني ”األمتتتني ال تتتام اجلديتتتد، يف مقتتتار ال وتتتد التتتدائم امل وتتتول 

. يفي تتتتتةت الرتتتتتكل الثالتتتتتث  وزيتتتتتع (22)“األمتتتتتني ال تتتتتام لامتتتتتم املتحتتتتتدة
الوحتتتتو امل تتتتنين أمتتتتالي، يفيعتتتتدنم اجلدستتتتات اخلاصتتتتة حستتتتب نومهتتتتا، مدتتتتى 

م دومتتات متت  مجيتتع اجلدستتات اخلاصتتة التتيت معتتدذا اجملدتتس  4اجلتتديفل 
 خالل الفرتة نيد ا ست ةات، حبسب ال ود يفابلتسدسل اللم .

__________ 

  ت يتتتتني املت دعتتتة جتتتةاءاتاإل  رتتتال املتتتتدايف ت متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (22) 
 اجلتتتلء انظتتتة، 2017 يف 2016 متتتاَمي ختتتالل جتتتةت التتتيت ال تتتام األمتتتني
 . اال - األيفل العسم، الةا ع

  
 الثالث الركل  

 2017-2016، اخلاصة اجللسات  

 
  

6% 

94% 

Private meetings Public meetings

91% 

3% 
6% 

Meetings with T/PCCs

Appointment of the Secretary-

General

Briefing by the President of the

ICJ

 ال دوية دساتاجل اخلاصة اجلدسات

 املسا ة ال ددال مع امل عواة اجلدسات
 شةقة يفافةاا  عوات

ال ام األمني   يني  

 حمكمة رئيس م  معدمة محاقات
الديفلية ال دل  
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 4 اجلديفل
 2017-2016، اخلاصة اجللسات

 يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود
 ال دتتتتتدال متتتتتع األمتتتتت  جمدتتتتتس اجتمتتتتتاع  

 ممتتتال شتتتةقة يفأفتتتةاا  عتتتوات املستتتا ة
 املةفتتق مت  يفابء ألف اجللأي  احكام
 (2001) 1353 لدعتتتتتتتتتتتتتتةار الثتتتتتتتتتتتتتتام

 جدسة( 30)

S/PV.7602 ،13 2016 يوتتاية/الثتتام كتتانول  S/PV.7646 ،16 2016 متتارس/آذار  S/PV.7648 ،
 أ ةيتتتتل/نيستتتتال S/PV.7679 ،26  2016 أ ةيتتتتل/نيستتتتال S/PV.7668 ،12  2016 متتتتارس/آذار 16

2016  S/PV.7709 ،9 2016 يونيتتتتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتتتتةال  S/PV.7713 ،14 2016 يونيتتتتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتتتتةال  
S/PV.7720 ،21 2016 يونيتتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتتةال  S/PV.7730 ،7 2016 يوليتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتوز  S/PV.7733 ،

 أغستتتتتتتت س/آب S/PV.7756 ،22  2016 يوليتتتتتتتتت/اتتتتتتتتوز S/PV.7741 ،20  2016 يوليتتتتتتتتت/زاتتتتتتتتو  8
2016  S/PV.7759 ،24 2016 أغست س/آب  S/PV.7786 ،10  2016 أكتتتو ة/األيفل  رتةي  

S/PV.7809 ،15  2016 نتتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  رتتتتتةي  S/PV.7823 ،2 2016 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول  
S/PV.7835 ،13 2016 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول  S/PV.7867 ،20 2017 يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول  
S/PV.7874 ،27 2017 يوتتاية/الثتتام كتتانول  S/PV.7899 ،16 2017 متتارس/آذار  S/PV.7914 ،

 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال S/PV.7956 ،1  2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال S/PV.7928 ،19  2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 4
2017  S/PV.7970 ،14 2017 يونيتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتةال  S/PV.7972 ،15 2017 يونيتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتةال  

S/PV.8000 ،13 2017 يوليتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتوز  S/PV.8023 ،10 2017 أغستتتتتتتتتتت س/آب  S/PV.8074 ،
، S/PV.8131  2017 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول S/PV.8121 ،6  2017 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  24
  2017 ايسمرب/األيفل كانول 12

 لامتتتم ال تتتام األمتتتني  ت يتتتني التوصتتتية
 يفاحدة( )جدسة املتحدة

S/PV.7782 ،6 2016/أكتو ة  رةي  األيفل  

 ال تتدل حمكمتتة رئتتيس يعتتدنمها محاقتتة
 )جدستال( الديفلية

S/PV.7794 ،26  2016 رةي  األيفل/أكتو ة  S/PV.8075 ،25  2017 رةي  األيفل/أكتو ة 

  
 غري الرمسية للمجلس بكامل هيئته املشاورات  - ابء

املرتتتتتتتايفرات غتتتتتتت  الةمسيتتتتتتتة لدمجدتتتتتتتس  كامتتتتتتتل ذيئتتتتتتتتت ليستتتتتتتت  
جدستتتات رمسيتتتة لدمجدتتتس. حيتتتث  تمتتتع األمعتتتاء يف لعتتتاءات خاصتتتة 
هبتتتتدف مجتتتتةاء موانرتتتتات يفا ستتتتتماع مىل محاقتتتتات متتتت  األمانتتتتة ال امتتتتة 
 يفاثدي األمني ال ام. يف   ُ عد ذ ي ا جتمامات يف نامة جمدس األم .

 مجتةاء اجملدتس أمعتاء يفاصتل، ا ستت ةات نيتد الفرتة يفخالل 
 يف متةة 170 فتاجتم وا، ذيئتتت  كامتل لدمجدتس رمسيتة غ  مرايفرات

. األيفل( الرتتتتتكل )انظتتتتتة 2017 متتتتتام يف متتتتتةة 137 يف 2016 متتتتتام
 أغدتتتتتب يف ذيئتتتتتتت  كامتتتتتل لدمجدتتتتتس الةمسيتتتتتة غتتتتت  املرتتتتتايفرات يف ُ عتتتتتد
 .م اشةةً  لدمجدس ال امة اجلدسات معب األيفنات
 حماضتتتة أي  صتتتدر مل، اجملدتتتس يتن  هتتتا التتتيت ابملمارستتتة يفممتتال 

. فيهتتا كةلدمرتتار  األمعتتاء غتت  يُتتدعَ  يفمل الةمسيتتة غتت  لدمرتتايفرات رمسيتتة
  يتتتتتتتا ت  صتتتتتتتدار مواستتتتتتت ات متتتتتتتدة يف نتتتتتتتام اجملدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس أل  يتتتتتتتد

. (23)الةمسيتتتتتتتة غتتتتتتت  املرتتتتتتتايفرات أمعتتتتتتتاب يف لدصتتتتتتتحافة م دومتتتتتتتات أيف
 أمعتاء شتجنع، 2017 أغس س/آب 30 املؤرخة الةئيس م كةة يفيف

، ال امتتتة األمانتتتة متتت  مبستتتامدة، ي متتتل أل مدتتتى اجملدتتتس رئتتتيس اجملدتتتس
 الونتت يفاستتددام اآلراء   اال للاياة س ةموا مضافية  دا   اختاذ مدى

 اجملدتتس  ةيهتتا التتيت الةمسيتتة غتت  املرتتايفرات ختتالل كفتتاءة أكثتتة  صتتورة
 رمسيتتتتة غتتتت  مرتتتتايفرات مجتتتتةاء مدتتتتى األمعتتتتاءُ  يفشتتتتجنع. ذيئتتتتتت  كامتتتتل
 يت دتق فيمتا ستيما يف ، سامات ثالل  ديفم جدسة يف مسالتني  رال

 يفأيفصتتتوا، ريف يويتتة ورة صتت اجملدتتس أممتتال جتتديفل يف املدرجتتة ابحلتتا ت
 مستتتائل”  وتتتد استتتتددام ال امتتتة يفاألمانتتتة اجملدتتتس أمعتتتاء يواصتتتل ال

 مصتدر  ركل اليت املسائل ل ةح الةمسية غ  املرايفرات أثواء“ أخةى
 الرتتفافية زاياة متت  فعتتال الوتتتائج مدتتى مةكتتلة املرتتايفرات يفجل تتل. ندتتق

__________ 

 نتيجتتتتتة صتتتتتدرت نتتتتتد صتتتتتدرت التتتتتيت الصتتتتتحفية ال يتتتتتا ت مجيتتتتتع  كتتتتت  مل (23) 
 الصتتتاارة ابل يتتتا ت كامدتتتة نائمتتتة مدتتتى لالقتتتالع. رمسيتتتة غتتت  مرتتتايفرات

 /www.un.org/securitycouncil نظتة:ا، ا ستت ةات نيتد الفرتة خالل

content/statementsmade-president-security-council-2016 
-www.un.org/securitycouncil/content/statementsmade يف

president-security-council-2017. 
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 اءُ أمعتت شتجع، نفستت الونتتت يف الستةية يفمحايتة األمتت  جمدتس ممتل يف
، مواستتت ا ذلتتتك كتتتال كدمتتتا،  جهتتتواي  تتت ل مدتتتى اجملدتتتس رئتتتيس اجملدتتتس
 ستتتيت ني التتتيت ال امتتتة ال واصتتتة أيف اخل تتتوط املرتتتايفرات هنايتتتة يف ليعتتترتح

 . (24)لدصحافة اإلحاقات  عدمي مود استددامها
 
  اجللسات األخرى غري الرمسية ألعضاء جملس األمن - جيم

خالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفاصتل األمعتاء معتد جدستات  
. يفمتت  الواحيتتة ال مديتتة، (25)حتتتايفر غتت  رمسيتتة يفجدستتات يففتتق صتتيغة آراي

ي عتتتتد  ي عتتتتد اجملدتتتتس جدستتتتات التحتتتتايفر مبرتتتتاركة مجيتتتتع أمعتتتتائت،  يومتتتتا
   عتتتهم. اجلدستتتات يففتتتق صتتتيغة آراي مبرتتتاركة مجيتتتع أمعتتتاء اجملدتتتس أيف

يف ُ عد جدسات التحايفر غ  الةمسية يفاجلدسات امل عواة يففتق صتيغة آراي 
ات التحتايفر مب اارة م  معو أيف أكثة م  أمعاء اجملدس. يفيرتأس جدس

غتتتت  الةمسيتتتتة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  لدرتتتتهة التتتت ي  ُ عتتتتد فيتتتتت، يف  يتتتترتأس 
اجلدستتتتات التتتتيت  ُ عتتتتد يففتتتتق صتتتتيغة آراي. يفيف كثتتتت  متتتت  األحيتتتتال، يتتتتتوىل 
ال عو ال ي اما، أيف األمعاء ال ي  اموا، مىل معد جدسة يففق صيغة 

ت آراي رائسة اجلدسة أيعا. يف  يُ ترب أي م  ذ ي  الوومني مت  اجلدستا
جدستتة لدمجدتتس  يف  يُ دَتت  متت  أي متت  ذتت ي  الوتتومني متت  اجلدستتات 

األمتتم املتحتتدة أيف يف  تتة مج ممتتل اجملدتتس، يف  يصتتدر لتتت أي  يوميتتةيف 
حماضتتة رمسيتتة. يف عتتم اجلهتتات التتيت  ُتتدمى مىل جدستتات التحتتايفر الةمسيتتة 

__________ 

 (24) S/2017/507 ،54 مىل 52 يف 45 الفعةات، املةفق . 
 يفاجلدستتتتتات الةمسيتتتتتة غتتتتت  التحتتتتتايفر جدستتتتتات متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد (25) 

 92 الفعتتتتةات، املةفتتتتق، S/2017/507 انظتتتتة:، آراي صتتتتيغة يففتتتتق امل عتتتتواة
 . 99 مىل 97 يف 95 يف

يفاجلدسات امل عواة يففتق صتيغة آراي التديفَل األمعتاء يفاملوظمتات يفاألفتةاا 
يفيف املمارستة الستا عة، كانتت اجلدستات امل عتواة يففتق صتيغة آراي ني. امل وي

مغدعة أمام اجلمهور  لك  يف املمارسة احلديثة، أصت حت  دتك اجلدستات 
. لكتتت  جدستتتات التحتتتايفر غتتت  الةمسيتتتة (26) ُفتتتتح لدجمهتتتور أيف حتتتم  ُ تتتثن 

.  ُفتح لدجمهور يف      ُ ثن
 

  الةمسية غ  التحايفر جدسات 
جدستة حتتايفر  11املرمولة ابلتعةية، معد اجملدس  خالل الفرتة 

. يفيففعتتا ملتت كةة (27)2017يف متتام  7يف  2016يف متتام  4غتت  رمسيتتة، 
،  تتتتتوز لدمجدتتتتتس 2017آب/أغستتتتت س  30رئتتتتتيس اجملدتتتتتس املؤرختتتتتة 

معد جدسات حتتايفر غت  رمسيتة  لتمتاس آراء “ مم رأى ذلك مواس ا”
يف/أيف األقتتةاف األختتةى التتديفل األمعتتاء التتيت  كتتول أقةافتتا يف نتتلاع متتا 

 11 متت  جدستتات التحتتايفر غتت  الةمسيتتة التتت 7. يفكتتال (28)املهتمتتة يفاملتتتاثةة
 ت دتق حبتا ت خاصتة   دتدال  2017يف  2016اليت ُمعدت يف متامي 

 .5م يوة أيف حبا ت منديمية، مدى الوحو امل نين يف اجلديفل 
__________ 

 يف آراي صتتتتتيغة يففتتتتتق ُمعتتتتتدت التتتتتيت 12 التتتتتت اجلدستتتتتات متتتتت  اثوتتتتتتال  ُتثنتتتتتت (26) 
 آراي صتيغة يففتق ُمعتدت التيت 17 التت اجلدستات مت  يفاثوتتال  2016 مام
 . 2017 مام يف

، الةمسيتتة غتت  التحتايفر جدستتات  ت تتور املت دعتة امل دومتتات مدتتى لالقتالع (27) 
، 2011-2010، يفاملدحتتتتتتتق 2009-2008املةجتتتتتتتع، املدحتتتتتتتق  انظتتتتتتتة

، الثتتتتتتتام اجلتتتتتتتلء، 2015-2014، يفاملدحتتتتتتتق 2013-2012يفاملدحتتتتتتتق 
 . جيم - األيفل العسم

 (28) S/2017/507 ،92 الفعةة، املةفق . 
 

 5اجلديفل 
 2017-2016، الرمسية غري التحاور جلسات
 اجملدس( يف األمعاء غ  الديفل ذلك يف )مبا املراركول املوضوع التاريت

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 18   
2016 

 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتم ممديتتتتتتتات
 )اجتمتتتتتتتاع الستتتتتتتالم حلفتتتتتتتظ
 العوات( نااة مع سووي

 األمتتتم   ثتتتة نتتتوة نائتتتد الستتتالم  حفتتتظ ل مديتتتات ال تتتام األمتتتني يفكيتتتل اجملدتتتس  أمعتتتاء مجيتتتع
 نتتوة نائتتد الوستت ى  أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا اةاملت تتد املتكامدتتة املتحتتدة

   ثتة نتوة نائتد الدميعةاقيتة  الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة
 األمتتتم   ثتتتة نتتتوة نائتتتد متتتايل  يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتم

 الستتتتالم حفتتتتظ ل  ثتتتتات ال ستتتتكةية ال واصتتتتة رؤستتتتاء متتتت  16 لستتتتواال ا جوتتتتوب يف املتحتتتدة
 يفريفانتتدا فاستتو يف وركيوتتا يف تتوغالايأ يفابكستتتال يفمنديفنيستتيا مثيو يتتا )يف املتحتتدة لامتتم التا  تتة
 السالم حفظ ممديات شؤيفل يف مسكةي مسترار يفاهلود(  يفنيج اي يفني ال يفغا 

 يونيتتتتت/حليتتتتةال 16
2016 

 املتكامدتة املتحتدة األمتم   ثتة يفرئتيس ال تام لامتني اخلاص املمثل مايل  اجملدس  أمعاء مجيع مايل
 مايل يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة

https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 اجملدس( يف األمعاء غ  الديفل ذلك يف )مبا املراركول املوضوع التاريت
 يونيتتتتت/حليتتتتةال 22   

2016 
 انتهتتتتتتاء   تتتتتتد الستتتتتتالم  وتتتتتتاء
 الولاع

 السياستات اائتةة متدية  ئتب الستالم   وتاء لدمم املسامد ال ام األمني اجملدس  أمعاء مجيع
  تتة مج متتدية  ئتتب يفالتتتدريب  يفالتعيتتيم ال امتتة السياستتات لرتت  ة التا  تتة املمارستتات يفأفعتتل
 الستتتتالم   وتتتتاء جلوتتتتة رئتتتتيس ستتتت اليول  الوستتتت ى  أفةيعيتتتتا مجهوريتتتتة اإلمنتتتتائي  املتحتتتتدة األمتتتتم

 رئيستة ) صفتها الربازيل السالم(   واء جلوة لةئيس  ئ تني ) صفتهما ديفالسوي كوراي مجهورية
  رتتتتتكيدة رئيستتتتتة ) صتتتتتفتها كوتتتتتدا الستتتتتالم(   وتتتتتاء لدجوتتتتتة التا  تتتتتة  يستتتتتايف - غيويتتتتتا  رتتتتتكيدة

  رتتتكيدة رئيستتتة ) صتتتفتها املغتتتةب غيويتتتا(  لترتتتكيدة رئيستتتة ) صتتتفتها لكستتتمربغ ستتت اليول( 
  وريفندي(  ركيدة رئيسة ها) صفت سويسةا الوس ى(  أفةيعيا مجهورية

 يونيتتتتت/حليتتتتةال 27
2016 

   ثتتتة يفرئتتتيس الصتتتومال يف األفةيعتتتي ا حتتتتاا ملفوضتتتية اخلتتتاص املمثتتتل اجملدتتتس  أمعتتتاء مجيتتتع الصومال
 لامتتني اخلتتاص املمثتتل امليتتدام  لدتتدمم املستتامد ال تتام األمتتني الصتتومال  يف األفةيعتتي ا حتتتاا
 الصومال مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم   ثة يفرئيس ال ام

 /الثتام كتانول 12
 2017 يواية

 يفكيتتتل ابلتوفيتتت   امل تتت  املستتتتوى الةفيتتتع األفةيعتتتي ا حتتتتاا فةيتتتق رئتتتيس اجملدتتتس  أمعتتتاء مجيتتتع السواال يفجووب السواال
 السالم حفظ ل مديات ال ام األمني

 /الثتام كتانول 23
 2017 يواية

 ا  فتتتاق  وفيتتت  مدتتتى املرتتتةفة يفالتعيتتتيم لدةصتتتد املرتتترتكة الدجوتتتة رئتتتيس س اجملدتتت أمعتتتاء مجيتتتع السواال يفجووب السواال
 السواال جووب يف الولاع حبل املت دق

 متتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 13
2017 

 الوس ى أفةيعيا مجهورية يف األفةيعي لالحتاا اخلاص املمثل اجملدس  أمعاء مجيع الوس ى أفةيعيا مجهورية

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 31
2017 

 ال حةيتتتتتتتتتتتتتتة )العتتتتتتتتتتتتتتوة لي يتتتتتتتتتتتتتتا
 األيفريف ية(

 األ تتتتيض ال حتتتتة يف صتتتتوفيا ممديتتتتة - األيفريف يتتتتة ال حةيتتتتة العتتتتوة نائتتتتد اجملدتتتتس  أمعتتتتاء مجيتتتتع
 لازمتتات يفا ستتتجا ة يفالتتدفاع لامتت  املرتترتكة ابلسياستتة امل تت  ال تتام األمتتني  ئتتب املتوستتط 

 اخلارجية لدرؤيفل األيفريف ية الدائةة يف
 يونيتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتةال 9

2017 
 التتتتتا ع هلتتتتاييت املدصتتت  ا سترتتتتاري الفةيتتتق رئيستتتتة ) صتتتفتها كوتتتتدا  اجملدتتتس أمعتتتتاء مجيتتتع ذاييت

 يفا جتمامي( ا نتصااي لدمجدس
 يونيتتتتت/حليتتتتةال 15

2017 
الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة 
يفاملوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل 
اإلنديمية مدتى صتول الستالم 

 يفاألم  الديفليني

 األمتني يفكيتل األفةيعتي  لالحتتاا التتا ع الستالم لصتوديفق السامي املمثل اجملدس  أمعاء مجيع
 السالم حفظ ل مديات املسامد ال ام األمني امليدام  لددمم ال ام

 يونيتتتتت/حليتتتتةال 19
2017 

جدستتتة التحتتتايفر غتتت  الةمسيتتتة 
 السووية املت دعة   واء السالم

 الستتتالم   وتتتاء جلوتتتة رئتتتيس الستتتالم   وتتتاء لتتدمم املستتتامد ال تتتام األمتتتني اجملدتتتس  أمعتتتاء مجيتتع
 السالم  واء يفجلوة األم  جمدس  ني يفاملوسق ملصة الدائم ملمثلا  ئب

   
 اجلدسات امل عواة يففق صيغة آراي  
 آب/ 30مدى الوحو املوصوص مديتت يف مت كةة التةئيس املؤرختة  
، يستتتددم أمعتتاء اجملدتتس اجلدستتات امل عتتواة يففتتق 2017أغستت س 

 هتم لت ليتتتتل متتتتدايف “ موتتتتتدى متتتتة  يفغتتتت  رمستتتتي”صتتتتيغة آراي  وصتتتتفها 
. (29)يفلتحستتني صتتتالهتم متتع اجملتمتتتع املتتتدم يفاملوظمتتات غتتت  احلكوميتتتة

__________ 

 . 98 الفعةة، نفست املةجع (29) 

يف تتتتتوز ألمعتتتتتاء اجملدتتتتتس  وجيتتتتتت امتتتتتوة غتتتتت  رمسيتتتتتة ألي ايفلتتتتتة معتتتتتو 
موظمتتتتتتتة ذات صتتتتتتتدة أيف فتتتتتتتةا ذي صتتتتتتتدة لدمرتتتتتتتاركة يف اجلدستتتتتتتات  أيف
الةمسيتتة امل عتتواة يففتتق صتتيغة آراي. يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات،  غتت 

 2016يف متام  12م  ذ ي اجلدستات:  29 معد اجملدس ما جممومت
نائمتة ابجلدستات امل عتواة  6. يف ةا يف اجلتديفل 2017يف مام  17يف 

 يففق صيغة آراي خالل الفرتة نيد ا ست ةات.
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 6 اجلديفل
 2017-2016، آراي صيغة وفق املعقودة اجللسات

مة املوضوع التاريت  اجلهة )اجلهات( املوظن 
 يوتتتتتتتاية/الثتتتتتتتام كتتتتتتانول 27   

2016 
 جتةاء املفعتواي  األشتداص مصائة حتديد يف املتمثل ال املي التحدي
، املوظمتتتتة يفاجلةميتتتتة، يفالكتتتتوارل، اإلنستتتتال حعتتتتوق يفانتهاكتتتتات، الوتتتتلاع

 أخةى نهةية يفأس اب، اهلجةةيف 

 املتحدة املمدكة

 نيوزيدودا، أيفريفغواي السالم ممديات يف اإلنسال حعوق مواصة 2016 مارس/آذار 2
 أيفكةانيا العةم يف اإلنسال حعوق حالة 2016 مارس/آذار 18
 أنغو ، مس انيا يفالسالم يفالتغ ية الغ ائي األم  2016 مارس/آذار 29
 السوغال يفاألم  يفالسالم املياي 2016 أ ةيل/نيسال 22
 أنغو  الغة ية ابلصحةاء املت دعة احلالة 2016 أ ةيل/نيسال 26
 - )مجهوريتتتتتتتة فوتتتتتتتليفيال، الستتتتتتتوغال، أنغتتتتتتتو  الفدس ي  الر ب محاية 2016 مايو/أاير 6

 مصة، ماليلاي، ال وليفارية(
 املتحدة الو ايت احملاصةة حدب 2016 أغس س/آب 8

 أكتتتتتو ة/يفلاأل  رتتتتةي  14
2016 

 ماليلاي اإلسةائيدية املستوقوات

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  21
2016 

 أيفكةانيا اإلرذا ية اهلجمات م  احليوية األساسية اهلياكل محاية

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  28
2016 

 السوغال، مس انيا الديفليال يفاألم  يفالسالم، اإللكرتيفم الفعاء أم 

 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول 5
2016 

 يفاألمتتت  يفالستتتالم املتتتةأة  رتتتال األمتتت  جمدتتتس نتتتةارات  تتتني التتتتآزر أيفجتتت
 املةأة ضد التمييل أشكال مجيع مدى الععاء يفا فانية

 أيفريفغواي

 السويد، السوغال، أيفريفغواي السالم ممديات يف اإلنسال حعوق مواصة 2017 فرباية/ش اط 24
 املتحدة املمدكة، ليامي ا يفالوساقة يفاألم  يفالسالم املةأة 2017 مارس/آذار 27
 أيفكةانيا الديفليني يفاألم  لدسالم هتديدا ابمت ارذا املدتد ة احلةيفب 2017 مارس/آذار 31
 أيفكةانيا ال حة س ح مستوى ار فاع املوا : لتغ  األموية اآلاثر 2017 أ ةيل/نيسال 10
 املتحدة الو ايت، املتحدة املمدكة، فةنسا السورية ال ة ية ابجلمهورية امل وية املستعدة الديفلية التحعيق جلوة 2017 أ ةيل/نيسال 21
 ايفر يفاألمتت : الستتالم ركيتتلة ااختتل اجلوائيتتة املستتائل يف التتديفيل الت تتايفل 2017 مايو/أاير 8

 املةكلية السد ات
 امل تتتتتتت  املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم مكتتتتتتتتب، مي اليتتتتتتتا

 يفاجلةمية ابملددرات
 امتتتوة مىل ا ستتتتجا ة الوتتتلاع: متتت  املتعتتتةرة املوتتتاقق يف اجملامتتتة خ تتتة 2017 يونيت/حليةال 16

 الوتلاع مت  املتعةرة املواقق يف اجملامة خ ة  رال لد مل ال ام األمني
 نيج اي شةق يفمشال السواال يفجووب يفالصومال اليم  يف

، فةنستا، الستويد، السوغال، مي اليا، مثيو يا
، املتحدة الو ايت، املتحدة املمدكة، مصة
 الياابل
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مة املوضوع التاريت  اجلهة )اجلهات( املوظن 
 م  الرةاكة   ليل األفةيعي: العةل يف ال ويف يفالت ةف اإلرذاب موع 2017 يونيت/حليةال 22   

 اإلنديمية اجلهوا أجل
 مي اليا، مثيو يا

 مجيتتتع متتت  موظتتتورات املتحتتتدة: األمتتتم جتتتلاءات  صتتتميم ممديتتتة   ليتتتل 2017 يوليت/اوز 5
 املصدحة أصحاب

 مصة

 السوغال ة يف املسامدة اإلنسانية يف أزمة اليم الديفر احليوي لرةكاء األمم املتحد 2017آب/أغس س  21
 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  13

2017 
 فةنسا، السويد، مي اليا، أيفريفغواي املدارس مدى اهلجمات

 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  13
2017 

 املتحدة املمدكة، فةنسا راخني لو ية ا سترارية الدجوة

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  13
2017 

 املتحدة الو ايت، مي اليا ال وليفارية( - )مجهورية فوليفيال يف احلالة

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  27
2017 

 يف يفالستتتالم يفالتوميتتتة األمتتت   تتتني التتتة ط أفغانستتتتال: أجتتتل متتت  شتتتةكاء
 الوس ى آسيا مو عة

 كازاخستال،  أملانيا، أفغانستال

 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول 1
2017 

 املمدكتتتتتتة، الستتتتتتويد، الستتتتتتوغال، وايأيفريفغتتتتتت املدنيني حلماية املسدحة غ  الوتاُهج
 املتحدة

 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 15
 2017 ايسمرب

 مي اليا األم  مدى احلةارة ارجات ار فاع آلاثر التاذب

 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 22
 2017 ايسمرب

 املتحدة الو ايت، أيفكةانيا غلة يف يفاألسةى املفعواي  األشداص ملسالة اإلنسانية اجلوانب

  
   األخةى ةالةمسي غ  اجلدسات 
ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، معتتد اجملدتتس متتدة جدستتات  

غ  رمسية ألغةات حمداة. يفس ا مدى املمارسة اليت  تدأ ال متل هبتا يف 
، ُمعتتتتدت اجتمامتتتتات متتتتع جمدتتتتس الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتتا ع 2007متتتتام 

ذتت ا الصتتدا، يفيففعتتا ملتت كةة التتةئيس املؤرختتة  . يفيف(30)لالحتتتاا األفةيعتتي
أمعتاء اجملدتس ا يتة ا جتمامتات  ، أنتةن 2017أغس س  آب/ 30

الةمسي مع أمعاء جمدس السدم  الترايفرية املررتكة السووية يفاحلوار غ 
__________ 

 /أيدتتتول 8 يفيف نيويتتتورك يف 2016 متتتايو/أاير 23 يف اجلدستتتات ُمعتتتدت (30) 
. (S/2017/1002 يف S/2017/248 )انظة أاباب أايس يف 2017 س تمرب

 اب جتمامتات املت دعتة الستا عة املمارستات م  م دومات مدى لالقالع
 التتتتتا ع يفاألمتتت  الستتتالم يفجمدتتتس األمتتت  جمدتتتتس  تتتني الةمسيتتتة غتتت  املرتتترتكة
، 2009-2008املةجتتتتتتتتتتتتتتتع، املدحتتتتتتتتتتتتتتتق  انظتتتتتتتتتتتتتتتة ،األفةيعتتتتتتتتتتتتتتتي لالحتتتتتتتتتتتتتتتتاا

، 2013-2012، يفاملدحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 2011-2010 يفاملدحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق
 . جيم - األيفل العسم، الثام اجللء، 2015-2014 يفاملدحق

يفاألمتتت  التتتتا ع لالحتتتتاا األفةيعتتتي، لت تتتاال يفجهتتتات الوظتتتة  رتتتال ستتت ل 
 . (31)  ليل الت ايفل يفالرةاكة

 
 املناقشات املتعلقة ابجللسات - دال

جبدستتتات اجملدتتتس يفاألشتتتكال األختتتةى حُبثتتتت املستتتائل املت دعتتتة  
متت  الدعتتاءات غتت  الةمسيتتة  تتني أمعتتاء اجملدتتس ختتالل املوانرتتة املفتوحتتة 

__________ 

 يف أيعتتا األمتت  جمدتتس يفشتتدا. 97 الفعتتةة، املةفتتق، S/2017/507 انظتتة: (31) 
 األختةى اهليئتات متع يفالتفامتل يفالت تايفل التوستيق زاياة أ يتة مدى امل كةة
 األفةيعتتتتتتي ا حتتتتتتتاا يفموهتتتتتتا، اإلنديميتتتتتتة املوظمتتتتتتات فيهتتتتتتا مبتتتتتتا الصتتتتتتدة ذات

 مرترتكة   ثتات ميفتاا يف الوظتة مدى اجملدس أمعاء يفيفافق ( 93 )الفعةة
 مىل األفةيعتتتتي لالحتتتتتاا التتتتتا ع يفاألمتتتت  الستتتتدم يفجمدتتتتس األمتتتت  جمدتتتتس  تتتتني

   تايفل مت  امل دومتات مت  ملليد. (122 )الفعةة فةيعياأ يف الولاع حا ت
 مت  الثتام  ابلفصل ممال اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات مع اجملدس
 . الثام  اجللء انظة، امليثاق

https://undocs.org/ar/S/2017/248
https://undocs.org/ar/S/2017/1002
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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، يف 2016اوز/يوليتتتتت  19 رتتتتال أستتتتاليب ممتتتتل اجملدتتتتس امل عتتتتواة يف 
(“ S/2010/507 وفي  مت كةة رئتيس جمدتس األمت  )”مقار ال ود امل وول 

 (.1)انظة احلالة 
 

 1احلالة  
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
خالل املوانرة املفتوحتة  رتال أستاليب ممتل جمدتس األمت ،  

، 2016اوز/يوليتتتتت  19امل عتتتتواة يف  7740التتتتيت جتتتتةت يف اجلدستتتتة 
تكدمتتتني جوانتتتب  ت دتتتق ابجلدستتتات يفا جتمامتتتات  نتتتأ متتتدا متتت  امل

تتتتتب متتتتتدة  غتتتت  الةمسيتتتتتة ألمعتتتتاء اجملدتتتتتس، مبتتتتا يف ذلتتتتتك شتتتتكدها. يفرحن
متكدمتتني ابملمارستتة املتمثدتتة يف معتتد جدستتات اختتتتام يف هنايتتة رائستتة 

. يفرأى اثدتتتتتو ذوغتتتتتاراي (32)اجملدتتتتس الرتتتتتهةية يفأمة تتتتتوا متتتتت   ييتتتتتدذم هلتتتتتا
معتتتد مليتتتد متتت  جدستتتات  يفأملانيتتتا يفكازاخستتتتال انتتتت يو غتتتي لدمجدتتتس

، يفأمةب اثل غوا يما  م  أسفت ألل جدسات ا ختتام (33)ا ختتام
أص حت  ُ عد أنل فانل. يفمذ أيند اثل شتيدي اإلحاقتات غت  الةمسيتة 
التيت   عتتدذا الةائستتة يف هنايتة الرتتهة، رأى أهنتتا   يو غتي أل حتتتل حمتتل 

دهتتا. يفأكتتد أل جدستتات ا ختتتتام الةمسيتتة،  تتل يو غتتي أل   لزذتتا يف كمن 
اإلحاقات غ  الةمسية ذي يف املعام األيفل أااة ملساءلة الةائسات، يف 

مجتامي يفمتام جلميتع ”حني أل جدسات ا ختتام الةمسية  تسم   تا ع 
اجلدستتتتات ”. يفأشتتتتار أمعتتتتاء اجملدتتتتس أيعتتتتا مىل (34)“أممتتتتال اجملدتتتتس

 ، امل ةيففتتتتة أيعتتتتا ابستتتتم“اخلتاميتتتتة غتتتت  الةمسيتتتتة  يففتتتتق صتتتتيغة   وليتتتتديف
تتتتتب اثتتتتل فةنستتتتا ابملمارستتتتتة (35)“حاقتتتتات  وليتتتتديف التفامديتتتتةم” . يفرحن

املتمثدتتتة يف معتتتد جدستتتات اختتتتتام شتتتهةية يف شتتتكل مفتتتتوح يف نامتتتة 
__________ 

 (32) S/PV.7740 22)فةنستتتا(  يفالصتتتفحة  6)اليتتتاابل(  يفالصتتتفحة  3، الصتتتفحة 
 )اهلوتد(  27)سويسةا، ابسم فةيق املساءلة يفا  ساق يفالرفافية(  يفالصفحة 

 31 يفالصتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتا(  30 يفالصتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتاراي(  29 يفالصتتتتتتفحة
 يفالصتفحة )ريفمانيتا(  33 يفالصتفحة )أسرتاليا(  32 يفالصفحة )أملانيا( 

 48 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )كوستتتتتتتتتتتتتتتتتاريكا(  41 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )شتتتتتتتتتتتتتتتتيدي(  34
  )كواب(  50 ةيفالصفح )كازاخستال( 

 )أملانيتتتتتتتتا(  31 يفالصتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتاراي(  29 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (33) 
 . )كازاخستال( 48 يفالصفحة )غوا يما (  35 يفالصفحة

 . 35 الصفحة، نفست املةجع (34) 
 يفالصتتفحة )مستت انيا(  9 يفالصتتفحة )فةنستتا(  6 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (35) 

 اجلدستتتات” أُقدعتتتت. ي اليتتتا()م 30 يفالصتتتفحة الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 14
 ابستتتتتتم أيعتتتتتتا امل ةيففتتتتتة، “ وليتتتتتتديف صتتتتتتيغة   يففتتتتتق الةمسيتتتتتتة غتتتتتت  اخلتاميتتتتتة

 مت ، مست انيا مت  مب تاارة، 2015 متام يف“ التفامدية  وليديف محاقات”
 ألنرت ة مرترتك متةت  عتدمي يف راغ تني األمت  جمدتس يف أمعاء جانب
 .  فامدية يف  ةيعة ما شهة خالل اجملدس

. يفنتتتال اثتتتل مستتت انيا مل (36)اجملدتتتس، أيف يففتتتق صتتتيغة  وليتتتديف التفامديتتتة
جدستتات محاقتتة يففتتق صتتيغة  وليتتديف ُمعتتدت  رتتيء متت  ا نتظتتام يف 

، يفشتتدا مدتتى أل 2015يفل/أكتتتو ة هنايتتة كتتل رائستتة موتت   رتتةي  األ
صتيغة  وليتتديف أكثتتة متت  جمتتةا  ددتتي  ل متتل اجملدتتس ختتالل شتتهة متتا، 

مهنتتتا جدستتتة غتتت  رمسيتتتة ميكتتت  فيهتتتا جملمومتتتة متتت  املمثدتتتني التتتدائمني  مذ
اإلجا ة مدى أسئدة يف  ديعات الديفل األمعاء فيما يت دق مبا مت مجنازي 

ليتتتد متتت  جدستتتات . يفامتتتا اثتتتل مي اليتتتا مىل معتتتد م(37)ختتتالل الرتتتهة
“ املليتتد متت  التفامتتل”اختتتتام غتت  رمسيتتة يففتتق صتتيغة  وليتتديف اتتا يتتتيح 

مع أمعاء األمم املتحدة  رال أممال ذ ا الرهة. يفذكة أل احلعور 
يفالتفامل الد ي  يتحععال م  ذ ي اجلدسات اليتل مدتى شت  يتها  تني 

 .(38)الديفل غ  األمعاء يف اجملدس يففائدهتا هلا
يفرأى اثتل مجهوريتة ميتةال اإلستتالمية، متحتداث ابستم حةكتة متتدم  

ا فيتتاز، يفاثتتل كتتواب، أل اجلدستتات املغدعتتة يفاملرتتايفرات غتت  الةمسيتتة يو غتتي 
. يفنتتال (39) عتتى يف حتتدذا األاىن يفأل  كتتول ا ستتتثواء يفلتتيس العامتتدةأل  

اثل أيفريفغواي مل اجلدسات املفتوحة يو غي أل  كول العامدة، يفرأى اثل  
كولوم يتا أنتتت ابت متت  العتتةيفري  صتتورة متلايتتدة ا  ت تتاا متت  اارستتة معتتد 
ة اجلدستتات املغدعتتة،  تتل معتتد اجلدستتات املفتوحتتة أيف ال دويتتة مدتتى فتتو أكثتت

. (40) تتتتتوا ةا، كتتتتتي يتستتتتتىن لغتتتتت  األمعتتتتتاء اإلستتتتتهام يف متتتتتدايف ت اجملدتتتتتس
يفابملثل، شدا اثال ذوغاراي يفكازاخستال مدى أنت يو غتي لدمجدتس أل يليتد 
متت  متتدا اجلدستتات ال دويتتة يفاإلحاقتتات التفامديتتة يفجدستتات التحتتايفر غتت  

ا يف الةمسية، يفانرتح اثتل الرب غتال أل ي تةب أمعتاء اجملدتس مت  آرائهتم مدوت
جدستتتتتتات اإلحاقتتتتتتة معتتتتتتتب ال يتتتتتتا ت ال دويتتتتتتتة التتتتتتيت يتتتتتتتديل هبتتتتتتا معتتتتتتتدمو 

. يفرأى اثل الوةيفيج أنت يو غي أل يص ح الوصول مىل ممل (41)اإلحاقات
، يفشتتتتجع اجملدتتتتس مدتتتتى يفضتتتتع  تتتتدا   جديتتتتدة “أكثتتتتة ستتتتهولة”اجملدتتتتس 

لتمكتتتتني التتتتديفل األمعتتتتاء متتتت  أل  كتتتتول م د تتتتة مدتتتتى فتتتتو ف تتتتال مدتتتتى 
ختالل املرتايفرات “ أي مسائل أخةى”مقار  ود  املواضيع اليت  وانأ يف

. يفمدى نفس املووال، ذذ ت اثدتة  ومتا مىل يفجتوا حاجتة مدحتة (42)املغدعة
__________ 

 . 6 الصفحة، فستن املةجع (36) 
 . 9 الصفحة، نفست املةجع (37) 
 . 30 الصفحة، نفست املةجع (38) 
  )كواب(. 49)مجهورية ميةال اإلسالمية(  يفالصفحة  26املةجع نفست، الصفحة  (39) 
 . )كولوم يا( 24 يفالصفحة )أيفريفغواي(  13 الصفحة، نفست املةجع (40) 
 )كازاخستتتال(  48 يفالصتتفحة  )ذوغتتاراي( 29 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (41) 

 . )الرب غال( 53 يفالصفحة
 . 44 يف 43 الصفحتال، نفست املةجع (42) 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7740


 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

181 18-12959 

 

مىل م دومات اجملدس يفممدية صوع “ حتسني يفزاياة ممكانية الوصول”مىل 
العتتةار، يفزاياة  تتتوا ة املرتتايفرات يفاإلحاقتتتات املفتوحتتة يفاجلدستتتات امل عتتتواة 

. (43)لتتتايل زاياة التفامتتل يفالتوستتيق متتع اجلم يتتة ال امتتةيففتتق صتتيغة آراي، يفاب
تتتتل اجملدتتتتس  24يفمذ أشتتتتارت اثدتتتتة أستتتترتاليا مىل أل املتتتتااة  متتتت  امليثتتتتاق حتمن 

مسؤيفلية ال مل  ئ ا م  أمعاء األمم املتحدة ككل، انرتحت أل يتفامتل 
أمعتتتاء اجملدتتتس ابنتظتتتام متتتع ممتتتوم األمعتتتاء متتت  ختتتالل محاقتتتات  عتتتدَّم 

 .(44)نديمية يفالتواصل مع ال ددال املتعةرةلدمجمومات اإل
يفامتتتا اثتتتل مي اليتتتا مىل ا ستتتتفااة  رتتتكل أكثتتتة ف اليتتتة متتت   

الةمسيتة يفاجلدستات  اجلدسات املفتوحة، م  ن يل جدسات التحايفر غ 
التتتتتتيت  ُ عتتتتتتد يففتتتتتتق صتتتتتتيغة آراي، يفمواصتتتتتتدة زاياة الرتكيتتتتتتل يفالتفامتتتتتتل يف 
املوانرتتتتات املفتوحتتتتة  شتتتتةاك جهتتتتات فامدتتتتة غتتتت  حكوميتتتتة، حستتتتب 

. يفشتتتجع متتتدة متكدمتتتني (45)ا نتعتتتاء، يف  ستتتيما متتت  اجملتمتتتع املتتتدم
، يف حتني ذكتة اثتل (46)مدى معد مليد م  اجلدسات يففق صتيغة آراي

يو غتتتي لدمجدتتتس أل يستتتتفيد، فيمتتتا يت دتتتق ابحلتتتوارات غتتت   مصتتتة أنتتتت
__________ 

 . 51 الصفحة، نفست املةجع (43) 
 . 32 الصفحة، نفست املةجع (44) 
 . 30 الصفحة، نفست املةجع (45) 
 )أملانيتتتتتتتتا(  31 يفالصتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتاراي(  29 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (46) 

 . )ريفمانيا( 33 يفالصفحة سرتاليا( )أ 32 يفالصفحة

متتع  2016الةمسيتتة، متت  احلتتواري  غتت  التتةمسيني الدتت ي  ُمعتتدا يف متتام 
جمدس السالم يفاألمت  التتا ع لالحتتاا األفةيعتي يفذلتك مت  قةيتق مجتةاء 
مليتتد متت  املرتتايفرات متتع جمدتتس الستتدم يفاألمتت   صتتورة أكثتتة  تتوا ةا يفيف 

 .(47)ميفاا   ثات ميدانية ابلت ايفل م تالونت املواسب، يفك لك 
يففيمتتا يت دتتق مبوتتع نرتتوب الولامتتات يفآليتتات اإلنتت ار امل كتتة،  

امتتتا   تتتض املتكدمتتتني مىل محيتتتاء اارستتتة معتتتد محاقتتتات  سترتتتةاف 
 .(48)اآلفاق  رال الولامات الواشئة احملتمدة

 
 احملاضر - هاء

ل خالل الفرتة نيد ا ست ةات، صدرت حماضة حةفية معتب كت 
متتت  الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت،  49جدستتتة مدويتتتة لدمجدتتتس يففعتتتا لدمتتتااة 

. يفمل  ُتثَة أثوتاء 55يفصدرت  الغات معب اجلدسات اخلاصة يففعا لدمااة 
 متت  الوظتتام  57 مىل 49جدستتات اجملدتتس أستتئدة  رتتال    يتتق املتتواا متت  

الداخدي املؤنت  فيما يت دق  مداا يفمصدار احملاضة احلةفيتة أيف ال الغتات 
 يف الواثئق األخةى يف رال ممكانية ا قالع مديها.أ

__________ 

 . 5 يف 4 الصفحتال، نفست املةجع (47) 
 )أستتتتتتترتاليا(  32 يفالصتتتتتتتفحة ) ولوتتتتتتتدا(  31 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (48) 

 . ) دجيكا( 44 يفالصفحة )ريفمانيا(  33 يفالصفحة
  

 األعمال جدول - اثنيا
 مالحظة 
 جتتتتديفل  رتتتتال األمتتتت  جمدتتتتس اارستتتتة الثتتتتام العستتتتم يتوتتتتايفل 
 التتتتداخدي الوظتتتتام متتتت  12 مىل 6 متتتت  ابملتتتتواا  ت دتتتتق يفذتتتتي، األممتتتتال
 .األم  جملدس املؤنت

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  6 املااة 
 الفتتور مدتتى األمتت  جمدتتس يف املمثدتتني مجيتتع ال تتام األمتتني يو تتت 

 املتحتتتدة األمتتم ذيئتتات متتت  أيف التتديفل متت   تتتةا التتيت الةستتائل مجيتتع مىل
 يففعتا فيهتا األمت  جمدتس نظة يةاا مسالة أية  رال ال ام األمني م  أيف

 .امليثاق ألحكام
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  7 املااة 
 متت  جدستتة لكتتل املؤنتتت األممتتال جتتديفل ال تتام األمتتني ي تتد 
 .األم  جمدس رئيس يفي تمدي األم  جمدس جدسات

 ال وتتتوا غتتت  املؤنتتتت األممتتتال جتتتديفل يف يتتتدرل أل  تتتوز يف  
 أيف، 6 لدمتتتااة يففعتتتا مليهتتتا األمتتت  جمدتتتس يف املمثدتتتني  و يتتتت جتتتةى التتتيت
 األمت  جملدس س ق اليت املسائل أيف، 10 املااة مديها  و  ق اليت ال ووا
 . جيدها نةر أل
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  8 املااة 
 مىل جدستة لكتل املؤنتت األممتال جتديفل ال ام األمني يةسل 
، أايم ثالثتة م  يعل   مبا اجلدسة ان عاا ن ل األم  جمدس يف املمثدني

 يف املؤنتتت األممتتال جتتديفل مرستتال ال اجدتتة األحتتوال يف  تتوز أنتتت م 
 .اب جتماع اإلش ار مع يفاحد آل
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  9 املااة 
 مت  جدستة لكتل املؤنتت األممتال جتديفل يف  وتد أيفل يكول 
 .األممال جديفل منةار ذو األم  جمدس جدسات
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 املؤنت  الداخدي الوظام  م  10 املااة 
 جمدتتس جدستتات متت  جدستتة أيتتة أممتتال جتتديفل يف  وتتد كتتل 

 جتتتتتديفل يف  دعائيتتتتتا يتتتتتدرل اجلدستتتتتة  دتتتتتك يف حبثتتتتتت يستتتتتتكمل مل األمتتتتت 
 .ذلك غ  األم  جمدس يعةر مل ما هلا التايل اجلدسة أممال

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  11 املااة 
 األمتتتت  جمدتتتتس يف املمثدتتتتني مىل أستتتت وميا ال تتتتام األمتتتتني يةستتتتل 

  دغهتتتا التتتيت املةحدتتتة يفمتتت  اجملدتتس مدتتتى امل ةيفضتتتة ابملستتتائل متتتوجلا  يتتا 
 .املسائل  دك يف الوظة

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  12 املااة 
 مَّتتتتم جتتتتديفل األممتتتتال املؤنتتتتت لكتتتتل اجتمتتتتاع ايفري مدتتتتى ي 

أمعتتتتاء جمدتتتتس األمتتتت  ن تتتتل افتتتتتتاح ا جتمتتتتاع مبتتتتا   يعتتتتل متتتت  يفاحتتتتد 
يفمرتتةي  يومتتا. يفيوجتتت نظتتة األمعتتاء مىل أي  غيتت   حتتق يف جتتديفل 
األممتتال املؤنتتت أيف مضتتافة  حعتتة مليتتت ن تتل ا جتمتتاع مبتتا   يعتتل متت  

، يف األحتتتتتوال ال اجدتتتتتة، مخستتتتتة أايم. مدتتتتتى أنتتتتتت  تتتتتوز جملدتتتتتس األمتتتتت 
يتتتتتتتدخل مدتتتتتتتى جتتتتتتتديفل األممتتتتتتتال مضتتتتتتتافات يف أي يفنتتتتتتتت أثوتتتتتتتاء  أل

 ا جتماع الديفري.
 

 مدتى 9 املااة يفأحكام 7 املااة م  1 الفعةة أحكام يف و  ق 
 .أيعا الديفرية ا جتمامات
 اارستتتة ال تتتام األمتتتني يفاصتتتل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 موتت أيف املتحتدة األمتم أجهتلة مت  أيف التديفل م   ةا اليت الةسائل  وزيع
 امليثتاق ألحكتام يففعا فيها اجملدس نظةُ  يةاا مسالة أية  رال نفست ذو

 ال تتتام األمتتتني يفيفاصتتتل. املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  6 لدمتتتااة يفق عتتتا
 اجملدتتس جدستتات متت  جدستتة لكتتل مؤنتتت أممتتال جتتديفل يفضتتع أيعتتا

 يففعتتتتتتتا، اجملدتتتتتتتس يف املمثدتتتتتتتني مىل املؤنتتتتتتتت األممتتتتتتتال جتتتتتتتديفل يفمرستتتتتتتال
 املمارستتة  وتتاَنأ يفمل. املؤنتتت  التتداخدي الوظتتام  متت  8 يف 7 لدمتتاا ني
  ُتثَتتتتة أيف املؤنتتتتت األممتتتتال جتتتتديفل ممتتتتداا أيف الةستتتتائل  ت متتتتيم املت دعتتتتة
 اجتمامتتتتات  ُ عتتتتد يفمل. ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل  رتتتتاهنا أستتتتئدة
 12 املتتتااة    َّتتتق مل مث يفمتتت ، 2017 أيف 2016 ال تتتام ختتتالل ايفريتتتة
 مدتتتتتتى العستتتتتتم ذتتتتتت ا يةكتتتتتتل، يفمديتتتتتتت. املؤنتتتتتتت  التتتتتتداخدي مالوظتتتتتتا  متتتتتت 

  الوظتتتتتتام متتتتت  11 مىل 9 متتتتتت  املتتتتتواا  رتتتتتتال يفاملوانرتتتتتات املمارستتتتتات
 منتةار، ألتف التاليتة: الثالثتة الةئيستية ال وتايفي  حتتت، املؤنت  الداخدي

 األمت  جمدتس مدتى امل ةيفضة املسائل، ابء ( 9 )املااة األممال جديفل
 .األممال جبديفل املت دعة ملوانراتا، جيم ( 11 يف 10 )املاااتل
 
]مووووون النظوووووام  9إقووووورار جووووودول األعموووووال لاملوووووادة  - ألف

  الداخلي (
  وتد أيفل يكتول، املؤنتت التداخدي الوظتام مت  9 لدمااة يففعا 

 جتديفل منةار ذو اجملدس جدسات م  جدسة لكل األممال جديفل يف
 .األممال

 
 األممال جديفل منةار مدى التصويت 
 مارال مدتتتتى امرتاضتتتال أثتتتت ، ا ستتتت ةات نيتتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 “الدميعةاقيتتتتتتتة الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتة” امل وتتتتتتتول ال وتتتتتتتد
 أستتفة، احلتالتني كدتتتا يفيف. (2 احلالتة )انظتتة اجملدتس أممتتال جتديفل يف

 هنايتتتتة يف أاى متتتتا يفذتتتتو، اجملدتتتتس يف مجةائتتتتي  صتتتتويت متتتت  ا متتتترتات
 .(49)املؤنت األممال جديفل امتماا مىل امل اف

 
 حديثا املدرجة مالاألم جديفل  ووا 
 امل وتتتتول ال وتتتتد اجملدتتتتس أارل، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 

 2016 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول 19 مؤرختتتتتتتال مت ا عتتتتتتتال رستتتتتتالتال”
 الدائمتتتة املمثدتتتة متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتتال
 املستتتتتائل نائمتتتتتة يف“ (S/2016/53) املتحتتتتتدة األمتتتتتم لتتتتتدى لكولوم يتتتتتا
 جدستتتتتتتتتتة يف متتتتتتتتتتةة أليفل ال وتتتتتتتتتتد ذلتتتتتتتتتتك يف يفنُظتتتتتتتتتتة. مديتتتتتتتتتتت امل ةيفضتتتتتتتتتتة

 .(50)2016 يواية/الثام كانول 25 يف امل عواة 7609 اجملدس
، أضاف اجملدس 2007مىل مام  1998يفيف الفرتة م  مام  

  وتدا جديتدا كتل متام، لكت  موت  متام 23 وتوا جديتدة مىل  8 تني  ما
، اوفتتض اوفاضتتا ك تت ا متتدا ال وتتوا املدرجتتة حتتديثا كتتل متتام. 2008

يفي ةت الركل الةا ع م دومتات مت  متدا ال وتوا امل تمتدة حتديثا موت  
 .1998مام 

__________ 

 /األيفل كتتتانول 9 يف امل عتتتواة، (S/PV.7830 )انظتتتة 7830 اجلدستتتة يف (49) 
 يف امل عتتتتواة، (S/PV.8130 )انظتتتتة: 8130 يفاجلدستتتتة، 2016 ايستتتمرب

 . 2017 ايسمرب/األيفل كانول 11
 ذتتت ا  رتتتال امل دومتتتات متتت  مليتتتد مدتتتى يفلالقتتتالع. S/PV.7609 انظتتتة: (50) 

 . 17 العسم، األيفل اجللء انظة، ال ود

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
https://undocs.org/ar/S/PV.7609
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 الةا ع الركل
 2017-1998، سنة لكل حديثا املدرجة البنود عدد
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 األممال جديفل م   ووا   ديل 
 املؤرختتتتة األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتت كةة يف امل تتتتنين  الوحتتتتو مدتتتتى 

 جتتةت مرتتايفرات معتتب اجملدتتس ا فتتق، (51)2016 يونيتتت/حليتتةال 21
 يف وتتاء الستتالم   وتتاء املت دعتتة املستتائل يف ستتُيوظة أنتتت مدتتى أمعتتائت  تتني

 فتاظيفاحل الستالم  وتاء” امل وول ال ود مقار يف الولاع انتهاء   د السالم
 ال وتتد ضتتم  يفستتُيدرَل. 2016 يونيتتت/حليتتةال 22 متت  امت تتارا“ مديتتت

 ال وتد مقتار يف املستائل ذت ي  رتال الستا ق يف اجملدس  وايفلت ما اجلديد
 “.الولاع انتهاء   د السالم  واء” امل وول

 
  وتتتتتتوا مقتتتتتار يف م يوتتتتتتة   دتتتتتدال اخلاصتتتتتتة احلتتتتتا ت يف الوظتتتتتة 

 منديمي قا ع ذات مدرجة
خالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، يفاصتل اجملدتس املمارستة املتمثدتة  

يف استتتتتتددام ال وتتتتتوا املدرجتتتتتة ذات ال تتتتتا ع اإلنديمتتتتتي لدوظتتتتتة يف   تتتتتور 
ال م يوة. ف دتى ست يل املثتال، يفاصتل اجملدتس الوظتة احلا ت اخلاصة   دد

يف احلالتتة يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية يفاحلالتتة يف التتيم  يف مقتتار ال وتتتد 
احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط، ”يف “ احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط”امل وتتتول 

__________ 

 (51) S/2016/560 . 

. يف وايفل اجملدس أيعا احلالة يف غام يا، (52)“يف ذلك نعية فدس ني مبا
، يف مقتتار ال وتتد 2016الةائستتية التتيت جتتةت يف متتام  معتتب ا نتدتتاابت

 .(53)“ وقيد السالم يف غةب أفةيعيا”امل وول 
 

 املدرجة ال ووا مقار يف جديدة فةمية  ووا مضافة 
 املتمثدتة اارستتت اجملدتس يفاصل، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 

 يف الوظتتتتتتة  غيتتتتتتة، مدرجتتتتتتة  وتتتتتتوا مىل جديتتتتتتدة فةميتتتتتتة  وتتتتتتوا مضتتتتتتافة يف
 يفاألمتتت  الستتالم هتتتدا التتيت لدحتتتديفا يفال تتا ةة ال امتتة املتحولتتة راألخ تتا
 متتاَمي يف حتتديثا املدرجتتة الفةميتتة ال وتتوا 7 اجلتتديفل يفي تتةت. التتديفليني
 .(54)إلاراجها اللم  التسدسل حبسب مة  ة، 2017 يف 2016

__________ 

 . 25 يف 24 العسمني، األيفل اجللء انظة، امل دومات م  ملليد (52) 
 . 12 العسم، األيفل اجللء انظة، امل دومات م  ملليد (53) 
 املعدمتتة ابإلحاقتتات املت دعتتة ا متياايتتة الفةميتتة ال وتتوا اجلتتديفل يرتتمل   (54) 

 جمدتتس جلتتال رؤستتاء متت  املعدمتتة يفاإلحاقتتات، األمتت  جمدتتس   ثتتات متت 
، ال تام األمتني يف عتارية، األمت  جمدتس رئتيس مىل املوجهة يفالةسائل، األم 

 ممتال شةقة يفأفةاا  عوات املسا ة ال ددال مع األم  جمدس يفاجتمامات
 .(2001) 1353 لدعةار الثام املةفتق م  يفابء ألف اجللأي  احكام
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 7 اجلديفل
 2017-2016، املدرجة البنود حتت املضافة اجلديدة الفرعية البنود
 اجلديد الفةمي ال ود ال ود يفاترخيها اجلدسة حمعة

   
S/PV.7620 

 2016 فرباية/ش اط 11
 األم  جملدس الفةمية األجهلة ممل أساليب ابجللاءات  تصل مامة مسائل

S/PV.7685 
 2016 مايو/أاير 3

 املسدحة ماتالولا يف الصحية الةماية املسدحة الولامات يف املدنيني محاية

S/PV.7690 
 2016 مايو/أاير 11

 جتتتةاء متتت  التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار
 اإلرذا ية األممال

 يفأيديولوجيا ت اإلرذاب خ اب مكافحة

S/PV.7775 
 2016 س تمرب/لأيدو  22

 جتتتةاء متتت  التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار
 اإلرذا ية األممال

 ال  ال أم 

S/PV.7802 
 2016 نوفمرب/الثام  رةي  7

 غتتتتت  التهديتتتتتدات مواجهتتتتتة يف الستتتتتالم ممديتتتتتات الديفليني يفاألم  السالم صول
 املتواظةة

S/PV.7818 
 2016 رةي  الثام/نوفمرب  22

 يفاألم  يفالسالم املياي الديفليني يفاألم  السالم صول

S/PV.7882 
 2017 فرباية/ش اط 13

 جتتتةاء متتت  التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار
 اإلرذا ية األممال

 اهلجمتتتات متتت  احليويتتتة األساستتتية اهلياكتتتل محايتتتة
 اإلرذا ية

S/PV.7907 
 2017 مارس/آذار 24

 يتتتتتتد مدتتتتتتى  تتتتتتت يفا عتتتتتتار الثعتتتتتتايف التتتتتترتال  تتتتتتدم  الديفليني يفاألم  السالم صول
 املسدح الولاع حا ت يفيف اإلرذا ية اجلمامات

S/PV.7951 
 2017 مايو/أاير 25

 يف الصتتتتتتتتتحية الةمايتتتتتتتتتة يفن تتتتتتتتتاع املتتتتتتتتتدنيني محايتتتتتتتتتة املسدحة الولامات يف املدنيني محاية
 املسدحة الوتلامات

S/PV.7959 
 2017 يونيت/حليةال 6

 لدحديفا ال ا ةة يفاملياي الونائية الد دوماسية الديفليني يفاألم  السالم ولص

S/PV.7966 
 2017 يونيت/حليةال 13

 ابأللغتام املت دعتة اإلجتةاءات مزاء شامل هنج ا  اع الديفليني يفاألم  السالم صول
 املتفجةات  اقة م  يفاحلد

S/PV.8106 
 2017 رةي  الثام/نوفمرب  17

 األ تتتتتتيض ال حتتتتتتة مو عتتتتتتة يف األمويتتتتتتة التحتتتتتتدايت الديفليني يفاألم  السالم صول
 املتوسط

                    

https://undocs.org/ar/S/PV.7620
https://undocs.org/ar/S/PV.7620
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https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7775
https://undocs.org/ar/S/PV.7802
https://undocs.org/ar/S/PV.7802
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 10املسائل املعروضة على جملس األمن لاملوادنن  - ابء
   ؤقت (]من النظام الداخلي امل 11و  
 الوظتام مت  11 ابملتااة يفممال، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 األمتني يفاصتل، (55)الصتدة ذا َ  التةئيس ملت كة َ  يفيففعتا املؤنت الداخدي
 متتتتت  أستتتتت ومي متتتتتوجل   يتتتتتال األمتتتتت  جمدتتتتتس يف املمثدتتتتتني موافتتتتتاة ال تتتتتام

  دتتتتك يف الوظتتتتة  دغهتتتتا التتتتيت يفاملةحدتتتتة اجملدتتتتس مدتتتتى امل ةيفضتتتتة املستتتتائل
 ال يتتتتتتال يف ال وتتتتتتوا مارال يف املتمثدتتتتتة املمارستتتتتتة  تغتتتتتت  يفمل. (56)املستتتتتائل
 كتتتتانول 25 يفيف. لدمجدتتتتس رمسيتتتتة جدستتتتة يف امتمااذتتتتا   تتتتد املتتتتوجل
 جديتتتدا  وتتتدا 7609 اجلدستتتة يف اجملدتتتس امتمتتتد، 2016 يوتتتاية/الثتتتام
 2016 يواية/الثام كانول 19 مؤرختال مت ا عتال رسالتال”   ووال

 الدائمتتتة املمثدتتتة متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتتال
   تد فيمتا ال ود يفأُارل، “(S/2016/53) املتحدة األمم لدى لكولوم يا

 .(57)املوجل ال يال يف
 املتوجل ال يتالُ  جدا، الصدة ذا َ  الةئيس م كة َ  مىل يفاستوااا 
 متت  يوتتاية/الثتتام كتتانول يف ال تتام األمتتني يصتتدري التت ي األيفل الستتووي

 فيهتا يوظتة مل التيت ال وواَ  اجملدس فيها يوظة اليت املسائل  رال مام كل
. دحت فل خاضت ة فهتي مث يفم ، السا عة الثالل السووات يف اجملدس
 اجملدتتس رئتيس األمعتاء التتديفل محتدى خُت  تة مل متتا ال وتد ُجت ف حيتث

__________ 

 املؤرختتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتيس متتتتتتتتتت كةة، 2017 أغستتتتتتتتت س/آب 30 ن تتتتتتتتتل (55) 
 ( 52 يف 51 الفعتتتتةاتل ،املةفتتتق، S/2010/507) 2010 يوليتتتت/اتتتوز 26

 2017 أغستتتتتتتتت س/آب 30 املؤرختتتتتتتتتة التتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتت كةة، ذلتتتتتتتتتك يف  تتتتتتتتتد
(S/2017/507 ،14 يف 13 الفعةاتل، املةفق) . 

 S/2016/10/Add.2 يف S/2016/10/Add.1 املثتتتتتتال: ستتتتتت يل مدتتتتتتى انظتتتتتتة (56) 
 . S/2017/10/Add.22 يف S/2017/10/Add.1 يف

 (57) S/2016/10/Add.5 ،53 ال ود . 

، العائمتة يف ال وتد م عتاء   د هتا فرباية/ش اط هناية يتجايفز   مومد يف
. أختتتتتةى ستتتتتوة ملتتتتتدة العائمتتتتتة يف متتتتتدرجا احلالتتتتتة ذتتتتت ي يف ال وتتتتتد يفيظتتتتتل
 ال يتتتتال يرتتت ، العائمتتتة يف ال وتتتتد م عتتتاء معتتتو ايفلتتتتة أي   دتتتب مل يفمتتتا

 حتت ف مىل ال تتام ذلتك متت  متتارس/آذار يف يصتدر التت ي األيفل املتوجل
 .(58)ال ود ذلك

  متتتتت  11 لدمتتتتتااة يفيففعتتتتتا، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 اجملدتتس يفاصتل، الصتدة ذا َ  التةئيس يفمت كة َ  املؤنتت  التداخدي الوظتام

 لتحديد سوة كل  داية يف املوجل ال يال است ةات يف املتمثدة املمارسة
 مت ، 2016 متام يفيف.  وتوا أي يف نظتةي أهنتى ند اجملدس كال مذا ما

 كتتتتتتتانول يف لدحتتتتتتت ف مةضتتتتتتتة أهنتتتتتتتا ُحتتتتتتتدن ا التتتتتتتيت 16 التتتتتتتت ال وتتتتتتتوا  تتتتتتتني
 -  يمتتتتتور يف احلالتتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتتد ستتتتتوى ُجتتتتت ف مل، يوتتتتتاية/الثتتتتتام
 األختةى 15 التت ال وتوا مدى يفأُ عي مارس /آذار يف ذلك يفمت، “ليريت
، 2017 متام يفيف. (59)األمعتاء التديفل قدتب مدى  واء مضافية لسوة
 امل وتتتول ال وتتتد ذلتتتك يف مبتتتا، لدحتتت ف مةضتتتة  وصتتتفت  وتتتدا 16 ُحتتتدن ا

 مةضتتتتتتة ال وتتتتتتوا  دتتتتتتك يفأصتتتتت حت، “يفالكويتتتتتتت ال تتتتتتةاق  تتتتتتني احلالتتتتتة”
 العائمتتتتتتة يف مدرجتتتتتتة كدهتتتتتتا ظدتتتتتتت لكتتتتتت ، الستتتتتتوة  دتتتتتتك يف لدحتتتتتت ف

 .(60)(8 اجلديفل )انظة
 مدتى م ةيفضتا  وتدا 68 كتال،  ا ستت ةات نيتد الفرتة يفخالل 

 .(61)2017 يف 2016 ال امني كال يف اجملدس
__________ 

 (58) S/2010/507 ،يف  54 يف 53 الفعتتتتتةاتل، املةفتتتتتق S/2017/507 ،املةفتتتتتق ،
 . 16 يف 15 الفعةاتل

 . S/2016/10/Add.10 يف S/2016/10 انظة: (59) 
 . S/2017/10/Add.9 يف S/2017/10 انظة: (60) 
 . S/2017/10/Add.9 يف S/2016/10/Add.10 انظة: (61) 

 
 8 اجلديفل
 2017-2016، املوجز البيان من حذفها املقرتح البنود

 مةة يفآلخة مةة أليفل فيت الوظة اتريت ال ود
 حت فها املعترتح ال ووا
 2016 مما يف

 /آذار يف احلالة
 2016 مارس

ال ووا املعترتح حت فها 
 2017يف مام 

 /آذار يف احلالتتة
 2017 مارس

  1948 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 6 ال اكستانية اهلودية املسالة      
 1965 نوفمرب/الثام  رةي  5

 أُ عي ● أُ عي ●

  1948 ستتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 16 أابا حيدر مسالة
 1949 مايو/أاير 24

 أُ عي● أُ عي●

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2016/10/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2016/10/Add.2
https://undocs.org/ar/S/2017/10/Add.1
https://undocs.org/ar/S/2017/10/Add.22
https://undocs.org/ar/S/2016/10/Add.5
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2016/10
https://undocs.org/ar/S/2016/10/Add.10
https://undocs.org/ar/S/2017/10
https://undocs.org/ar/S/2017/10/Add.9
https://undocs.org/ar/S/2016/10/Add.10
https://undocs.org/ar/S/2017/10/Add.9
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 مةة يفآلخة مةة أليفل فيت الوظة اتريت ال ود
 حت فها املعترتح ال ووا
 2016 مما يف

 /آذار يف احلالة
 2016 مارس

ال ووا املعترتح حت فها 
 2017يف مام 

 /آذار يف احلالتتة
 2017 مارس

 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط 20 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة      
 ال تتتتتتام األمتتتتتتني مىل موجهتتتتتتة 1958

 السواال اثل م 

  1958 فربايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط 21
 1958 فرباية/ش اط 21

 أُ عي● أُ عي●

 يوليتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتوز 11 مؤرختتتتتتتتتة رستتتتتتتتتالة
 جمدتتتتتس رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 1960
 كواب خارجية يفزية م  األم 

  1960 يوليت/اوز 18
 1961 يواية/الثام كانول 5

 أُ عي● أُ عي●

 /األيفل كتتتتتانول 31 مؤرختتتتتة رستتتتتالة
 رئتتيس مىل موجهتتة 1960 ايستتمرب
 خارجيتتتتتتة يفزيتتتتتتة متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس
 كواب

  1961 يواية/الثام كانول 4
 1961 يواية/الثام كانول 5

 أُ عي● أُ عي●

 - اهلوديتتتتتتتة العتتتتتتتارة شتتتتتتت ت يف احلالتتتتتتتة
 ال اكستانية

  1971 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 4
 1971 ايسمرب/األيفل كانول 27

 أُ عي● أُ عي●

 /األيفل كتتتتتتتتانول 3 مؤرختتتتتتتتة رستتتتتتتتالة
 رئتتيس مىل موجهتتة 1971 ايستتمرب
 التتدائمني املمثدتتني متت  األمتت  جمدتتس

 الدي يتتتتة ال ة يتتتتة يفاجلمهوريتتتتة لدجلائتتتتة
 الرت  ية الدميعةاقيتة التيم  يفمجهورية
 املتحدة األمم لدى يفال ةاق

  1971 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 9
 1971 ايسمرب/األيفل نولكا 9

 أُ عي● أُ عي●

  1973 س تمرب/أيدول 17 كواب م  معدمة شكوى
 1973 س تمرب/أيدول 18

 أُ عي● أُ عي●

  1980 س تمرب/أيدول 26 يفال ةاق ميةال  ني احلالة
 1991 يواية/الثام كانول 31

 أُ عي● أُ عي●

 /األيفل  رتتتتتتتتةي  1 مؤرختتتتتتتتة رستتتتتتتتالة
 رئتتتتيس مىل موجهتتتتة 1985 أكتتتتتو ة
 التتتتتتدائم املمثتتتتتتل متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس
 املتحدة األمم لدى لتونس

  1985 أكتو ة/األيفل  رةي  2
 1985 أكتو ة/األيفل  رةي  4

 أُ عي● أُ عي●

 أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتال 19 مؤرختتتتتتة رستتتتتتالة
 جمدتتتتتس رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 1988
 لتتتتتتونس التتتتتدائم املمثتتتتتل متتتتت  األمتتتتت 
 املتحدة األمم لدى

  1988 أ ةيل/نيسال 21
 1988 أ ةيل/لنيسا 25

 أُ عي● أُ عي●

شتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  2رستتتتتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتتتتتة 
موجهتتتتتتتة مىل رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس  1990

األمتت  متت  املمثتتل التتدائم لكتتواب لتتدى 
 األمم املتحدة

  1990 فرباية/ش اط 9
 1990 فرباية/ش اط 9

 أُ عي● أُ عي●
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 مةة يفآلخة مةة أليفل فيت الوظة اتريت ال ود
 حت فها املعترتح ال ووا
 2016 مما يف

 /آذار يف احلالة
 2016 مارس

ال ووا املعترتح حت فها 
 2017يف مام 

 /آذار يف احلالتتة
 2017 مارس

  1990 أغس س/آب 2 يفالكويت ال ةاق  ني احلالة      
 2013 يونيت/حليةال 27

 يأُ ع● 

  1992 أكتو ة/األيفل  رةي  8 جورجيا يف احلالة
 2009 يونيت/حليةال 15

 أُ عي● أُ عي●

 األمتتتتم مفتتتتوت متتتت  معدمتتتتة محاقتتتتة
 الالجئني لرؤيفل السامي املتحدة

  2000 نوفمرب/الثام  رةي  10
 2009 يواية/الثام كانول 8

 أُ عي● أُ عي●

  2006 س تمرب/أيدول 15 ميامنار يف احلالة
 2009 يوليت/اوز 13

 أُ عي● أُ عي●

  1975كتتانول األيفل/ايستتمرب   15 ليريت -  يمور يف احلالة
 2012كانول األيفل/ايسمرب   19

  ُح ف●

  
 ال ووا اليت يُوظة فيها يف جدسات جمدس األم  
 الفتتترتة ختتتالل اجملدتتتس مدتتتى م ةيفضتتتا  وتتتدا 68 ظتتتل حتتتني يف 

 متتتام يف  وتتتدا 49 يف جدستتتا ت ختتتالل اجملدتتتس نظتتتة، ا ستتتت ةات نيتتتد
 نُظتة اليت 49 الت ال ووا  ني يفم . 2017 مام يف  ودا 52 يف 2016

   وتوا يتصتل  وتدا 26 كتال،  2016 متام يف اجملدس جدسات يف فيها
   وتتتتتتوا يتصتتتتتتل  وتتتتتتدا 23 يف، منديميتتتتتتة يف  وتتتتتتوا م يوتتتتتتة   دتتتتتتدال خاصتتتتتتة

 يف فيهتتا نُظتتة التتيت 52 التتت ال وتتوا  تتني يفمتت . أختتةى يفمستتائل مواضتتي ية
 يف  وتوا م يوتة   دتدال خاصتة   وتوا يتصتل  وتدا 27 كتال،  2017 مام

 يفيعتتتدنم. أختتةى يفمستتتائل مواضتتي ية   وتتتوا يتصتتل  وتتتدا 25 يف، منديميتتة
 الةمسيتتتتتة اجلدستتتتتات يف حُبثتتتتتت التتتتتيت ال وتتتتتوا متتتتت  مامتتتتتة حملتتتتتة 9 اجلتتتتديفل
 .ا ست ةات نيد الفرتة خالل لدمجدس

 
 

 9 اجلديفل
 2017-2016، الرمسية اجللسات يف فيها ُنظر اليت األعمال جدول بنود

 ال ود
 السوة

2016 2017 
   احلاالت اخلاصة ببلدان معينة واحلاالت اإلقليمية   

   أفريقيا
 ● ● أفةيعيا يفسط مو عة
 ● ● أفةيعيا يف يفاألم  السالم
 ● ● أفةيعيا غةب يف السالم  وقيد
 ● ●  وريفندي يف احلالة
 ● ● الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة
 ● ● ايفوار كوت يف احلالة
 ● ● الدميعةاقية الكونغو جبمهورية املت دعة احلالة
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 ال ود
 السوة

2016 2017 
 ● ● الكربى ال ح ات مو عة يف احلالة   

 ● ●  يسايف - غيويا يف احلالة
 ● ● ليرباي يف احلالة
 ● ● لي يا يف لةاحلا

 ● ● مايل يف احلالة
 ● ● الصومال يف احلالة

   األمريكتان
 متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 يوتتاية/الثتتام كتتانول 19 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال
 ● ● (S/2016/53) املتحدة األمم لدى لكولوم يا الدائمة املمثدة
 ● ● هباييت املت دعة املسالة
   آسيا
 ● ● أفغانستال يف احلالة
 ● ● الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية يف احلالة
 ●  ميامنار يف احلالة
   أورواب
 ● ● يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة
 ● ● نربص يف احلالة

مىل رئيستتة جمدتتس األمتتت  متت  املمثتتل التتدائم أليفكةانيتتتا لتتدى األمتتم املتحتتتدة  موجهتتتة 2014شتت اط/فرباية  28رستتالة مؤرختتة 
(S/2014/136) ● ● 

 (1999) 1239يف  (1998) 1203يف  (1998) 1199يف  (1998) 1160نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ● ● (1999) 1244 يف

   الشرق األوسط
 ● ● ابل ةاق املت دعة احلالة
 ● ● األيفسط الرةق يف احلالة
 ● ● فدس ني نعية ذلك يف مبا، األيفسط الرةق يف احلالة
 بندا 27 بندا 26 بلدان معينة واحلاالت اإلقليميةاجملمو ، احلاالت اخلاصة ب 

   مسائل مواضيعية ومسائل أخرى
 ● ● أيفريفاب يف يفالت ايفل األم  ملوظمة احلايل الةئيس يعدنمها محاقة

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/2014/136
https://undocs.org/ar/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
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 ال ود
 السوة

2016 2017 
 ● ● الديفلية ال دل حمكمة رئيس يعدنمها محاقة   

 ● ● األم  جملدس التا  ة الفةمية اهليئات رؤساء مهايعدن  محاقات
 ●  ال وارأل حا ت يف اإلغاثة يفموسق اإلنسانية لدرؤيفل ال ام األمني يفكيل يعدنمها محاقة
 ●  الالجئني لرؤيفل السامي املتحدة األمم مفوت م  معدمة محاقة

 ● ● املسدح يفالولاع األقفال
 ● ● الديفليني يفاألم  السالم صول مدى اإلنديمية يفايفل اإلنديمية اتيفاملوظم املتحدة األمم  ني الت ايفل
 ●  الديفلية ال دل حمكمة يف أمعاء مخسة انتداب
 ● ● ابجللاءات  تصل مامة مسائل
 يف ار ك تتت التتيت التتديفيل اإلنستتام لدعتتانول اجلستتيمة ا نتهاكتتات متت  املستتؤيفلني األشتتداص حملاكمتتة الديفليتتة احملكمتتة
  ● 1991 مام مو  السا عة فيايوغوسال منديم

 ا نتهاكتتتات متتت  ذلتتتك يفغتتت  اجلماميتتتة اإلاباة أممتتتال متتت  املستتتؤيفلني األشتتتداص حملاكمتتتة الديفليتتتة اجلوائيتتتة احملكمتتتة
 اجلماميتة اإلاباة أممال م  املسؤيفلني الةيفانديني يفاملواقوني ريفاندا منديم يف املة ك ة اإلنسام الديفيل لدعانول اجلسيمة
 /األيفل كتتتتتانول 31 يف يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 1  تتتتتني اجملتتتتتايفرة التتتتتديفل أراضتتتتتي يف املماثدتتتتتة نتهاكتتتتتاتا  متتتتت  يفغ ذتتتتتا
 ● ● 1994 ايسمرب
 ● ●الديفليني يفاألم  السالم صول

 الثتتام املةفتتتق متت  يفابء ألتتف اجلتتلأي  احكتتام ممتتال شتتةقة يفأفتتةاا  عتتوات املستتا ة ال دتتدال متتع األمتت  جمدتتس اجتمتتاع
 ● ● (2001) 1353 لدعةار
 ● ● ا نترار مدم
 ● ● الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية/ا نترار مدم
 ● ● الرامل الدمار أسدحة انترار مدم
  ● الولاع انتهاء   د السالم  واء
 ● ● )أ(مديت يفاحلفاظ السالم  واء
 ● ● املسدحة ولاماتال يف املدنيني محاية

  ● املتحدة لامم ال ام األمني  ت يني التوصية
 ● ● األم  جمدس   ثة

 ●  الصغ ة األسدحة
 ●  الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 ● ● اإلرذا ية األممال جةاء م  الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
  ● يف يتت املوتهية ال ام األمني  كةمي

https://undocs.org/ar/S/RES/1353%20(2001)
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 ال ود
 السوة

2016 2017 
 ● ● السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات   
 ● ● يفاألم  يفالسالم املةأة
 بندا 23 بندا 22 اجملمو ، املسائل املواضيعية 

   املسائل األخرى
 ●  ال امة اجلم ية مىل املعدم األم  جمدس  عةية مرةيفع يف الوظة
 ● ● (S/2010/507) األم  جمدس رئيس م كةة  وفي 
 بندان بند واحد اجملمو ، املسائل األخرى 
 بندا 52 بندا 49 جممو  عدد البنود املناقشة لكل سنة 
 

 يف ستُيوظة أنتت مدتى أمعتائت  تني جتةت اتمرتايفر  معتب اجملدتس ا فتق، 2016 يونيتت/حليتةال 21 املؤرختة األمت  جمدتس رئتيس مت كةة يف امل تنين  الوحو مدى )أ( 
. 2016 يونيتتت/حليتتةال 22 مت  امت تتارا“ مديتت يفاحلفتتاظ الستالم  وتتاء” امل وتول ال وتتد مقتتار يف الوتلاع انتهتتاء   تد الستتالم يف وتاء الستتالم   وتاء املت دعتتة املستائل
 “.الولاع انتهاء   د السالم  واء” امل وول ال ود مقار يف املسائل ذ ي  رال السا ق يف اجملدس  وايفلت ما اجلديد ال ود ضم  يفسُيدرَل

  
 املناقشات املتعلقة جبدول األعمال - جيم

  رتتتتتال املوانرتتتتتات جتتتتتةت، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
   دتتتتتتدال اخلاصتتتتتتة ال وتتتتتتوا ستتتتتتياق يف أساستتتتتتا اجملدتتتتتتس أممتتتتتتال جتتتتتتديفل

  وتتتايفل يفيف تتت ة األممتتتال جتتتديفل  نتتتةار يت دتتتق يففيمتتتا م يوتتتة موتتتاقق أيف
 .(3 يف 2 احلالتني )انظة الةمسية اجلدسات يف لد ووا اجملدس

 
 2 احلالة 
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة 
 /األيفل كتتانول 1 مؤرختتة رستتالة اجملدتتس مدتتى م ةيفضتتا كتتال 
 مستتت انيا ياثدتتت متتت  األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس مىل موجهتتتة 2016 ايستتتمرب

 يفنيوزيدوتتتتتتدا املتحتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتة يفمتتتتتاليلاي يففةنستتتتتتا يفأيفكةانيتتتتتا يفأيفريفغتتتتتواي
 9 يف 7830 اجلدستتة اجملدتتس يفمعتتد، (62)يفاليتتاابل املتحتتدة يفالتتو ايت
 يف احلالتتتتتتة” امل وتتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتتار يف 2016 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول
 أممتتتتتال جتتتتتديفل منتتتتةار يفن تتتتتل“. الدميعةاقيتتتتتة الرتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتة
 يف اإلنستال حعتوق حلالتة اجملدتس موانرتة الصتني اثل مارت، اجلدسة

 حمفتتتتال لتتتتيس اجملدتتتتس أل مؤكتتتتدا، الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة
__________ 

 (62) S/2016/1034 .اجملدتس مدتى امل ةيفضة املسائل نائمة يف ال ود ذ ا أُارل 
، الثتتام اجلتتلء، 2015-2014املةجتتع، املدحتتق  انظتتة:  2014 متتام يف

 2014 متتاَمي يف ُمعتدت التيت اجلدستات مدتتى يفلالقتالع. الثتام العستم
 . S/PV.7575 يف S/PV.7353 انظة:، 2015 يف

 ذتتت ي مثتتتل  ستتتييس” متتت   ذيتتتك، اإلنستتتال حعتتتوق مستتتائل ملوانرتتتة
 يفأمتتتةب، أيعتتا أنغتتو  اثتتل مونتتتف املونتتف ذتت ا يفكتتال. (63)“املستتائل

 اثدتة يفنالتت. (64)الصني اثل  ت اىلأ ال ي لد يال الكامل  ييدي م 
 مجهوريتتتة نظتتتام ية ك هتتتا التتتيت“ الفظتتتائع أنتتتواع” مل املتحتتتدة التتتو ايت
. ا ستتتتتتعةار زملمتتتتتة مىل  تتتتتؤاي    ي تهتتتتتا الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي

 التربامج جتةاء التديفليني يفاألمت  الستدم يتهتدا الت ي اخل ة مىل يفأشارت
 مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة أل أكتتتتدتيف ، التستتتتيارية العتتتت ائف يف تتتتةامج الوويفيتتتتة
 مدتتتى امل ةيفضتتتة املستتتائل نائمتتتة يف مدرجتتتة الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي
 التتتتيت األستتتت اب أل اليتتتتاابل اثتتتتل يفرأى. (65)“ وتمتتتتي” حيتتتتث اجملدتتتتس
 الرت  ية كتوراي مجهوريتة يف احلالتة  رتال جدستة معد مىل اجملدس  دمو

 مدمتوس حتست  أي لجد مل أنت مىل ابلوظة، نائمة  لال   الدميعةاقية
 التتيت التحعيتتق جلوتتة نرتتة موتت  ال دتتد ذلتتك يف اإلنستتال حعتتوق حالتتة يف

 مىل يفابلوظتتة، 2014 متتام يف  عةيةذتتا اإلنستتال حعتتوق جمدتتس أنرتتاذا
 التديفليني يفاألمت  الستالم يفصول املو عة مدى لالستعةار امللملمة اآلاثر
 رايكتو  مجهوريتة سد ات  ة ك ها اليت اإلنسال حعوق انتهاكات  ف ل

__________ 

 (63) S/PV.7830 ،2 الصفحة . 
 . 3 الصفحة، نفست املةجع (64) 
 . 3 الصفحة، نفست املةجع (65) 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2016/1034
https://undocs.org/ar/S/PV.7353
https://undocs.org/ar/S/PV.7575
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
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 جتتتتتديفل أُنتتتتتةن ، املوانرتتتتتة  دتتتتتك أمعتتتتتاب يفيف. (66)الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية
 امتوتتتتاع متتتتع، أصتتتتوات 5 معا تتتتل أصتتتتوات 9  تاييتتتتد املؤنتتتتت األممتتتتال
   تتتتد الةيفستتتتي ا حتتتتتاا اثتتتتل يف كدتتتتم. (67)التصتتتتويت متتتت  يفاحتتتتد معتتتتو

 حعتتوق مستتائل مارال متتارت متتا كثت ا  دتتدي يففتتد مل فعتتال، التصتويت
 املستتائل  دتتك أل ي تعتتد منتتت يفنتتال. دتتساجمل أممتتال جتتديفل يف اإلنستتال

 اهليئتات يف موانرتتها يفيو غتي، اجملدتس اختصتاص ن تاق ضتم   عتع  
  رتكنل التيت املستائل مدى يةكل أل يو غي اجملدس أل يفرأى. املتدصصة

 أممتال جتديفل“ مثعتال” يفأل، التديفليني يفاألمت  لدستدم حعيعيتا هتديدا
 يعت ف حتمتا اصتا تاختص ن تاق ضتم   عتع   التيت ابملسائل اجملدس
 فوتليفيال مجهوريتة اثتل يفأضتاف. (68)ممدتت ف اليتة يفيعتوت يفنو تت  ةكيلي

 التيت املسائل يف“ املتلايد  اجملدس   دخل”   نين  امل اارة أل ال وليفارية
 .(69)احملداة اختصاصا ت م  ختةل

 م ةيفضتتا كتتال يفمذ، 2017 ايستتمرب/األيفل كتتانول 11 يفيف 
 موجهتتة 2017 ايستتمرب/األيفل كتتانول 1 مؤرختتة رستتالة اجملدتتس مدتتى
 يفمي اليتتتتتتا يفأيفكةانيتتتتتتا أيفريفغتتتتتتواي اثدتتتتتتي متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس مىل
 املتحتتتتتتدة يفالتتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتة يففةنستتتتتتا يفالستتتتتتويد لستتتتتتوغاليفا

 كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد ملوانرتتة اجتمتتع ،(70)يفاليتتاابل
، 2016 متتتتتتام يف لدحالتتتتتتة ااثدتتتتتتة حالتتتتتتة يفيف“. الدميعةاقيتتتتتتة الرتتتتتت  ية
 قُتتتةح، (71)املتحتتتدة يفالتتتو ايت الصتتتني اتتتثال هبمتتتا أاىل  يتتتانني يفمعتتتب
 معا تتتل أصتتتوات 10  تاييتتتد يفأُنتتتةن  لدتصتتتويت املؤنتتتت األممتتتال جتتتديفل

 مجيتتتتتع يفأكتتتتتد. (72)التصتتتتتويت متتتتت  معتتتتتوي  امتوتتتتتاع متتتتتع، أصتتتتتوات 3
__________ 

 . 3 الصفحة، نفست املةجع (66) 
 املتحتتدة يفاملمدكتتة لاييفمتتالي يففةنستتا يفأيفكةانيتتا يفأيفريفغتتواي مستت انيا :املؤيتتديفل (67) 

 الةيفستتتتتي ا حتتتتتتاا :امل ارضتتتتتول يفاليتتتتتاابل  املتحتتتتتدة يفالتتتتتو ايت يفنيوزيدوتتتتتدا
 :املمتو تتتتول يفمصتتتتة  ال وليفاريتتتتة( - )مجهوريتتتتة يففوتتتتليفيال يفالصتتتتني يفأنغتتتتو 
 . السوغال

 (68) S/PV.7830 ،4 الصفحة . 
 . 4 الصفحة، نفست املةجع (69) 
 (70)  S/2017/1006. 
 (71) S/PV.8130 ،2 الصفحة . 
 يففةنستتتتتتتا يفالستتتتتتويد يفالستتتتتتتوغال يفمي اليتتتتتتا يفأيفكةانيتتتتتتتا أيفريفغتتتتتتواي :املؤيتتتتتتديفل (72) 

 :امل ارضتتول يفاليتتاابل  املتحتتدة و ايتيفالتت املتحتتدة يفاملمدكتتة يفكازاخستتتال
 :املمتو تتتول يفالصتتتني  العوميتتتات املت تتتداة  وليفيتتتا يفايفلتتتة الةيفستتتي ا حتتتتاا
 . يفمصة مثيو يا

 اثتل يف كدتم. (73)املستالة ذ ي  رال موانفهم جمداا الدائمني األمعاء
 التتتديفيل احملفتتتل” لتتتيس اجملدتتتس أل جمتتتداا فاكتتتد، التصتتتويت   تتتد مصتتتة

 يف اإلنستتتال حعتتتوق اعأيفضتتت أيف الداخديتتتة األيفضتتتاع لتوتتتايفل“ املواستتتب
 أيف اجلماميتتتة اإلاباة مثتتتل اممتتتال يت دتتتق األمتتتة كتتتال مذا م ن ، ال دتتتدال
 يفاألمتتتتتتتت  الستتتتتتتتالم مدتتتتتتتتى م اشتتتتتتتتةة يتتتتتتتتؤثة  رتتتتتتتتكل، ال ةنتتتتتتتتي الت هتتتتتتتت 
 أل العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا ايفلتتة اثتتل أكتتد، يفابملثتتل. (74)التتديفليني
 ليةاملستتتؤيف  أل مدتتتى فيهتتتا لتتت س    صتتتورة يتتتو  املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق
 املسائل يفأل، الديفليني يفاألم  السالم صول ذي األم  جملدس الةئيسية
 يفيف. (75)اجملدتتس اختصتتاص ضتتم   تتدخل   اإلنستتال حبعتتوق املت دعتتة
 حعتتتوق انتهاكتتتات  تتتني الوثيعتتتة الصتتتدة أيفريفغتتتواي اثتتتل أكتتتد، املعا تتتل

 مىل الولامتتتتات  دتتتتك حتتتتتونل يفكيفيتتتتة الولامتتتتات يف تتتت ة يف صتتتتامد اإلنستتتتال
 يو غي منت الياابل اثل يفنال  (76)الديفليني يفاألم  السالم هتدا أخ ار

 مل مي اليتتتتا اثتتتتل يفنتتتال. (77)احلالتتتتة ذتتتت ي  وتتتايفل يواصتتتتل أل لدمجدتتتس
 مدتتتتى يفموان هتتتا اإلنستتتتال حعتتتوق انتهاكتتتتات  تتتني“ الوثيتتتتق ا ر  تتتاط”

 املستتتتالة يفمل، منكتتتتاري ميكتتتت    أمتتتتة التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول
 نظتتة أيفكةانيتتا اثتتل يفأينتتد األمتت   جمدتتس ةيف يتت ن تتاق ضتتم  اامتتا  وتتدرل
 املوهجيتتتتتتة اجلستتتتتتيمة ا نتهاكتتتتتتات” أل مؤكتتتتتتدا، املوضتتتتتتوع يف اجملدتتتتتتس

 مىل يفمشتارة يفاضتح م كتة منت ار مبثا ة ذي“ اإلنسال حلعوق يفاملتواصدة
 اجملدتس يتحمنتل الدت ي ، التديفليني يفاألمت  لدسالم حعيعي هتديد يفجوا

 .(78)صوهنما م  الةئيسية املسؤيفلية
 

 3 احلالة 
 1199 و (1998ل 1160 األمن جملس قرارات 
 (1999ل 1239 و (1998ل 1203 و (1998ل
 (1999ل 1244 و
 امل وتتتول ال وتتتد اجملدتتتس  وتتتايفل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 (1998) 1199 يف (1998) 1160 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتتتةارات”
“ (1999) 1244 يف (1999) 1239 يف (1998) 1203 يف

__________ 

 (73) S/PV.8130 ،الةيفستتتتي(  )ا حتتتتتاا 3 يفالصتتتتفحة )الصتتتتني(  2 الصتتتتفحة 
 15-13 يفالصتتتتفحات املتحتتتدة(  )التتتتو ايت 13 مىل 11 يفالصتتتفحات

 . املتحدة( )املمدكة 18 يف 17 يفالصفحتال )فةنسا( 
 . 4 الصفحة، نفست املةجع (74) 
 . 5 الصفحة، نفست املةجع (75) 
 . 20 الصفحة، نفست املةجع (76) 
 . )الياابل( 24 الصفحة، نفست املةجع (77) 
 )أيفكةانيا(.  19يف  18)مي اليا(  يفالصفحتال  21املةجع نفست، الصفحة  (78) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/2017/1006
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
https://undocs.org/ar/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1160%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1199%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1203%20(1998)
https://undocs.org/ar/S/RES/1239%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
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  رتتتال اآلراء األمعتتتاء التتتديفل يف  االتتتت، كوستتتوفو يف ابحلالتتتة املت دعتتتة
 جدستتتتتتتات يف موانرتتتتتتتها يفيف تتتتتتت ة املستتتتتتالة ذتتتتتتت ي  رتتتتتتال املت تتتتتتتع التتتتتتوهج
 م ظتتم يف موانفهتتا  كيتتد األمعتتاء التتديفل  دتتك يفأمتتاات. (79)اجملدتتس

 . ودال ذ ا فيها حُبث اليت اجلدسات
 أغستتتتتتتتتتتتتتت س/آب 25 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 7760 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 
 يف املستالة مارال مىل حاجة   أل املتحدة املمدكة اثل ذكة، 2016
 أل لدمجدتتس يو غتي منتت وتتدانيوزيد اثدتة يفنالتت اجملدتتس  أممتال جتديفل
 متتع، ال وتتد هلتت ا  وايفلتتت كيفيتتة حيتتال مةيفنتتة أكثتتة هنتتج امتمتتاا يف يوظتتة
 .(80)مديت امل ةيفضة محلاحا األكثة األخةى ال ديدة املسائل مةاماة

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  16 يف امل عتتتتواة 7811 اجلدستتتتة يفيف 
 ذتتتتت ي  رتتتتتال  دتتتتتدذا مونتتتتتف جمتتتتتداا نيوزيدوتتتتتدا اثدتتتتتة أكتتتتتدت، 2016

 اجملدتتتتتس جدستتتتتات  تتتتتوا ة خفتتتتتض مىل متتتتتاليلاي اثدتتتتتة يفامتتتتتت ملستتتتتالة ا
 .(81)ال ود ذ ا مقار يف امل عواة

، 2017 فربايتتة/شتت اط 27 يف امل عتتواة 7891 اجلدستتة يفيف 
 صتتة يا  تتني التتتو ة  صتتامد متت  العدتتق متت  املتحتتدة املمدكتتة اثتتل أمتتةب

__________ 

  S/PV.7760  S/PV.7811  S/PV.7891 املثتتتتتتال: ستتتتتت يل مدتتتتتتى، انظتتتتتتة (79) 
S/PV.7940  S/PV.8025  S/PV.8100 . 

 (80) S/PV.7760 وزيدودا(. )ني 28)املمدكة املتحدة(  يفالصفحة  17، الصفحة 
 (81) S/PV.7811 ،22 الصفحة   )ماليلاي( 31 يفالصفحة )نيوزيدودا( . 

 نتائال، التعتارية يفمدا اجلدسات مدا ختفيض مىل اما لكوت، يفكوسوفو
 كتل معتد ختالل مت  املو عتة يف العائمتة التو ةات يف يسهم اجملدس مل

 أل كازاخستتتتتال اثتتتتل أكتتتتد، أختتتتةى جهتتتتة يفمتتتت . (82)اجلدستتتتات ذتتتت ي
 املتواصتتتتتل اجملدتتتتتس اذتمتتتتتام مىل حتتتتتتتال زالتتتتتت متتتتتا كوستتتتتوفو يف احلالتتتتتة

 اثتتتتل يفستتتتدنط األممتتتتال  جتتتتديفل متتتت  ابستتتتتمةار متتتتدرجا  وتتتتدا  وصتتتتفها
، لدمجدتتس موتظمتتة فصتتدية جتمامتتاتا معتتد أ يتتة مدتتى العتتوء صتتة يا
 .(83)ال ود ذ ا ملوانرة،  تغ    فرتات مدى

، 2017 متتتتتتتايو/أاير 16 يف امل عتتتتتتتواة 7940 اجلدستتتتتتتة يفيف 
  ختتة اجملدتتس أل، ال تتام األمتتني  عةيتتة مىل ابإلشتتارة، اليتتاابل اثتتل أكتتد
 موتتتتتت  نائمتتتتتتة ظدتتتتتتت التتتتتتيت اإلحاقتتتتتتات  عتتتتتتدمي ايفرة   تتتتتتديل يف كثتتتتتت ا
 متتتتتتتتتت  أكثتتتتتتتتتتة” ستتتتتتتتتتتكول ستتتتتتتتتتووية نصتتتتتتتتتتف ايفرة يفأل، 1999 متتتتتتتتتتام
 ذلتتتك مىل أيعتتتا ابإلشتتتارة، املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل يفنتتتال. (84)“كافيتتتة
 يفذلتتتتتك، نستتتتت يا ذاائتتتتتة كانتتتتتت ابلتعةيتتتتتة املرتتتتتمولة الفتتتتترتة مل، التعةيتتتتتة

 .(85)األخ ة اجلدسة   د السةمة هب ي اجملدس اذتمام يستدمي  
__________ 

 (82) S/PV.7891 ،23 يف 22 الصفحتال . 
 . )صة يا( 5 ةيفالصفح )كازاخستال(  23 الصفحة، نفست املةجع (83) 
 (84) S/PV.7940 ،24 الصفحة . 
 . 26 الصفحة، نفست املةجع (85) 

  
 التفويض وواثئق التمثيل - اثلثا

 مالحظة 
 أمعتائت  تمثيتل املت دعتة اجملدتس اارستة الثالتث العستم يغ تي 
 الوظتتتام متتت  17 مىل 13 متتت  ابملتتتواا  تصتتتل يفذتتتي،  فويعتتتهم يفيفاثئتتتق
 .املؤنت الداخدي

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  13 املااة 
 اجتمامتتتات يف ميثدتتتت األمتتت  جمدتتتس أمعتتتاء متتت  معتتتو كتتتل 

 أي  فتويض يفاثئتق ال تام األمتني مىل يف ةستل. م تمد اثل األم  دسجم
   مبتتتا األمتتت  جمدتتتس يف مع تتتدي يرتتتغل أل ن تتتل األمتتت  جمدتتتس يف اثتتتل
 رئتتتيس ممتتتا التفتتتويض يفاثئتتتق يفيصتتتدر. ستتتامة يفمرتتتةي  أر تتتع متتت  يعتتتل

 لتتتةئيس يفجتتتق. خارجيتهتتتا يفزيتتتة يفممتتتا امل ويتتتة احلكومتتتة رئتتتيس أيف الديفلتتتة
 ا شترتاك خارجيتهتا لتوزية أيف األم  دسجم يف معو ايفلة كل حكومة

 . فويض يفاثئق  عدمي ايفل األم  جمدس اجتمامات يف

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  14 املااة 
 يف معتتتوا ليستتتت املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتو ايفلتتتة كتتتل مدتتتى 

 اميتتت مذا، املتحتتدة األمتتم يف معتتوا ليستتت ايفلتتة يفكتتل األمتت  جمدتتس
  عتدم أل، األمت  جمدتس جدستات م  أكثة أيف جدسة يف ا شرتاك مىل

  فتويض يفاثئق يف ةَسل. الغةت هل ا   يوت ال ي لدممثل  فويض يفاثئق
 ن تتل ستامة يفمرتتةي  أر تع متت  يعتل   مبتتا ال تام األمتتني مىل املمثتل ذت ا
 .حعورذا مىل يدمى جدسة أيفل
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  15 املااة 
 األمت  جمدس يف املمثدني  فويض يفاثئق ال ام األمني يفح  

 األمتتتتت  جمدتتتتس مىل  عةيتتتتتةا يفيعتتتتدم، 14 لدمتتتتتااة يففعتتتتا ي تتتتتني اثتتتتل يفأي
 .إلنةارذا
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 املؤنت  الداخدي الوظام  م  16 املااة 
 يففعتا األمت  جمدتس يف اثل أي  فويض يفاثئق منةار يتم ريثما 

 يتمتتع مبتا متمت ا مؤنتة  صورة مع دي املمثل ذلك يرغل، 15 لدمااة
 .حعوق م  لاآلخةيف  املمثدول  ت
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  17 املااة  
 يف امرتاضتتا  فويعتتت يفاثئتتق  دعتتى األمتت  جمدتتس يف اثتتل كتتل 

 املمثدتتتول  تتتت يتمتتتتع مبتتتا متمت تتتا مع تتتدي شتتتغل يف يستتتتمة األمتتت  جمدتتتس
 .املوضوع يف األم  جمدس ي ت أل مىل حعوق م  اآلخةيفل
 الوظتام مت  13 ابملتااة يفممال، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 اثدتتتتتي  فتتتتتويض يفاثئتتتتتق ال تتتتتام األمتتتتتني مىل أُرستتتتتدت، املؤنتتتتتت التتتتتداخدي
 اجملدتتتتس مىل  عةيتتتتةي ال تتتتام األمتتتتني نتتتتدنم مث. األمتتتت  جمدتتتتس يف األمعتتتتاء

 التعتارية ذت ي يفكانتت. املؤنت  الداخدي الوظام  م  15 ابملااة ممال
، (86)اجملدتتس أمعتتاء اثيتتل يف  غيتت ات قتتةأت كدمتتا اجملدتتس مىل حتتتال

 ن تتل حتديثا املوتد تتني اجملدتس أمعتاء اثدتتي  ستمية  تتتم موتدما كت لكيف 
 يف   يتتق  فستت   رتتال موانرتتات عتتة يفمل. (87)معتتوية فتترتة كتتل  دايتتة
 نيد الفرتة خالل املؤنت  الداخدي الوظام  م  17 مىل 13 م  املواا

 .ا ست ةات
__________ 

 S/2017/102 يف S/2016/686 يف S/2016/203 املثتال: ست يل مدى انظة (86) 
 . S/2017/1044 يف

 يفنتواب املمثدتني  فتويض يفاثئتق  رال ال ام األمني  عةيَةي مدى لالقالع (87) 
 انُتد تت التيت األم  جمدس يف ءاألمعا لدديفل املوايف ني يفاملمثدني املمثدني

 S/2015/1017 انظتتتتتتتتتتة، 2018-2017 يف 2017-2016 لدفرت تتتتتتتتتتني
 . التوايل مدى، S/2016/507 يف

  
 الرائسة - رابعا

 مالحظة 
 الرتهةي ابلتتدايفل ملت دعتةا اجملدس اارسةَ  الةا ع العسم يغ ي 
 أثوتتتاء مؤنتتتتة  صتتتورة الةائستتتة متتت  التتتةئيس يفختدتتتي التتتةئيس يفايفر لدةائستتتة
 يفذتتي، ميثدتتت التت ي ابل عتتو م اشتتةة صتتدة ذات   يوهتتا مستتالة يف الوظتتة
 .املؤنت الداخدي الوظام م  20 مىل 18 م  ابملواا  ت دق

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  18 املااة 
 اهلجتتتتتتائي الرت يتتتتتتب حبستتتتتتب األمتتتتتت  جمدتتتتتتس أمعتتتتتتاء يتتتتتتتدايفل 
 . عوميي شهة لفرتة موص ت رئيس كل يفيرغل. ألمسائهم اإلنكديلي

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  19 املااة 
 متتت   تفتتتويض، يفيتتتتوىل األمتت  جمدتتتس جدستتتات التتتةئيس يتتةأس 

 .املتحدة األمم ذيئات م  ذيئة  وصفت اجملدس اثيل ،األم  جمدس
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  20 املااة 
 الةائستتتة مبستتتؤيفليات الوفتتتاء أل األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس رأى مذا 

 يف الوظتتة أثوتتاء يف اجملدتتس يتتةأس أ  موتتت يعتعتتي الصتتحيح الوجتتت مدتتى
 ي دتتم لأ ف ديتتت، ميثدتتت التت ي ابل عتتو م اشتتةة صتتدة ذات   يوهتتا مستتالة
 يف الوظتتتة لغتتتةت، الةائستتتة  تتتؤيفل احلالتتتة  دتتتك يفيف. ذاك  عتتتةاري اجملدتتتس
 اهلجتتتتائي الرت يتتتتب حبستتتتب لتتتتت التتتتتايل ال عتتتتو اثتتتتل مىل، املستتتتالة  دتتتتك

  و  تتق املتتااة ذتت ي أحكتتام أل املفهتتوم متت  يكتتول أل مدتتى، اإلنكديتتلي

  تتتتويل ابلت انتتتتب ملتتتتيهم ي دتتتتب التتتت ي  األمتتتت  جمدتتتتس يف املمثدتتتتني مدتتتتى
 لتو  يففعتا لدتةئيس التمثيديتة الصتفة مدتى املتااة ذت ي  ؤثة  يف . الةائسة
 .7 املااة يف مديها املوصوص يفاج ا ت مدى أيف، 19 املااة

 ايفر، ألتتتتف  تتتتا:، فتتتتةميني نستتتتمني متتتت  العستتتتم ذتتتت ا يتتتتتالف 
 التتتتتتداخدي الوظتتتتتتام  متتتتتت  19 يف 18 )املتتتتتتاااتل األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس

 الفترتة يفخالل. ألم ا جمدس  ةائسة املت دعة املوانرات، ابء املؤنت ( 
 20 املتتتتتتااة    يتتتتتتق  ستتتتتتتدمي حالتتتتتتة أي   تتتتتتةأ مل، ابلتعةيتتتتتتة املرتتتتتتمولة

 .املؤنت  الداخدي الوظام  م 
 
]من  19و  18دور رئيس جملس األمن لاملادنن  - ألف

  النظام الداخلي املؤقت (
 أمعتاء  دايفل، املؤنت الداخدي الوظام م  18 لدمااة يففعا 

 رائستتتتة ألمستتتتائهم اإلنكديتتتتلي اهلجتتتتائي الرت يتتتتب حبستتتتب األمتتتت  جمدتتتتس
 اجملدتتتتس جدستتتتات  تتتتةؤس مىل يفابإلضتتتتافة.  عتتتتوميي شتتتتهة ملتتتتدة اجملدتتتتس

 غت  التحايفر يفجدسات ذيئتت  كامل لدمجدس الةمسية غ  يفاملرايفرات
 ستتتتد ة حتتتتتت مهتتتتام   تتتتدة ا ضتتتت الع اجملدتتتتس رئتتتتيس يفاصتتتتل، الةمسيتتتتة
  عتتتتدمي )أ( يدتتتتي: متتتتا املهتتتتام ذتتتت ي يفمشدتتتتت. 19 لدمتتتتااة يففعتتتتا اجملدتتتتس

  رتتتتال اإلمتتتتالم يفيفستتتتائل اجملدتتتتس يف األمعتتتتاء غتتتت  لدتتتتديفل محاقتتتتات
 اثيتتتتل )ب( شتتتهة  كتتتل  دايتتتة يف لدمجدتتتتس الرتتتهةي ال متتتل  تتتة مج
 الستتتووي التعةيتتتة متتتةت ذلتتتك يف مبتتتا، ابمستتتت   يتتتا ت يفاإلا ء اجملدتتتس
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 م دومتتتات أيف  يتتتا ت  عتتتدمي )ل(  (88)ال امتتتة اجلم يتتتة مىل لدمجدتتتس
 ذيئتتتتت  كامتتتل لدمجدتتتس الةمسيتتتة غتتت  ايفراتاملرتتت معتتتب الصتتتحافة مىل
 يفيفاصتتتل. متتتا نتتت   رتتتال ا فتتتاق مىل اجملدتتتس أمعتتتاء  وصتتتل كدمتتتا أيف

  تعتتتتم   عييمتتتتات  عتتتتدمي، الوقويتتتتة  صتتتتفاهتم، اجملدتتتتس أمعتتتتاء اثدتتتتو
 التتت ي الرتتتهة ختتتالل اجملدتتتس ل متتتل الةئيستتتية اجلوانتتتب متتت  م دومتتتات

 .(89)اجملدس رائسة موهم كل فيت يتوىل
 اجملدتتتتتس رئتتتتتيس ملتتتتت كة َ  يفيففعتتتتتا، الستتتتتا عة ابملمارستتتتتة يفممتتتتتال 
 ايستتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتانول 10 يف 2010 يوليتتتتتتتتت/اتتتتتتتتوز 26 املتتتتتتتتؤرختني
 اجلم يتتة مىل لدمجدتتس الستتووي التعةيتتة متتةت ممديتتة أُم تتدت، 2015
 /اتتتتتتوز لرتتتتتتهة اجملدتتتتتتس رئتتتتتتيس متتتتتت   توستتتتتتيق 2015/2016 ال امتتتتتتة
 يف املتمثدتتتة املمارستتتة ا ن تتتاع يفاصتتتل التتت ي، (90)ل()اليتتتااب 2016 يوليتتتت
  رتتتال اآلراء لت تتتاال األمعتتتاء التتتديفل متتتع رمسيتتتة غتتت  جدستتتات معتتتد
 .2008 مام يف  دأت اارسة يفذي، السووي التعةية

 ختالل اجملدتس أمعتاء يفاصل، 2017 يف 2016 ماَمي يفيف 
 امةال  الواشئة األخ ار مىل اجملدس انت اي لفت موهم كل رائسة فرتات

   تتتتتض يفيف، التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  الستتتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت لدحتتتتتديفا يفال تتتتتا ةة
  غيتة املدرجتة املواضتي ية ال ووا مىل جديدة فةمية  ووا مضافة، األحيال

__________ 

 اجلم يتتتتة مىل يفاحتتتتد ستتتتووي  عةيتتتتة نُتتتتدن م، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل (88) 
 كتتتتتتانول 31 مىل 2015 أغستتتتتت س/آب 1 متتتتتت  الفتتتتتترتة يغ تتتتتتي ال امتتتتتتة
، مؤنتتتتا  ة ي تتتا شتتتهةا 17 املمتتتتدة الفتتترتة يفكانتتتت. 2016 ايستتتمرب/األيفل

 كتتتانول 1 متت  املستتتتع ل يف التعتتارية مجيتتتع  رتتمدها التتتيت الفتترتة يفستتتكول
 أغستتت س/آب 1 متتت   تتتد  ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 31 مىل يوتتتاية/الثتتتام
 /األيفل كتتتتتانول 10 املؤرختتتتة التتتتتةئيس متتتت كةة )انظتتتتتة يوليتتتتت/اتتتتوز 31 مىل

 يف امل عتتتتتتتتواة 8021 اجلدستتتتتتتتة يفيف. ((S/2015/944) 2015 ايستتتتتتتتمرب
 مىل عةيةي  اجملدس امتمد، (S/PV.8021 )انظة 2017 أغس س/آب 9

 أغستت س/آب لرتتهة اجملدتتس رئتتيس يفمتتةت. (A/71/2) ال امتتة اجلم يتتة
 يفالتستت ني اخلامستتة ال امتتة اجلدستتة يف ال امتتة اجلم يتتة مىل التعةيتتة )مصتتة(

 أيعتا انظتة. 2017 أغست س/آب 28 يف يفالست  ني احلاايتة ايفرهتا م 
 مت  املعدمتة يفاخلاصتة الستووية التعارية” يفايف - األيفل العسم، الةا ع اجللء

 2017 ل تتتتام اجملدتتتتس  عةيتتتتة يفنُتتتتدن م“. ال امتتتتة اجلم يتتتتة مىل األمتتتت  جمدتتتتس
(A/72/2) 2018 س تمرب/أيدول 12 يف ال امة اجلم ية مىل . 

 نائمتتتتتة  تتتتتةا. S/2017/390 يف S/2016/1119 املثتتتتتال: ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتة (89) 
 الستوويني التعةيتةي  يف ا ستت ةات نيتد الفترتة خالل الرهةية ابلتعييمات
 . (A/72/2 يف A/71/2) ال امة اجلم ية مىل لدمجدس

 (90) S/2010/507 ،يف )أ(  71 الفعتتةة، املةفتتق S/2015/944 ،الةا  تتة الفعتتةة .
 نفتس مدتى 2017 أغست س/آب 30 ؤرختةامل التةئيس م كةة يفحافظت
 . (139 مىل 125 م  الفعةات، املةفق، S/2017/507) الصياغة

 ُممن متتت، احلتتا ت ذتت ي متت  متتدةن   يفيف. (91)لدمتتدايف ت التوجيتتت  تتوف 
، اجلدستات ان عتاا ن تل الرتهة لت لك الةائستة أمتدنهتا مفاذيمية يفرنات

 .(92)املوانرة  ق  ية غ
ع 2017آب/أغس س  30يفيف م كةة الةئيس املؤرخة   ، ُشجن 

الةؤستتاء املع دتتول مدتتى موانرتتة  تتة مج ال متتل الرتتهةي املؤنتتت متتع  عيتتة 
. يفنصنتتتتت (93)أمعتتتاء اجملدتتتس ن تتتل  تتتوليهم رائستتتتة اجملدتتتس  ونتتتت كتتتاف

املتتت كةة أيعتتتا مدتتتى أنتتتت يو غتتتي ألمعتتتاء اجملدتتتس أل يعومتتتوا يف األحتتتوال 
ال اايتتتة، ختتتالل فتتترتة رائستتتة كتتتل متتتوهم،  تد تتتيط أممتتتال اجملدتتتس مدتتتى 
مدى فرتة    ليد م  أر  تة أايم يف األست وع، متع ختصتي  يتوم اجلم تة 

. يفختالل الفتترتة (94)متااة لتيست  ممتتل اهليئتات الفةميتتة التا  تة لدمجدتتس
نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، أثتتتتتت ت شتتتتتتكوى يف رستتتتتتالة مىل اجملدتتتتتتس  رتتتتتتال ايفر 

 رتةي   22ةة م  يفزارة اخلارجية مةفعة  ةستالة مؤرختة الةئيس. ففي م ك
موجهتة مىل رئتيس جمدتس األمت  مت  اثتل مجهوريتة   2016الثام/نوفمرب 

كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة، ذُكتتة، يف مجدتتة أمتتور، أل التتو ايت املتحتتدة 
يفض ت حالة حعتوق اإلنستال يف مجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة يف 

، 2015كتتتتانول األيفل/ايستتتتمرب   10األمتتتت  يف جتتتتديفل أممتتتتال جمدتتتتس 
 .(95)رائستها لدمجدس“ مسيئة استددام”

__________ 

 احلتتا ت أيف املوازمتتات األمعتتاء التتديفل محالتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (91) 
 . ألف - األيفل العسم، السااس اجللء انظة، األم  جمدس مىل

 2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة، املثال س يل مدى، انظة (92) 
 هبتتتا جيتتتل، (S/2016/1013) مستتت انيا اثتتتل متتت  ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتة
 مت  مامليتة خ تة الكتوارل: مت  الوناية” موضوع  رال مفاذيمية م كةة
 التا  تة غت  اجلهتات يتد مدتى الرتامل التدمار أستدحة ارانترت يفنف أجل

 /األيفل كتتتتتتتانول 15 يف 7837 اجملدتتتتتتس جدستتتتتتة معتتتتتتتد ن تتتتتتل، “لدتتتتتتديفل
 /اتتتتتتتتتتتوز 1 مؤرختتتتتتتتتتتة يفرستتتتتتتتتتتالة ( S/PV.7837 )انظتتتتتتتتتتتة 2016 ايستتتتتتتتتتتمرب

 (S/2016/585) اليتتاابل اثتتل متت  ال تتام األمتتني مىل موجهتتة 2016 يوليتت
تتتم  معتتتتد ن تتتل األمتتت  جمدتتتتس ممتتتل أستتتاليب  رتتتتال مفاذيميتتتة متتت كةة   من
 ( S/PV.7740 )انظتتة 2016 يوليتتت/اتتوز 19 يف 7740 اجملدتتس جدستة
 اثتل مت  ال ام األمني ىلم موجهة 2017 فرباية/ش اط 3 مؤرخة يفرسالة
 املوضتتتتتتوع  رتتتتتتال مفاذيميتتتتتتة متتتتتت كةة هبتتتتتتا جيتتتتتتل (S/2017/108) أيفكةانيتتتتتا

 جدستة معتد ن تل“ أيفريفاب يف الولامتات التديفليني: يفاألمت  الستالم صول”
 .(S/PV.7886 )انظة 2017 فرباية/ش اط 21 يف 7886 اجملدس

 (93) S/2017/507 ،2 الفعةة، املةفق. 
 . 1 الفعةة، نفست املةجع (94) 
 (95) S/2016/988 . 
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 املناقشات املتعلقة برائسة جملس األمن - ابء
 رائستتتة متتت  جوانتتتب نونرتتتت، 2017 يف 2016 متتتاَمي يف 

 املوانرتتات ستتياق يف ستتيما  ، اجملدتتس جدستتات ختتالل األمتت  دتتسجم
 متت كةة  وفيتت ” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف اجملدتتس ممتتل استتاليب املت دعتتة
 .(4 احلالة )انظة“ (S/2010/507) األم  جمدس رئيس

، 2016 فربايتتة/شتت اط 15 يف امل عتتواة 7621 اجلدستتة يفيف 
 األمتت  جمدتس رؤستاء  تني الت تايفل  وثيتق مدتى كازاخستتال اثتل شتجع

 يفضتتع  غيتتة يفذلتتك، يفا جتمتتامي يا نتصتتاا يفاجملدتتس ال امتتة يفاجلم يتتة
 7886 اجلدستتة يفيف. (96)“لدستتالم جديتتد مامليتتة ممنائيتتة استترتا يجية”

 أل مىل  تتتيالريفس اثتتتل أشتتتار، 2017 فربايتتتة/شتتت اط 21 يف امل عتتتواة
 لالحتتتتتتاا املتتتتتتوأ التتتتتدائم املمثتتتتتل ذكتتتتتةى يكتتتتتةنم مل األمتتتتت  جمدتتتتتس رئتتتتتيس
 يف يديتتق كمتتا،  التتةئيس متت    يتتال،  رتتوركني. م فيتتتايل الستتف ، الةيفستتي

 .(97)احلالة ذ ي
 

 4 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
 /الثتام كانول 29 يف امل عواة لدمجدس 7616 اجلدسة يف 

 رائستتتات ثتتتالل آختتتة أل املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل ذكتتتة، 2016 يوتتتاية
 األمعتتاء التديفل متع رمسيتة غت  اختتتام جدستات مجي تا معتدت شتهةية
 اجلدستات مت  فائتدة أنتل  كت  مل مهنتا يفنتال، األمت  جمدتس نامة خارل
 يف  تمثتل“ مضتافية فائتدة” ذات يفلكوهتا، الرتفافية حيتث م  الةمسية
 .(98)التفامل ماتحة

 يوليتتتتتتت/اتتتتتتوز 19 يف امل عتتتتتتواة 7740 اجلدستتتتتتة يف، يفابملثتتتتتتل 
 اجملدتتتس أمعتتتاء   تتتض معتتتدَ  أل مدتتتى املكستتتيك اثتتتل شتتتدا، 2016

تتتتتتتت ” رائستتتتتتتتاهتم هنايتتتتتتتتة يف شتتتتتتتتهةية جدستتتتتتتتات    زاياة متتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتس مكن
 ال دتتدال متت  مليتتد ي تمتتد أل  تتد   أنتتت يفأضتتاف، ممدتتت يف“ الرتتفافية

 استتتتتتمةار العتتتتتةيفري متتتتت  مل وم يتتتتتاكول اثتتتتتل يفنتتتتتال. (99)التتتتتوهج ذتتتتت ا
  ون تتتتات  ورتتتتة اجملدتتتتس رائستتتتة نيتتتتام يف املتمثدتتتتة“ اجليتتتتدة املمارستتتتة”

__________ 

 (96) S/PV.7621 ،63 الصفحة . 
 (97) S/PV.7886 ،55 الصفحة . 
 (98) S/PV.7616 ،13 الصفحة . 
 (99) S/PV.7740 ،19 الصفحة . 

ثتتتة يفم عائهتتتتا، شتتتهةية  موتتتتد يف  تتتتديدها، لدجمهتتتور متاحتتتتة يفج دهتتتتا، حمدن
. (100)املواست ة التغيت ات متع اجملدتس أمعتاء مدى يف  ميمها، ا نتعاء

  تتتتتتة مج عتتتتتتالمث  رتتتتتتال فةنستتتتتتا مونتتتتتتف املتحتتتتتتدة املمدكتتتتتتة اثتتتتتتل يفرانا
  تونتتتع التتتيت التعتتتارية العاامتتتة الةائستتتات حتتتتدا أل يفانتتترتح، (101)ال متتتل
 كتال مذا ممتا اجملدتس أمعتاء م   ستفسة يفأل الرهة ذلك يف  دعنيها
 مدتتتى ال متتتل  تتتة مج يفضتتتع متتت   تتتد ، جدستتتات لع تتتد حاجتتتة ذوتتتاك
 منامتتتتتة ضتتتتتةيفرة مصتتتتتة اثتتتتتل يفأكتتتتتد. (102)التعتتتتتارية رفتتتتتع ايفرات أستتتتتاس

 يفايفل اإلنديميتتتتتتتة املوظمتتتتتتتات متتتتتتتع جتتتتتتتديفى أكثتتتتتتتةيف  ممديتتتتتتتة شتتتتتتتةاكات
 أل لدمجدتتس يو غتتي أنتتت يفأكتتد. األفةيعتتي ا حتتتاا ستتيما يف ، اإلنديميتتة

 مىل مضتتتافة، املواستتتب الونتتت يفيف  تتتوا ةا أكثتتتة  صتتورة مرتتتايفرات ي عتتد
 اجملدتتتس رؤستتاء يفشتتجع، األفةيعتتتي ا حتتتاا متتع   ايفنيتتتة ميدانيتتة   ثتتات
 .(103)ايفلالت  ذلك   ليل شاهنا م  جدسات  وظيم

 2016 متتتتتتتتتايو/أاير 31 يف امل عتتتتتتتتتواة 7703 اجلدستتتتتتتتتة يفيف 
 أل املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل ذكتتتة، األمتت  جمدتتتس   ثتتتات موضتتتوع  رتتال
 أل جمتتتتداا أكتتتتدت 2016 متتتتايو/أاير يف الصتتتتومال مىل املوفتتتتدة ال  ثتتتتة

 يكتول أل ميك  اجملدس أممال جديفل يف املدرجة ال ددال مىل اللايرات
 مليتتد  ة يتتب مدتتى املع دتتة الةائستتات يفشتتجع، وسمدمتت م تتايب  ثتت  هلتتا
 اثدتة رحن تت، نفستها اجلدستة يفيف. (104)ال دتدال  دك مىل اللايرات م 

 ممتتل يف حتتديثا املوتد تتني األمعتتاء إلشتتةاك التتدامي اب نتترتاح متتاليلاي
 لدترتتتتتايفر التتتتتدامي ا نتتتتترتاح يفأيتتتتتدت، اكتتتتت  يفنتتتتتت أنتتتتتةب يف اجملدتتتتتس
 لدهيئتتات اجلتتدا الةؤستتاء حتديتتد ممديتة يف اجلتتدا األمعتتاء متتع الكامتل
 يفذكتةت. ال مديتة  دتك يف أكترب ايفر اجملدس لةائسة يكول يفأل الفةمية

 متتت    ةيعتتتة العيتتتااة  تتتتوىل أل، املثتتتايل الوضتتتع يف، لدةائستتتة يو غتتتي أنتتتت
 .(105)اجملدس ممل يف يفالرمول الرفافية م  املليد حتعق أل شاهنا

__________ 

 . 24 الصفحة، نفست املةجع  (100)
 . 7 يف 6 الصفحتال، نفست املةجع (101)
 . 10 الصفحة، نفست املةجع (102)
 . 5 يف 4 الصفحتال، نفست املةجع (103)
(104) S/PV.7703 ،ثتات  رال ماتامل دو  م  ملليد. 15 يف 14 الصفحتال   

 . 36 العسم، األيفل اجللء انظة، األم  جمدس
(105)  S/PV.7703 ،جمدتس   ثتات  رتال امل دومتات مت  ملليتد. 21 الصفحة 

 . 36 العسم، األيفل اجللء انظة، األم 
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 األمانة العامة -خامسا 
 مالحظة 
 ابملهتام املت دعتة األمت  جمدتس اارسات اخلامس العسم يغ ي 

 يففيمتتتتا، اجملدتتتتس جبدستتتتات املتصتتتتدة ال تتتتام لامتتتتني املدولتتتتة يفالستتتتد ات
 .املؤنت الداخدي نظامت م  26 مىل 21 م  ابملواا يت دق

 
 21 املااة 
 جمدتتس اجتمامتتات كتتل يف ذتت ي  صتتفتت ال تتام األمتتني ي متتل 

 اجتمامتتتات يف معامتتتت ليعتتتوم موتتتت يوتتتوب متتت  يفتتتوت أل يفلتتتت. األمتتت 
 .األم  جمدس

 
 22 املااة 
  يتا ت يعتدم أل، ابمستت ي متل ال ي لوائ ت أيف، ال ام لامني 

 .فيها يوظة مسالة أية  رال ألم ا جمدس مىل كتا ية أيف شفوية
 

 23 املااة 
، 28 لدمتااة يففعتاً ، ال تام األمتني ي تني أل األمت  جملدس  وز 

 .معةراً ملسالة حمداة
 

 24 املااة 
 يفيرتتكل. األمت  جملدتتس الالزمتني املتوظفني ال تتام األمتني يتوفة 

 .ال امة األمانة م  جلءاً  املوظفول ذؤ ء
 

 25 املااة 
 جمدتس جبدستات األمت  جمدتس يف املمثدتني ال ام األمني يُر  ة 

 .يفجلانت ذيئا ت يفجدسات األم 
 

 26 املااة 
 جملدتس الالزمتة الواثئق ممداا م  مسؤيف ً  ال ام األمني يكول 

 اجلدستتة ان عتتاا ن تتل  توزي هتتا، ال اجدتتة األحتتوال يف م ، يفيعتتوم، األمتت 
 .سامة يفأر  ني مثال م  يعل   مبا فيها ستوظة اليت

 يفك تتتار ال تتتام األمتتتني يفاصتتتل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يف عتتتتتتدمي اجملدتتتتتتس اجتمامتتتتتتات حعتتتتتتور ال امتتتتتتة األمانتتتتتتة يف املستتتتتتؤيفلني
 اجملدتتتتتتس أمعتتتتتتاء يفيفاصتتتتتتل. ال دتتتتتتب حستتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل اإلحاقتتتتتتات

 األمانتتة يف املستؤيفلني ك تار جانتب مت  محاقتات  عتدمي قدتب كت لك

 جمدتتتس رئتتتيس مىل متتتوجهتني رستتتالتني يف، املثتتتال ستتت يل ف دتتتى. ال امتتتة
 /األيفل كتانول 1 يف 2016 ايستمرب/األيفل كانول 1 مؤرختني األم 

 مسؤيفل يعدم أل اجملدس أمعاء قدب، وايلالت مدى، 2017 ايسمرب
 املستتوى رفيع يفمسؤيفل املتحدة لامم ال امة األمانة م  املستوى رفيع
  رتال اجملدتس مىل محاقتةً  اإلنستال حلعتوق املتحتدة األمتم مفوضتية مت 

 اجملدتتس أمعتتاءَ  ميكن تت  مبتتا الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة
 ذتت ي متت  ال امتتة األمانتتة متت   دومتتاتامل متت  مليتتد مدتتى احلصتتول متت 

 .(106)الديفليني يفاألم  السالم مدى يفآاثرذا احلالة
 حلفتتتتتظ املتحتتتتتدة األمتتتتتم ممديتتتتتات” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يفيف 
، 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 6 يف امل عتتتواة 7918 اجلدستتتة يف، “الستتتالم
 يتدعتتتتى يفأل، ممدتتتتت يف يُتتتتدمم أل  تتتتب اجملدتتتتس مل الستتتتويد اثتتتتل نتتتتال

، لدولامتات اجلتواة يفمتايل موثتوق حتديل مع ال ام األمني م  مدخالت
 أل مىل يفأشتتتتتار، املتحتتتتدة األمتتتتم موظومتتتتة كامتتتتتل  ت تتتتايفل حتعتتتت ي يتتتتتم

 مامتتتة حملتتتات    تتتي أل  تتتب ال امتتة األمانتتتة  عتتتدمها التتتيت اإلحاقتتات
 أكثتتتتتتتة نتتتتتتتةارات اختتتتتتتتاذ متتتتتتت  اجملدتتتتتتتس يتتتتتتتتمك  لكتتتتتتتي، لدحالتتتتتتتة أمشتتتتتتتل
 .(107)استوارة

، 2017 أ ةيتتل/نيستتال 18 يف اةامل عتتو  7926 اجلدستتة يفيف 
 املستدحة الولامتات نروب يفموع اإلنسال حعوق مبوضوع يتصل يففيما
، “التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  الستتتتتالم صتتتتتول” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف التتتتتوارا
 اجملدتتتتس مىل املعدمتتتتة ال امتتتتة األمانتتتتة محاقتتتتات أل الستتتتويد اثتتتتل ذكتتتتة
 ن انتا أيفستع حتديتل مت  كجتلء اإلنسال حعوق اائما  رمل أل يو غي

 العتةار صتوع لدمم املتحدة األمم موظومة كامل مىل استوااا، لدولامات
 .(108)اجملدس يف

 ال امتتة األمانتتة محاقتتات متت  أختتةى جوانتتب موانرتتة يفجتتةت 
 األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف ابلتفصتتتيل

(S/2010/507)“  ،5 احلالة يف موضح ذو كما. 
 

__________ 

(106) S/2016/1034 يف S/2017/1006 . 
(107) S/PV.7918 ،27 الصفحة . 
(108) S/PV.7926 ،15 الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2016/1034
https://undocs.org/ar/S/2017/1006
https://undocs.org/ar/S/PV.7918
https://undocs.org/ar/S/PV.7926
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 5 احلالة 
 (S/2010/507ل األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
، 2017 يوليتتتتتتتت/اتتتتتتوز 19 يف امل عتتتتتتواة 7740 اجلدستتتتتتة يف 

 ال وتتد مقتتار يف، ممدتتت أستتاليب  رتتال مفتوحتتة موانرتتة اجملدتتس أجتتةى
. (“S/2010/507) األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس متتتتتتت كةة  وفيتتتتتتت ” امل وتتتتتتتول
 التو تتتتؤ يف اجملدتتتتس أااء حتستتتتني يفجتتتتوب مدتتتتى أستتتترتاليا اثدتتتتة يفشتتتتدات
 التعييمتتتتتات أل مدتتتتى مؤكن تتتتتدةً ، مليتتتتت ال تتتتواة أيف  صتتتتت يدي يفموتتتتع ابلوتتتتلاع
 التتتتيت  تاحلتتتتا  رتتتتال ال امتتتتة األمانتتتتة متتتت  يفاملؤا يتتتتة يفاملستتتتتعدة الصتتتتةجة
. الصتتتتدا ذتتتت ا يف ك تتت ة أ يتتتتة  كتستتتتي خل تتتة الستتتتكال فيهتتتتا يت تتتةت
  رتال ال تام لامتني اخلاصتني املسترتاري  محاقتات مل نائدة يفأضافت

 يكول أل لعمال لدغاية مهمة احلماية يفمسؤيفلية اجلمامية اإلاباة موع
 .(109)اجلمامية الفظائع موع م  ميكوت يفضع يف اجملدس

، 2017شتتتتت اط/فرباية  28امل عتتتتتواة يف  7892يفيف اجلدستتتتتة  
معتتد اجملدتتس جدستتة اختتتتام رمسيتتة يف مقتتار ال وتتد نفستتت، يف وتتايفل أممتتال 
الرهة. يفشدا اثل أيفريفغواي مدى أ ية احلصول مدى أكرب ندر اكت  

يف ذلتتك  انتة ال امتتة ختالل اجلدستات املغدعتتة، مبتامت  امل دومتات متت  األم
الواثئق التوضيحية، مثل اخلتةائط املفصنتدة. يفنتال مل مت  العتةيفري أيعتا 
ألمعاء اجملدس أل يتمكووا م  احلصول م  األمانة ال امة مدى الواثئتق 
امل دو تتة ن تتل ان عتتاا  دتتك اجلدستتات، مؤكتتدا أل متت  غتت  املع تتول مقالنتتا 

 امتتتتتتة ايفل احلصتتتتتتول مدتتتتتتى الواثئتتتتتتق التتتتتتيت   غتتتتتتىن أل حتتتتتتتول األمانتتتتتتة ال
. يفأمةب اثل ايفلة  وليفيا املت داة العوميات أيعتا مت  العدتق (110)موها

حيتتال ان تتدام الرتتفافية يف األمانتتة ال امتتة، متتدميا أل يف متتدة حتتا ت، 
يُستتتتمح ابحلصتتتتول مدتتتتى   تتتتض الواثئتتتتق  يفنتتتتال مل ضتتتتمال أل  كتتتتول  مل

ء اجملدس أمتة ضتةيفري لعتدرهتم مدتى مجيع امل دومات متاحة جلميع أمعا
 .(111)املسايفاة اختاذ العةارات،  وصفهم أمعاء مدى ندم

* * * 
 التتةئيس مت كةة اجملدتس أصتدر، ا ستتت ةات نيتد الفترتة ختالل 
 ال امتة األمانتة مىل فيهتا قُدتب التيت، 2016 فربايتة/شت اط 22 املؤرخة

 نتتتتتةاملؤ  األممتتتتال يفجتتتتدايفل اجلدستتتتات مجيتتتتع متتتت  لدجمهتتتتور   دتتتت  أل
 املوانتع يفيف املتحتدة األمتم يوميتة يف، لدمجدس التا  ة الفةمية لدهيئات
 متت  الةؤستتاء مىل املعتتدم ابلتتدمم يفنتُتتوني. (112)الفةميتتة لدهيئتتات الرتت كية
 متت  املليتد اختتاذ يف  وظتة أل ال امتتة األمانتة مىل يفقُدتب، ال امتة األمانتة

__________ 

(109) S/PV.7740 ،32 الصفحة . 
(110) S/PV.7892 ،13 الصفحة . 
 . 15 الصفحة، نفست املةجع (111)
(112) S/2016/170 ،ا( 1 الفةع( . 

 ممتل  رتال يةمضتاف يفموهجيتة فويتة محاقتات  عدمي مىل الةامية التدا  
 التتتا  ني يفاملتتوظفني اجلتدا لدةؤستتاء الصتتدة ذات الفةميتة اجملدتتس ذيئتات
 املؤرختتتتتتة التتتتتتةئيس متتتتتت كةة يف األحكتتتتتتام ذتتتتتت ي يفريفا يف كتتتتتتةر. (113)هلتتتتتتم
 .(114)2017 أغس س/آب 30

 ُامتتتتي، 2016 يوليتتتتت/اتتتتوز 15 املؤرختتتتة التتتتةئيس متتتت كةة يفيف 
 ي عتدذا التيت ستاتاجلد كلن  مةان ة مىل حديثا املوتَد ول اجملدس أمعاء
  كامل لدمجدس الةمسية غ  املرايفرات يفمةان ة الفةمية يفذيئا ُت اجملدسُ 
  رتتتتتتةي  1 اتريتتتتتتت متتتتتت  امت تتتتتتارا، أشتتتتتتهة ثالثتتتتتتة ملتتتتتتدة يفذلتتتتتتك، ذيئتتتتتتتت
 األمانتتتة يفُاميتتتت معتتتويتهم  متتتدنة م اشتتتةة يستتت ق التتت ي أكتتتتو ة/األيفل
 األمعتاء ذمنتة مدتى الصتدة ذات اجملدتس رستائل مجيتع يفضتع مىل ال امة

 امتتتتا، ذاهتتتتتا املتتتت كةة يفيف. (115)الفتتتترتة  دتتتتك ختتتتالل حتتتتديثًا املوتَد تتتتني
 لت ةيتتتتتف املواستتتتت ة التنتتتتتدا   اختتتتتتاذ مواصتتتتتدة مىل ال امتتتتتة األمانتتتتتةَ  اجملدتتتتتسُ 
 يفذلتك، الفةميتة ذيئا تت يفممتل اجملدتس   متل حديثًا املوتد ني األمعاء
 يرتةموا أل ن تل اراستية يفحبدعتات مرشتااية مبتواا  ليفيدذم موها  وسائل

 يف األحكتتتتتام ذتتتتت ي يفريفا يف كتتتتتةر. (116)اجملدتتتتتس جدستتتتتات حعتتتتتور يف
 .(117)2017 أغس س/آب 30 املؤرخة الةئيس م كةة

 ُمتتتلن زت، 2016 يوليتتتت/اتتتوز 15 املؤرختتتة التتتةئيس متتت كةة يفيف 
ع، (118)2014 يونيتتت/حليتتةال 5 املؤرختتة التتةئيس متت كةة صتتيغة  يفُشتتجن 
 متت   ليفيتد مدتتى، ال امتة األمانتتة مت  مبستتامدة، الفةميتة اهليئتتات رؤستاءُ 
 خ يتتتتة  حاقتتتتات اجملدتتتتس أمعتتتتاء متتتت  اهليئتتتتات ذتتتت ي رائستتتتةَ  ستتتتيتوىل
 معتتد يفمدتتى، الستتا عة الةائستتة فتترتة ختتالل املوَجتتل ال متتل متت  يفشتتفوية

 متتتتتع اجلتتتتتدا الةؤستتتتتاء متتتتتع، ا نتعتتتتتاء حستتتتتب، رمسيتتتتتة غتتتتت  جدستتتتتات
 أيعتتا ال امتة األمانتتة مىل يفقُدتب. (119)ال امتتة ابألمانتة أيعتتا ا ستت انة

تتاذ يف  وظتتة أل  اجلتتدا الةؤستتاء  ليفيتتد مىل الةاميتتة التتتدا   متت  املليتتد اختن
 الفةميتة اهليئتات ممتل م  مضافية يفموهجية فوية  حاقات يفموظف يهم

 املؤرختتتتة التتتتةئيس متتتت كةة يف األحكتتتتام ذتتتت ي يفريفا يف كتتتتةر. (120)امل ويتتتتة
 . (121)2017 أغس س/آب 30

__________ 

 . )أ( 3 الفةع، نفست املةجع (113)
(114) S/2010/507 ،117 يف 103 الفعةاتل، املةفق . 
(115) S/2016/619 ،2 الفعةة . 
 . 4 الفعةة، نفست املةجع (116)
(117) S/2017/507 ،142 يف 140 الفعةاتل، املةفق . 
(118) S/2014/393 . 
(119) S/2016/619 ،9 الفعةة . 
 . 11 الفعةة، نفست املةجع (120)
(121) S/2017/507 ،117 يف 115 الفعةاتل، املةفق . 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7892
https://undocs.org/ar/S/2016/170
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2016/619
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2014/393
https://undocs.org/ar/S/2016/619
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 األعمال تصريف - سادسا
 مالحظة 
  تصتتةيف يت دتتق متتافي اجملدتتس اارستتة الستتااس العستتم يتوتتايفل 
 33 يف 30 يف 29 يف 27 ابملواا يتصل يففيما، اجتماما ت يف األممال

 .املؤنت الداخدي نظامت م 
 

 27 املااة 
 م تتتتتدائهم  ة يتتتتتب حبستتتتتب لدممثدتتتتتني الكدمتتتتتة ةئيسالتتتتت ي  تتتتتي 

 .الكالم يف الةغ ة
 

 29 املااة 
 جمدتتتتتس متتتتت  م تتتتتني معتتتتتةن ر ألي األستتتتت عية ي  تتتتتي أل لدتتتتتةئيس 

 .األم 
 امل تني لدمعتةر أيف جلوتة أيف ذيئتة لةئيس األس عية مم اء يف وز 

 .التعةية شةح لغةت يفذلك،  عةيةذا لتعدمي الدجوة أيف اهليئة م 
 

 30 املااة 
 قُ ت  فت ذا. فيهتا فتورا التةئيس ي ت، نظام نع ة اثل أاثر مذا 

 فتورا فيتت لد تت األمت  جمدتس مدتى نتةاري التةئيس ي تةح، التةئيس نةار يف
 .ي  ل مل ما نائما العةار يفي عى

 
 33 املااة 
 أستتت عية، امل تتتني الرت يتتتب حبستتتب، التاليتتتة لالنرتاحتتتات  كتتتول 

 ابملوضتتوع املتصتتدة عتتةاراتال يفمرتتاريع الةئيستتية ا نرتاحتتات مجيتتع مدتتى
 اجلدسة: مدى امل ةيفت
 اجلدسة    ديق - 1 
 اجلدسة  رفع أيف - 2 
 م يوة  سامة أيف م ني يوم حم اجلدسة رفع أيف - 3 
 ال تتتام األمتتني مىل أيف جلوتتتة مىل مستتالة أيتتتة محالتتة أيف - 4 

 معةر  مىل أيف
 مىل أيف م تتتتتتني يتتتتتوم مىل املستتتتتتالة موانرتتتتتة مرجتتتتتاء أيف - 5 

  ا حمد غ  أجل
 .  ديل ماخال أيف - 6 

 .لةف ها أيف اجلدسة لت ديق انرتاح أي يف موانرة ايفل يفي ت 
 صتتتةجة مشتتتارة أي  تتةا مل، 2017 يف 2016 متتتامي يفختتالل 

 يفاحتدة متةة صةاحةً  33 املااة مىل يفأش   30 يف 29 يف 27 املواا مىل
  رتةي  24 يف امل عتواة 8073 اجلدستة يفيف. اجملدتس مدايف ت خالل
 الرتتتتتتةق يف احلالتتتتتتة” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف 2017 و ةأكتتتتتتت/األيفل

  رتتتةي  7 حتتتم اجلدستتتة رفتتتع الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل انتتترتح، “األيفستتتط
 التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  3-33 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا، 2017 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام
 لدتصتتتتتويت: اإلجةائتتتتتي ا نتتتتترتاح اجلدستتتتتة رئتتتتتيس يفقتتتتتةح. (122)املؤنتتتتتت
 متتتع م ارضتتتة 8 يف مؤيتتتدة أصتتتوات 4 ذتتتي التصتتتويت نتيجتتتة فكانتتتت
 مدتى حصتولت ل تدم املعرتح يُ تمد يفمل، التصويت م  أمعاء 3 امتواع
 .(123)األصوات م  امل دوب ال دا

 ي دتتتب اجملدتتتس رئتتتيس كتتتال،  ا ستتتت ةات دنيتتت الفتتترتة يفختتتالل 
، (124)انتائق أر ع  يا هتم مدة  تجايفز أ  املتكدمني مىل ريف يوية  صفة

تتة، املواست ات محتتدى يفيف. (125)انتائق مختس،  تتوا ةا أنتل  صتفة أيف  ذكن
 متتت   ليتتتد   متتتدة مدتتتى  يتتتا هتم يعصتتتةيفا ال املتتتدموي  اجملدتتتس رئتتتيس
 التتتتيت الوفتتتتوا مىل التتتتةئيس دتتتتبق، كثتتتت ة أحيتتتتال يفيف. (126)انتتتتائق 10
  تصتةة  وستدة يفاإلا ء مكتو ة نصوصها   ميم قويدة  يا ت لديها
 الوفتوا نتدمت، التةئيس قدب مدى يف واء. (127)العامة يف التكدم لدى
 التتو    تتد فيمتتا يفمممتتت ال يتتال متت   تصتتةة نستتدة كثتت ة أحيتتال يف

__________ 

(122) S/PV.8073 ،2 الصفحة . 
 مدتتى ابلتصتتويت يت دتتق فيمتتا األممتتال  صتتةيف متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (123)

 العستتتتم انظتتتتة، املوضتتتتومية يفا نرتاحتتتتات يفالت تتتتديالت اراتالعتتتتة  مرتتتتاريع
 . أا ي الثام 

، S/PV.7621 يف  41 الصتتفحة، S/PV.7606، املثتتال ست يل مدتتى، انظتة (124)
  39 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7847 يف  39 يف 38 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال

  41 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.8079 يف  38 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7929 يف
 . 30 الصفحة، S/PV.8144 يف

، S/PV.7829 يف  2 الصتتتفحة، S/PV.7616، املثتتتال ستتت يل مدتتتى، انظتتتة (125)
، S/PV.7898 يف  31 فحةالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، S/PV.7882 يف  11 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

 . 11 الصفحة
 . 5 الصفحة، S/PV.7891 انظة (126)
  39 يف 38 حتنيالصتتتتتتتتتف، S/PV.7621، املثتتتتتتتتتال ستتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتى، انظتتتتتتتتتة (127)

  41 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.8079 يف  31 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7629 يف
 .30 الصفحة، S/PV.8144 يف
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 يفيف .(128)اإلنرتنتتتتتت شتتتتت كة مدتتتتى متاحتتتتتا ج دتتتتتت أيف، خ يتتتتتا الكامتتتتل
 ايفل  يا هتم م   تصةة  صي  يدلول املتكدمول كال،  األحيال   ض
 نيتد الفترتة ختالل، املستتعةة لدممارستة يفا ن امتا. (129)التةئيس م  قدب

 األمعتتاء يفالتتديفل اجملدتتس أمعتتاء متت  كتتل   يتتا ت أاىل، ا ستتت ةات
 يفأاىل. (130)اجملدتتتتس جدستتتتات يف املرتتتتاركة مىل اميتتتتت التتتتيت األختتتتةى
 صتتتيغة” يستتتمى متتتا متتتع ارتتيا أيعتتتا مرتتترتكة   يتتتا ت دتتتساجمل أمعتتاء
 نفستتتت متتت  ابلويا تتتة   يتتتال مبوج هتتتا اجملدتتتس معتتتو يتتتديل التتتيت“  وليتتتديف
 .(131)األخةى األمعاء الديفل م  أكثة أيف يفيفاحد

__________ 

)ذولوتتتتتتتدا(   83، الصتتتتتتتفحة S/PV.7629ال، انظتتتتتتتة، مدتتتتتتتى ستتتتتتت يل املثتتتتتتت (128)
)ا حتتتتتتتاا  60)أيفريفغتتتتتتواي(  يفالصتتتتتتفحة  35، الصتتتتتتفحة S/PV.7653 يف

 82)ني تتتتتتتتتتتال(  يفالصتتتتتتتتتتتفحة  41، الصتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7711األيفريفيب(  يف 
 ) دجيكا(. 

 /الثتتتام كتتتانول 26 يف امل عتتتواة 7610 اجلدستتتة يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى (129)
 يف مبتتا، األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2016 يوتتاية
 يفزع مث  يانتتت مت  متوجلة  وستدة اهلوتد اثتل أاىل، “فدست ني نعتية ذلتك

 اجلدستتتتتتتتتة يفيف. (48 الصتتتتتتتتفحة، S/PV.7610) موتتتتتتتتتت الكامدتتتتتتتتة الوستتتتتتتتدة
 امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 يونيتتتتت/حليتتتتةال 21 يف امل عتتتتواة 7980

 متت  متتوجلة صتتيغة األيفريفيب ا حتتتاا اثدتتة نتتةأت، “أفغانستتتال يف احلالتتة”
 . (37 الصفحة، S/PV.7980) الكامل نصت يفزمت مث  ياهنا

 فربايتتتتة/شتتتت اط 23 يف امل عتتتتواة 7629 اجلدستتتتة يف، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى (130)
 أاىل، “الوتتلاع انتهتتاء   تتد الستتالم  وتتاء” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2016
 يفمصتتتتتتتتة يفأيفكةانيتتتتتتتتا مستتتتتتتت انيا يففتتتتتتتتوا ابستتتتتتتتم مرتتتتتتتترتك   يتتتتتتتتال مصتتتتتتتتة اثتتتتتتتتل

(S/PV.7629 ،8 الصفحة ) اتوز 19 يف امل عواة 7740 اجلدسة يفيف/ 
 األمتت  جمدتتس رئتتيس متت كةة  وفيتت ” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2016 يوليتتت

(S/2010/507)“ ،األمعتتتتتتتاء ابستتتتتتتم مرتتتتتتترتك   يتتتتتتتال مصتتتتتتتة اثتتتتتتتل أاىل 
، S/PV.7740) يفمصتة يفالستوغال أنغتو  األمت : جمدتس يف الثالثة فارنةاأل

 متتتارس/آذار 17 يف امل عتتتواة 7651 اجلدستتتة يفيف. (4 يف 3 الصتتتفحتال
  ت يف اثتل أاىل، “هبتاييت املت دعتة املستالة” امل وول ال ود مقار يف 2016
 الصتتتتفحة، S/PV.7651) ذتتتتاييت أصتتتتدناء مومتتتتةجم ابستتتتم مرتتتترتك   يتتتتال
 هبتتتا أالتتتت التتتيت ابل يتتتا ت املت دعتتتة يفاألمثدتتتة امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد. (28
، التديفل مت  جممومتات أيف، ايفلية أيف منديمية موظمات ابسم أمعاء ايفل
 . أا ي ألف - السا ع العسم انظة

  رتتتتتتتتتتةي  18 يف امل عتتتتتتتتتتواة 7816 اجلدستتتتتتتتتتة يف، املثتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتى (131)
 املتحتدة األمتم  تني الت ايفل” امل وول ال ود مقار يف 2016 نوفمرب/الثام

 يفاألمتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتالم صتتتتتتتتتتول يف اإلنديميتتتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتتتتات
  رتاركال املتحتدة يفاملمدكتة مست انيا أل مىل مس انيا اثل أشار، “الديفليني

 التت ي ال يتتال  ؤيتتد مستت انيا يفأل،  وليتتديف  صتتيغة يستتمى امتت مقتتار يف م تتا
 يفيف. (28 الصتتتتتفحة، S/PV.7816) املتحتتتتتدة املمدكتتتتة اثتتتتتل  تتتتتت ستتتتيديل
 ال وتتتتتتتد مقتتتتتتتار يف، 2016 متتتتتتتارس/آذار 2 يف امل عتتتتتتتواة 7638 اجلدستتتتتتتة
 اثل أشار، “الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية/ا نترار مدم” امل وول

 اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء نالتتتتتت متتتتتا يكتتتتتةر   لكتتتتتي  وليتتتتتديف صتتتتتيغة مىل أيفريفغتتتتتواي
 . (16 الصفحة، S/PV.7638) اآلخةيفل

 املؤرختة الةئيس م كةة كةرت،  املتكدمني  رت يب يت دق يففيما 
 ةئيسالتتت متتت كةة يف التتتواراة األحكتتتام (132)2017 أغستتت س/آب 30

 املمارسات يف عموت، (133)2014 أكتو ة/األيفل  رةي  15 املؤرخة
 2017 أغستتت س/آب 30 املؤرختتتة املتتت كةة يف تتتو . يفاحلاليتتتة الستتتا عة

 مامتتة كممارستتة جتتدا اجملدتتس جدستتات يف املتكدمتتني  ة يتتب أل مدتتى
   تتض يف نائمتتة يف األمستتاء  ستتجيل قةيتتق متت  أيف، العةمتتة قةيتتق متت 

 التتتوق    يانتتتت األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس يتتتديل ،مامتتتة يفكممارستتتة. األحيتتتال
   يانتتت اإلا ء لتت  تتوز، م يوتة حتتا ت يفيف اجملدتس  أمعتتاء مجيتع   تد

، احلتتا ت   تتض يفيف. (134)اآلختتةيفل األمعتتاء يتتتكدم أل ن تتل التتوق 
 الوفتد فيهتا يفيتدرل املتكدمتني نائمة ي دل أل األم  جمدس لةئيس  وز

 أجتتتتل متتتت ، أيف  الصتتتتياغة ةممديتتتت متتتت  )املستتتتؤيفلة( املستتتتؤيفل )الوفتتتتوا(
. (135) وضتتتيحي أيف استتتتهاليل متتتةت  تعتتتدمي )هلتتتا( لتتتت الفةصتتتة ماتحتتتة
 ي تتدن ل أل أيعتتا لدتةئيس  تتوز، قارئتة أيف معتتةرة غتت  جدستة معتتد يفموتد

 ن تتل يتتتكدم أل اجلدستتة معتتد قدتتب التت ي الوفتتد يتتتمك  حتتم العائمتتة
 معتتتد مىل الداميتتتة األستتت اب  يتتتال أجتتتل متتت  اآلختتتةي  اجملدتتتس أمعتتتاء
 اهليئتتتتات رؤستتتتاء أيف  يستتتتجل أل اجملدتتتتس لتتتتةئيس يف تتتتوز. (136)اجلدستتتتة
  مدة حدل كما،  ممدهم   ةت نيامهم مود لدمجدس التا  ة الفةمية

__________ 

(132) S/2017/507 ،34-24 الفعةات، املةفق . 
(133) S/2014/739 يف S/2014/739/Corr.1 . 
 /األيفل كتتتانول 20 يف امل عتتتواة 8144 اجلدستتتة يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى (134)

 يفاألمتتتتتتتت  الستتتتتتتتالم صتتتتتتتتول” امل وتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتد مقتتتتتتتتار يف 2017 ايستتتتتتتتمرب
 معتب الكدمتة الرهة ل لك اجملدس يفرئيس الياابل اثل أخ ، “الديفليني
 مالحظتتات  عتتم  يفاحتتدا  يتتا  يفنتتدم ال تتام األمتتني نتتدمها التتيت اإلحاقتتة

 الكدمتتتتتتة اآلختتتتتةيفل األمعتتتتتاء ذختتتتت  أل ن تتتتتل التتتتتوق  يف يانتتتتتت استتتتتتهاللية
(S/PV.8144 ،6-4 حاتالصف) . 

 /األيفل كتتتانول 18 يف امل عتتتواة 8139 اجلدستتتة يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى (135)
، األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 ايستتتتمرب

 نتتتدم نتتتد كتتتال التتت ي، مصتتتة اثتتتل أختتت “ فدستتت ني نعتتتية ذلتتتك يف مبتتتا
 ن تتتتل الكدمتتتتة، (S/2017/1060) اجملدتتتتس مدتتتتى امل تتتتةيفت العتتتتةار مرتتتتةيفع
، S/PV.8139) استتتتتتتتتتتتتهاليل   يتتتتتتتتتتتتال يفأاىل اآلختتتتتتتتتتتتةي  اجملدتتتتتتتتتتتتس أمعتتتتتتتتتتتاء
 . (3 يف 2 الصفحتال

 ستتت تمرب/أيدتتتول 25 يف امل عتتتواة 7777 اجلدستتتة يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى (136)
 اثدتتو أاىل، “األيفستط الرتتةق يف احلالتة” امل وتتول ال وتد مقتار يف 2016
 مىل َامتتتوا نتتتد كتتانوا التتت ي ، املتحتتدة يفاملمدكتتتة يففةنستتا املتحتتتدة التتو ايت

، S/PV.7777) اآلختتتتتةي  اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء ن تتتتتل   يتتتتتا ت، اجلدستتتتتة معتتتتتد
 . (13-6 الصفحات
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،  املت  تتتة لدممارستتتة يفيففعتتتا. (137)ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل متتتةات
 املستتؤيفلني اثيتتل موتتد لدربيف وكتتول يففعتتا  ُ تتدَّل املتكدمتتني نائمتتة كانتتت
 يفختتالل. (138)اجلدستتات محتتدى يف اجملدتتس ألمعتتاء توىاملستت الةفي تتي
 التتتتتت ي  اجملدتتتتتتس يف األمعتتتتتتاء غتتتتتت   كدنتتتتتتم، 2017 يف 2016 متتتتتتامي
 الوظتة نيتد املستالة حبتث موها يسفة اليت الوتيجة م اشةة  صورة هتمهم
 يفمتتتتت كةات الستتتتتا عة املمارستتتتتة متتتتتع ارتتتتتيا، (139)اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء ن تتتتتل

 .(140)الصدة ذات الةئيس
__________ 

 فربايتتتتة/شتتتت اط 15 يف امل عتتتتواة 7884 دستتتتةاجل يف، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى (137)
، “الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2017
 مىل محاقتتة يفنتتدم اآلختتةي  اجملدتتس أمعتتاء ن تتل كدمتتة أيفكةانيتتا اثتتل ألعتتى

 (2013) 2127 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة رئتتتتيس  صتتتتفتت اجملدتتتتس
 . (11-8 الصفحات، S/PV.7884) الوس ى أفةيعيا مجهورية  رال

شتتتتتتت اط/فرباية  13امل عتتتتتتتواة يف  7882مدتتتتتتى ستتتتتتت يل املثتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتتة  (138)
األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتتدا الستتتتتالم يفاألمتتتتتت  ”يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتتول  2017

، مثنل أيفكةانيا )رئيس اجملدس( يفزيةذتا “يفليني م  جةاء األممال اإلرذا يةالد
لدرتتؤيفل اخلارجيتتة،  يومتتا مثنتتل مي اليتتا يفكيتتُل يفزارة الديفلتتة لدرتتؤيفل اخلارجيتتة 
يفالت تتتتتتتتايفل التتتتتتتتديفيل، يفمثنتتتتتتتتل كازاخستتتتتتتتتال  ئتتتتتتتتُب أمتتتتتتتتني جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتت  يف  

يفلك  كازاخستال، يفأخ  ذؤ ء املمثدول الكدمة   د معدمي اإلحاقات، 
(. يفيف 18-14، الصتتتفحات S/PV.7882ن تتتل أمعتتتاء اجملدتتتس اآلختتتةي  )

يف مقتتار ال وتتد امل وتتتول  2017أاير/متتايو  15امل عتتواة يف  7938اجلدستتة 
، مثنتتتتل أيفريفغتتتتواي )رئتتتتيس اجملدتتتتس(  ئتتتتُب يفزيتتتتة “املتتتتةأة يفالستتتتالم يفاألمتتتت ”

ستتويد يفزيتتُة التتدفاع، يفأختت  املمتتثالل الكدمتتة   تتد معتتدمي اخلارجيتتة، يفمثنتتل ال
، الصتفحات S/PV.7938اإلحاقات يفلك  ن تل أمعتاء اجملدتس اآلختةي  )

(. يفملليد م  امل دومات مت  ا جتمامتات الةفي تة املستتوى، انظتة 11-15
  العسم األيفل أمالي.

 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 18 يف امل عتتتتواة 7673 اجلدستتتتة يف، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى (139)
،  2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 20 يف امل عتتتتتواة 7929 اجلدستتتتتة يفيف، 2016
 ذلتتك يف مبتتا، األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف كال تتا
 مبوجتب التدموة مليت يفجهت ال ي، مسةائيل اثل أخ ، “فدس ني نعية
 ايفلتتتتتة متتتتت  التتتتتدائم يفاملةانتتتتتب، املؤنتتتتتت ديالتتتتتداخ الوظتتتتتام متتتتت  37 املتتتتتااة

 ن تتتل الكدمتتتة، 39 املتتتااة مبوجتتتب التتتدموة مليتتتت يفجهتتتت التتت ي، فدستتت ني
-5 الصتتتفحات، S/PV.7673) املت  تتتة لدممارستتة يففعتتتا، اجملدتتتس أمعتتاء

 7722 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة يفيف. (13-6 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات، S/PV.7929 يف  12
 يف احلالتتة” امل وتول ال وتد مقتتار يف 2016 يونيتت/حليتةال 21 يف امل عتواة

 مبوجتتب التتدموة مليتتت يفجهتتت التت ي، أفغانستتتال اثتتل ألعتتى، “أفغانستتتال
 يفرئتتيس أفغانستتال يف ال تام لامتني اخلتتاص املمثتل   تد كدمتة،  37 املتااة
 مليتتت يفجهتتت التت ي، أفغانستتتال مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة

 يففعتتتتا يفذلتتتتك، اجملدتتتتس أمعتتتتاء ن تتتتل يفلكتتتت ، 39 املتتتتااة مبوجتتتتب التتتتدموة
 اجلدستتتتتتتتتتة يفيف. (9-5 الصتتتتتتتتتتفحات، S/PV.7722) املت  تتتتتتتتتتة لدممارستتتتتتتتتتة

 ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  30 يف امل عتتتتواة 8080
 الرتتتتؤيفل )يفزيتتتتة متتتتايل اثتتتتل ألعتتتتى“ أفةيعيتتتتا يف يفاألمتتتت  الستتتتالم” امل وتتتتول
 التدموة مليت يفجهت ال ي، األفةيعي( يفالتكامل الديفيل يفالت ايفل اخلارجية

، 2017 أغست س/آب 30 املؤرخة الةئيس م كةة يفمبوجب 
 أل ميكتتتت  املفتوحتتتتة املوانرتتتتات أل لديتتتتت املفهتتتتوم متتتت  أل اجملدتتتتس أكتتتد

 حتتتتد مدتتتى األمعتتتاء يفممتتتوم اجملدتتتتس أمعتتتاء مستتتهامات متتت   ستتتتفيد
 لتحستتتتني الالزمتتتتة التتتتتدا   اختتتتتاذ مبواصتتتتدة التلامتتتتت متتتت  يفأمتتتتةب، ستتتتواء

 كةاتاملتتتتتت   جبتتتتتتديفى يفستتتتتتدَّم، املفتوحتتتتتتة موانرتتتتتتا ت يف يفالتفامتتتتتتل الرتكيتتتتتتل
 .(141)احلوار  ةكيل مدى املسامدة يف املفاذيمية
 اارستة اجملدتس أمعاء يفاصل، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 

 كانتتت متتا يفكثتت ا املفتوحتتة  املوانرتتات ن تتل املفاذيميتتة املتت كةات   متتيم
 رئتيس أيف ال تام األمتني مىل املوجهتة ابلةستائل  ُةفَتق املفاذيمية امل كةات
 .(142)األم  جمدس

 يفذي، جدسا ت يف ابلفيديو التدايفل استددام اجملدس يفيفاصل 
. (143)2009 متتتام يف هبتتتا األختتت   دايتتتة موتتت  شتتتيومها يتلايتتتد اارستتتة

 محاقتتتات اجملدتتتس أمعتتتاء مىل نتتتدمت، 2017 يف 2016 متتتامي يفيف
 مةة 70 م  أكثة يفمرايفرات جدسات يف ابلفيديو التدايفل قةيق م 
، 2014 مام يف محاقة 101 م  ال دا اوفض حيث، سوة كل يف

  تتتتتتوا ة يفظتتتتتتل. 2017 متتتتتتام يف محاقتتتتتتة 73 مىل، التتتتتت ريفة متتتتتتام يفذتتتتتتو
 الستتتتتتتتا عة ابلستتتتتتتتووات معارنتتتتتتتتةً  مة ف تتتتتتتتا ابلفيتتتتتتتتديو التتتتتتتتتدايفل استتتتتتتتددام

 .(144)اخلامس الركل يف م ني ذو كما،  2014 ل ام
__________ 

 اجملدتتس أمعتتاء ن تتل يفلكتت  ال تتام األمتتني   تتد كدمتتةً ،  37 املتتااة مبوجتتب
(S/PV.8080 ،7-4 فحاتالصتتت) .املرتتتاركة متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد 
 . أا ي السا ع العسم انظة، األم  جمدس جدسات يف

(140) S/2010/507 ،يف  31 الفعةة، املةفق S/2017/507 ،33 الفعةة، املةفق . 
 . 40 يف 43 يف 38 الفعةات، املةفق، S/2017/507، نفست املةجع (141)
 املوجهتتة 2016 يوليتتت/اتتوز 1 املؤرختتة الةستتالة، املثتتال ستت يل مدتتى، انظتتة (142)

 املؤرختتتتتة يفالةستتتتتالة، (S/2016/585) ال تتتتتام األمتتتتني مىل اليتتتتتاابل اثتتتتتل متتتت 
 ال تتتتتام األمتتتتتني مىل أيفكةانيتتتتتا اثتتتتتل متتتتت  املوجهتتتتتة 2017 فربايتتتتتة/شتتتتت اط 1
(S/2017/104) . 

(143) S/2017/507 ،60 الفعةة، املةفق.  
 قةيتتتتتق متتتت  اجملدتتتتس اجتمامتتتتات يف املرتتتتاركة متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (144)

 . أا ي ابء - السا ع العسم أيعا انظة، ابلفيديو التدايفل
 
 
 
 
 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.7884
https://undocs.org/ar/S/PV.7882
https://undocs.org/ar/S/PV.7938
https://undocs.org/ar/S/PV.7673
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.7722
https://undocs.org/ar/S/PV.8080
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2016/585
https://undocs.org/ar/S/2017/104
https://undocs.org/ar/S/2017/507


 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

201 18-12959 

 

 اخلامس الركل  
 2017-2009، ابلفيديو التداول فيها اسُتخدم اليت اجللسات عدد  

 
 

 املشاركة - سابعا
 مالحظة 
  توجيتتتتت يت دتتتتق فيمتتتتا اجملدتتتتس اارستتتتة الستتتتا ع العستتتتم يتوتتتتايفل 
. اجتماما تت يف لالشترتاك اجملدس يف األمعاء غ  الديفل مىل الدموات
 37 يفاملتتتتاااتل املتحتتتتدة األمتتتتم ميثتتتتاق متتتت  32 يف 31 املتتتتاااتل يفحتتتتتدا

  وجيتتتت فيهتتتا ميكتتت  التتتيت الظتتتةيفف املؤنتتتت التتتداخدي وظتتتامال متتت  39 يف
، جدستتا ت يف لالشتترتاك اجملدتتس يف األمعتتاء غتت  التتديفل مىل التتدموات

 .ذلك اجملدس نةر مذا، التصويت حق هلا يكول أل ايفل
 

 امليثاق   م  31 املااة 
 أمعتتاء غتت  متت  “املتحتتدة األمتتم” أمعتتاء متت  معتتو لكتتل 

   تتةت مستتالة أيتتة موانرتتة يف  صتتويت  تتديفل يرتترتك أل األمتت  جمدتتس
 هبتتتا  تتتتاثة ال عتتتو ذتتت ا مصتتتاع أل اجملدتتتس رأى مذا األمتتت  جمدتتتس مدتتتى
 .خاص  وجت
 

 امليثاق   م  32 املااة 
 يف   عتتتو لتتتيس “املتحتتتدة متتتماأل” أمعتتتاء متتت  معتتتو كتتتل 

 كتتال مذا “املتحتدة األمتم” يف معتواً  ليستتت ايفلتة يفأيتة، األمت  جمدتس
 مىل يتتتتدمى ل حثتتتتت األمتتتت  جمدتتتتس مدتتتتى م تتتتةيفت نتتتتلاع يف قةفتتتتاً  أيهمتتتتا

 يف حتتق لتتت يكتتول أل ايفل الوتتلاع هبتت ا املت دعتتة املوانرتتات يف ا شتترتاك
 شتتترتاك  ماالتتتة يةاذتتتا التتتيت الرتتتةيفط األمتتت  جمدتتتس يفيعتتتع. التصتتتويت

 .“املتحدة األمم” أمعاء م  ليست اليت الديفلة

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  37 املااة 
 جمدتتتس يف معتتتوا ليستتتت املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتو ايفلتتتة أيتتتة 

، ا شترتاك مىل، اجملدتس يتد ي نةار مدى  واء،  دمى أل ميك ، األم 
 متتم األمتت  جمدتتس مدتتى  ُ تتةت مستتالة أيتتة موانرتتة يف،  صتتويت ايفل

  رتتتتتكل متتتتتتاثةة ال عتتتتتو الديفلتتتتتة  دتتتتتك مصتتتتتاع أل األمتتتتت  جمدتتتتتس أىر 
 مىل األمتتتتت  جمدتتتتتس األمعتتتتتاء التتتتتديفل محتتتتتدى ن هتتتتتت متتتتتم أيف، ختتتتتاص
 ( م  امليثاق.1) يفالثالثني اخلامسة لدمااة يففعا ما مسالة

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  39 املااة 
 متت  غتت ذم أيف ال امتتة األمانتتة أمعتتاء يتتدمو أل األمتت  جملدتتس 
 أيف ابمل دومتتتات  ليفيتتتدي مىل لتتت لك متتتؤذدني ي تتتتربذم التتت ي  اصاألشتتتد
 .اختصاصت يف الداخدة املسائل اراسة يف األخةى املسامدات  عدمي

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، يفاصل اجملدس اموة الديفل غ   
األمعتتتاء فيتتتت لالشتتترتاك يف جدستتتا ت. يفيفجتتتت التتتةئيس التتتدموات يف  دايتتتة 

متت  “ األحكتتام ذات الصتتدة”متتا مبوجتتب جدستتات اجملدتتس أيف أثواءذتتا م
الوظتام التداخدي  امليثاق ايفل مشارة صةجة مىل مااة م يوة مت  امليثتاق أيف

م  الوظتام التداخدي املؤنتت  39أيف املااة  37املؤنت، أيف مبوجب املااة 
لدمجدس. يفاستمة حتديداً  وجيت التدموات مىل التديفل األمعتاء مبوجتب 

مىل اثدتتتتي  39ت مبوجتتتتب املتتتتااة ، يف حتتتتني يُفجهتتتتت التتتتدموا37املتتتتااة 
األمانتتة ال امتتة، أيف أجهتتلة األمتتم املتحتتدة األختتةى يفيفكا هتتتا املتدصصتتة 
يفصواايعها يف ةاجمها، أيف املوظمات اإلنديمية يفاحلكومية الديفلية األختةى، 
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أيف مدموي  آخةي ، مب  فتيهم اثدتو املوظمتات غت  احلكوميتة. يفيف حتني 
تتت مليهتتا ا متتوات لالشتترتاك يف اجلدستتتات يف قد تتت ايفل أمعتتاء أل  ُوجن

رستتتتائل يفجنهتهتتتتا مىل رئتتتتيس اجملدتتتتس، مل  ُ متتتتم ذتتتت ي الةستتتتائل يف م ظتتتتم 
 .(145)األحوال  وصفها م  يفاثئق اجملدس

، التتتتةئيس متتتت  متتت كة ني يف، ا ستتتتت ةات نيتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 
 كتل مةان تة مىل حتديثا املوتد تني أمعتائت امتوة جديد م  اجملدس أكد

  ستتت ق أستتا يع ستتتة متت  الفتترتة يفمتتدا، اجملدتتس ي عتتدذا التتيت اجلدستتات
  رتتةي  1 اتريتتت متت  امت تتارا، أشتتهة ثالثتتة مىل معتتويتهم متتدة م اشتتةة
، ا ستتتثوائية الظتتةيفف يف، أمتتالي جتتاء ملتتا يفخالفًتتا. (146)أكتتتو ة/األيفل
 حلعتتور حتتديثا املوتَد تتني األمعتتاء مىل امتتوة  توجيتتت اجملدتتسُ  يعتتوم لتت 

 متتتت    يوهتتتتا مرتتتتايفرة   حلعتتتتور أيف ةاملغدعتتتت جدستتتتا ت متتتت    يوهتتتتا جدستتتتة
 ي دتتتتب أمعتتتتائت أحتتتتدُ  كتتتتال مذا ذيئتتتتتت  كامتتتتل الةمسيتتتتة غتتتت  مرتتتتايفرا ت

 جدستتتات حعتتتور مىل حتتتديثا املوتَد تتتول األمعتتتاء يُتتتدمى يفلتتت . ذلتتتك
  ختيتتتتار املدصَّصتتتتة ذيئتتتتتت  كامتتتتل الةمسيتتتتة غتتتت  مرتتتتايفرا ت أيف اجملدتتتتس
 حلعتتور ثًاحتتدي املوتَد تتول األمعتتاء يُتتدمى يفنتتد. ال تتام األمتتني يف  يتتني
 كتتتانول شتتتهة يف  ُ َعتتتد التتتيت ال تتتام األمتتتني متتتع الرنتتتهةي الغتتتداء ماا تتتة
 يتةاي متا حبستب يفذلتك، معتويتهم ملتدة م اشتةة الستا ق ايستمرب/األيفنل
 .(147)الرهة ذلك يف اجملدس رئيسُ  مواس ا

  يفيوعستتتتتتتتتم ذتتتتتتتتت ا العستتتتتتتتتم مىل أر  تتتتتتتتتة أنستتتتتتتتتام فةميتتتتتتتتتة، يفذتتتتتتتتتي: 
 متتتتت  الوظتتتتتام التتتتتداخدي  37التتتتتدموات املوجهتتتتتة مبوجتتتتتب املتتتتتااة  -ألتتتتتف 

 متتتتت  الوظتتتتتام  39التتتتتدموات املوجهتتتتتة مبوجتتتتتب املتتتتتااة  -ابء  املؤنتتتتتت  
التتتتدموات غتتتت  املوجهتتتتتة صتتتتةاحة مبوجتتتتتب  -التتتتداخدي املؤنتتتتت   جتتتتتيم 

  متتتتتتتتتتتتتت  الوظتتتتتتتتتتتتتتام التتتتتتتتتتتتتتداخدي املؤنتتتتتتتتتتتتتتت    39املتتتتتتتتتتتتتتااة  أيف 37 املتتتتتتتتتتتتتتااة
 املوانرات املت دعة اب شرتاك. -اال 

__________ 

 يونيتتت/حليتتةال 23 يف 14 املتتؤرختني الةستتالتني، املثتتال ستت يل مدتتى، انظتتة (145)
 األمتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتتيس مىل مريتتتتتتتتتتترتاي اثتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتوجهتني 2016

(S/2016/569 يف S/2016/568) ،مريتتترتاي حكومتتتة فيهمتتتا قد تتتت يفالدتتتتني 
، امليثتتتاق متتت  35 يف 34 لدمتتتاا ني يففعتتتا لدمجدتتتس ماجدتتتة جدستتتة معتتتد

   يتتال يفاإلا ء ستتةاجلد يف ابملرتتاركة مريتترتاي حكومتتة متت  ملمثتتل يفالستتماح
 ملليتتد. األمتت  جملدتتس املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  37 لدمتتااة يففعتتا، فيهتتا
 . أمالي األيفل العسم انظة، اجلدسات م  امل دومات م 

(146) S/2016/619 ،يف  2 الفعةة S/2017/507 ،140 الفعةة، املةفق . 
(147) S/2016/619 ،يف  3 الفعةة S/2017/507 ،141 الفعةة، املةفق . 

]مون النظوام  37الدعوات املوجهوة مبوجوب املوادة  -ألف 
 الداخلي املؤقت 

يفالوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتتت،  يففعتتتا لدمتتتواا ذات الصتتتدة متتت  امليثتتتاق 
ميك  لدديفل كافة، سواء أكانت أمعاء يف األمم املتحتدة أم  ، أل  رتارك 

متتاثةة  رتكل ”يف اجتمامات اجملدس مم )أ( كانت مصتاع الديفلتة ال عتو 
الوظتام التداخدي املؤنتت (    مت  37م  امليثاق يفاملااة  31)املااة “ خاص

)ب( كانت الديفلة ال عو أيف الديفلة غ  ال عو قةفاً يف نتلاع م تةيفت مدتى 
ن هت محدى الديفل األمعتاء اجملدتس  م  امليثاق(  )ل( 32اجملدس )املااة 

 37( متتت  امليثتتتاق )املتتتااة 1مىل مستتتالة متتتا يففعتتتاً لدمتتتااة اخلامستتتة يفالثالثتتتني )
 .(148) ( م  الوظام الداخدي املؤنت

 مدتتتتتى  غيتتتتت  أي ي تتتتتةأ مل، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 يف لالشتتترتاك األمعتتتاء التتتديفل مىل التتتدموات  وجيتتتت يف املت تتتع اإلجتتتةاء
، 37 املتااة مبوجب ةاملدمو  األمعاء الديفل يفاستمةت. اجملدس أممال
 مثتتل، أختتةى  صتتفات أحيتتا ً  التحتتدل يف، الستتا عة لدممارستتة ا  امتتا

، التتديفل جممومتتات أيف اإلنديميتتة أيف الديفليتتة املوظمتتات ابستتم التحتتدل
 ُمتةت أل كت لك جدل يفمل. (149)املررتكة ال يا ت  عدمي خالل م 

 لدمجدتتتتتتس جدستتتتتتة يف ا شتتتتتترتاك األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل متتتتتت  ايفلتتتتتتة قدتتتتتتبُ 
 .مامة جدسة يف رُفض أيف مديت لدتصويت

__________ 

احلتا ت  الولامتات أيفملليد م  امل دومات م  نيام التديفل األمعتاء  حالتة  (148)
  ألف. -مىل جمدس األم ، انظة اجللء السااس، العسم األيفل 

امل عتتواة يف  7621مدتتى ستت يل املثتتال،  كدتتم اثتتل الكويتتت، يف اجلدستتة  (149)
امل عتتتواة  7863، يفاثتتتل أيفز كستتتال، يف اجلدستتتة 2016فربايتتتة شتت اط/ 15
اإلستتتتتتتتالمي ، ابستتتتتتتتم موظمتتتتتتتتة الت تتتتتتتتايفل 2017كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   17يف 
(S/PV.7621 يف 72 يف 71، الصتتتتتتتتتتتفحتال  S/PV.7863 64، الصتتتتتتتتتتتفحتال 
 7653اإلستتتتتالمية(، يف اجلدستتتتتة  - يفأاىل اثتتتتتل ميتتتتتةال )مجهوريتتتتتة (.65 يف

ال ابستتتتم حةكتتتتة متتتتدم ا فيتتتتاز ،   يتتتت2016آذار/متتتتارس  21امل عتتتتواة يف 
(S/PV.7653 يف كدتتم اثتتل ستتدوفيويا يفاثدتتة  ومتتا 70يف  69، الصتتفحتال .)

كتتتتانول   19امل عتتتتواة يف  7606ابستتتتم شتتتت كة األمتتتت  ال رتتتتةي يف اجلدستتتتة 
( يفاجلدستتتتتتتتتتتة 81يف  80، الصتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7606) 2016الثام/يوتتتتتتتتتتاية 

، S/PV.8079) 2017 رتتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتتو ة  27امل عتتتتتتتتواة يف  8079
امل عتتتتتواة يف  7690(، مدتتتتى التتتتتوايل. يفيف اجلدستتتتة 47يف  46الصتتتتفحتال 

أمم جوتوب شتةق  ،  كدمت اثدة اتيدود ابسم را  ة2016أاير/مايو  11
 7796(. يفيف اجلدستتتتتتتتتة 107-105، الصتتتتتتتتتفحات S/PV.7690آستتتتتتتتتيا )

 كدم اثل كازاخستال ابسم ، 2016 رةي  األيفل/أكتو ة  28امل عواة يف 
التتتديفل األمعتتتاء يف موظمتتتة شتتتوغهاي لدت تتتايفل  يف كدتتتم اثتتتل  تتتيالريفس ابستتتم 

 34-32، الصتتتتتتتتفحات S/PV.7796متتتتتتتت  اجلمتتتتتتتتامي )موظمتتتتتتتتة م اذتتتتتتتتدة األ
، 2017آذار/متتتارس  31امل عتتتواة يف  7910(. يفيف اجلدستتتة 36-34 يف

 كدم اثل مجهورية  ولانيا املتحدة ابسم اجلمامة اإلمنائية لدجووب األفةيعتي 
(S/PV.7910 16يف  15، الصفحتال .) 
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]مون النظوام  39الدعوات املوجهوة مبوجوب املوادة  -ابء 
  الداخلي املؤقت 

 امتتوة ميكتت ، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  39 لدمتتااة يففعتتاً  
 اجملدتتتتتتس لتليفيتتتتتتد األشتتتتتتداص متتتتتت  غتتتتتت ذم أيف ال امتتتتتتة األمانتتتتتتة أمعتتتتتتاء

 يف دتتتةالداخ املستتتائل اراستتتة يف أختتتةى مستتتامدة  عتتتدمي أيف ابمل دومتتتات
 .اختصاصت
تتتت التتتدموة  كتتت  مل، الستتتا عة ابملمارستتتة يفممتتتال   اثدتتتي مىل  وجن

 كال مذا م ، استثوائي أساس مدى 39 املااة مبوجب األمعاء الديفل
 املثتال  يلست مدتى يكونتوا كتال،  ايفهلم اثيل صفة غ   صفة اشرتاكهم
 املدصصتتة الع ةيتتة الترتتكيالت محتتدى أيف الستتالم  وتتاء لدجوتتة رؤستتاء
 .(150)هلا التا  ة

__________ 

 اجلدستة يف :39 املتااة مبوجتب التتالول املمثدتول ُامتي، املثتال ست يل مدى (150)
 كيويتتتتا متتتت  كتتتتل اتتتتثال، 2016 يونيتتتتت/حليتتتتةال 22 يف امل عتتتتواة 7723

 جممومتتتتت متتتتا  وجيتتتتت جتتتتةى، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 
 2016 متتتتام يف امتتتتوة 327 موهتتتتا، 39 املتتتتااة مبوجتتتتب امتتتتوة 667

 .السااس( الركل )انظة 2017 مام يف اموة 340 يف
__________ 

 مدتتتى، الستتتالم  وتتتاء لدجوتتتة يفالستتا ق احلتتتايل الةئيستتتني  صتتتفتهما يفالستتويد
 يف امل عتتتتتواة 7976 اجلدستتتتتة يفيف ( 2 الصتتتتتفحة، S/PV.7723) التتتتتتوايل
 يفكيويتتتتتتتا كتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة متتتتتت  كتتتتتتتل اتتتتتتثال، 2017 يونيتتتتتتتت/حليتتتتتتةال 19

 التتتتتوايل مدتتتتى، الستتتتالم  وتتتتاء لدجوتتتتة يفالستتتتا ق احلتتتتايل الةئيستتتتني  صتتتتفتهما
(S/PV.7976 ،2 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ) يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتواة 7787 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 

  رتتكيدة رئتتيس  صتتفتت املغتتةب اثتتل، 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  10
، S/PV.7787) الستتتتتالم  وتتتتتاء لدجوتتتتتة التا  تتتتتة الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة
 فربايتتتتتتتتتة/اطشتتتتتتتتت  14 يف امل عتتتتتتتتتواة 7883 اجلدستتتتتتتتتة يفيف ( 2 الصتتتتتتتتتفحة
 التا  تتتتة  يستتتتايف - غيويتتتتا  رتتتتكيدة رئتتتتيس  صتتتتفتت الربازيتتتتل اثتتتتل، 2017
 8109 اجلدستتتتة يفيف ( 2 الصتتتتفحة، S/PV.7883) الستتتتالم  وتتتتاء لدجوتتتتة

  صتتتتفتت سويستتتتةا اثتتتتل، 2017 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  20 يف امل عتتتتواة
، S/PV.8109) الستتتتتالم  وتتتتتاء لدجوتتتتتة تا  تتتتتةال  وريفنتتتتتدي  رتتتتتكيدة رئتتتتتيس

 . (2 الصفحة
 

 السااس الركل  
 2017-2013، 39 املادة مبوجب املوجهة واتالدع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 متتتتتتداذم ال تتتتتتال ، 39 املتتتتتتااة مبوجتتتتتتب املتتتتتتدموي   تتتتتتني يفمتتتتتت  
، امتتتتةأة 57 يف رجتتتتال 270 مثتتتتة كتتتتال،  2016 متتتتام يف متتتتدموا 327
 رجتتتتتتال 258 مثتتتتتتة كتتتتتتال،  متتتتتتدموا 342  تتتتتتني متتتتتت ، 2017 متتتتتتام يفيف
،  ختت ةاأل اآليفنتتة يف، الستتا ع الرتتكل يف م تتني ذتتو يفكمتتا. امتتةأة 82 يف

 ي تتاال 39 املتتااة مبوجتتب املتتدموي  الةجتتال متت  املتكدمتتني متتدا كتتال

 املتتااة مبوجتتب املتتدموات اإل ل متت  املتكدمتتات متتدا أمثتتال 4 مىل 3
 لدوستتتتاء املئويتتتتة الوستتتت ة ار ف تتتتت فعتتتتد، ذلتتتتك متتتت  التتتتةغم يفمدتتتتى. 39

 متتتتت ، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 39 املتتتتتااة مبوجتتتتتب املتتتتتدموات
 .2017 مام يف املائة يف 24.1 مىل 2016 مما يف املائة يف 17.4
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 السا ع الركل  
 2017-2013، 39 املادة مبوجب املوجهة الدعوات  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 التدموات ُ صتوَّف، املمارستات مةجع م  اجللء ذ ا ألغةات 
 :(151)يفذتتتي، رئيستتتية فئتتتات أر تتتع حستتتب 39 املتتتااة مبوجتتتب املوجهتتتة

 متتتتتتتتت  املتتتتتتتتتدمويفل )ب(  (152)املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم موظومتتتتتتتتتة موظفتتتتتتتتو )أ(
 املمثدتتتول املستتؤيفلول )ل(  (153)املتحتتدة األمتتتم غتت  الديفليتتة املوظمتتات
 مثتل أختةى كيتا ت اثدتو )ا(  (154)منديمية ايفلية حكومية ملوظمات

__________ 

 املمثدتتتني لدمتتتدموي  موفصتتتدتال فئتتتتال استتتُتددمت، الستتتا عة املالحتتتق يف (151)
 املمثدتتتني يفأيفلئتتك، األمتت  جملدتتتس التا  تتة الفةميتتة يفاهليئتتتات ال امتتة لامانتتة
 يف وخيتتتا. يفكا هتتتتا أيف الفةميتتتة ذيئاهتتتتا أيف ألختتتةىا املتحتتتدة األمتتتم ألجهتتتلة
 “. املتحدة األمم موظومة” فئة مقار يف اآلل الفئتال ُضمَّت، لدت سيط

 فربايتتتتة/شتتتت اط 26 يف امل عتتتتواة 7634 اجلدستتتتة يف، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى (152)
هتتتتت، 2016  ستتتتتوراي مىل ال تتتتام لامتتتتني اخلتتتتاص امل  تتتتول مىل امتتتتوة يُفجن 
 يف امل عواة 7990 اجلدسة يفيف. (S/PV.7634 ظة)ان 39 املااة مبوجب

هت، 2017 يونيت/حليةال 29  لدرتؤيفل ال ام األمني يفكيل مىل اموة يُفجن 
 فئتتتتتتتتتة يف رتتتتتتتتتمل. (S/PV.7990 )انظتتتتتتتتتة 39 املتتتتتتتتتااة مبوجتتتتتتتتتب السياستتتتتتتتتية

 األفةيعتتتي لالحتتتتاا املدتد تتتة ال مديتتتة مستتتؤيفيل“ املتحتتتدة األمتتتم موظومتتتة”
 . اارفور يف املتحدة يفاألمم

 متتتتتتتايو/أاير 26 يف امل عتتتتتتتواة 7698 اجلدستتتتتتتة يف، املثتتتتتتتال ستتتتتتت يل مدتتتتتتتى (153)
هتتتتت، 2016  الديفليتتتتة اجلوائيتتتتة لدمحكمتتتتة ال امتتتتة املدميتتتتة مىل امتتتتوة يُفجن 
 7898 اجلدستتتتتة يف، يفابملثتتتتتل. (S/PV.7698 )انظتتتتتة 39 املتتتتتااة مبوجتتتتتب
هتتت، 2017 متتارس/آذار 15 يف امل عتتواة  اخلتتتاص املمثتتل مىل امتتوة يُفجن 
 . (S/PV.7898 )انظة 39 املااة مبوجب املتحدة األمم لدى لإلنرت ول

آذار/متتتتتتتارس  17امل عتتتتتتتواة يف  7651املثتتتتتتتال، يف اجلدستتتتتتتة مدتتتتتتتى ستتتتتتت يل  (154)
هت اموة مىل رئيس يففد ا حتاا األيفريفيب لدى األمتم املتحتدة 2016 ، يُفجن 

امل عتتتواة يف  8022(. يفيف اجلدستتتة S/PV.7651)انظتتتة  39مبوجتتتب املتتتااة 

 كانتت،  ا ستت ةات نيتد الفترتة يفختالل. (155)احلكوميتة غت  املوظمات
 مىل حيتتالاأل متت  كثتت  يف  وجتتت 39 املتتااة مبوجتتب املوجهتتة التتدموات
 مىل  وجتت كانتت،  أنتل أحيتال يفيف املتحتدة  األمتم موظومة يف موظفني
 يف م تني ذتو كمتا،  احلكوميتة غت  املوظمات مثل أخةى كيا ت اثدي

 اجملدتتس  وجيتتت  لايتتد، 2016 متتام أيفاختتة متت  يفا تتتداء. الثتتام  الرتتكل
 ممالميتتة محاقتتات مليتتت يعتتدموا لكتتي املتتدم اجملتمتتع اثدتتي مىل امتتوات

 .(156)ن ةية أيف منديمية نعااي يف لدوظة امل عواة اجلدسات يف
__________ 

هتتتتتت امتتتتتوة 2017آب/أغستتتتت س  10 مىل املةانتتتتتب التتتتتدائم لالحتتتتتتاا ، يُفجن 
 (.S/PV.8022)انظة  39األفةيعي لدى األمم املتحدة مبوجب املااة 

 متتتتتتتايو/أاير 26 يف امل عتتتتتتتواة 7699 اجلدستتتتتتتة يف، املثتتتتتتتال ستتتتتتت يل مدتتتتتتتى (155)
هتتتتتتت، 2016  األصتتتتتتدية الرتتتتتت وب نستتتتتتاء را  تتتتتتة موستتتتتتعة مىل امتتتتتتوة يُفجن 

 اجلدستتة يفيف. (S/PV.7699 )انظتتة 39 املتتااة مبوجتتب  رتتاا يف لفو نيتتةا
هتتتت، 2017 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  30 يف امل عتتتواة 8119  امتتتوة يُفجن 

 مبوجتتب اإلي اليتتة الثعافتتة يفزارة يف الثعتتايف التترتال محايتتة مرتتةيفع نائتتد مىل
 . (S/PV.8119 )انظة 39 املااة

 لرتت كة الوقويتة املوستعة، يفيفيل فيكتتتوراي الستيدة نتدمت، 2016 متام يف (156)
 التيت، ليترباي يف الستالم صتوع يف املتةأة ش كة - السالم ل واء أفةيعيا غةب

هت  ال وتد رمقتا يف اجملدتس مىل محاقتة، 39 املااة مبوجب اموة مليها يُفجن 
 . (S/PV.7824 )انظة“ ليرباي يف احلالة” امل وول
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 الثام  الركل  
 2017-2013، الفئة حسب 39 املادة مبوجب املوجهة الدعوات توايع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 ابلفيديو التدايفل 
 مىل التتتتتتدموات  وجيتتتتتتت يف املتمثدتتتتتتة املمارستتتتتتة اجملدتتتتتتس يفاصتتتتتتل 
 يفذتتتي، ابلفيتتتديو التتتتدايفل ققةيتتت متتت  اجلدستتتات يف يرتتتاركول متكدمتتتني
 يفيف. (157)2009 متام يف هبتا األخ   داية مو  شيومها يتلايد اارسة
 أمعتتتتتتاء كتتتتتتةر،  2017 أغستتتتتت س/آب 30 املؤرختتتتتتة التتتتتتةئيس متتتتتت كةة
 التتدايفل  عويتة استتددام مىل أكثتة الدجتوء امتتلامهم م  ممةاهبم اجملدس

__________ 

 /الثتتتام كتتتانول 14 يف امل عتتتواة 7603 اجلدستتتة يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى (157)
 جلمهوريتتة ال تتام لامتتني اخلتتاص املمثتتل مىل امتتوة يُفجنهتتت، 2016 يوتتاية

 ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة يفرئيس الدميعةاقية الكونغو
 ممالميتة محاقتة يفنتدنم 39 املااة مبوجب الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف
. (S/PV.7603 )انظتتة غومتتا متت  ابلفيتتديو التتتدايفل قةيتتق متت  اجملدتتس مىل
 يُفجنهتتتتتت، 2017 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 15 يف امل عتتتتتواة 7971 اجلدستتتتتة يفيف

 39 املتتااة مبوجتتب األفةيعتتي ا حتتتاا يف يفاألمتت  الستتدم مفتتوت مىل امتتوة
 أاباب أايتتتس متتت  ابلفيتتتديو التتتتدايفل قةيتتتق متتت  اجملدتتتس مىل محاقتتتة يفنتتتدم
 انظتتة، ابلفيتتديو التتتدايفل متت  امل دومتتات متت  ملليتتد. (S/PV.7971 )انظتتة
 . أمالي السااس العسم

 ا  تتتاع متتتع، ا نتعتتتاء حستتتب، لدمجدتتتس اإلحاقتتتات لتعتتتدمي ابلفيتتتديو
، شدصتتتتتيا اإلحاقتتتتتات يف عتتتتتدمي ابلفيتتتتتديو التتتتتتدايفل  تتتتتني متتتتتتوازل هنتتتتتج
 .(158)املفتوحة اجلدسات خالل ذلك يف مبا
 
 37الدعوات غري املوجهوة صوراحة مبوجوب املوادة  -جيم 

 ]من النظام الداخلي املؤقت  39أو املادة 
يفجتت اجملدتس متدة امتوات ايفل خالل الفرتة نيد ا ستت ةات،  

 (. 10 )انظة اجلديفل 39يف  37اإلشارة صةاحة مىل أي م  املاا ني 
 فدستت ني يفايفلتة الةستتويل الكةستي اثدتتي مىل التدموة يفيُفجهتت 
 التتداخدي لدوظتتام يففعتتا” ريف يتت   رتتكل اجملدتتس جدستتات يف لدمرتتاركة
 حتديتتتتتتتد ايفل “الرتتتتتتتال ذتتتتتتت ا يف املت  تتتتتتتة الستتتتتتتا عة يفاملمارستتتتتتتة املؤنتتتتتتتت

 .مااة أي
__________ 

(158) S/2017/507 ،املؤرختتة التتةئيس متت كةة يف ستتا عا يفرا. 60 الفعتتةة، املةفتتق 
 . (S/2012/402) 2012 يونيت/حليةال 5
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https://undocs.org/ar/S/PV.7603
https://undocs.org/ar/S/PV.7971
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2012/402
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 10 اجلديفل
  2017-2016، 39 املادة أو 37 املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات

 ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها املدمو
 املسدحة الولامات يف املدنيني محاية 2016 يواية/الثام كانول S/PV.7606 ،19 فدس ني   
 S/PV.7610 ،26 2016 يةيوتتتتا/الثتتتتام كتتتتانول S/PV.7673 ،18 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 

2016 S/PV.7736 ،12 2016 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتتتوز S/PV.7792 ،19  رتتتتتتتتتتتتتتتتةي  
 2016 ايستتتتتتتتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتانول S/PV.7853 ،23 2016 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

S/PV.7863 ،17 2017 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول S/PV.7929 ،20 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 
2017 S/PV.8011 ،25 2017 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتتتتوز S/PV.8072 ،18  رتتتتتتتتتتتتتتتتةي  
 2017 ايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول S/PV.8128 ،8 2017 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

S/PV.8139 ،18 2017 ايسمرب/األيفل كانول 

 ذلك يف مبا، األيفسط الرةق يف احلالة
 فدس ني نعية

 S/PV.7690 ،11 يفاألمتتتتت  الستتتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتار 2016 مايو/أاير 
 ذا يةاإلر  األممال جةاء م  الديفليني

 S/PV.7753 ،2 املسدح يفالولاع األقفال 2016 أغس س/آب 
 S/PV.8082 ،31  2017 أكتو ة/األيفل  رةي  
 S/PV.8079 ،27  يفاألم  يفالسالم املةأة 2017 أكتو ة/األيفل  رةي 

 أ ةيتتتتل/نيستتتتال S/PV.7673 ،18 2016 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول S/PV.7610 ،26 الةسويل الكةسي
2016 S/PV.7736 ،12 2016 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتتتوز S/PV.7792 ،19  رتتتتتتتتتتتتتتتتةي  
، S/PV.8011 2017 أ ةيتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتال S/PV.7929 ،20 2016 أكتتتتتتتتتو ة/األيفل
 2017 أكتو ة/األيفل  رةي  S/PV.8072 ،18 2017 يوليت/اوز 25

 ذلك يف مبا، األيفسط الرةق يف احلالة
 فدس ني نعية

 S/PV.7621 ،15 2016 فربايتتتتة/شتتتت اط S/PV.7653 ،21 2016 متتتتارس/آذار 
S/PV.7818 ،22  2016 نتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتةي S/PV.7847 ،20 كتتتتتتتتتانول 

، S/PV.7898 2017 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط S/PV.7886 ،21 2016 ايستتتتتتمرب/األيفل
 2017 نوفمرب/الثام  رةي  S/PV.8111 ،21 2017 مارس/آذار 15

 لينيالديف  يفاألم  السالم صول

 S/PV.7629 ،23 2016 فرباية/ش اط S/PV.7750 ،28 أ(السالم مدى يفاحلفاظ السالم  واء 2016 يوليت/اوز( 
 S/PV.7658 ،28 2016 متتتتارس/آذار S/PV.7793 ،25  أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي 

2016 S/PV.7938 ،15 2017 متتتايو/أاير  S/PV.8079 ،27  يفلاأل  رتتتةي/ 
 2017 أكتو ة

 يفاألم  يفالسالم املةأة

 S/PV.7670 ،14 2016 أ ةيل/نيسال S/PV.7882 ،13 يفاألمتتتتت  الستتتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتار 2017 فرباية/ش اط 
 إلرذا يةا األممال جةاء م  الديفليني

 S/PV.7606 ،19 2016 يوتتتتاية/الثتتتام كتتتانول S/PV.7711 ،10 يونيتتتتت/حليتتتةال 
2016 S/PV.7951 ،25 2017 مايو/أاير 

 املسدحة الولامات يف املدنيني ايةمح

https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7673
https://undocs.org/ar/S/PV.7736
https://undocs.org/ar/S/PV.7792
https://undocs.org/ar/S/PV.7853
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.8011
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/S/PV.8128
https://undocs.org/ar/S/PV.8139
https://undocs.org/ar/S/PV.8139
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.7753
https://undocs.org/ar/S/PV.7753
https://undocs.org/ar/S/PV.8082
https://undocs.org/ar/S/PV.8082
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7673
https://undocs.org/ar/S/PV.7736
https://undocs.org/ar/S/PV.7792
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.8011
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7653
https://undocs.org/ar/S/PV.7818
https://undocs.org/ar/S/PV.7818
https://undocs.org/ar/S/PV.7847
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/PV.7898
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
https://undocs.org/ar/S/PV.7629
https://undocs.org/ar/S/PV.7629
https://undocs.org/ar/S/PV.7750
https://undocs.org/ar/S/PV.7658
https://undocs.org/ar/S/PV.7658
https://undocs.org/ar/S/PV.7793
https://undocs.org/ar/S/PV.7938
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
https://undocs.org/ar/S/PV.7670
https://undocs.org/ar/S/PV.7670
https://undocs.org/ar/S/PV.7882
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.7711
https://undocs.org/ar/S/PV.7951
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 ال ود حمعة اجلدسة يفاترخيها املدمو
    S/PV.7740 ،19 األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس رئتتتتتتتيس متتتتتتت كةة  وفيتتتتتتت  2016 يوليت/اوز 

(S/2010/507) 
 S/PV.7753 ،2 2016 أغستتتتتتتتتتتتتتتتتت س/آب S/PV.8082 ،31  األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي/ 

 2017 أكتو ة
 املسدح يفالولاع األقفال

 S/PV.7758 ،23 2016 أغستتتتتتتتتتتتتت س/آب S/PV.7837 ،15 األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول/ 
 2017 يونيت/حليةال S/PV.7985 ،28 2016 ايسمرب

 الرامل الدمار أسدحة انترار مدم

 
 املستائل أل مدتى ا فتق، اجملدتس أمعتاء  تني تمرتايفرا مجتةاء أمعاب يف، 2016 يونيت/حليةال 21 املؤرخة األم  جمدس رئيس م كةة يف امل نيَّ  الوحو مدى )أ( 

 الستتتالم  وتتاء” األممتتتال جتتديفل  وتتد مقتتتار يف 2016 يونيتتت/حليتتةال 22 متتت  امت تتارا فيهتتا ستتتيوظة، الوتتلاع انتهتتاء   تتتد الستتالم يف وتتاء الستتتالم   وتتاء املت دعتتة
 “.الولاع انتهاء   د السالم  واء” امل وول ال ود مقار يف  عاسا اجملدس فيها يوظة كال اليت املسائل اجلديد ال ود ضم  يفُ درل“. السالم مدى يفاحلفاظ

  
 املناقشات املتعلقة ابالشرتاك -دال 

ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، موتتد امتتوة ايفل غتت  أمعتتاء  
يف اجملدتتتتتس مىل املرتتتتتاركة يف محتتتتتدى جدستتتتتا ت، كتتتتتال أمعتتتتتاء اجملدتتتتتس 

متتت   37 يتكدمتتول متتااًة ن تتتل التتديفل األمعتتتاء املتتدموة مبوجتتتب املتتااة
الوظتتتتام التتتتداخدي املؤنتتتتت يفن تتتتل أيفلئتتتتك التتتت ي  مل  وجتتتتت ملتتتتيهم التتتتدموة 
صتتتةاحًة يف مقتتتار أي متتتااة متتت  متتتواا الوظتتتام التتتداخدي، م  يف   تتتض 
املواستت ات التتيت أم يتتت فيهتتا الكدمتتة ألقتتةاف م ويتتة م اشتتةًة ابملستتالة 

. يفكانتتتت اارستتتة (159)نيتتتد الوظتتتة ليتتتدلوا   يتتتا هتم ن تتتل أمعتتتاء اجملدتتتس
أنتتتتل  39س فيمتتتتا يت دتتتتق ابألشتتتتداص املتتتتدموي  مبوجتتتتب املتتتتااة اجملدتتتت

ا ستتتانا يف ونَّتتتف  ة يتتتب املتكدمتتتني مدتتتى متتتا مذا كتتتانوا يرتتتاركول  غتتتةت 
  عدمي محاقة مىل اجملدس.

يفند أث  مدا مت  املستائل املت دعتة اب شترتاك يف اجتمامتات  
. ففتتتي 2017يف  2016اجملدتتتس ختتتالل جدستتتا ت امل عتتتواة يف متتتامي 

 رتتتال  2016كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   5امل عتتتواة يف  7826اجلدستتتة 
ة، ُامتي املمثتل اخلتاص احلالة فيمتا يت دتق جبمهوريتة الكونغتو الدميعةاقيت

لامني ال ام جلمهورية الكونغو الدميعةاقية يفرئتيس   ثتة األمتم املتحتدة 
لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة، يفاألمتتتتني ال تتتتام 

__________ 

حليةال/يونيتتتتتت  21، امل عتتتتتواة يف 7722 اجلدستتتتتة مدتتتتتى ستتتتت يل املثتتتتتال، يف (159)
، ا  امتتتا لدممارستتتة “احلالتتتة يف أفغانستتتتال”يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول  2016

املستتتتتتعةة، ألعتتتتتى اثتتتتتل أفغانستتتتتتال، التتتتت ي يفجهتتتتتت مليتتتتتت التتتتتدموة مبوجتتتتتب 
، كدمة   د املمثتل اخلتاص لامتني ال تام ألفغانستتال يفرئتيس   ثتة 37 املااة

املستتامدة مىل أفغانستتتال، التت ي يفجهتتت مليتتت التتدموة  األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي
(. يفملليتد S/PV.7722، يفلك  ن ل أمعتاء اجملدتس )انظتة 39مبوجب املااة 

  م  امل دومات م   ة يب املتكدمني، انظة العسم السااس أمالي.

املستتتامد لدرتتتؤيفل السياستتتية، مىل  عتتتدمي محتتتاقتني مىل اجملدتتتس مبوجتتتب 
“ دى جتتتتديفىشتتتتهد متتتت”. يفنتتتتال اثتتتتل نيوزيدوتتتتدا مل يففتتتتدي 39املتتتتااة 

مرتتتاركة األمتتتني ال تتتام املستتتامد حلعتتتوق اإلنستتتال يف اإلحاقتتتة لترتتتاقة 
مالحظا تتتتتت  رتتتتتال زاير تتتتتت األختتتتت ة مىل ال دتتتتتد يفممتتتتتل مفوضتتتتتية األمتتتتتم 

، امل عتتتواة 8079. يفيف اجلدستتة (160)املتحتتدة حلعتتتوق اإلنستتال ااخدتتتت
 رتتتال املتتتةأة يفالستتتالم يفاألمتتت ،  2017 رتتتةي  األيفل/أكتتتتو ة  27يف 

ستت انيا أل  تتتم يف موانرتتات جمدتتس األمتت   رتتال احلتتا ت انتترتح اثتتل م
يف  دتتتدال م يوتتتة امتتتوُة اجملتمتتتع املتتتدم، موتتتدما يكتتتول متتت  املستصتتتوب 

. (161) ستتتت ب الظتتتتةيفف الستتتتائدة، لوصتتتتف احلالتتتتة مدتتتتى أرت الوانتتتتع
يفنونرتتتتت مستتتتالة ا شتتتترتاك يف اجتمامتتتتات جمدتتتتس األمتتتت  مبليتتتتد متتتت  

، 7740يف اجلدستتتتة  التفصتتتتيل ختتتتالل املوانرتتتتة املفتوحتتتتة التتتتيت جتتتتةت
 وفيتتتتت  ”يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول  2016اوز/يوليتتتتتت  19امل عتتتتتواة يف 

        (.6)انظة احلالة (“ S/2010/507م كةة رئيس جمدس األم  )
 

 6احلالة  
 (S/2010/507األمن لتنفيذ مذكرة رئيس جملس   
يف  2016اوز/يوليتتتتتت  19امل عتتتتتواة يف  7740يف اجلدستتتتتة  

 وفيتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتت  ”مقتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتول 
(S/2010/507“) ة مفاذيميتتتتتتتة ، كتتتتتتال م ةيفضتتتتتتتا مدتتتتتتتى اجملدتتتتتتتس متتتتتتت كة

مممتهتتتتا اليتتتتاابل يفلغتتتتةت الوظتتتتة يف  وفيتتتت   دتتتتك املتتتت كةة متتتت  التتتتةئيس 
يفاملتتت كةات األختتتةى ذات الصتتتدة املت دعتتتة استتتاليب ممتتتل اجملدتتتس متتت  
أجتتل حتديتتد املمارستتات الواجحتتة يفأيفجتتت العصتتور احملتمدتتة، يفالوظتتة يف 

__________ 

(160) S/PV.7826 ،13 الصفحة . 
(161) S/PV.8079 ،71 الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7753
https://undocs.org/ar/S/PV.7753
https://undocs.org/ar/S/PV.8082
https://undocs.org/ar/S/PV.7758
https://undocs.org/ar/S/PV.7758
https://undocs.org/ar/S/PV.7837
https://undocs.org/ar/S/PV.7985
https://undocs.org/ar/S/PV.7722
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.7826
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
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. يفأثوتتتاء املوانرتتة، أشتتتار اثتتل اليتتتاابل (162)ماختتال الت تتتديالت الالزمتتة
أل األمعاء املوتد تني حتديثا يُفجنهتت ملتيهم امتوة، ممتال ابملت كةة  مىل

، ملةان تتتتتتة جدستتتتتتات اجملدتتتتتتس 2016اوز/يوليتتتتتتت  15الةائستتتتتية املؤرختتتتتتة 
 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتو ة التتتتتتت ي يستتتتتتت ق م اشتتتتتتتةة متتتتتتتدة  1امت تتتتتتتارا متتتتتتت  

، يفأمتتتتةب متتتت  نوامتتتتتت ال ذتتتت ا التتتتتد   متتتت  شتتتتانت أل (163)معتتتتويتهم
ل  تمكيوت م  ال متل  ف اليتة أكترب مت  ي وا ابلفائدة مدى اجملدس كك

ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي مل املتتتتت كةة الةائستتتتتية  . يفنتتتتتال اثتتتتتل(164) دايتتتتتة ال تتتتتام
اثتتتتل أااة ذامتتتتة لامعتتتتاء غتتتت   (165)2010اوز/يوليتتتتت  26املؤرختتتتة 

التتتتتدائمني يف استتتتتت دااذم لد متتتتتل يف اجملدتتتتتس، يفيكتستتتتتي ذلتتتتتك أ يتتتتتة 
حيتتتتتتث ستتتتتتيتمك  األمعتتتتتتاء اجلتتتتتتدا التتتتتت ي   2016خاصتتتتتتة يف متتتتتتام 

ال امتتتتة متتتت  حعتتتتور جدستتتتات اجملدتتتتس امت تتتتارا متتتت  انتد تتتتتهم اجلم يتتتتة 
. يفذكتتة اثتتل مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية، (166) رتتةي  األيفل/أكتتتو ة 1

متكدمتتتا ابستتتم حةكتتتة متتتدم ا فيتتتاز، أل يو غتتتي زاياة متتتدا اجلدستتتات 
متتتتتتتت  امليثتتتتتتتتاق، يفأل  32يف  31ال دويتتتتتتتتة لدمجدتتتتتتتتس، يففعتتتتتتتتا لدمتتتتتتتتاا ني 

__________ 

(162) S/2016/585 ،املةفق . 
(163) S/2016/619 ،2 الفعةة . 
(164) S/PV.7740 ،3 يف 2 الصفحتال . 
(165) S/2010/507 . 
(166) S/PV.7740 ،14 الصفحة . 

آراء يفمستتتهامات  ملةامتتتاة“ فةصتتتا حعيعيتتتة”اجلدستتتات يو غتتتي أل  تتتتيح 
مموم أمعاء األمم املتحدة، يف  سيما الديفل غ  األمعاء يف اجملدس 
التتتيت  كتتتول شتتتؤيفهنا نيتتتد نظتتتة اجملدتتتس. يفأكتتتد أل الرتتتفافية يفا نفتتتتاح 
يفا  ستتتاق  رتتتكل مواصتتتة رئيستتتية يو غتتتي أل يةاميهتتتا اجملدتتتس يف مجيتتتع 
أنرتت تت يفهنجتتت يفمجةاءا تتت، يفأمتتةب متت  أستتفت ألل اجملدتتس أ تتل ذتت ي 

ل واصتتتتتة اهلامتتتتتة يف ال ديتتتتتد متتتتت  احلتتتتتا ت  يفمشدتتتتتت مخفانا تتتتتت  عييتتتتتد ا
املرتاركة يف   تض املوانرتتات  صتورة متكتتةرة يفالتمييتل ضتتد التديفل غتت  
األمعتتتتاء يف اجملدتتتتس،   ستتتتيما فيمتتتتا يت دتتتتق  رت يتتتتب ال يتتتتا ت ختتتتالل 

. يفشتتتتدات اثدتتتتة كتتتتواب (167)املوانرتتتتات املفتوحتتتتة يفاحلتتتتديفا اللمويتتتتة هلتتتتا
امل وية م اشتةة أيف املتعتةرة ”تدامة مراركة الديفل أيعا مدى ضةيفرة اس

يف متدايف ت اجملدتس  رتال املستائل التيت هتمهتا  رتكل “  ركل خاص
. يفامتتا اثتتل مي اليتتا مىل (168)متت  امليثتتاق 31م اشتتة، مسترتتهدًة ابملتتااة 

 وسيع ن اق الترايفر يفالت تايفل متع املوظمتات اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتة، 
متتتتوة املوظمتتتتات ذات الصتتتتدة مىل املرتتتتاركة يف مبتتتتا يف ذلتتتتك متتتت  قةيتتتتق ا

 .(169)جدسات اجملدس السةية يفال دوية، حسب ا نتعاء
__________ 

 . 27 يف 26 الصفحتال، نفست ملةجعا (167)
 . 50 الصفحة، نفست املةجع (168)
 . 30 الصفحة، نفست املةجع (169)

   
 اختاذ القرارات والتصويت -اثمنا 

 مالحظة 
 ابختتتتاذ يت دتتتق فيمتتتا اجملدتتتس اارستتتات الثتتتام  العستتتم يرتتتمل 
 يفاملتااة امليثتاق مت  27 املتااة يف توظم. التصتويت ذلك يف مبا، العةارات

 يف وصتال. اجملدتس يف التصويت ممدية املؤنت الداخدي الوظام م  40
 أمعتتاء 9 مبوافعتتة اإلجةائيتتة ابملستتائل املت دعتتة العتتةارات  تدتت  أل مدتتى
 املت دعتتتتة العتتتتةارات  تدتتتت  حتتتتني يف، اجملدتتتتس يف معتتتتوا 15 أصتتتتل متتتت 

 مجيتع فتيهم مبت ، اجملدتس أمعتاء مت   ست ة مبوافعتة املوضومية ابملسائل
 . الدائمني األمعاء
 مىل 34 يفمتتتت  32 يف 31 املتتتتواا أيعتتتتا العستتتتم ذتتتت ا يفيتوتتتتايفل 

 األممتتتتال  ستتتي   تتتوظم التتتيت املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  38 يف 36
 يفالت تتتتتتتتتديالت العتتتتتتتتتةارات مرتتتتتتتتتاريع مدتتتتتتتتتى ابلتصتتتتتتتتتويت يت دتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتا

 . املوضومية يفا نرتاحات
 

 امليثاق   م  27 املااة 
يكتتتتتتتول لكتتتتتتتل معتتتتتتتو متتتتتتت  أمعتتتتتتتاء جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت   - 1 

 يفاحد.  صوت
 اإلجةائيتتتة املستتائل يف األمتتت  جمدتتس نتتتةارات  صتتدر - 2 

 .أمعائت م   س ة مبوافعة
 األختتتةى املستتتائل يف األمتتت  جمدتتتس نتتتةارات  صتتتدر - 3 

 أصتتتوات  يوهتتتا متتت  يكتتتول أمعتتتائت متتت   ستتت ة أصتتتوات مبوافعتتتة كافتتتة
    يعتتتتا املتدتتتت ة العتتتتةارات يف أنتتتتت  رتتتتةط متفعتتتتة  التتتتدائمني األمعتتتتاء
 كتتال متت  ميتوتتع، 52 املتتااة متت  3 يفالفعتتةة، الستتااس الفصتتل ألحكتتام

 . التصويت م  الولاع يف قةفاً 
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  31 املااة 
 املوضتتومية يفا نرتاحتات يفالت تديالت العتةارات مرتاريع  عتدم 

 . ال ااة يف مكتو ة املمثدني مىل

https://undocs.org/ar/S/2016/585
https://undocs.org/ar/S/2016/619
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
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 املؤنت  الداخدي الوظام  م  32 املااة 
 العتتتتتةارات يفمرتتتتتاريع الةئيستتتتتية لالنرتاحتتتتتات األستتتتت عية    تتتتى 
 . عدميها  ة يب حبسب

 متتتتت  أيف انتتتتترتاح متتتتت  أجتتتتتلاء مدتتتتتى مستتتتتتعل  صتتتتتويت يف تتتتتةي 
 ذلتتتتك مدتتتتى ي تتتترتت مل متتتتا اثتتتتل أي قدتتتتب مدتتتتى  وتتتتاء نتتتتةار مرتتتتةيفع
 . العةار عمرةيف  أيف ا نرتاح صاحب

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  34 املااة 
 يعرتحتتتتت نتتتتةار مرتتتتةيفع أيف انتتتترتاح أي مدتتتتى لدتثويتتتتة ضتتتتةيفرة   

 . لدتصويت قةحت ن ل األم  جمدس يف املمثدني أحد
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  35 املااة 
 متتت  يفنتتتت أي يف نتتتةار مرتتتةيفع أيف انتتترتاح أي ستتتحب ميكتتت  
 .  صويت  رانت  ة مل اام ما األيفنات
 يف لدممثتتتل  تتتوز، العتتتةار مرتتتةيفع أيف ا نتتترتاح مدتتتى ثُتتت  يفمذا 

 ابمت تتتتاري لدتصتتتتويت قةحتتتت ي دتتتتب أل مديتتتت ثتتتتىن التتت ي األمتتتت  جمدتتتس
 األستت عية يف احلتتق نفتتس مم ائتتت متتع ذتتو نتتةاري مرتتةيفع أيف ذتتو انرتاحتتت
  .يسح ت مل العةار مرةيفع أيف ا نرتاح صاحب أل لو لت يكول ال ي

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  36 املااة 
، نتتتةار مرتتتةيفع أيف انتتترتاح مدتتتى أكثتتتة أيف   تتتديدني انتتترتاح موتتتد 

 جمدتتس يصتتوت، ال تتااة يفيف. مديهتتا التصتتويت  ة يتتب يف التتةئيس ي تتت
 ا نتتتترتاح متتتت  املعتتتتمول حيتتتتث متتتت  األ  تتتتد الت تتتتديل مدتتتتى أيف  األمتتتت 

 قتتتةح يتتتتم حتتتم يفذكتتت ا،   تتتدا موتتتت األنتتتل الت تتتديل مدتتتى مث، األصتتتدي
 نت  مىل يعتيف الت ديل كال مذا يفلك  لدتصويت  الت ديالت يعمج

 أيف  ي تتةح الت تتديل ذلتتك فتت ل، موتتت جتت ف أيف نتتةار مرتتةيفع أيف انتترتاح
 .لدتصويت

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  38 املااة 
 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا  تتتتتدمى املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف معتتتتتو ايفلتتتتتة أليتتتتتة 
 ا شتترتاك مىل، امليثتتاق مت  يفالثالثتتني الثانيتتة لدمتااة    يعتتا أيف، الستا عة

 يف . نتةارات يفمرتاريع انرتاحتات  عتدم أل، األمت  جمدس موانرات يف
 مدى  واء م  لدتصويت العةارات يفمراريع ا نرتاحات ذ ي قةح  وز
 .األم  جمدس يف املمثدني أحد قدب

 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  40 املااة 
 يف الصتدة ذات الدمتوا يففعتا األم  جمدس يف التصويت  ةي 

 . الديفلية ال دل حملكمة األساسي الوظام يفيف امليثاق
نتتةارات  -يفيعتتم ذتت ا العستتم مخستتة أنستتام فةميتتة، ذتتي: ألتتف  

 متتتتتت  الوظتتتتتتام  38 عتتتتتتدمي مرتتتتتتةيفع نتتتتتتةار يففعتتتتتتا لدمتتتتتتااة  -اجملدتتتتتتس  ابء 
اختتتتتاذ  -اختتتتتاذ العتتتتةارات ابلتصتتتتويت  اال  -التتتتداخدي املؤنتتتتت   جتتتتيم 
 املوانرات املت دعة   مدية اختاذ العةار.  -ء العةارات  ديفل  صويت  ذا

 متتتتت  31 املتتتتتااة كانتتتتتت،  2017 يف 2016 متتتتتامي يفختتتتتالل 
 جمدتتتتتس جدستتتتتات يف ريف يويتتتتتة  صتتتتتفة ُ   تتتتتق املؤنتتتتتت التتتتتداخدي الوظتتتتتام
 يت دتق فيمتا 32 املتااة مىل صتةجة مشتارة اجملدتس أمعتاء يفأشار. األم 
 امل تتني حتتوالو يفمدتتى. لدتصتتويت  تدفتتني نتتةاري  مرتتةيفمي قتتةح  رت يتب

 نتوفمرب/الثتام  رةي  16 يف امل عواة 8105 اجلدسة يف، 7 احلالة يف
 أشتتتار، “األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2017
 32 املتتتااة مىل صتتتةاحةً  املتحتتتدة التتتو ايت يفاثدتتتة األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس
 ُمةضتتا متوافستتني نتتةاري  مرتتةيفمي مدتتى التصتتويت  رت يتتب يت دتتق فيمتتا
 . دسةاجل يف

 الفتترتة ختتالل 34 ابملتتااة فيهتتا اسُترتته د حتتا ت ُ ستتجل يفمل 
 .ابلتعةية املرمولة
 نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل أيعتتتتا صتتتتةاحةً  36 املتتتتااة مىل أشتتتت  يفنتتتتد 

 متتتتتتتتتارس/آذار 11 يف امل عتتتتتتتتتواة، 7643 اجلدستتتتتتتتتة يفيف. ا ستتتتتتتتتت ةات
 حلفتتتتتتظ املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ممديتتتتتتات” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف 2016
   تديل لدتصتويت يفقتةح 36 ابملتااة اجملدس ئيسر  استرهد، “السالم
 جصتل يفمل. املتحتدة الو ايت م  معدم نةار مرةيفع مدى مصة ندمتت

 يف اجملدتتتتس يفشتتتتةع، امل دتتتتوب األصتتتتوات متتتتدا مدتتتتى املعتتتترتح الت تتتتديل
 .(170)يفامتمااي العةار مرةيفع مدى التصويت

__________ 

(170) S/PV.7643 ،الت تديل مدتى التصتويت نتيجة يفكانت. 4-2 الصفحات 
، يفأنغتتتتو ، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا :املؤيتتتتديفل كالتتتتتايل: (S/2016/239) املعتتتترتح
، مست انيا :امل ارضتول يفمصة ، ال وليفارية( - )مجهورية يففوليفيال، يفالصني
، املتحتتتتدة يفالتتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتتدا، املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة، يففةنستتتتا، يفأيفكةانيتتتتا
 صتتتويتالت نتيجتتة يفكانتتت. الستتوغال :املمتو تتول متت  التصتتويت يفاليتتاابل 

، الةيفستي ا حتاا :املؤيديفل كالتايل: (S/2016/235) العةار مرةيفع مدى
، يففةنستتا، يفالصتتني، يفالستتوغال، يفأيفكةانيتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأنغتتو ، يفمستت انيا
، املتحتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتة، يفمتتتتتتتتتتاليلاي، ال وليفاريتتتتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتتتتتة يففوتتتتتتتتتليفيال
 :املمتو تتتتتول متتتتت  التصتتتتتويت يفاليتتتتتاابل ، املتحتتتتتدة يفالتتتتتو ايت، دايفنيوزيدوتتتتت
 ممديتتات”، 27 العستتم، األيفل اجلتتلء انظتتة، امل دومتتات متت  ملليتتد. مصتتة
 “. السالم حلفظ املتحدة األمم

https://undocs.org/ar/S/PV.7643
https://undocs.org/ar/S/2016/239
https://undocs.org/ar/S/2016/235
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 قرارات اجمللس -ألف 
 ختتتتتتتالل اجملدتتتتتتتس يفاصتتتتتتتل، ا ستتتتتتتت ةات نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة ختتتتتتتالل 
، التتتتةئيس متتتت  الصتتتتاارة ال يتتتتا ت يفامتمتتتتاا العتتتتةارات اختتتتتاذ اجتماما تتتتت
 أيعتتا اجملدتس نتةارات يفأخت ت. اإلجةائيتتة العتةارات اختتاذ مىل ابإلضتافة
 اجلدستتتات يف   تمتتتد  كتتت  مل التتتةئيس متتت  رستتتائل أيف متتت كةات شتتتكل

 .اجملدس يفاثئق م   وصفت م ظمها صدر يفند، ندر فيما م 

 جممومتتتتتت متتتتتا اجملدتتتتتس اختتتتت ، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتالل 
 اجملدتتس اختتت ، 2016 متتام يفيف. رائستتيا  يتتا  46 يفامتمتتد نتتةارا 138
 اختتتت ، 2017 متتتام يفيف، اجملدتتتس لتتتةئيس  يتتتا  19 دريفأصتتت نتتتةارا 77

 . اجملدس لةئيس  يا  27 يفأصدر نةارا 61 اجملدس
يفي تتني الرتتكل احلتتااي مرتتة ال تتدا اإلمجتتايل لدعتتةارات املتدتت ة  

 (.2017مىل  2008يفال يا ت الةائسية الصاارة خالل ال عد املاضي )
 

 التاسع الركل  
 2017-2008، الصادرة لرائسيةا والبياانت املتخذة القرارات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيعتتتتتتتتا اجملدتتتتتتتتس أصتتتتتتتتدر، ا ستتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة ختتتتتتتتالل 
 2016 متتتتتتتتتتتام يف متتتتتتتتتتت كةة 14 موهتتتتتتتتتتتا، التتتتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتت كةة 23
 موهتتتتتتا، التتتتتتةئيس متتتتتت  رستتتتتتالة 88 يف، 2017 متتتتتتام يف متتتتتت كةات 9 يف

 .2017 مام يف رسالة 39 يف 2016 مام يف رسالة 45
 

 يفاحدة جدسة يف مت داة نةارات 
 مدتتتتتتتى اجملدتتتتتتتس استتتتتتتتمة، 2017 يف 2016 متتتتتتتامي ختتتتتتتالل 
 أل م . اجلدستتتتة يف يفاحتتتتد نتتتتةار امتمتتتتاا يف يفاملتمثدتتتتة املت  تتتتة املمارستتتتة
 يف يفذلك، يفاحدة جدسة يف نةار م  أكثة الفرتة خالل امتمد اجملدس
 امل وتتول ال وتتد مقتتار يف امل عتتواة، 7667 اجلدستتة ففتتي. حتتا ت أر تتع
 اجملدتتس اختتت ، “الستتواال جوتتوب الالستتوا متت  ال تتام األمتتني  عتتارية”

 يفيف. (171)يفاحتتتتتتتتدا رائستتتتتتتتيا  يتتتتتتتتا  يفأصتتتتتتتتدر (2016) 2280 العتتتتتتتتةار
 اختتت ، ايفتتوار كتتوت يف ابحلالتتة يتصتتل فيمتتا امل عتتواة، 7681 اجلدستتة

__________ 

(171) S/PRST/2016/3 . 

 اجلدستتة يفيف. (2016) 2284 يف (2016) 2283 العتتةاري  اجملدتس
 مت ا عتتتتتتتتتال رستتتتتتتتالتال” امل وتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتد مقتتتتتتتتار يف امل عتتتتتتتتواة، 8063
 ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 يوتتاية/الثتتام كتتانول 19 مؤرختتتال
 املتحتدة األمتم لتدى لكولوم يتا الدائمتة ثدةاملم م  األم  جمدس يفرئيس

(S/2016/53)“ ، يتتا  يفأصتتدر (2017) 2381 العتتةار اجملدتتس اختتت  
 ال وتتتتتد مقتتتتتار يف امل عتتتتتواة، 8135 اجلدستتتتتة يفيف. (172)يفاحتتتتتدا رائستتتتتيا
 اختتت ، “الستتواال جوتتوب الستتواال متت  ال تتام األمتتني  عتتارية” امل وتتول
 . (173)يفاحدا رائسيا  يا  يفأصدر (2017) 2392 العةار اجملدس

 
 38 للمادة وفقا قرار مشرو  تقدمي - ابء

 يفيففعتتتا. نتتتةار يفعمرتتتة  يعتتتدم أل اجملدتتتس يف معتتتو ألي  تتتوز 
 يف معتتتو ألي أيعتتتا  تتتوز، املؤنتتتت التتتداخدي الوظتتتام متتت  38 لدمتتتااة

__________ 

(172) S/PRST/2017/18 . 
(173) S/PRST/2017/25 . 
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2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

211 18-12959 

 

 لدتصتتتتتويت قةحتتتتتت ميكتتتتت    لكتتتتت ، انرتاحتتتتتا يعتتتتتدم أل املتحتتتتتدة األمتتتتتم
 األمعتاء التديفل يف صت ح. اجملدس أمعاء أحد م  قدب مدى  واء م 
 يفيوَصتتف. العتتةار ملرتتةيفع املعدمتتة التتديفل ذتتي نتتةار مرتتةيفع  عتتدم التتيت

 مدتتتى اجملدتتس أمعتتاء مجيتتتع يفافتتق مذا رائستتي نتتت  انتتت ارالعتتة  مرتتةيفع
 .  عدميت يف ا شرتاك
 يف اجملدتتتتتتتس نظتتتتتتتة، اب ستتتتتتتت ةات املرتتتتتتتمولة الفتتتتتتترتة يفختتتتتتتالل 

 نصوصتتتتتتتا موهتتتتتتتا 8 كانتتتتتتتت،  العتتتتتتتةارات مرتتتتتتتاريع متتتتتتت  مرتتتتتتتةيفما 150

 معارنتتةً ، الةائستتية الوصتتوص متتدا ال اشتتة الرتتكل يفي تتني. (174)رائستتية
 متتتام متتت  الفتتترتة ختتتالل، الستتتوة يف تدتتت ةامل لدعتتتةارات اإلمجتتتايل ابل تتتدا
 .2017 مام مىل 2008

__________ 

 (2016) 2307 يف (2016) 2261 العتتتتتتتتةارات  وصتتتتتتتتفها امُتمتتتتتتتتدت (174)
 (2016) 2325 يف (2016) 2324 يف (2016) 2311 يف
 .(2017) 2378 يف (2017) 2377 يف (2017) 2366 يف

 
 ال اشة الركل  
 2017-2008، الرائسية النصوص عدد  

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 نتتتد نتتتةار مرتتتةيفع 23 كتتتال،  ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
.11 اجلتتتديفل يف م تتتني ذتتتو كمتتتا،  اجملدتتتس يف أمعتتتاء غتتت  ايفل ندمتتتتت

 
 11 اجلديفل
 2017-2016، اجمللس يف ءأعضا غري دول قدمتها قرارات مشاريع

 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتتدمو
 اجملدس أمعاء

 مرتتتتتتةيفع  عتتتتتتدمي يف املرتتتتتتاركول
 اجملدس أمعاء غ  م  العةار

      
S/2016/202  كتتتوراي مجهوريتتتة/ا نترتتتار متتتدم 

 عةاقيةالدمي الر  ية
S/PV.7638  

 2016 مارس/آذار 2
 )ب(معواً  ايفلة 43 )أ(اجملدس أمعاء م  10 (2016) 2270

S/2016/380 الولامتتتتتتتتتات يف املتتتتتتتتدنيني ايتتتتتتتتةمح 
 املسدحة

S/PV.7685  
 2016 مايو/أاير 3

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  13 (2016) 2286
 )ل(اجملدس

 )ا(معوا ايفلة 72

S/2016/744 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7763  
 2016 أغس س/آب 30

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  11 (2016) 2305
 (ه)اجملدس

 مي اليا

S/2016/797 الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت األخ تتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7775  
 2016 س تمرب/أيدول 22

 )ز(معوا ايفلة 27 )يف(اجملدس أمعاء م  10 (2016) 2309
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  النظام الداخلي املؤقت والتطورات اإلجرائية ذات الصلة -اجلزء الثاين 

 

18-12959 212 

 

 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتتدمو
 اجملدس أمعاء

 مرتتتتتتةيفع  عتتتتتتدمي يف املرتتتتتتاركول
 اجملدس أمعاء غ  م  العةار

      
S/2016/800 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.7776  

 2016 س تمرب/أيدول 23
 اجملدتتتتس أمعتتتتاء متتتت  مخستتتتة (2016) 2310

 يفاملمدكتتة، يففةنستتا، )مستت انيا
 يفالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت، املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 يفالياابل(، املتحدة

 )ح(معوا ايفلة 40

S/2016/838 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.7783  
 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  6

2016 

 اجملدتتتس: أمعتتتاء متتت  ستتت  ة (2016) 2312
، يففةنستتتا، يفأيفكةانيتتتا، مستتت انيا
 املتحتتتتدة املمدكتتتتةيف ، يفمتتتتاليلاي
 يفأيةلوتتتتتدا ال ظمتتتتتى لربي انيتتتتتا

، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، الرتتتتتتتتتتتتتتتتتمالية
 يفالياابل

 )ط(معوا ايفلة 32

S/2016/846 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7785  
 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  8

2016 

  ستتتتتتتتتت ب يُتدتتتتتتتتتت  مل
 أحتتتتتتتتتتتتتتد  صتتتتتتتتتتتتتتويت
 التتتدائمني األمعتتتاء

 ضدي

ستتتتتتتة متتتتتت  أمعتتتتتتاء اجملدتتتتتتس: 
مس انيا، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، 
يففةنستتتتا، يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة، 

 يفالو ايت املتحدة

 )ي(معوا ايفلة 40

S/2016/862 هباييت املت دعة املسالة S/PV.7790  
 أكتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتةي  13

2016 

 اجملدتتتس: أمعتتتاء متتت   ستتت ة (2016) 2313
، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، أنغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 
 يففوتتتليفيال، يففةنستتتا، يفأيفكةانيتتتا

، ال وليفاريتتتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتتتة
، ايفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد، يفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

، يف تتتتت يف، يفالربازيتتتتتل، األرجوتتتتتتني
، يفكوتتتتتدا، يفغوا يمتتتتتا ، يفشتتتتتيدي
 يفكولوم يا

S/2016/999 كتتتوراي مجهوريتتتة/ا نترتتتار متتتدم 
 الدميعةاقية الر  ية

S/PV.7821  
 نتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتةي  30

2016 

 اجملدتتتتس: أمعتتتتاء متتتت  مثانيتتتتة (2016) 2321
، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي، مستتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا
 يفاملمدكتتة، يففةنستتا، يفأيفكةانيتتا

، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا، املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

 )ك(معوا ايفلة 42

S/2016/1047 الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت األخ تتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7831  
 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 12

2016 

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتوا 12 (2016) 2322
 )ل(اجملدس

 )م(معوا ايفلة 39

S/2016/1052 التتتتتتدمار أستتتتتتدحة انترتتتتتتار متتتتتتدم 
 الرامل

S/PV.7837  
 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 15

2016 

 )س(معوا ايفلة 62 )ل(اجملدس أمعاء مجيع (2016) 2325

S/2016/1073 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.7847  
 ستتتتتتتتتمرباي/األيفل كتتتتتتتتتانول 20

2016 

 )ف(معوا ايفلة 50 )ع(اجملدس أمعاء م  10 (2016) 2331

S/2016/1138 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7855  
 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 31

2016 

  ةكيا الةيفسي ا حتاا (2016) 2336

S/2017/119 الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت األخ تتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7882  
 2017 فرباية/ش اط 13

 اجملدتتتتس: أمعتتتتاء متتتت  مثانيتتتتة (2017) 2341
، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي

، يففةنسا، يفالسويد، يفمي اليا
، املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

 )ص(معوا ايفلة 39

S/2017/172  األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.7893  
 2017 يةفربا/ش اط 28

  ستتتتتتتتتت ب يُتدتتتتتتتتتت  مل
 أحتتتتتتتتتتتتتتد  صتتتتتتتتتتتتتتويت
 التتتدائمني األمعتتتاء

 ضدي

 اجملدتتتس: أمعتتتاء متتت  ستتت  ة
، يفالسويد، يفمي اليا، أيفكةانيا
، املتحتتتدة يفاملمدكتتتة، يففةنستتتا

 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

 )ق(معوا ايفلة 35
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 العةار يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود العةار مرةيفع
 متتتتت  العتتتتتةار مرتتتتتةيفع معتتتتتدمو
 اجملدس أمعاء

 مرتتتتتتةيفع  عتتتتتتدمي يف املرتتتتتتاركول
 اجملدس أمعاء غ  م  العةار

      
S/2017/242 يفلينيالد يفاألم  السالم صول S/PV.7907  

 2017 مارس/آذار 24
 ) (معوا ايفلة 47 )ر(اجملدس أمعاء م  10 (2017) 2347

S/2017/443  الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت خ تتتتتتاراأل 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.7949  
 2017 مايو/أاير 24

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  13 (2017) 2354
 )ت(اجملدس

 )ل(معوا ايفلة 50

S/2017/781 حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم ممديتتتات 
 السالم

S/PV.8051  
 2017 س تمرب/أيدول 20

 )ذ(معوا ايفلة 47 ) (دساجمل أمعاء مجيع (2017) 2378

S/2017/788 الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت األخ تتتتتتار 
 الديفليني يفاألم 

S/PV.8052  
 2017 س تمرب/أيدول 21

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  11 (2017) 2379
 )ت(اجملدس

 أ( )أمعواً  ايفلة 36

S/2017/827 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.8061  
 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  5

2017 

 اجملدتتتتتس: أمعتتتتتاء متتتتت  ستتتتتتة (2017) 2380
، يفالسويد، يفمي اليا، أيفكةانيا
، املتحتتتدة يفاملمدكتتتة، يففةنستتتا
 يفالياابل

 ب( )بمعوا ايفلة 26

S/2017/884 األيفسط الرةق يف احلالة S/PV.8073  
 أكتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتتتةي  24

2017 

  ستتتتتتتتتت ب يُتدتتتتتتتتتت  مل
 أحتتتتتتتتتتتتتتد  صتتتتتتتتتتتتتتويت
 التتتدائمني األمعتتتاء

 ضدي

 اجملدتتتتتس: أمعتتتتتاء متتتتت  ستتتتتتة
، يففةنستتتا، يفمي اليتتتا، أيفكةانيتتتا

، املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

 ل( )لمعوا ايفلة 35

S/2017/973 الديفليني يفاألم  السالم صول S/PV.8111  
 نتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتةي  21

2017 

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  11 (2017) 2388
 ا( )ااجملدس

 ه( )همعوا ايفلة 47

S/2017/1051 الستتتتتتالم هتتتتتتتدا التتتتتتيت األخ تتتتتتار 
 جتتتتتتتتةاء متتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتتت 
 اإلرذا ية األممال

S/PV.8148  
 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 21

2017 

 أمعتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتت  معتتتتتتتتتتواً  11 (2017) 2396
 يف( )يفاجملدس

 ز( )زمعوا ايفلة 55

 
 مس انيا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )أ( 
، يفأملانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفمي اليتتا، يفاب يف، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ومتتا، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة أستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا )ب( 

وتتتتدا، يفنتتتتربص، الترتتتتيكية، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفالستتتتويد، يفشتتتتيدي، يفال تتتتةاق، يفغتتتتا ، يففتتتتانوا و، يفالفد تتتتني، يففود
 ليو ل.اخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليرباي، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفايفكاز 

ملتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، يفالتتو ايت ال وليفاريتتة(، يفمتتاليلاي، يفمصتتة، يفاملمدكتتة ا -مستت انيا، يفأنغتتو ، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفالستتوغال، يففةنستتا، يففوتتليفيال )مجهوريتتة  )ل( 
 املتحدة، يفالياابل.

دا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، األرجوتتتتني، يفاألرال، يفمريتتترتاي، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأنتتتديفرا، يفمنديفنيستتتيا، يفأيةلوتتت )ا( 
ا، يف ولودا، يف  يف، يفاتيدود، يف ةكيا، يف ونس، يف ونغا، يفاجل ل األسوا، يفاجللائة، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفابراغواي، يفاب يف، يفالرب غال، يف دجيكا، يف دغاراي، يف وم

، يفشتتتتيدي، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفجورجيتتتتا، يفالتتتتدامنةك، يفريفانتتتتدا، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتاموا، يفستتتتال متتتتاريوو، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يفستتتتوغافورة، يفالستتتتويد، يفسويستتتتةا
 ني، يففودودا، يفنربص، يفن ة، يفكا و ف اي، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوستاريكا، يفكولوم يا، يف  فيا، يفل وال، يفلكسمربغ، يفالصومال، يففانوا و، يفالفد

وتتةيفيج، املوحتتدة(، يفال -يفليتترباي، يفلي يتتا، يفليتوانيتتا، يفليدتورتتتاي ، يفمال تتة، يفاملغتتةب، يفمدتتديف، يفاملمدكتتة ال ة يتتة الستت واية، يفمو كتتو، يفميكةيفنيتتلاي )يف ايت 
 يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.

 مس انيا، يفأنغو ، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )ه( 
 تحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفاملمدكة امل )يف( 
ة كتوراي، يفالتدامنةك، يفريفمانيتا، أسرتاليا، يفمستونيا، يفأملانيا، يفأيةلودا، يفمي اليتا، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتة الترتيكية، يفمجهوريت )ز( 

 ، يففودودا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفالوةيفيج، يفذوغاراي، يفذولودا.يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفسوغافورة، يفالسويد، يفسويسةا
ستتتتو، يف ولوتتتتدا، يف ةكيتتتتا، أستتترتاليا، يفمستتتتتونيا، يفمستتتتةائيل، يفأملانيتتتتا، يفأنتتتتديفرا، يفآيستتتتدودا، يفمي اليتتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتتال، يف دجيكتتتتا، يف دغتتتتاراي، يف ومتتتتا، يف وركيوتتتتا فا )ح( 

ة كتتتوراي، يفريفمانيتتتا، يفستتتال متتتاريوو، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا، يفالستتتويد، يفغيويتتتا ا ستتتتوائية، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفكتتتا و فتتت اي، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتت
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https://undocs.org/ar/S/PV.7949
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/781
https://undocs.org/ar/S/2017/781
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/788
https://undocs.org/ar/S/2017/788
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/827
https://undocs.org/ar/S/2017/827
https://undocs.org/ar/S/PV.8061
https://undocs.org/ar/S/PV.8061
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/884
https://undocs.org/ar/S/2017/884
https://undocs.org/ar/S/PV.8073
https://undocs.org/ar/S/PV.8073
https://undocs.org/ar/S/2017/973
https://undocs.org/ar/S/2017/973
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/1051
https://undocs.org/ar/S/2017/1051
https://undocs.org/ar/S/PV.8148
https://undocs.org/ar/S/PV.8148
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
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املوحتتتتدة(، يفالوتتتتةيفيج،  -يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يف  فيتتتتا، يفلكستتتتمربغ، يفليتوانيتتتتا، يفمال تتتتة، يفاملغتتتتةب، يفموغوليتتتتا، يفمو كتتتتو، يفميكةيفنيتتتتلاي )يف ايت 
 يفذولودا. ،يفذوغاراي

ة، يفالتتتدامنةك، يفريفمانيتتتا، أستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكي )ط( 
، يفلكستتمربغ، يفليتوانيتتا، يفمال تتة، يفالوتتةيفيج، يفالومستتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفصتتة يا، يففودوتتدا، يفنتتربص، يفكازاخستتتال، يفكةيفا يتتا، يفكوتتدا، يف  فيتتا

 يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.
يف ولوتدا، يف ةكيتتا، يفاجلمهوريتتة  أسترتاليا، يفمستتتونيا، يفأملانيتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتدة، يفأنتتديفرا، يفأيةلوتتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتتا، يفالرب غتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، )ي( 

يفالدامنةك، يفريفمانيا، يفسال ماريوو، يفسدوفاكيا، يفسدوفيويا، يفالسويد، يففودودا، يفنتربص، يفن تة، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يفكوستتاريكا، يف  فيتا،  التريكية، يفجورجيا،
 .يو ليفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفمو كو، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفال

ا، يف تتت يف، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل األرال، يفأرميويتتتا، يفأستتترتاليا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتد )ك( 
يتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفالستتويد، يفشتتيدي، األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفالتتدامنةك، يفريفمان

يفالومستا، يفذوغتاراي، يفالفد ني، يففودوتدا، يفنتربص، يفكازاخستتال، يفكةيفا يتا، يفكوتدا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفاملغتةب، يفالوتةيفيج، 
 يفذولودا، يفاليو ل.

 ال، يففةنسا، يفماليلاي، يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغ )ل( 
 تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، مستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفمي اليتتتا، يفاب يف، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتا، يف  )م( 

ة، يفاجلمهوريتتتة الديفميويكيتتتة، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفالتتتدامنةك، يفستتتدوفاكيا، يفالستتتويد، يفصتتتة يا، يفال تتتةاق، يففودوتتتدا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكي
 ل.دا، يفاليو يفنربص، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفاملغةب، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولو

ال وليفاريتتتة(، يفمتتتاليلاي، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة  -ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفمستتت انيا، يفأنغتتتو ، يفأيفريفغتتتواي، يفأيفكةانيتتتا، يفالستتتوغال، يفالصتتتني، يففةنستتتا، يففوتتتليفيال )مجهوريتتتة  )ل( 
 املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.

يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأنتتديفرا، يفأيةلوتتدا، يفمي اليتتا، يفاب يف، يفال حتتةي ،  األرجوتتتني، يفاألرال، يفأرميويتتا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، )س( 
املت تتتتداة العوميتتتات(، يف تتت يف، يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتتة  -يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، يف ومتتتتا، يف ولوتتتدا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة 

مجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفمجهوريتتتتة معتتتتديفنيا اليوغوستتتتالفية ستتتتا عا، يفمجهوريتتتتة مولتتتتديففا، يفجورجيتتتتا، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتال متتتتاريوو، يفستتتتدوفاكيا، الترتتتتيكية، يف 
ا، يف  فيتتتت يفستتتتدوفيويا، يفالستتتتويد، يفشتتتتيدي، يفصتتتتة يا، يفغوا يمتتتتا ، يففودوتتتتدا، يففييتتتتت  م، يفنتتتتربص، يفكازاخستتتتتال، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يفكوستتتتتاريكا، يفكولوم يتتتتا،

 اليو ل.يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفمدغرعة، يفاملغةب، يفاملكسيك، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفني ال، يفذاييت، يفذوغاراي، يفذولودا، يف 
 مس انيا، يفأنغو ، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفالسوغال، يففةنسا، يفماليلاي، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. )ع( 
ل، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتدا، أرميويا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمستةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفأنتديفرا، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفمي اليتا، يفاب يف، يفال حتةي ، يفالرب غتا )ف( 

يفالستويد، يفسويستةا، يفشتيدي، يفصتة يا، يففتانوا و، يففودوتدا، يف  يف، يف ةكيا، يفاجل ل األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفالدامنةك، يفريفمانيا، يفسدوفاكيا، يفستدوفيويا، 
املمدكتة ال ة يتة يفنربص، يفن ة، يفكازاخستال، يفكةيفا يا، يفكودا، يفكوستاريكا، يف  فيتا، يفلكستمربغ، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يف 

 يو ل.الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيكاراغوا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفال
يف ولوتتتدا، يف ةكيتتتا، يفاجل تتتل  مستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفمستتتةائيل، يفأل انيتتتا، يفأملانيتتتا، يفاإلمتتتارات ال ة يتتتة املتحتتتدة، يفأيةلوتتتدا، يفآيستتتدودا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف دغتتتاراي، )ص( 

التدامنةك، يفريفمانيتا، يفستدوفاكيا، يفستدوفيويا، يفشتيدي، األسوا، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية معديفنيا اليوغوسالفية سا عا، يفمجهوريتة مولتديففا، يفجورجيتا، يف 
 غاراي، يفذولودا، يفاليو ل.يفصة يا، يفال ةاق، يففودودا، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفماليلاي، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذو

أملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، مستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل انيتتا، يف  )ق( 
يفليتوانيتتتتا،  يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفاجلمهوريتتتتة الترتتتتيكية، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتدوفاكيا، يففودوتتتتدا، يفنتتتتربص، يفن تتتتة، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يف  فيتتتتا، يفلكستتتتمربغ،

 ل ة، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذولودا، يفاليو ل.يفليدتورتاي ، يفما
 مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفاملمدكة املتحدة، يفالياابل. )ر( 
يتتا، يفأملانيتتا، يفاإلمتتارات ال ة يتتة املتحتتدة، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، مريتترتاي، يفمستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل ان ) ( 

يفستتال متتاريوو،  يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة الترتتيكية، يفمجهوريتتة كتتوراي، يفمجهوريتتة معتتديفنيا اليوغوستتالفية ستتا عا، يفجورجيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفمانيتتا،
ال وليفاريتتتتة(، يففودوتتتتدا، يفنتتتتربص، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يفكتتتتوت ايفتتتتوار، يف  فيتتتتا، يفل وتتتتال،  -، يفسويستتتتةا، يفشتتتتيدي، يففوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا

 يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفليدتورتاي ، يفمال ة، يفمايل، يفاملغةب، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيوزيدودا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.
املت تتتداة العوميتتتات(، يفالستتتوغال، يفالستتتويد، يففةنستتتا، يفكازاخستتتتال، يفمصتتتة، يفاملمدكتتتة  -ثيو يتتتا، يفأيفريفغتتتواي، يفمي اليتتتا، يف وليفيتتتا )ايفلتتتة ا حتتتتاا الةيفستتتي، يفم )ت( 

 املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.



 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

215 18-12959 

 

، يفآيستدودا، يفال حتةي ، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يفال وستوة األرال، يفمريرتاي، يفمستونيا، يفمستةائيل، يفأل انيتا، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتة املتحتدة، يفأيةلوتدا )ل( 
، يفالتتتدامنةك، يفاهلةستتتك، يف ولوتتتدا، يف تتت يف، يف تتتيالريفس، يف ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفجي تتتو 

، يفال تتةاق، يفنتتربص، يفن تتة، يفكةيفا يتتا، يفكتتوت ايفتتوار، يفكيويتتا، يفل وتتال، يفلكستتمربغ، يفلي يتتا، يفريفمانيتتا، يفالستتدفاايفر، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفشتتيدي، يفصتتة يا
 يفمال ة، يفماليلاي، يفاملغةب، يفمدديف، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.

املت تتداة العوميتتات(، يفالستتوغال، يفالستتويد، يفالصتتني، يففةنستتا، يفكازاخستتتال،  -ي اليتتا، يف وليفيتتا )ايفلتتة ا حتتتاا الةيفستتي، يفمثيو يتتا، يفأيفريفغتتواي، يفأيفكةانيتتا، يفم ) ( 
 يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.

، يفاتيدوتتد، يف ةكيتتا، يف تتونس، يفاجل تتل األستتوا، مستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتتا، يفمنديفنيستتيا، يفأيفغوتتدا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف تت يف )ذ( 
وستالفية ستا عا، يفجوتوب يفاجللائة، يفاجلمهورية التريكية، يفمجهورية  ولانيتا املتحتدة، يفمجهوريتة كتوراي، يفمجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة، يفمجهوريتة معتديفنيا اليوغ

يفسويستتتةا، يفشتتتيدي، يفصتتتة يا، يففودوتتتدا، يففييتتتت  م، يفكةيفا يتتتا، يفكم تتتوااي، يفكوتتتدا،  أفةيعيتتتا، يفجي تتتو ، يفالتتتدامنةك، يفريفانتتتدا، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، يفستتتدوفيويا،
 يفكوستاريكا، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفاملغةب، يفالوةيفيج، يفني ال، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا.

 خستال، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفكازا )ت( 
يف ت يف، يف ةكيتا، يفاجلمهوريتتة مست انيا، يفأسترتاليا، يفمستتونيا، يفمستتةائيل، يفأملانيتا، يفاإلمتارات ال ة يتتة املتحتدة، يفآيستدودا، يفال حتتةي ، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ولوتتدا،  )أ أ( 

وفيويا، يفال تتتةاق، يفممتتتال، يففودوتتتدا، يفنتتتربص، يفن تتتة، يفكةيفا يتتتا، يفكم تتتوااي، يفكوتتتدا، يف  فيتتتا، يفلكستتتمربغ، الترتتتيكية، يفجي تتتو ، يفالتتتدامنةك، يفستتتدوفاكيا، يفستتتد
 يفليتوانيا، يفاملغةب، يفاملمدكة ال ة ية الس واية، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفنيج اي، يفذوغاراي، يفذولودا.

غتتتاراي، يف ولوتتتدا، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفالتتتدامنةك، يفريفمانيتتتا، يفستتتدوفاكيا، مستتت انيا، يفمستتتتونيا، يفأملانيتتتا، يفأيةلوتتتدا، يفالرب غتتتال، يف دجيكتتتا، يف د )ب ب( 
 يفسدوفيويا، يفصة يا، يففودودا، يفنربص، يفكةيفا يا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيا، يفمال ة، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.

انيتتا، يفأملانيتتا، يفأيةلوتتدا، يفآيستتدودا، يفالرب غتتال، يف دجيكتتا، يف دغتتاراي، يف ولوتتدا، يف ةكيتتا، يفاجل تتل األستتوا، يفاجلمهوريتتة مستت انيا، يفأستترتاليا، يفمستتتونيا، يفمستتةائيل، يفأل  )ل ل( 
، يفليتوانيتتتتا، الترتتتتيكية، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتدوفاكيا، يفستتتتدوفيويا، يففودوتتتتدا، يفنتتتتربص، يفن تتتتة، يفكةيفا يتتتتا، يفكوتتتتدا، يف  فيتتتتا، يفلكستتتتمربغ

 ي ، يفمال ة، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.يفليدتورتا
 املت داة العوميات(، يفالسوغال، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل. -مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يف وليفيا )ايفلة  )ا ا( 
ا، يفأملانيتا، يفأنتديفرا، يفمنديفنيستيا، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفال حتةي ، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، يف ديتل، يف ولوتدا، يف ت يف، مس انيا، يفمستتونيا، يفمستةائيل، يفأل انيت )ه ه( 

يفستتتتدوفاكيا،  يفاتيدوتتتد، يف ةكيتتتتا، يف تتتتونس، يفاجل تتتتل األستتتتوا، يفمجهوريتتتتة كتتتتوراي، يفمجهوريتتتتة معتتتتديفنيا اليوغوستتتتالفية ستتتتا عا، يفالتتتتدامنةك، يفريفمانيتتتتا، يفستتتتال متتتتاريوو،
يدتورتتاي ، يفمال تة، دوفيويا، يفسويسةا، يفصة يا، يفال ةاق، يفغيويا ا ستوائية، يففودودا، يفنربص، يفن ة، يفكةيفا يا، يفكودا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليتوانيتا، يفليفس

 يفاملغةب، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا، يفاليو ل.
 ل، يفالسويد، يففةنسا، يفكازاخستال، يفاملمدكة املتحدة، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل.مثيو يا، يفأيفريفغواي، يفأيفكةانيا، يفمي اليا، يفالسوغا )يف يف( 
، يفالرب غتال، يف دجيكتا، يف دغتاراي، مريرتاي، يفمس انيا، يفأسرتاليا، يفمستونيا، يفمسةائيل، يفأل انيا، يفأملانيا، يفاإلمارات ال ة ية املتحدة، يفأيةلوتدا، يفآيستدودا، يفال حتةي  )ز ز( 

يف، يف ةكيتتتا، يف تتتونس، يفاجل تتتل األستتتوا، يفاجلمهوريتتتة الترتتتيكية، يفمجهوريتتتة كتتتوراي، يفمجهوريتتتة معتتتديفنيا اليوغوستتتالفية ستتتا عا، يفمجهوريتتتة مولتتتديففا، يف ولوتتتدا، يف تتت  
يفن تتة، دوتتدا، يفجورجيتتا، يفالتتدامنةك، يفريفانتتدا، يفريفمانيتتا، يفستتاموا، يفستتال متتاريوو، يفستتةي  نكتتا، يفستتدوفاكيا، يفستتدوفيويا، يفستتوغافورة، يفسويستتةا، يفصتتة يا، يففو

 -كةيفنيتلاي )يف ايت يفكةيفا يا، يفكودا، يفكيويا، يف  فيا، يفلكسمربغ، يفليترباي، يفليتوانيتا، يفليدتورتتاي ، يفمال تة، يفاملغتةب، يفاملكستيك، يفمدتديف، يفموغوليتا، يفمي
 املوحدة(، يفالوةيفيج، يفالومسا، يفذوغاراي، يفذولودا.

  
 اختاذ القرارات ابلتصويت -جيم 

  صدر، امليثاق م  27 املااة م  (3) يف (2) لدفعة ني يففعا 
 أمعتتائت  مت   ست ة مبوافعتة اإلجةائيتتة املستائل يف األمت  جمدتس نتةارات
  يوهتا مت  يكتول، اجملدتس أمعتاء مت   ست ة أصتوات موافعتة  دلم  يوما

 أي، كافتتتتة األختتتتةى املستتتتائل يف، متفعتتتتة التتتتدائمني األمعتتتتاء أصتتتتوات
 يف اجملدتتس يف صتتويتالت يفنتيجتتة. اإلجةائيتتة غتت  أيف املوضتتومية املستتائل

 مت التيت املستالة ي تترب اجملدتس كتال مذا متا الغالتب يف   تنين    ذاهتا حد
 ميكتتت   ، املثتتال ستتت يل ف دتتى. موضتتومية أم مجةائيتتتة مديهتتا التصتتويت
 التاليتتتتتتة: احلتتتتتتا ت يف   أم مجةائيتتتتتتا التصتتتتتتويت كتتتتتتال مذا متتتتتتا حتديتتتتتتد

 يُ تمتتتد حتتتني )ب( أيف األصتتتوات   مجتتتاع متتتا انتتترتاح يُ تمتتتد حتتتني )أ(
 ل تتتتتتدم يُ تمتتتتتتد   حتتتتتتني )ل( أيف التتتتتتدائمني  األمعتتتتتتاء مجيتتتتتتع مبوافعتتتتتتة
 امُتمتتتتد متتتتا يفمذا. لصتتتتاحلت العتتتتةيفرية التستتتت ة األصتتتتوات مدتتتتى حصتتتتولت
 يفصتوَّت، أكثة أيف مؤيدة أصوات  س ة مدى حصولت مثة مدى، انرتاح
 ي تتتتترب التصتتتتويت أل ي تتتتني فهتتتت ا، ضتتتتدي أكثتتتتة أيف يفاحتتتتد اائتتتتم معتتتتوٌ 
 جتتتةى التتيت املستتالة   تتترب، ا نتترتاح ي تمتتد مل مذا، لاملعا تت يفيف. مجةائيتتاً 

 يف، اجملدتتس ار ى، م يوتتة مواستت ات يفيف. موضتتومية مديهتتا التصتتويت
 كانتتتتتت مل، ابلتصتتتتويت، يعتتتتةر أل العتتتتةيفري متتتت  أل، األيفىل ستتتتووا ت
 مت  (2) 27 املتااة متدلول ن تاق يف مجةائية مسالة الوظة نيد املسالة
 غتةار مدتى، “األيفليتة املستالة” استم يتتمد ي دتق اإلجتةاء يفذ ا. امليثاق
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 مجتتتتتتتتةاءات  رتتتتتتتتال فةانسيستتتتتتتتكو ستتتتتتتتال  يتتتتتتتتال يف املستتتتتتتتتددمة الدغتتتتتتتتة
 نيتتتتد الفتتتترتة ذلتتتتك يف مبتتتتا، األختتتت ة الستتتتووات يف أنتتتتت غتتتت . التصتتتتويت
 املستالة يف الوظتة اجملدتس فيهتا نتةر حتا ت ذوتاك  كت  مل، ا ست ةات

 منةار ن يل م ، اإلجةائية ا نرتاحات ف ل، ذلك مدى يفماليفة. األيفلية
 أيف اجلدستتتتة يف  ديتتتتق، لدمرتتتتاركني امتتتتوات يف وجيتتتتت، األممتتتتال جتتتتديفل
 يفكدنمتتا. (175) صتتويت  تتديفل متتام  رتتكل اجملدتتس مديهتتا يوافتتق، رف هتتا

__________ 

 قُتة ح، 2017 أكتتو ة/أليفلا  رتةي  24 يف امل عتواة 8073 اجلدسة يف (175)
 يفالعستتم S/PV.8073 )انظتتة لدتصتويت اجلدستتة رفتتع  رتال مجةائتتي انترتاح

 . أمالي( السااس

. مجةائيتتتتاً  التصتتتتويت امتُتتتترب، ا نرتاحتتتتات ذتتتت ي مدتتتتى التصتتتتويت جتتتتةى
 مجةائيتتة مستتائل  رتتال اجملدتتس صتتوت، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل

 .(12 اجلديفل )انظة س اتموا أر ع يف

 

 

 

 
 12 اجلديفل
 2017-2016، للمسألة اإلجرائي الطابع التصويت فيها بنَي  حاالت

 ا نرتاح موضوع يفاترخيها اجلدسة حمعة ال ود
 - )املؤيتتتتتتتتديفل التصتتتتتتتويت
 املمتو ول( - امل ارضول

 التتتت ي  التتتتدائمول األمعتتتتاء
 ا نرتاح دض صو وا

 كتتتتوراي مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة     
 الدميعةاقية الر  ية

S/PV.7830  
 2016 ايسمرب/األيفل كانول 9

 يفالصني الةيفسي ا حتاا 1-5-9 )أ(األممال جديفل منةار

 S/PV.8130  
 2017 ايسمرب/األيفل كانول 11

 10-3-2  

  S/PV.8073 األيفسط الرةق يف احلالة
 2017 أكتو ة/األيفل  رةي  24

، املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة، فةنستتتا 3-8-4 اجلدسة رفع
 املتحدة يفالو ايت

 S/PV.8105  
 2017 نوفمرب/الثام  رةي  16

 مدتتتتتتتتتتتتى التصتتتتتتتتتتتتويت  ة يتتتتتتتتتتتتب
 العةارات مراريع

، املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة، فةنستتتا 3-7-5
 املتحدة يفالو ايت

 
 .أمالي الثام العسم انظة، األممال جديفل منةار م  امل دومات م  ملليد )أ( 

  
 العةارات اختاذ 
 كدهتتا اجملدتتس اتنتةار  اخُتتت ت، ا ستتت ةات نيتد الفتترتة ختالل 

  تتديفل نتتةارا 12 يفاخُتتت . ابإلمجتتاع نتتةارا( 138 أصتتل متت  126)  عةي تتا
 .(13 اجلديفل )انظة ممجاع

 

 
 13 اجلديفل
 2017-2016، إمجا  بدون املتخذة القرارات

 ال ود العةار
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 املؤيدة األصوات يفاترخيها

 األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات
 امل ارضة

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمتو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول
 التصويت

احملكمتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة حملاكمتتتتتتتتتتتة األشتتتتتتتتتتتداص   (2016) 2269      
تهاكات اجلسيمة لدعتانول املسؤيفلني م  ا ن

التتتتتتديفيل اإلنستتتتتتام التتتتتتيت ار ك تتتتتتت يف مندتتتتتتيم 
  1991يوغوستتتتتتتالفيا الستتتتتتتا عة موتتتتتتت  متتتتتتتام 

احملكمة اجلوائيتة الديفليتة حملاكمتة األشتداص 
املستتتتتتتؤيفلني متتتتتتت  أممتتتتتتتال اإلاباة اجلماميتتتتتتتتة 

S/PV.7636  
 فربايتتتتتتتة/شتتتتتتت اط 29

2016 

، يفأيفكةانيتتا، يفأيفريفغتتواي ،)مستت انيا 11
 )مجهوريتتة يففوتتليفيال، يففةنستتا، يفالصتتني

 يفاملمدكتتتتتتتة، يفمتتتتتتتاليلاي، ال وليفاريتتتتتتتة( -
 يفالتتتتتتتتتتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتدا، املتحتتتتتتتتتتتتدة
 يفالياابل(، املتحدة

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 4 يوجد  
، يفالستتتتتتتتتوغال، يفأنغتتتتتتتتتو 
 يفمصة(

https://undocs.org/ar/S/PV.8073
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
https://undocs.org/ar/S/PV.8073
https://undocs.org/ar/S/PV.8073
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7636
https://undocs.org/ar/S/PV.7636
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 ال ود العةار
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 املؤيدة األصوات يفاترخيها

 األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات
 امل ارضة

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمتو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول
 التصويت

ذلتتتتتتتتك متتتتتتتت  ا نتهاكتتتتتتتتات اجلستتتتتتتتيمة  يفغتتتتتتتت       
لدعتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام املة ك تتتة يف مندتتتتيم 

قوني الةيفانتتتديني املستتتؤيفلني متتت  ريفانتتتدا يفاملتتتوا
أممتتتتتتتتتتتال اإلاباة اجلماميتتتتتتتتتتتة يفغ ذتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتت  
ا نتهاكتتتتتتتتات املماثدتتتتتتتتتة يف أراضتتتتتتتتتي التتتتتتتتتديفل 

 1994كتتتتانول الثام/يوتتتتاية  1اجملتتتايفرة  تتتتني 
 1994كانول األيفل/ايسمرب  31 يف

  S/PV.7643 السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات (2016) 2272
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/رآذا 11

2016 

، يفمستتتتتتتتت انيا، الةيفستتتتتتتتتي )ا حتتتتتتتتتتاا 14
، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يفأنغتتتتتتتتتتتتو 
 يففوليفيال، يففةنسا، يفالصني، يفالسوغال
، يفمتتتتتتاليلاي، ال وليفاريتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتة
، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتدا، املتحتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

 )مصة( 1 يوجد  

  S/PV.7684 الغة ية ابلصحةاء يت دق فيما احلالة  (2016) 2285
 أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتال 29

2016 

، يفالستتتتوغال، يفأيفكةانيتتتتا، )مستتتت انيا 10
، يفمصتتتتة، يفمتتتتاليلاي، يففةنستتتتا، يفالصتتتتني

 يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت، املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل(، املتحدة

 )أيفريفغتتتتتتتواي 2
 يففوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال
 - )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة
 ال وليفارية((

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 3
 يفنيوزيدودا(، يفأنغو 

  S/PV.7752  وريفندي يف احلالة (2016) 2303
 يوليتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتوز 29

2016 

)ا حتتتتتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتتتتتي، يفمستتتتتتتتتتتتت انيا،  11
يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، يفالستتتتتتتتتتتتوغال، 
يففةنستتتتتتا، يفمتتتتتتاليلاي، يفاملمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة، 
 يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل(

، يفالصتتتتتتتني، )أنغتتتتتتو  4 يوجد  
 - )مجهوريتتتتتتة يففوتتتتتتليفيال

  يفمصة(، ال وليفارية(

 يفجوتتوب الستتواال متت  ال تتام األمتتني  عتتارية (2016) 2304
 السواال

S/PV.7754  
 أغستتتت س/آب 12

2016 

)مستتتتتت انيا، يفأنغتتتتتتو ، يفأيفريفغتتتتتتواي،  11
يفأيفكةانيا، يفالستوغال، يففةنستا، يفمتاليلاي، 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتدا، 

 يفالو ايت املتحدة، يفالياابل(

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 4 يوجد  
 يففوتتتتتتتتتتتتتتليفيال، يفالصتتتتتتتتتتتتتتني

، (ال وليفاريتتة -مجهوريتتة )
 يفمصة(

  S/PV.7776 الديفليني يفاألم  السالم صول (2016) 2310
 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 23

2016 

، يفمستتتتتتتتت انيا، الةيفستتتتتتتتتي )ا حتتتتتتتتتتاا 14
، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يفأنغتتتتتتتتتتتتو 
 يففوليفيال، يففةنسا، يفالصني، يفالسوغال
، يفمتتتتتتاليلاي، ال وليفاريتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتة
، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتدا، املتحتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

 )مصة( 1 يوجد  

  S/PV.7783 الديفليني يفاألم  السالم صول (2016) 2312
 /األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتةي  6

 2016 أكتو ة

)ا حتتتتتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتتتتتي، يفمستتتتتتتتتتت انيا،  14
يفأنغتتتتتتتتتتتتتتو ، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتا، 
يفالستتوغال، يفالصتتني، يففةنستتا، يفمتتاليلاي، 
يفمصتتة، يفاملمدكتتة املتحتتدة، يفنيوزيدوتتدا، 

 يفالو ايت املتحدة، يفالياابل(

 )مجهوريتتتتتتة )فوتتتتتتليفيال 1 يوجد  
 ال وليفارية(( -

  S/PV.7807 الصومال يف احلالة  (2016) 2317
 /الثتتتام  رتتتةي  10

 2016 نوفمرب

، يفأيفكةانيتتا، يفأيفريفغتتواي، )مستت انيا 10
، يفمتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي، يففةنستتتتتتتتتتتتتتتا، يفالستتتتتتتتتتتتتتتوغال
، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتدا، املتحتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 5 يوجد  
، يفالصتتتتتتتتتتتتتتني، يفأنغتتتتتتتتتتتتتتو 
 - )مجهوريتتتتتتة يففوتتتتتتليفيال

 يفمصة(، ال وليفارية(
  S/PV.7851 ربايلي يف احلالة (2016) 2333

 /األيفل كتتتتانول 23
 2016 ايسمرب

، يفأيفريفغتتتتواي، يفأنغتتتتو ، )مستتتت انيا 12
، يفالصتتتتتتتتتتتتتني، يفالستتتتتتتتتتتتتوغال، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتا
، ال وليفاريتتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتتة يففوتتتتتتتليفيال
، يفنيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتتتدا، يفمصتتتتتتتتتتتتتتتتة، يفمتتتتتتتتتتتتتتتتاليلاي
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

، الةيفستتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا) 3 يوجد  
 يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتة، يففةنستتتتتتتتتتتتتتا
 املتحدة(

https://undocs.org/ar/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7643
https://undocs.org/ar/S/PV.7643
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7752
https://undocs.org/ar/S/PV.7752
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7754
https://undocs.org/ar/S/PV.7754
https://undocs.org/ar/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7776
https://undocs.org/ar/S/PV.7776
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7783
https://undocs.org/ar/S/PV.7783
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7807
https://undocs.org/ar/S/PV.7807
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7851
https://undocs.org/ar/S/PV.7851
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 ال ود العةار
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتة
 املؤيدة األصوات يفاترخيها

 األصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوات
 امل ارضة

 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املمتو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول
 التصويت

 ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، األيفستتتتتط الرتتتتتةق يف احلالتتتتتة (2016) 2334      
 فدس ني نعية

S/PV.7853  
 /األيفل كتتتتانول 23

 2016 ايسمرب

اا الةيفستتتتتتتتتي، يفمستتتتتتتتت انيا، )ا حتتتتتتتتتت 14
يفأنغتتتتتتتتتتتتو ، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، 
يفالسوغال، يفالصني، يففةنسا، يففوليفيال 

ال وليفاريتتتتتتة(، يفمتتتتتتاليلاي،  -)مجهوريتتتتتتة 
يفمصة، يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، 

 يفالياابل(

 املتحدة( )الو ايت 1 يوجد  

  S/PV.8099 الصومال يف احلالة (2017) 2385
 /الثتتتام  رتتتةي  14

 2017 نوفمرب

)مثيو يتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتا،  11
يفمي اليتتتتتتتتتتتتا، يفالستتتتتتتتتتتتوغال، يفالستتتتتتتتتتتتويد، 
يففةنستتتتتتتتتتا، يفكازاخستتتتتتتتتتتال، يفاملمدكتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، 

 يفالياابل(

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 4 يوجد  
 - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتة يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتا
، العوميتتتتتتات( املت تتتتتتداة
 يفمصة(، يفالصني

  S/PV.8141 األيفسط الرةق يف احلالة (2017) 2393
 /األيفل كتتتتانول 19

 2017 ايسمرب

مثيو يتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتا، ) 12
يفمي اليتتتتتتتتتتتتا، يفالستتتتتتتتتتتتوغال، يفالستتتتتتتتتتتتويد، 
يففةنستتتتتتتتتتتتا، يفكازاخستتتتتتتتتتتتتال، يفمصتتتتتتتتتتتتة، 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتدة، يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة، يفالياابل(

، الةيفستتتتتتتي )ا حتتتتتتتتاا 3 يوجد  
 - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتة يف وليفيتتتتتتتتتتتتتتتا
، العوميتتتتتتات( املت تتتتتتداة
 يفالصني(

  
 مراريع العةارات اليت مل  ُ تمد  
( متتتت  امليثتتتتاق،   يُ تمتتتتد مرتتتتةيفع نتتتتةار 3) 27يففعتتتتا لدمتتتتااة  

 رتتتتال مستتتتائل غتتتت  مجةائيتتتتة موتتتتدما   جصتتتتل مدتتتتى األصتتتتوات التستتتت ة 
املؤيتتتتتدة الالزمتتتتتة، أيف موتتتتتدما يصتتتتتوت أحتتتتتد األمعتتتتتاء التتتتتدائمني ضتتتتتدي. 
يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، كال ذواك ثتالل حتا ت مل ي تمتد فيهتا 

ملؤيتتتتدة الالزمتتتتة، مرتتتتةيفع نتتتتةار ل تتتتدم حصتتتتولت مدتتتتى األصتتتتوات التستتتت ة ا
  يفمثتتال حتتا ت 2017، يفيفاحتتدة يف متام 2016حالتتال موهتتا يف متام 

مل ي تمتتد فيهتتتا مرتتتةيفع نتتتةار  ستتت ب  صتتويت ستتتد ي متتت  أحتتتد األمعتتتاء 
 2017يفستت حتا ت يف متام  2016الدائمني، حالتال موها يف مام 

 (.14)انظة اجلديفل 
 

 14 يفلاجلد
، املؤي ِّوودة األصوووات موون املطلوووب العوودد علووى حصووول لعوودم أو ضوودها دائووم عضووو تصووويت بسووبب تعتموود مل الوويت القوورارات مشوواريع
2016-2017 

 ال ود العةار مرةيفع
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 التصويت م  املمتو ول امل ارضة األصوات املؤيدة األصوات يفاترخيها

      
S/2016/846  الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 

 األيفسط
S/PV.7785  

 /األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  8
 2016 أكتو ة

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتواي، )مستتتتتتتتت انيا 11
، يفمصتتتتتتتة، يفمتتتتتتتاليلاي، يففةنستتتتتتتا، يفالستتتتتتتوغال
 يفالتتتو ايت ،يفنيوزيدوتتتدا، املتحتتتدة يفاملمدكتتتة
 يفالياابل(، املتحدة

 يففوتتتليفيال الةيفستتتي )ا حتتتتاا 2
 ال وليفارية(( - )مجهورية

 يفالصني( )أنغو  2

S/2016/847 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.7785  
 /األيفل  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  8

 2016 أكتو ة

 يففوتتتتتليفيال، يفالصتتتتتني، الةيفستتتتتي )ا حتتتتتتاا 4
 يفمصة(، ال وليفارية( - )مجهورية

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، )مستتتتتتتتتتتتتتتتتتت انيا 9
، يفمتتاليلاي، يففةنستتا، يفالستتوغال
، يفنيوزيدودا، املتحدة يفاملمدكة
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

 يفأيفريفغواي( )أنغو  2

S/2016/1026 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.7825  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 5

 2016 ايسمرب

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتواي، )مستتتتتتتتت انيا 11
، يفمصتتتتتتتة، يفمتتتتتتتاليلاي، يففةنستتتتتتتا، يفالستتتتتتتوغال
 يفالتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتدا، املتحتتتدة يفاملمدكتتتة
 يفالياابل(، املتحدة

، الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 3
 )مجهوريتتتتة يففوتتتتليفيال، يفالصتتتتني

 ال وليفارية(( -

 )أنغو ( 1

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7853
https://undocs.org/ar/S/PV.7853
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8099
https://undocs.org/ar/S/PV.8099
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8141
https://undocs.org/ar/S/PV.8141
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/PV.7785
https://undocs.org/ar/S/PV.7785
https://undocs.org/ar/S/2016/847
https://undocs.org/ar/S/2016/847
https://undocs.org/ar/S/PV.7785
https://undocs.org/ar/S/PV.7785
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/PV.7825
https://undocs.org/ar/S/PV.7825
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 ال ود العةار مرةيفع
 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتة حمعتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 التصويت م  املمتو ول امل ارضة األصوات املؤيدة األصوات يفاترخيها

      
S/2016/1085 ال تام األمتني  عارية 

 الستتتتتتتتتتتتتتتتتواال متتتتتتتتتتتتتتتت 
 السواال يفجووب

S/PV.7850  
 /األيفل كتتتتتتتتتتانول 23
 2016 يسمربا

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتتواي، )مستتتتتتتتتتتت انيا 7
، يفنيوزيدوتتتتتدا، املتحتتتتتدة يفاملمدكتتتتتة، يففةنستتتتتا

 املتحدة( يفالو ايت

، يفأنغتو ، الةيفسي )ا حتاا 8 يوجد  
 يففوتليفيال، يفالصتني، يفالسوغال

، ال وليفاريتتتتتتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتتتتتتة
 يفالياابل(، يفمصة، يفماليلاي

S/2017/172 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.7893  
 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتت اط 28

2017 

، يفمي اليتتتتتتتتتتتتتا، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، )أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي 9
 يفاملمدكتتتتتة، يففةنستتتتا، يفالستتتتويد، يفالستتتتوغال
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت، املتحدة

 يتتايف وليف، الةيفستتي )ا حتتتاا 3
 املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يفالصني(، العوميات(

، يفكازاخستتتتتتتتتتتال، )مثيو يتتتتتتتتتتا 3
 يفمصة(

S/2017/315 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.7922  
 أ ةيتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 12

2017 

يفمي اليتتتتتتتتتا،  )أيفريفغتتتتتتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتتتتتتا، 10
يفالستتتتتتوغال، يفالستتتتتتويد، يففةنستتتتتتا، يفمصتتتتتتة، 
يفاملمدكتتتتتة املتحتتتتتدة، يفالتتتتتو ايت املتحتتتتتدة، 

 يفالياابل(

 يف وليفيتتتتا الةيفستتتتي )ا حتتتتتاا 2
 املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 العوميات((

، يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني، )مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 3
 يفكازاخستال(

S/2017/884 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 أليفسطا

S/PV.8073  
 /األيفل  رتتتتتتتتتتتةي  24

 2017 أكتو ة

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتواي، )مثيو يتتتتتتتتتتتا 11
، يففةنستتتتا، يفالستتتتويد، يفالستتتتوغال، يفمي اليتتتتا
 يفالتتتتتتتو ايت، املتحتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتة، يفمصتتتتتتتة
 يفالياابل(، املتحدة

 يف وليفيتتتتا الةيفستتتتي )ا حتتتتتاا 2
 ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداةامل - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 العوميات((

 يفكازاخستال( )الصني 2

S/2017/962  الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.8105  
 /الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  16

 2017 نوفمرب

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا، واييفأيفريفغتتتتتتتتتتت، )مثيو يتتتتتتتتتتتا 11
، يففةنستتتتا، يفالستتتتويد، يفالستتتتوغال، يفمي اليتتتتا

، املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتة، يفكازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتال
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

 يف وليفيتتتتا الةيفستتتتي )ا حتتتتتاا 2
 املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 العوميات((

 يفمصة( )الصني 2

S/2017/968 ةقالرتتتتتتتت يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.8105  
 /الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  16

 2017 نوفمرب

 - )ايفلتتتتتة يف وليفيتتتتتا، الةيفستتتتتي )ا حتتتتتتاا 4
، يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني، العوميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات( املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة

 يفكازاخستال(

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتتا، )أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي 7
، يففةنستتتا، يفالستتتويد، يفمي اليتتتا
 يفالتتو ايت، املتحتتدة يفاملمدكتتة

 تحدة(امل

، يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتوغال، )مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتا 4
 يفالياابل(، يفمصة

S/2017/970 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 األيفسط

S/PV.8107  
 /الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  17

 2017 نوفمرب

، يفأيفكةانيتتتتتتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتتتتتتواي، )مثيو يتتتتتتتتتتتا 12
، يففةنستتتتا، يفالستتتتويد، يفالستتتتوغال، ليتتتتايفمي ا

، املتحتتدة يفاملمدكتتة، يفمصتتة، يفكازاخستتتال
 يفالياابل(، املتحدة يفالو ايت

 يف وليفيتتتتا الةيفستتتتي )ا حتتتتتاا 2
 املت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 العوميات((

 )الصني( 1

S/2017/1060 الرتتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتتة 
 يف مبتتتتتتتتتا، األيفستتتتتتتتتط
 نعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتية ذلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك
 فدس ني

S/PV.8139  
 /األيفل كتتتتتتتتتتانول 18

 2017 ايسمرب

، يفمثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا، الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتي )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 14
 يف وليفيتتتا، يفمي اليتتتا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيفريفغتتتواي

، يفالستتوغال، العوميتات( املت تداة - )ايفلتة
، يفكازاخستال، يففةنسا، يفالصني، يفالسويد
 يفالياابل(، املتحدة املمدكةيف ، يفمصة

 يوجد   املتحدة( )الو ايت 1

  
 اختاذ القرارات بدون تصويت -دال 

 اجملدتتس يف املوضتومية أيف اإلجةائيتتة ا نرتاحتات امتمتتاا ميكت  
، 2017-2016 الفتتتتترتة يفختتتتتالل. اآلراء  توافتتتتتق أيف  صتتتتتويت  تتتتتديفل
تتتتد  املتتتتؤر  (2016) 2311 العتتتتةار  تتتتا،  صتتتتويت  تتتتديفل نتتتتةارال امُتم 

 األمتني  ت يتني التوصية مسالة  رال، 2016 أكتو ة/األيفل  رةي  6
 كتتتتانول 14 املتتتتؤر  (2016) 2324 يفالعتتتتةار، املتحتتتتدة لامتتتتم ال تتتتام
 . يف يتت املوتهية ال ام األمني  كةمي ال ر 2016 ايسمرب/األيفل

. اآلراء  توافتتق اجملدتتس ابستتم التتةئيس  يتتا ت امتمتتاا يفاستتتمة 
 نيتتتد الفتتترتة ختتتالل التتتةئيس هبتتتا أاىل  يتتتا  46 جممومتتتت متتتا امُتمتتتد يفنتتتد

 م ظتتتتتم كانتتتتتت التتتتتيت، الستتتتتا عة لدممارستتتتتة فتتتتتايفخال. (176)ا ستتتتت ةات
 نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل، اجلدستتتتات يف مبعتعتتتتاذا  ُتدتتتتى امل تمتتتتدة ال يتتتتا ت

 يُتدتتتتتى أل ايفل  يتتتتتا  46 أصتتتتتل متتتتت   يتتتتتا  22 امُتمتتتتتد، ا ستتتتتت ةات
__________ 

 ختتتالل امتمتتتدت التتتيت الةائستتتية ابل يتتتا ت كامدتتتة نائمتتتة مدتتتى لالقتتتالع (176)
 /www.un.org/securitycouncil انظتتتتتتتتتتة:، ا ستتتتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتترتة

content/statementsmade-president-security-council-2016 
-www.un.org/securitycouncil/content/statementsmade يف

president-security-council-2017. 
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 أثوتاء الةائستية يفال يتا ت العتةارات امُتمتدت، حا ت مدة يفيف. نصها
  .(177)هنايتت أيف  دايتت يف يفليس ا جتماع
، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل، الستتتا عة ابملمارستتتة يفممتتتال 

 ابإلمجتتتتتتاع األمتتتتتت  جمدتتتتتتس لتتتتتتةئيس يفرستتتتتتائل متتتتتت كةات امتمتتتتتتاا جتتتتتتةى
، 2017 يف 2016 متتامي يفيف. لدمجدتتس يفاثئتتق ابمت ارذتتا يفمصتتدارذا
. (178)التتتتتتتتتتتةئيس متتتتتتتتتتت  رستتتتتتتتتتتالة 88 يف متتتتتتتتتتت كةة 23 اجملدتتتتتتتتتتتس أصتتتتتتتتتتتدر
. اجملدتس جدستات أثوتاء التةئيس مت  يفرستائل مت كةات  ُ تمد ما يف ارا

 أثوتتتتاء التتتةئيس متتت  متتت كةة امُتمتتتدت، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل
 جمدتتتس  عةيتتتة مرتتتةيفع امتمتتتاا  رتتتال متتت كةة يفذتتتي، لدمجدتتتس اجتمتتتاع
 2015 أغستت س/آب 1 متت  لدفتترتة ال امتتة اجلم يتتة مىل املعتتدم األمتت 
 . (179)2016 ايسمرب/األيفل كانول 31 مىل

 الفترتة ختالل مُتم تدتا اليت الةئيس م كةات م  3 يف وايفلت 
 فامدوتتتتت. اجملدتتتتس ممتتتتل استتتتاليب مت دعتتتتة جوانتتتتب ا ستتتتت ةات نيتتتتد

 اجملدتتتتتتس أمعتتتتتتاء التتتتتتتلام 2016 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط 22 املؤرختتتتتتة املتتتتتت كةة
 مت  فعتال، يفممتدااذم الفةميتة اهليئتات رؤستاء اختيتار ممدية  تحسني
 الفةميتتتة اهليئتتتات يف تتتني، الفةميتتتة اهليئتتتات  تتتني فيمتتتا يفالتوستتتيق التفامتتتل

 2016 يوليتتت/اتتوز 15 املؤرختتة املتت كةة يفأمدوتتت. (180)ككتتل جملدتتسيفا
 املوتَد تني األمعتاء  متداا املت دعة التدا    توفي  اجملدس أمعاء التلام

 يف عتتتموت. (181)يفممتتتدااذم الفةميتتتة اهليئتتتات رؤستتتاء يفابختيتتتار حتتتديثا
 مديها يفافق أل س ق  دا   2017 أغس س/آب 30 املؤرخة امل كةة
 التةئيس م  م كةة 13 يف يفيفرات، ممدت اساليب يت دق افيم اجملدس

، 2010 يوليتتت/اتتوز 26 املؤرختتة التتةئيس متت كةة صتتديفر موتت  امتمتتدت
 التتتتتةئيس متتتت كةة صتتتتتدرت يفنتتتتد. (182)التتتتتدا    دتتتتتك   تتتتوية يفيفاصتتتتدت

__________ 

 .S/PV.8139 يف S/PV.7771، املثال س يل مدى، انظة (177)
 2016 متامي يف الصتاارة األم  جمدس رئيس مب كةات كامدة نائمة  ةا (178)

 األمت  جمدتس  عةيتةي م ، مرة الثالث الفةع، األيفل اجللء يف 2017 يف
 يفالثانيتتتتتتتة يفالستتتتتت  ني احلاايتتتتتتة ايفر يهتتتتتتا يف ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة مىل املعتتتتتتدمني

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل: التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةا ط مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى أيف (A/72/2 يف A/71/2) يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ني

www.un.org/securitycouncil/content/notes-president-0 .
 يف الصتتتتتتتاارة ساجملدتتتتتتت رئتتتتتتتيس  ةستتتتتتتائل كامدتتتتتتتة نائمتتتتتتتة مدتتتتتتتى يفلالقتتتتتتتالع
، الثالتتتتتتتتتتتتتث الفتتتتتتتتتتتتتةع، األيفل اجلتتتتتتتتتتتتتلء انظتتتتتتتتتتتتتة، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتتتتامي
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل: التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةا ط أيف ذكة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ق التعةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

www.un.org/securitycouncil/content/exchange-letters  . 
(179) S/2017/691 ،انظة 8021 اجلدسة يف( S/PV.8021). 
(180) S/2016/170 . 
(181) S/2016/619 . 
(182) S/2017/507  ًمتعتتتتتتتموة S/2012/402 يف S/2012/922 يف S/2012/937 

 S/2014/393 يف S/2014/268 يف S/2013/630 يف S/2013/515 يف

 لدفةيتتتتتق اليتتتتتاابل رائستتتتتة ظتتتتتل يف 2017 أغستتتتت س/آب 30 املؤرختتتتتة
 يفكانتت. األختةى اإلجةائيتة يفاملستائل ابلواثئق امل   الةمسي غ  ال امل

 ال متل  تة مج موهتا امتور م وية اجلديدة امل كةة يف الواراة التوعيحات
 التتتيت الةمسيتتتة غتتت  ابملرتتتايفرات املت دعتتتة يفاملمارستتتة، لدمجدتتتس الرتتتهةي
 اخلتاميتتتتتتتة الواثئتتتتتتتق صتتتتتتتياغة يفممديتتتتتتتة، ذيئتتتتتتتتت  كامتتتتتتتل اجملدتتتتتتتس  ةيهتتتتتتتا

، اجملدتتتتس يف األمعتتتتاء غتتتت  يفاهليئتتتتات التتتتديفل متتتتع يفاحلتتتتوار، لدمجدتتتتس
  .األم  جمدس يف  ثات

 

 املناقشات املتعلقة بعملية اختاذ القرار -هاء 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، نون رتتتتتت جوانتتتتتب مجةائيتتتتتة  

يفجوانتتتتب غتتتت  مجةائيتتتتة ل مديتتتتة اختتتتتاذ العتتتتةار ختتتتالل جدستتتتات اجملدتتتتس. 
م  الوظام الداخدي املؤنت يف يفيدها يف جدسة  32يفنونأ    يق املااة 

، مدى الوحو “احلالة يف الرةق األيفسط”ول معدت يف مقار ال ود امل و
. يف نرت التديفل األمعتاء أيعتا انرتاحتات ااميتة مىل 7امل ني يف احلالة 

 عييد استددام حق الوعض، يفحتديدا ال يتال السياستي املعتدم مت  فةنستا 
يفاملكسيك  رال   ديق حق الوعض يف حالة الفظائع اجلمامية، يفمديفنة 

مومتتتتتة املستتتتاءلة يفا  ستتتتتاق يفالرتتتتتفافية نوامتتتتد الستتتتتدوك التتتتيت يفضتتتتت تها جم
يت دتتتتق  جتتتتةاءات جمدتتتتس األمتتتت  ضتتتتد اإلاباة اجلماميتتتتة أيف اجلتتتتةائم  فيمتتتتا

. يفنتتتتتتتد اارت ذتتتتتتت ي (183)املة ك تتتتتتتة ضتتتتتتتد اإلنستتتتتتتانية أيف جتتتتتتتةائم احلتتتتتتتةب
املوانرتتتتتتتتتتتتات يف جدستتتتتتتتتتتتات معتتتتتتتتتتتتدت يف مقتتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتتدي  امل وتتتتتتتتتتتتونني 

ألمت   وفيت  مت كةة رئتيس جمدتس ا” يف “السالم يفاألم  الديفليني صول”
(S/2010/507“) مدى التوايل. 9يف  8، يف ةا يف احلالتني 

 حتتق اارستتة مستتالة نونرتتت، 2017 يف 2016 متتامي يفيف 
، حمتتداة يفموتاقق ال دتد ختتت    وتوا مت دعتة جدستتات يف أيعتا التوعض

 مقتتتار يف الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف ابألزمتتتة يت دتتتق فيمتتتا ستتتيما  
 .(10 احلالة )انظة“ األيفسط الرةق يف احلالة” امل وول ال ود

 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتانول 8 يف امل عتتتتواة 8128 اجلدستتتتة يفيف 
 يف مبتتتتا، األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017

__________ 

 S/2014/739/Corr.1 يف S/2014/739 يف S/2014/565 يف
 . S/2016/619 يف S/2016/170 يف S/2015/944 يف S/2014/922 يف

 جمدتتتتس اءأمعتتتت  صتتتتويت متتتتدم املعرتحتتتتة الستتتتدوك نوامتتتتد مديفنتتتتة  عتعتتتتي (183)
 الفظتتائع ار كتتاب يفنتتف أيف موتتع مىل هتتتدف نتتةارات مرتتاريع ضتتد األمتت 

، األرال ذتتتم يفالرتتتفافية يفا  ستتتاق املستتتاءلة جممومتتتة يفأمعتتتاء. اجلماميتتتة
، يف تت يف، يفالرب غتتال، اجلديتتدة غيويتتا يفاب تتوا، يفأيةلوتتدا، يفأيفريفغتتواي، يفمستتتونيا
 يفجتتتتلر تفوستتتتو يفستتتانت، يفريفانتتتتدا، يفالتتتتدامنةك، املتحتتتدة  ولانيتتتتا يفمجهوريتتتة
، يفغتتتتا ، يفغتتتتا ول، يفشتتتتيدي، يفسويستتتتةا، يفالستتتتويد، يفستتتتدوفيويا، غةيوتتتتااي 
 يفاملمدكتتتة، يفمدتتتديف، يفليدتورتتتتاي ، يفلكستتتمربغ، يفكوستتتتاريكا، يففودوتتتدا
 .يفذوغاراي، يفنيوزيدودا، يفالومسا، يفالوةيفيج، الس واية ال ة ية
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 صتتةاحةً  فدستت ني لديفلتتة التتدائم املةانتتب أشتتار، “فدستت ني نعتتية ذلتتك
 نتتةار اختتتاذ مىل اجملدتتس يفامتتا، امليثتتاق متت  27 املتتااة متت  3 الفعتتةة مىل

 . (184)إلسةائيل ماصمةً  ابلعدس املتحدة الو ايت امرتاف يدي 
 

 7 احلالة 
 األوسط الشرق يف احلالة 
 وفمربنتتتت/الثتتتتام  رتتتةي  16 يف امل عتتتتواة، 8105 اجلدستتتة يف 
 ُمتتة ت، “األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2017

 أحد ا السورية: ال ة ية اجلمهورية  رال نةاري  مرةيفمي اجملدس مدى
 التتتتتو ايت متتتت  معتتتتدم يفاآلختتتتتة، يفالصتتتتني الةيفستتتتي ا حتتتتتتاا متتتت  معتتتتدم
    تتى، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  32 لدمتتااة يفيففعتتا. (185)املتحتتدة
، اجلدستتة ذت ي يفيف.  عتدميها  ة يتب حبستب العتةارات رتاريعمل األست عية

 نتد كتال الةيفستي ا حتتاا مت  املعتدَّم العتةار مرتةيفع أل مت  التةغم مدتى
 ي تةح أل اجملدتس رئتيس مىل الةيفستي ا حتتاا اثل قدب فعد، أيف  ُندن م

 مل يفنتال. أيف  لدتصتويت املتحدة الو ايت ندمتت ال ي العةار مرةيفع
“ يفاحلتتق ابإلمكانيتتة”  ستتمح 32 املتتااة يف مديهتتا وصاملوصتت األيفلويتتة
 لدتصتتويت قةحتت ي دتب أل يف غت ي ن تل نتةار مرتةيفع يعتدم مت  لكتل
 م تتتةيفت لتتتت معتتتاا مرتتتةيفع ذوتتتاك فيهتتتا يكتتتول التتتيت احلتتتا ت يف أيف ً 
 ا ستتفااة يتةفض أل لدمتةء ميك “ امتياز” ذ ا أل غ  اجملدس  مدى
 ابحلتتتتتترب الورتتتتتتة” يرتتتتتتمل أل يو غتتتتتتي التعتتتتتتدمي مل نتتتتتتائال يفمعتتتتتتى. موتتتتتتت

 يففتتتتتتد مل نتتتتتتائال كدمتتتتتتتت يفاختتتتتتتتم.  صتتتتتتويت مجتتتتتتةاء يفقدتتتتتتب“ األزرق
 يُ تتتتةح أل يفيو غتتتي، التصتتتتويت قدتتتب متتتت  أيفل ذتتتو املتحتتتتدة التتتو ايت
 يفرات. (186)  تدي لدتصتويت الةيفسي ا حتاا م  املعدم العةار مرةيفع
 يفشتتدات، 32 املتتااة متت  األيفىل الفعتتةة  تتتاليفة املتحتتدة التتو ايت اثدتتة
 32 املتتااة مل مىل يفأشتتارت“. لإلجتتةاءات يففعتتا” الستت  ضتتةيفرة مدتتى
 أل يفأكتتدت، التصتتويت  ة يتتب يكتتول أل يو غتتي كيتتف ابلعتت ط   تتني

 متتتت  32 لدمتتتتااة ميتثتتتتل” يفأل“ اب نعتتت اط” يتستتتتم أل  تتتتب اجملدتتتس
. (187)“احلالتة مت  السياستة” يستت  د يفأل، “املؤنتت الداخدي الوظام
 متتا مستتالة  رتتال مجةائتتي  صتتويت مجتتةاء الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل يفقدتتب

 التصتويت   تد لدتصويت قةحت يو غي الةيفسي العةار مرةيفع كال مذا
 رئتتتيس يفذكتتتة. أيف  املتحتتتدة التتتو ايت متتت  املعتتتدم العتتتةار مرتتتةيفع مدتتتى

__________ 

(184) S/PV.8128 ،22 صفحةال . 
(185) S/2017/933 يف S/2017/962 ،التوايل مدى . 
(186) S/PV.8105 ،2 الصفحة . 
 . نفست املةجع (187)

 التتتتتداخدي الوظتتتتتام متتتتت  32 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا، فهمتتتتتت حستتتتتب أل اجملدتتتتتس
 الةيفستتتتتتي ا حتتتتتتتاا متتتتتت  املعتتتتتتدم العتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع قتتتتتتةح  تتتتتتب، املؤنتتتتتتت

 الوحتتتتتو مدتتتتى لدتصتتتتويت اإلجةائتتتتتي ا نتتتترتاح قتتتتةح مث أيف   صتتتتويتلدت
 ال تدا مدتى حصتولت ل تدم اإلجةائتي ا نرتاح يُ تمد يفمل. (188)امل دوب
 الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل استرتتتهد   تتتد يففيمتتتا. األصتتتوات متتت  امل دتتتوب
 الت ي العتةار مرةيفع يفسحب، املؤنت الداخدي الوظام م  35 ابملااة
 . (189)يففدي ندمت
 

 8 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 2016 فربايتتتة/شتتت اط 15 يف امل عتتتواة، 7621 اجلدستتتة يف 

 شتتتدات، “التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد قتتتارم يف
 ذ ا يفيف. (190)“الوعض حق” يف الوظة ممااة ضةيفرة مدى يففوا مدة

 نوامتتتتد ملديفنتتتتة  ييتتتتدذم متتتت  املتكدمتتتتني متتتت  ال ديتتتتد أمتتتتةب، الصتتتتدا
 اجلماميتتتتتتتة اإلاباة ضتتتتتتتد األمتتتتتتت  جمدتتتتتتس  جتتتتتتتةاءات املت دعتتتتتتتة الستتتتتتدوك

 انرتحتهتتتتا التتتتيت، احلتتتتةب جتتتتةائم أيف اإلنستتتتانية ضتتتتد املة ك تتتتة اجلتتتتةائم أيف
 التديفل مت  متدا نتام كمتا. (191)يفالرتفافية يفا  ساق املساءلة جممومة

 متتتت  قومتتتتا ا متوتتتتاع مدتتتتى التتتتدائمني اجملدتتتتس أمعتتتتاء حبتتتتث األمعتتتتاء
 ار كتتاب حتتا ت يف، ابستتتددامت التهديتتد أيف، التتوعض حتتق استتتددام
 ال يتتال مىل ضالت   يفأشتار، اإلنستانية ضتتد اجلتةائم أيف اجلماميتة الفظتائع
 يف التتوعض حتتق   ديتتق  رتتال يفاملكستتيك فةنستتا متت  املعتتدم السياستتي

 احلتتتتا ت   تتتتض يف أل مدتتتتى  تتتت يف اثتتتتل يفشتتتتدا. (192)احلتتتتا ت  دتتتتك
، التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتدم صتتتول يف  ف اليتتتة  تتتديفري اجملدتتتس يعتتت دع مل

 يت دتتق فيمتتا ستتيما  ، األمتت  جملدتتس شتتامل مصتتالح حتعيتتق أ يتتة يفأ تتةز
__________ 

 . 3 الصفحة، نفست املةجع (188)
 . نفست املةجع (189)
(190) S/PV.7621 ،مصتتتتتتتتتتتتة(  13 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتتت انيا(  12 الصتتتتتتتتتتتفحة( 

 ) تتتتوغالايأ(  79 يفالصتتتتفحة ال ة يتتتتة(  التتتتديفل )جام تتتتة 59 يفالصتتتتفحة
 . ) ةكيا( 107 يفالصفحة )  يف(  102 يفالصفحة

 )املمدكتتتتتتتتة 26 يفالصتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتت انيا(  12 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (191)
 )ذوغتتتتتتتتاراي(  54 يفالصتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتواي(  29 يفالصتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتدة( 
 )ليدتورتتتاي (  81 يف 80 يفالصتتفحتال )كازاخستتتال(  63 يفالصتتفحة

 .)أل انيا( 112 يفالصفحة يف  يف(  )  فيا 102 يف 101 يفالصفحتال
 16 يف 15 يفالصتتتتتتتتتفحتال )مستتتتتتتتت انيا(  12 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (192)

 )  فيتتتا 102 يف 101 يفالصتتتفحتال )أملانيتتتا(  73 يفالصتتتفحة )فةنستتتا( 
 . )ذولودا( 117 يفالصفحة )أل انيا(  112 يفالصفحة يف  يف( 
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. (193)التتتتوعض حتتتتق استتتتتددام التحديتتتتد يفجتتتتت يفمدتتتتى تممدتتتت استتتتاليب
 مبهمتتتتة اجملدتتتس يعتتتم مل، األحيتتتتال متتت  كثتتت  يف مل مستتتت انيا اثتتتل يفنتتتال
، التوعض حتق استتددم الدائمني األمعاء أحد ألل، مبسؤيفليا ت الوفاء

 مستتاءة أل مىل أيعتتا غوا يمتتا  اثتتل يفأشتتار. (194)ابستتتددامت ذتتدا أيف
 الوفتتاء متت  اجملدتس ميو تتال ددامتابستتت يفالتهديتد التتوعض حتتق استتددام
  ستتتتتتتاء ت، الةيفستتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا مل أيفكةانيتتتتتتتا اثتتتتتتتل يفنتتتتتتتال. (195) و يتتتتتتتتت
 الستدم  صتول التلاما تت يتجاذتل ف نت، اجملدس يف الوعض حق استددام
 . (196)اجملدس يف اائماً  معوا  وصفت، يفاألم 

 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 10 يف  عتتتتواةامل، 7857 اجلدستتتتة يفيف 
 ا حتتاا مل املتحتدة الو ايت اثدة نالت، ال ود نفس مقار يف 2017
 احملتتةك ذتتو التتديفل ستتيااة احتترتام متتدم أل مىل العامتتة يف أشتتار الةيفستتي
 نفستتت حلمايتتة لديتتت التتوعض حتتق استتتددم أنتتت يفلتتو، لدولامتتات الةئيستتي

 اثتل يفأمتةب. (197)يفكةانياأ سيااة“ انتهاك” مدى املرت  ة ال وانب م 
 يف احلالتتتتة متتتتع الت امتتتتل متتتت  اجملدتتتتس مجتتتتل مزاء استتتتتيائت متتتت  أيفكةانيتتتتا

 نفتتس استتتددمت التت ي التتوعض حتتق  ستت ب الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة
 التتتتتدموات متكدمتتتتتني متتتتتدة يفراا. (198)متتاليتتتتتة متتتتتةات التتتتتدائم ال عتتتتتو
 الفظتتتتتتتتتتائع حتتتتتتتتتتا ت يف التتتتتتتتتتوعض حتتتتتتتتتتق استتتتتتتتتتتددام  تعييتتتتتتتتتتد املواايتتتتتتتتتتة
 استتددام ي ةنتل أ  يو غتي أنتت مدى  ولودا اثل يفشدا، (199)ةاجلمامي
 يفنتتتتف مىل الةاميتتتتة اإلجتتتتةاءات اختتتتتاذ متتتت  األمتتتت  جمدتتتتس التتتتوعض حتتتتق

 اإلنستتتتانية ضتتتتد جتتتتةائم أيف حتتتتةب جتتتتةائم مدتتتتى  و تتتتوي التتتتيت احلتتتتا ت
 ال عتتتو ابمتيتتتازات التمتتتع أل مدتتتى   فيتتتا اثتتل يفأكتتتد. (200)مو هتتا أيف

  دتك استتددام مسؤيفلية أيعا م ت    الوعض يفحق اجملدس يف الدائم
 اجملدتتتتس أل مىل يفأشتتتتار، املرتتتترتكني يفاألمتتتت  الستتتتالم ملصتتتتدحة الستتتتد ة

 نالتت، يفابملثتل. (201)اخلاصتة املستؤيفلية  دتك مستوى مىل اائما يةقَ  مل
 موتع يف خاصتة مستؤيفلية ما عتت مدتى  عتع األمت  جمدتس مل فودودا اثدة

__________ 

 . 102 الصفحة، نفست املةجع (193)
 . 12 الصفحة، نفست املةجع (194)
 . 115 الصفحة، نفست املةجع (195)
 . 20 الصفحة، فستن املةجع (196)
(197) S/PV.7857 ،13 الصفحة . 
 . 23 يف 22 الصفحتال، نفست املةجع (198)
 )جورجيتتتتتتتا(  92 يفالصتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتا(  17 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (199)

 . )ذاييت( 133 يفالصفحة
 . 37 الصفحة، نفست املةجع (200)
 . 39 الصفحة، نفست ملةجعا (201)

  دتتتك لتحعيتتتق وستتتةمدم خ تتتوة ذوتتتاك أل يفذكتتتةت، الولامتتتات نرتتتوب
 احلامستتة اإلجتتةاءات  تتدمم اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع التتتلام يفذتتي أ ، الغايتتة

، اجلماميتة الفظتائع مهنتاء أيف ملوتع اجملدس يتد ذا اليت التونيت يفاحلسوة
 . (202)احلا ت  دك يف الوعض حق استددام م  ا متواع م  فعال

 2017 فربايتتة/شتت اط 21 يف امل عتتواة، 7886 اجلدستتة يفيف 
 استتتددام يف التتوفس ضتت ط مىل املتكدمتتول امتتا، نفستتت ال وتتد مقتتار يف

 متتتتت  3 فعتتتتتةةال مىل صتتتتتةاحة أيفكةانيتتتتا اثتتتتتل يفأشتتتتتار. (203)التتتتتوعض حتتتتق
 متت  الوتتلاع يف قةفتتا كتتال متت  ابمتوتتاع املت دعتتة، امليثتتاق متت  27 املتتااة

 التجاذتتتتتتل” يستتتتتتتمة أل املع تتتتتتول متتتتتت  ي تتتتتتد مل منتتتتتتت يفنتتتتتتال، التصتتتتتتويت
 .(204)احلكم هل ا“ الصار 

 
 9 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
 التوعض حتق يفمسالة اجملدس يف العةارات اختاذ مسالة كانت 

 املت دعتتتتتة املفتوحتتتتتة املوانرتتتتتة يف  وايفهلتتتتتا جتتتتتةى التتتتتيت املستتتتتائل  تتتتتني متتتتت 
 يف امل عتتتتواة، 7740 اجلدستتتتة يف اارت التتتتيت اجملدتتتتس ممتتتتل استتتتاليب

 رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2016 يوليتتتت/اتتتوز 19
 مديفنتتتتتة مىل متكدمتتتتني متتتتدة يفأشتتتتار“. (S/2010/507) األمتتتت  جمدتتتتس
، يفالرتتتفافية يفا  ستتتاق املستتتاءلة جممومتتتة انرتحتهتتتا التتتيت الستتتدوك نوامتتد
 اجملدتتس يف التتدائمني األمعتتاء يفشتتج وا، (205)هلتتا اممهتتم متت  م تتة ني
 ستيالسيا لد يتال يففعتا، التوعض حق استددام م  قوما ا متواع مدى

 الفظتائع حتا ت يف التوعض حتق   ديتق  رتال املكستيكي - الفةنسي
 استتتتتتتتتمةار“ ال تتتتتتتتار” متتتتتتتت  مل أيفكةانيتتتتتتتتا اثتتتتتتتتل يفنتتتتتتتتال. (206)اجلماميتتتتتتتتة

__________ 

 . 48 الصفحة، نفست املةجع (202)
(203) S/PV.7886 ،ةكيا( 64 يف 63 يفالصفحتال )مستونيا(  57 الصفحة ( . 
 . 17 الصفحة، نفست املةجع (204)
(205) S/PV.7740 ،20 يف 19 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(  5 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 29 يفالصتتتتتتتتتتفحة )سويستتتتتتتتتتةا(  22 يف 21 يفالصتتتتتتتتتتفحتال )املكستتتتتتتتتتيك( 
 )أستتتتتتتتتتترتاليا(  32 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتتتتتا(  31 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتتتتاراي( 
 40 يفالصتتتفحة )ستتتوغافورة(  38 يفالصتتتفحة )جورجيتتتا(  37 يفالصتتتفحة

 51 يفالصتتتفحة  )كوستتتتاريكا( 42 يف 41 يفالصتتتفحتال )ليدتورتتتتاي ( 
 . ) وما( 52 يفالصفحة ) ةكيا( 

 )املكستتتتتتيك(  19 يفالصتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتا(  5 الصتتتتتتفحة، نفستتتتتتت املةجتتتتتتع (206)
 32 يفالصتتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتا(  31 يفالصتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتاراي(  29 يفالصتتتتتتتفحة
 )ستتتتتتتوغافورة(  38 يفالصتتتتتتتفحة )جورجيتتتتتتتا(  37 يفالصتتتتتتتفحة )أستتتتتتترتاليا( 
 الةستتتتتتتويل(  ةستتتتتتتي)الك 42 يفالصتتتتتتتفحة )ليدتورتتتتتتتتاي (  40 يفالصتتتتتتتفحة
 . ) ةكيا( 51 يفالصفحة
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  تتو  التتيت امليثتتاق متت  27 املتتااة متت  3 لدفعتتةة“ الصتتار  التجاذتتل”
 يفأشتتار. (207)التصتتويت متت  الوتتلاع يف قةفتتا كتتال متت  أي امتوتتاع مدتتى
 جمدتتتس يتدتت  موتتدما  عييتتدي يو غتتي لتتوعضا حتتق أل مىل جورجيتتا اثتتل
 يفجتتتةائم، اإلنستتتانية ضتتتد املة ك تتتة اجلتتتةائم موتتتع مىل يهتتتدف نتتتةاراً  األمتتت 
 أحتتتتد يكتتتتول يفموتتتتدما اجلماميتتتتة  يفاإلاباة، ال ةنتتتتي يفالت هتتتت ، احلتتتتةب

 يستتتتت يع   يفابلتتتتتايل، الوظتتتتة نيتتتتد ابلصتتتتةاع م ويتتتتاً  التتتتدائمني األمعتتتتاء
 . (208)حتيل ايفل حعونت اارسة

 أل  تتتتتتتتب املوتد تتتتتتتتني األمعتتتتتتتتاء مل نيوزيدوتتتتتتتتدا اثتتتتتتتتل يفنتتتتتتتتال 
 السهل فم  اجملدس  هبا ي مل اليت ال ةيعة  رال ابملسؤيفلية يع د وا

 ممتتل“ اختتتالل” يف التتوعض يفحتتق الدائمتتة ال عتتوية مدتتى الدتتوم ملعتتاء
. أيعتتتتا مهتتتتم مامتتتتل التتتتدائمني غتتتت  األمعتتتتاء موافعتتتتة يفلكتتتت ، اجملدتتتتس

 استتتتددام ميكتتت  يف ، أصتتتوات  ستتت ة مىل جتتتتال نتتتةار أي امتمتتتاا مليف 
 ال رتتتتتةة األمعتتتتتاء كتتتتتال فتتتتت ذا. اإلجةائيتتتتتة العتتتتتةارات يف التتتتتوعض حتتتتتق

 التتدائمني لددمستتة ميكتت   ، ذيفاهتتتم إلث تتات استتت داا مدتتى املوتد تتني
  رتتكل التتيت ال متتل استتاليب يت دتتق فيمتتا يفخاصتتة، “شتتةيفط ممتتالء”

 . (209)مجةائية مسالة أساسا
، اآلختتةي  شتتال شتتانت،  دتتدذا يففتتد مل  دجيكتتا اثدتتة يفنالتتت 

 اختيتتتتتتاري يفنتتتتتف ذوتتتتتاك يكتتتتتول أل يو غتتتتتتي انتتتتتت راستتتتتدا مميتتتتتا  يتتتتتؤم 
 املة ك تتتة ئميفاجلتتتةا اجلماميتتتة اإلاباة حتتتا ت يف الفيتتتتو حتتتق  ستتتتددام

 مىل كتت لك كتتواب اثدتتة يفأشتتارت. (210)احلتتةب يفجتتةائم اإلنستتانية ضتتد
 يف تب“ لددميعةاقيتة يفموتاف التلم  مديتت مفتا امتيتاز” التوعض حق أل

 املستالة” أل مدتى  ةكيتا اثتل يفأكتد. (211)اك  يفنت أنةب يف م  الت
 ذتتتي ابجملدتتتس اخلاصتتتة“ ال متتتل أستتتاليب يف يفمحلاحتتتا يفضتتتوحا األكثتتتة
 أل متتت  التتتةغم مدتتتى مل شتتتيدي اثتتتل يفنتتتال، (212)التتتوعض حتتتق مستتتالة

 لتتت فتت ل، ذا تتت حتد يف ممتتل أستتدوب يرتكل   التتوعض حتتق استتددام
  تتتوازل اختتتتالل يتتتدمي متتتا، يفممدتتتت اجملدتتتس يفحتتتدة مدتتتى ستتتد ية  ثتتت ات
 اثتتتل يفنتتتال. (213)املوتد تتتني يفاألمعتتتاء التتتدائمني األمعتتتاء  تتتني العتتتوى

__________ 

 . 5 الصفحة، نفست املةجع (207)
 . 39 الصفحة، نفست املةجع (208)
 . 12 يف 11 الصفحتال، نفست املةجع (209)
 . 45 الصفحة، نفست املةجع (210)
 . 50 الصفحة، نفست املةجع (211)
 . 51 الصفحة، نفست املةجع (212)
 . 35 فحةالص، نفست املةجع (213)

 الفيتتتتتتو حتتتتتق ملغتتتتتاء مىل ويتتتتتدم  دتتتتتدي يففتتتتتد أل حتتتتتني يف مل منديفنيستتتتتيا
 يتتتدمم، العائمتتتة الةاستتتدة الونتتائع ضتتتوء يف، ف نتتتت، اجملدتتتس يف ابلكامتتل
 .(214)مبسؤيفلية الفيتو حق استددام  وظم أل شاهنا م  اليت اخل وات

 
 10 احلالة 
 األوسط الشرق يف احلالة 
 ستتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتول 21 يف امل عتتتتتتتتتتتتواة، 7774 اجلدستتتتتتتتتتتتة يف 
 ال وتتتد مقتتتار يف املستتتتوى رفي تتتة محاقتتتة جدستتتة اجملدتتتس معتتتد، 2016
 األمتتم مل أيفكةانيتتا رئتتيس يفنتتال. “األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول
 اجلمهوريتتة يف يفاألمتت  الستتالم حتعيتتق يف أخفعتتا األمتت  يفجمدتتس املتحتتدة
، اجملدتتس إلصتتالح يفاملدحتتة املاستتة احلاجتتة مدتتى يفأكتتد، الستتورية ال ة يتتة

 يتتمك  أ   تب مل نتائال يفأضتاف. التوعض حبتق يت دق فيما سيما  
 يتصتتتتدى أل مديتتتتت يت تتتتني حيومتتتتا اجملدتتتتس ممتتتتل مةندتتتتة متتتت  نعتتتتض أي

 يف، الستتتتوغال رئتتتتيس نتتتتال، يفابملثتتتتل. (215)اجلماميتتتتة الفظتتتتائع حلتتتتا ت
“. األمت  جمدتس مصتالح  تب” مل، التوعض حتق مىل اإلشارة م ةت
 خ تتتة ذوتتتاك يكتتتول موتتتدما نععتتتت ميكتتت  التتتوعض حتتتق أل مىل يفأشتتتار
 . (216)اإلنسانية ضد جةائم ار كاب حالة يف أيف اجلمامية اإلاباة

 أكتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  8 يف امل عتتتتواة، 7785 اجلدستتتتة يفيف 
 مرةيفمي اختاذ م  اجملدس مجل يفحيث، ال ود نفس مقار يف 2016
 اثتتتتل أاال، (217)الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يف احلالتتتتة  رتتتتال نتتتتةاري 
 التتتوعض حلتتتق الةيفستتتي ا حتتتتاا متتت  استتتتددام ختتتامس املتحتتتدة املمدكتتتة
 التتتوعض حتتتق مل يفنتتتال، ستتتووات مختتتس غعتتتول يف احلالتتتة  دتتتك  رتتتال
“ أستتتتتتاء” يف، املستتتتتتالة ال رتتتتتت يفحتتتتتتدة مىل اجملدتتتتتتس  وصتتتتتتل ايفل حتتتتتتال

 يفمستتتتؤيفليات  متيتتتتازات مغةضتتتتة مستتتتاءة” يفشتتتتكنل، اجملدتتتتس ملصتتتتدانية
 ألل أمتتتتل خي تتتتة متتتت  أيفكةانيتتتتا اثتتتتل يفأمتتتتةب. (218)“الدائمتتتتة ال عتتتتوية

، اجلماميتة الفظتائع حالتة يف التوعض حق   ديق  رال السياسي ال يال
 متتت  التتوعض حتتق استتتددام كتت ح مىل  ةمتتتي م تتاارة انتتت يفصتتفت التت ي
 .(219)زمخا يكتسب مل، الدائمني األمعاء ن ل

__________ 

 . 45 الصفحة، نفست املةجع (214)
(215) S/PV.7774 ،19 يف 18 الصفحتال . 
 . 20 الصفحة، نفست املةجع (216)
(217) S/2016/846 يف S/2016/847 . 
(218) S/PV.7785 ،7 الصفحة . 
    . 12 الصفحة، نفست املةجع (219)

https://undocs.org/ar/S/PV.7774
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/2016/847
https://undocs.org/ar/S/PV.7785
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 اللغات -نسعا 
 مالحظة 
 الوظتتتتام متتتت  47 مىل 41 متتتت  املتتتتواا التاستتتتع العستتتتم يرتتتتمل 
 ال متل يفلغتات الةمسيتة ابلدغتات املت دعة، األم  جملدس املؤنت الداخدي

 يفالعتتتتتتةارات اجلدستتتتتتات حماضتتتتتتة يفلغتتتتتتات الرتتتتتتفوية يفالرتمجتتتتتتة اجملدتتتتتتس يف
 .املورورة يفاملعةرات

 
 41 املااة 
 يفال ة يتتتتتتة يفالصتتتتتتيوية يفالةيفستتتتتتية يفاإلنكديليتتتتتتة اإلستتتتتت انية  كتتتتتتول 
 . األم  جمدس يف م ا آل يف ال مل يفلغات الةمسية الدغات يفالفةنسية

 
 42 املااة 
 األمت  جمدتس لغتات مت  لغتة ايتة  دعتى اليت دماتالك  رتجم 

 . األخةى اخلمس الدغات مىل شفوية  ةمجة الست
 

 43 املااة 
  ح فت  

 
 44املااة  
 ذت ي يفيف. األمت  جمدتس لغتات غ   دغة يتكدم أل اثل ألي 

 مىل لكدمتتتتتت الرتتتتفوية الرتمجتتتة أمتتتتة ية تتتب أل ذتتتتو مديتتتت يكتتتتول، احلالتتتة
، ال امتتة لامانتتة التتتا  ني الرتتفويني نييفلدمرتمجتت. الدغتتات  دتتك محتتدى
 الرتمجتتتة مىل يستتتتوديفا أل، األمتتت  جمدتتتس لغتتتات  عيتتتة مىل  ةمجتهتتتا لتتتدى

 . األيفىل ابلدغة املعدمة الرفوية
 

 45 املااة 
 جمدتتتس  دغتتتات األمتتت  جمدتتتس جلدستتتات احلةفيتتتة احملاضتتتة   تتتدن  

 . األم 
 

 46 املااة 
 . األم  دسجم  دغات الواثئق م  يفغ ذا العةارات كل  ورة 

 
 47 املااة 

 نتةر مذا اجملدتس لغتات غت  لغة اية األم  جمدس يفاثئق  ورة 
 . ذلك األم  جمدس

 مىل 41 متتت  املتتتواا قُ نعتتتت، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 غتت   دغتة   يتا هتم متكدمتتول أاىل، جدستات متدة يفيف. ابستتمةار 47

 يفيف. (220)44 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا املتحتتتتدة لامتتتتتم الستتتتت الةمسيتتتتتة الدغتتتتات
 متتت  رضتتتائت متتتدم متتت  اجملدتتتس أمعتتتاء أحتتتد أمتتتةب، احلتتتا ت محتتتدى
 امل عتواة، 7779 اجلدستة ففتي.  تت أاىل الت ي لد يتال الرتفوية الرتمجة

 املتتدنيني محايتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2016 ستت تمرب/أيدتتول 28 يف
 أل ليوضتح الكدمتة الةيفسي ا حتاا اثل أخ ، “املسدحة الولامات يف
 متتت  يفقدتتتب، اامتتتا انيعتتتة ليستتتت، فهتتتم كمتتتا،  ل يانتتتت الرتتتفوية مجتتتةالرت 

 التتتتت ي ال يتتتتتال متتتتت  الصتتتتتحيحة الوستتتتتدة مىل الةجتتتتتوع اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء
 . (221) حق مومد يف   ميمت سيجةي

، شتتتتجع 2016فرباية شتتتت اط/ 22يفيف متتتت كةة التتتتةئيس املؤرختتتتة  
أمعتتاء اجملدتتس األمانتتَة ال امتتة مدتتى اإل عتتاء مدتتى الرتمجتتة التحةيةيتتة جلميتتع 
نتتتوائم جتتتلاءات األمتتتم املتحتتتدة مىل مجيتتتع الدغتتتات الةمسيتتتة لامتتتم املتحتتتدة، 
يفمدتى مواصتدة التاكتتد مت  أل امل دومتتات التيت  وضتع مدتتى املوانتع الرتت كية 

ستتكمدة جبميتع الدغتات الةمسيتة لدهيئات الفةمية التا  ة لدمجدتس انيعتة يفم
 .(222)لامم املتحدة، مبا يف ذلك  عارية شم أفةنة رصد اجللاءات

__________ 

 فربايتتتتة/شتتتت اط 29 يف امل عتتتتواة 7637 اجلدستتتتة يف، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى (220)
 اخلارجيتة( يفيفزيتة ءالتوزرا لةئيس األيفل )الوائب صة يا اثل  كدم، 2016

، S/PV.7637اإلنكديليتتتتتتة )الرتتتتتتفوية مىل  يفنتتتتتتدم الوفتتتتتتد الرتمجتتتتتتة ابلصتتتتتتة ية 
 امل عتواة 7653 اجلدسة يفيف (.32يف  31يفالصفحتال  9-5الصفحات 

 اخلارجيتتتتتتتة( )يفزيتتتتتتتة الرب غتتتتتتتال اثتتتتتتتل  كدتتتتتتتم، 2016 متتتتتتتارس/آذار 21 يف
 اإلنكديليتةالدغتة  مىلالتحةيةيتة لتو  ال يتال  الرتمجتة الوفتد يفيففنة ابلرب غالية 

(S/PV.7653 ،45-43 الصتتفحات) .يف امل عتتواة 7774 اجلدستتة يفيف 
   يانتتتتت التتتتوزراء( )رئتتتتيس اليتتتتاابل اثتتتتل أاىل، 2016 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 21

، S/PV.7774) اإلنكديتتتتتتتتتتتلي التتتتتتتتتتتو  دالوفتتتتتتتتتتت يفنتتتتتتتتتتتدم الياابنيتتتتتتتتتتتة  ابلدغتتتتتتتتتتتة
 . (23-20 الصفحات

(221) S/PV.7779 ،27 الصفحة. 
(222) S/2016/170 (  يفنتد أُارجتت  حعتا يف املت كةة املؤرختة )ز( يف )ح 1، الفعةة

 (.110، املةفق، الفعةة S/2017/507) 2017آب/أغس س  30

       

https://undocs.org/ar/S/PV.7637
https://undocs.org/ar/S/PV.7653
https://undocs.org/ar/S/PV.7774
https://undocs.org/ar/S/PV.7779
https://undocs.org/ar/S/2016/170
https://undocs.org/ar/S/2017/507
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 الداخلي للنظام املؤقت املركز - عاشرا
 مالحظة 
 ابملةكتتتل يت دتتتق فيمتتتا اجملدتتتس متتتدايف ت ال اشتتتة العستتتم يرتتتمل 
 متتتتام يف متتتتةة آختتتتة ُمتتتتدن ل التتتت ي، لدمجدتتتتس التتتتداخدي لدوظتتتتام املؤنتتتتت
 أل مدتتتى املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق متتت  30 املتتتااة يف تتتو . (223)1982
 موتتت  مؤنتتتتاً  التتتداخدي الوظتتتامُ  ظتتتل يفنتتتد. مجةاءا تتتت  ئحتتتة اجملدتتتس يعتتتع

 /الثتتتام كتتتانول 17 يف امل عتتتواة األيفىل جدستتتتت يف لتتتت اجملدتتتس امتمتتتاا
 . 1946 يواية

__________ 

 1946 متتتتامي  تتتتني متتتتةة 11 لدمجدتتتتس املؤنتتتتت التتتتداخدي الوظتتتتام ُمتتتتدن ل (223)
 31 جدستا ت يف، لدمجدتس األيفىل السوة خالل مةات مخس :1982 يف
 17 يف 16 يف أ ةيتتتتل/نيستتتتال 9 يف امل عتتتتواة 48 يف 44 يف 42 يف 41 يف

، الثانيتتتة الستتتوة يف يفمتتتةاتل  1946 يونيتتتت/حليتتتةال 24 يف 6 يف متتتايو/أاير
 كتتانول 9 يف يونيتتت/حليتتةال 4 يف امل عتتوا ني 222 يف 138 اجلدستتتني يف

 /شتتتتتتت اط 28 يف امل عتتتتتتتواة 468 اجلدستتتتتتتة يفيف  1947 ايستتتتتتتمرب/األيفل
 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 24 يف امل عتتتتواة 1463 ستتتتةيفاجلد  1950 فربايتتتتة

  1974 يوتتاية/الثتام كتانول 17 يف امل عتواة 1761 يفاجلدستة  1969
 يفنتتتد. 1982 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 21 يف امل عتتتواة 2410 يفاجلدستتتة
 S/96 الةمتتتتتتوز حتتتتتتتت املؤنتتتتتتت التتتتتتداخدي لدوظتتتتتتام ستتتتتتا عة صتتتتتتي  صتتتتتتدرت

 . S/96/Rev.7 ةملال حتت صدرت فعد احلالية الصيغة أما، Rev.1-6 يف

 
 30 املااة 
 قةيعتتتتة فيهتتتتا يفيتتتتدخل مجةاءا تتتتت  ئحتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس يعتتتتع 

 . رئيست اختيار
 الوظتتتام مةكتتل مستتتالة أُثتت ت، ا ستتت ةات نيتتتد الفتترتة يفختتالل 
 يف، امليثتاق مت  30 املتااة مىل ابإلشتارة ذلتك يف مبتا، املؤنت الداخدي
 أستتتاليب  رتتتال 2016 يوليتتتت/اتتتوز 19 يف امل عتتتواة 7740 اجلدستتتة
 الوظتتام أل مدتتى متكدمتتني متتدة شتتدا، املوانرتتة يفختتالل. اجملدتتس ممتتل

 ال تتتا ع مضتتتفاء يفيو غتتتي، مؤنتتتتا يظتتتل أ   تتتب األمتتت  جملدتتتس التتتداخدي
 يفمخعتتتامت اجملدتتتس ممتتتل يف لرتتتفافيةا حتستتتني أجتتتل متتت  مديتتتت الةمستتتي

 .(224)لدمساءلة
__________ 

(224) S/PV.7740 ،ميتةال )مجهوريتة 26 يفالصفحة )املكسيك(  20 الصفحة 
 )كوستتتاريكا(  41 يفالصتتفحة )ستتوغافورة(  38 يفالصتتفحة اإلستتالمية( 
 . )كواب( 50 يفالصفحة فةيعيا( أ )جووب 46 يفالصفحة

https://undocs.org/ar/S/96/Rev.7
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
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 مالحظة استهاللية  
متتواا الفصتتل األيفل متت  ميثتتاق األمتتم يتوتتايفل اجلتتلء الثالتتث متت  ذتت ا املدحتتق نظتتَة جمدتتس األمتت  يف  

(. 7) 2( يف 5) 2( يف 4) 2( يف 2) 1املتحتتتتتتدة املت دعتتتتتتة مبعاصتتتتتتد األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يفم اائهتتتتتتا، أي املتتتتتتواا 
يفيتالف اجللء الثالث مت  أر  تة أنستام. يفيتعتم  العستم األيفل موهتا الوصتوَص املت دعتة مب تدأ حتق الرت وب 

ثاق. يفيتوايفل العسم الثام الوصوص املت دعة حبظة استت مال ( م  املي2) 1يف  عةية مص ذا مبوجب املااة 
(. يفيتوتتايفل العستتم الثالتتث التتتلام 4) 2التهديتتد ابستتت ماهلا مدتتى الوحتتو املوصتتوص مديتتت يف املتتااة  العتتوة أيف

التتديفل اب متوتتاع متت  مستتامدة أي جهتتة  تدتت  األمتتم املتحتتدة مزاءذتتا مجتتةاًء منفتتاذايً مدتتى الوحتتو املوصتتوص 
(. يفيةكنل العسم الةا ع مدى نظة اجملدس يف م دأ مدم  دخل األمم املتحدة يف الرتؤيفل 5) 2اة مديت يف املا

 .(7) 2الداخدية لدديفل مدى الوحو ال ي  وظمت املااة 
فيمتتتتا يت دتتتتق  ، يفاصتتتتل اجملدتتتتس مدايف  تتتتت  رتتتتال م تتتتدأ  عةيتتتتة املصتتتت 2017يف  2016يفيف متتتتامي  

ابحلالة يف الرةق األيفسط، مبا يف ذلك نعتية فدست ني، يفاحلالتة املت دعتة ابلصتحةاء الغة يتة. يف نتأ اجملدتس 
( أثوتتتاء موانرتتتة مفتوحتتتة جتتتةت يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتتول 7) 2( يف 4) 2أيعتتتا ابستفاضتتتة    يتتتق املتتتاا ني 

( متت  4) 2ملوصتتوص مديهتتا يف املتتااة يف  تتةنق اجملدتتس أيعتتا لدم تتااأل ا“. صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني”
( متت  امليثتتاق 5) 2امليثتتاق أثوتتاء موانرتتة مفتوحتتة  رتتال الولامتتات يف أيفريفاب  يف  تتةنق ملستتالة    يتتق املتتااة 

أثوتتتتاء موانرتتتتات  رتتتتال متتتتدم ا نترتتتتار يف رتتتتال مستتتتائل ا متثتتتتال لتتتتتدا   اجلتتتتلاءات. يفمل يتعتتتتم  أي متتتت  
املرتتمولة ابلتعةيتتة مشتتارًة صتتةجة مىل أي متت  ذتت ي املتتواا. يفرغتتم العتتةارات التتيت اختتت ذا اجملدتتس ختتالل الفتترتة 

ذلك، يتعم  ذ ا اجللء نةارات اجملدس اليت حتتتوي مدتى م تارات ذات صتدة ابمل تااأل املوصتوص مديهتا يف 
(. يفيتعتتم  ذتت ا اجلتتلء أيعتتا متتا يفرا يف املةاستتالت املوجهتتة 7) 2(، يف 5) 2(، يف 4) 2(، يف 2) 1املتتواا 

 2(، يف 4) 2(، يف 2) 1الفترتة نيتد ا ستت ةات مت  مشتارات ضتموية يفصتةجة مىل املتواا مىل اجملدس ختالل 
 (. 7) 2(، يف 5)
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 الشعوب وحق الشعوب بني احلقوق يف املساواة مبدأ - أوال
  1 املادة من 2 الفقرة مبوجب مصريها تقرير يف

 2 الفعةة، 1 املااة 
 ذي:  املتحدة األمم  معاصد 
ممناء ال النات الواية  ني األمتم مدتى أستاس احترتام امل تدأ الت ي  

يععتتي ابلتستتوية يف احلعتتوق  تتني الرتت وب يفال يكتتول لكتتل موهتتا  عةيتتة 
 ال ام. التدا   األخةى املالئمة لت ليل السدممص ذا، يفك لك اختاذ 

 
 مالحظة 
يتوتتايفل العستتم األيفل اارستتات جمدتتس األمتت  فيمتتا يت دتتق مب تتدأ  

املسايفاة يف احلعوق  ني الر وب يفحتق الرت وب يف  عةيتة مصت ذا مدتى 
( متتتتت  ميثتتتتتاق األمتتتتتم املتحتتتتتدة. 2) 1الوحتتتتتو املوصتتتتتوص مديتتتتتت يف املتتتتتااة 

عةارات املتصدة ابمل تدأ املوصتوص مديتت يف يفيتعم  العسم الفةمي ألف ال

(. يفيتتتورا العستتتم الفةمتتتي ابء متتتا يفرا يف موانرتتتات اجملدتتتس، 2) 1املتتتااة 
( يفمىل م تدأ 2) 1خالل الفرتة املرمولة ابلتعةية، م  مشارات مىل املااة 

 عةيتتتة املصتتت . يفي تتتني العستتتم الفةمتتتي جتتتيم احلتتتا ت التتتيت أُشتتت  فيهتتتا مىل 
 الةسائل املوجهة مىل اجملدس. م دأ  عةية املص  يف 

 
 ( 2ل 1القرارات املتعلقة ابملادة  - ألف

 صتتةاحةً  األمتت  جمدتتس يرتتة مل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 
 مشتتتتتارات متتتتتدة نةارا تتتتتت يف يفرات لكتتتتت . نةارا تتتتتت يف (2) 1 املتتتتتااة مىل

 ذتتتتت ي يفرات يفنتتتتد. (2) 1 املتتتتتااة يف   يتتتتق  تفستتتتت  صتتتتدة هلتتتتتا ةضتتتتموي
 استتتتتفتاء مجتتتتةاءَ  نعتتتتوك ايوكتتتتا  عتتتتةار يتصتتتتل فيمتتتتا العتتتتموية اإلشتتتتارات

 الصتحةاء يف مجتةاؤي امللمتع يفاب ستتفتاء، أ يي يف“ يفاحد جانب م ”
 .(1 اجلديفل )انظة الغة ية

 
  1 اجلديفل
 (2ل 1 املادة إىل ضمنية إشارات تتضمن اليت القرارات

 التُحكم يفاترخيت العةار
 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير  

 (2016) 2287 العةار
 2016 مايو/أاير 12

 ستتتتوء متتت   ليتتتد أل شتتتاهنا متتت  انفةاايتتتة مجتتتةاءات أي اختتتتاذ متتت  اتوتتتع أل مدتتتى األقتتتةاف مجيتتتع جتتتث يفمذ
 جمدتتس يفصتتفت ملتتا املستتتمةة ال وانتتب مزاء العدتتق متت  ي تتةب يفمذ، أ يتتي مو عتتة ااختتل الع ائتتل  تتني ال النتتات

 استتفتاء مجةاء نعوك ايوكا نةار”  ت 2013 نوفمرب/الثام  رةي  6 املؤر  الصحفي  يانت يف يفاألم  السدم
 انتداابهتتتا أجتتةت نتتد الستتواال حكومتتة ال، أيعتتا الستتياق ذتت ا يف، مدمتتا جتتيط يفمذ، “يفاحتتد جانتتب متت 

 الدي اجة( م  ال رةيفل )الفعةة 2015 أ ةيل/نيسال يف أ يي يف الوقوية
 الفعتتتةة، (2017) 2352 يفالعتتتةار الدي اجتتتة  متتت  ال رتتتةيفل الفعتتتةة، (2016) 2318 العتتتةار أيعتتتا انظتتتة 

 .الدي اجة م  يفال رةيفل الثانية الفعةة، (2017) 2386 يفالعةار الدي اجة  م  يفال رةيفل احلااية
  الغربية الصحراء يف احلالة
 (2016) 2285 العةار
 2016 أ ةيل/نيسال 29

 يكفتل، لد تةفني يفمع تول يفاائتم ماال سياسي حل مىل التوصل يف ال ةفني مبسامدة التلامت جمدااً  يؤكد يفمذ
 املتحتتتتدة األمتتتتم ميثتتتتاق م تتتتااأل متتتتع  تماشتتتتى  ة تيت تتتتتات ستتتتياق يف مصتتتت ي  عةيتتتتة الغة يتتتتة الصتتتتحةاء لرتتتت ب

 الدي اجة( م  الثالثة )الفعةة الصدا ذ ا يف يفمسؤيفلياهتما ال ةفني ايفر يالحظ يفمذ، يفمعاصدي
 .الدي اجة م  الثالثة الفعةة، (2017) 2351 العةار أيعا انظة 
يهيب ابل ةفني مىل مواصدة املفايفضات  ةماية األمني ال تام ايفل شتةيفط مست عة يفحبست  نيتة، متع أخت  اجلهتوا  

يفالت ورات الالحعتة هلتا يف احلست ال، يفذلتك هبتدف التوصتل مىل حتل سياستي متاال  2006  يفلة مو  مام امل
يفاائتتم يفمع تتول لد تتةفني، يكفتتل لرتت ب الصتتحةاء الغة يتتة  عةيتتة مصتت ي يف ستتياق  ة ي تتات  تماشتتى متتع م تتااأل 

 (9صدا )الفعةة ميثاق األمم املتحدة يفمعاصدي، يفير  مىل ما لد ةفني م  ايفر يفمسؤيفلية يف ذ ا ال

https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
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 التُحكم يفاترخيت العةار
 .8 الفعةة، (2017) 2351 العةار أيعا انظة   

 (2017) 2351 العةار
 2017 أ ةيل/نيسال 28

 الستياق ذت ا يف الغة ية الصحةاء ملسالة حل   اا الردصي يفم  وثت ال ام األمني  لتلام التام اممت يؤكد
 هبتتدف سياستية ممديتة استتئواف مىل  تؤاي جديتدة يفريفح دةجديت  ديواميتة التفتايفت ممديتة مقتالق إلمتااة
 ستتتياق يف مصتتت ي  عةيتتتة الغة يتتتة الصتتتحةاء لرتتت ب يكفتتتل، ال تتتةفني متتت  مع تتتول سياستتتي حتتتل مىل التوصتتتل
 (7 )الفعةة يفمعاصدي املتحدة األمم ميثاق م ااأل مع  تماشى  ة ي ات

هة   تتد   يتتني امل  تتول الردصتتي ي دتتب كتت لك مىل األمتتني ال تتام مقتتالع جمدتتس األمتت  يف غعتتول ستتتة أشتت 
الس ل اليت يتعدم هبا امل  ول الردصي، يفذو ي مل مع ال تةفني، فتو حتل سياستي مع تول ‘ 1’اجلديد مدى 

م  ال ةفني، يو  مدى  عةية املص  لر ب الصحةاء الغة يتة يف ستياق  ة ي تات  تمرتى متع م تااأل يفمعاصتد 
يفحالتتة يفضتتع يف وفيتت  معتتاييس األااء يف   ثتتة ‘ 2’نتتدما   ميثتتاق األمتتم املتحتتدة، يفيعتتدم مستتارا يفاضتتحا لدمعتتي

يفالكيفية اليت ميك  م  خالهلا ممااة  وظيم اهلياكتل يفمتالك ‘ 3’األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحةاء الغة ية  
يفحالتتتة الوظتتتة يف استتتتددام  كوولوجيتتتات جديتتتدة لدحتتتد متتت  ‘ 4’املتتتوظفني لتحعيتتتق أذتتتداف ال  ثتتتة  كفتتتاءة  

 (11 محاية العوة، يفحتسني  وفي  الو ية املووقة ابل  ثة )الفعةة املداقة، يفحتسني
  
  (2ل 1املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

( 2) 1خالل الفرتة نيد ا ستت ةات، مل يَُرتة صتةاحًة مىل املتااة  
متتة ني  1يف متتدايف ت جمدتتس األمتت . يفنتتد أشتت   صتتورة مامتتة مىل املتتااة 

 7621يف  عةيتتتتة مصتتتت ذا. ففتتتتي اجلدستتتتتة  فيمتتتتا يت دتتتتق حبتتتتق الرتتتتت وب
 رتتتتتتتتتتتتتتال ال وتتتتتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتتتتتول  2016شتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  15امل عتتتتتتتتتتتتتتواة يف 

، نتتال اثتتل اتيدوتتد مل صتتول الستتالم “الستتالم يفاألمتت  التتديفليني صتتول”
يفاألم  الديفليني ميثنل ابلف ل أحد املعاصد الةئيسية لامم املتحدة، مدى 

معيفا أنت  ب أل يس   م  امليثاق، 1الوحو املوصوص مديت يف املااة 
جو تتتا مىل جوتتتتب متتتع   تتتتوية ال النتتتات الوايتتتتة  تتتني األمتتتتم مدتتتى أستتتتاس 

. يفيف (1)ااحرتام م دأ املسايفاة يف احلعوق يفحق الر وب يف  عةية مص ذ
 رتال ال وتد  2017كتانول الثام/يوتاية   17امل عواة يف  7863اجلدسة 
حتث “ فدست ني احلالة يف الرةق األيفسط، مبا يف ذلك نعتية”امل وول 

املةانتتب التتتدائم متتت  ايفلتتة فدستتت ني، يف ستتتياق   ديعتتت مدتتتى اختتتتاذ العتتتةار 
، املرتتتاركني مدتتتى نتتتةاءة ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة،  تتتدءا (2016) 2334

يف ذلتتتتتك صتتتتتول الستتتتتالم  ، مبتتتتتا1ابملعاصتتتتتد يفامل تتتتتااأل احملتتتتتداة يف املتتتتتااة 
 . (2)ام  الديفليني يفالتمسك حبق الر وب يف  عةية مص ذيفاأل

 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  18 يف امل عتتتتواة 8072 اجلدستتتتة يفيف 
 يف مبتتتا، األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، 2017
 رفعتتتتهم متتتت  متكدمتتتتني متتتتدة أمتتتتةب، يعتتتتاأ“ فدستتتت ني نعتتتتية ذلتتتتك

__________ 

 (1) S/PV.7621 ،93 الصفحة . 
 (2) S/PV.7863 ،6 الصفحة . 

 يف نُظنتتتتتتتتم التتتتتتتت ي ا ستتتتتتتتتعالل مدتتتتتتتتى اجلانتتتتتتتتب األحتتتتتتتتااي لالستتتتتتتتتفتاء
 أختتتتتتةى موانرتتتتتتات يف املصتتتتتت   عةيتتتتتتة م تتتتتتدأ مىل يفأشتتتتتت . (3)لكةاستتتتتتا
  يفكتتتتت لك، (4)لاألممتتتتتا جتتتتتديفل متتتتت  نفستتتتتت ال وتتتتتد مقتتتتتار يف لدمجدتتتتتس

 
__________ 

 (3) S/PV.8072 ،ا حتتتتتتتتتتاا 55 يفالصتتتتتتتتتفحة يفريفغتتتتتتتتتواي( )أ 31 الصتتتتتتتتتفحة( 
 . ) ةكيا( 65 يفالصفحة األيفريفيب( 

 يف مبتتا، األيفستتط الرتتةق يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا، املثتتال ستت يل مدتتى انظتتة (4) 
 ال تتتتتتتام(  )األمتتتتتتتني 4 الصتتتتتتتفحة، S/PV.7610، فدستتتتتتت ني نعتتتتتتتية ذلتتتتتتتك

 31 يفالصتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتا(  23 صتتتتتتفحةيفال )فدستتتتتت ني(  7 يفالصتتتتتتفحة
 )كازاخستتتتتتتتتتتتتال(  47 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة ال وليفاريتتتتتتتتتتتتة(  فوتتتتتتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتتتتتتة )اجلمهوريتتتتتتتتتتتة 56 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )منديفنيستتتتتتتتتتتيا(  54 يفالصتتتتتتتتتتتفحة
  دتتدال حةكتتة ابستتم، اإلستتالمية ميتتةال )مجهوريتتة 59 يفالصتتفحة الستتورية( 

 الت تتتتتتتتايفل موظمتتتتتتتتة ابستتتتتتتتم )الكويتتتتتتتتت 66 يفالصتتتتتتتتفحة ا فيتتتتتتتتاز(  متتتتتتتتدم
 )ذتتتتتتاييت(  88 يفالصتتتتتتفحة ) تتتتتتوغالايأ(  67 يفالصتتتتتتفحة، اإلستتتتتتالمي(

)مثيو يتا(   23)فدست ني(  يفالصتفحة  9يف  7الصفحتال ، S/PV.8011 يف
 6 الصتتتفحة، S/PV.8011 (Resumption 1) يف  )مصتتتة( 30يفالصتتتفحة 
 يفمنديفنيستتتتتتيا( ، ) مي يتتتتتتا 11 يفالصتتتتتتفحة اإلستتتتتتالمية(  ميتتتتتتةال )مجهوريتتتتتتة
 ال ة يتتتتتتة )اجلمهوريتتتتتتة 20 يفالصتتتتتفحة أفةيعيتتتتتتا(  )جوتتتتتتوب 15 يفالصتتتتتفحة
 ) تتتتتتتتوغالايأ(  25 يفالصتتتتتتتتفحة، )متتتتتتتتاليلاي( 24 يفالصتتتتتتتتفحة الستتتتتتتتورية( 
 موظمتتتتتتة ابستتتتتتم، )أيفز كستتتتتتتال 29 يفالصتتتتتتفحة )كتتتتتتواب(  27 يفالصتتتتتتفحة

 ابستتم، ال وليفاريتتة فوتتليفيال )مجهوريتتة 33 يفالصتتفحة اإلستتالمي(  ت تتايفلال
 .  م( )فييت 37 يفالصفحة ا فياز(  مدم  ددال حةكة

https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.8011
https://undocs.org/ar/S/PV.8011%20(Resumption%201)
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 اتاإلشتار  ذت ي لكت . (5)ةالغة يت ابلصتحةاء املت دعة ابحلالة يتصل فيما
 .استورية موانرات مستوى مىل  ةق مل
 
 يف عليوووه املنصووووص املبووودأ إىل الرسوووائل يف اإلشوووارة - جيم

  (2ل 1 املادة
 يفاحتتتتدة مشتتتتارةٌ  يفرات، اب ستتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتالل 
 ذلتتك يفكتتال، اجملدتتس مىل املوجهتتة الةستتائل يف (2) 1 املتتااة مىل صتتةجة

 ال تتام األمتتني مىل جهتتةمو  2017 أ ةيتتل/نيستتال 10 مؤرختتة رستتالة يف
 التلامتتتات”  رتتتال نانونيتتتا رأاي قيَّهتتتا أحتتتال التتت ي أذر يجتتتال اثتتتل متتت 

 األختتةى يفاألنرتت ة ا نتصتتااية ابألنرتت ة يت دتتق فيمتتا الثالثتتة األقتتةاف
، التتتةأي ذتتت ا يف يفيتتتةا“. اذر يجتتتال احملتدتتتة األراضتتتي يف املرتتتةيفمة غتتت 

 كامتتتل سانت تتتا، أذر يجتتتال حكومتتتة متتت  قدتتتب مدتتتى  وتتتاء أُمتتتد التتت ي
 املتااة مىل اإلشتارة يفيفرات. (6)ةاملتحد األمم ميثاق م  (2) 1 لدمااة

 املوصتتتوص امل تتتااأل مدتتتى فيهمتتتا الرتكيتتتل جتتتةى، متتتة ني مامتتتة  صتتتفة 1
 مؤرختتتة رستتالة يف األيفىل اإلشتتارة يفرات يفنتتتد. (2) 1 املتتااة يف مديهتتا

 أيفكةانيتتتا اثتتتل متتت  ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتة 2016 أ ةيتتتل/نيستتتال 8
 مىل رااا( )فةخوفوتتا أيفكةانيتتا  ةملتتال متت  موجهتتا نتتداءً  قيَّهتتا حتتالأ التت ي
  ةملتتال فيتتت امتتا، أختتةى ايفليتتة يفأقتتةاف موظمتتات يفمىل املتحتتدة األمتتم

__________ 

، الغة يتتتة ابلصتتتحةاء املت دعتتتة احلالتتتة خبصتتتوص، املثتتتال ستتت يل مدتتتى، انظتتتة (5) 
S/PV.7684 ،4 يفالصتتتتتتفحة املتحتتتتتتدة(  التتتتتتو ايت) 3 يف 2 الصتتتتتتفحتال 
 ال وليفاريتتتتتتتتتتة(  فوتتتتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتتتتة 7 يف 6 يفالصتتتتتتتتتتفحتال )نيوزيدوتتتتتتتتتتدا( 
، )متتتتتتاليلاي( 9 يفالصتتتتتتفحة املتحتتتتتتدة(  يفاملمدكتتتتتتة، )مستتتتتت انيا 8 يفالصتتتتتتفحة
 12 يفالصتتتتتتتتفحة )أنغتتتتتتتتو (  11 يفالصتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتاابل(  10 يفالصتتتتتتتفحة
 املتحتتتتدة(  )التتتتو ايت 3 الصتتتتفحة، S/PV.7933 يف الةيفستتتتي(  )ا حتتتتتاا

 7 يفالصتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتويد(  5 يفالصتتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتتواي(  4 يفالصتتتتتتتتتفحة
  وليفيتتتا )ايفلتتتة 10 يف 9 يفالصتتتفحتال، )مي اليتتتا( 9 يفالصتتتفحة )مثيو يتتتا( 
 .الةيفسي( )ا حتاا 11 يفالصفحة العوميات(  املت داة

 .املةفق، S/2017/316 انظة (6) 

 متتتت  1 املتتتتااة  ...  يف املكةستتتتة ابمل تتتتااأل يسرتشتتتتد” يفذتتتتو، أيفكةانيتتتتا
 يفمجيتتتتع العتتتةم  تتتتار شتتت ب ذويتتتة مدتتتتى ابحلفتتتاظ يت دتتتق فيمتتتا“ امليثتتتاق

 حعتتتتتتوق انتهتتتتتتاك ماانتتتتتتة مىل، أيفكةانيتتتتتتا يف األختتتتتتةى العوميتتتتتتة األنديتتتتتتات
 يف الثانيتتتة اإلشتتتارة يفيفرات. (7)مالعتتتة   تتتتتار اخلاصتتتة يفاحلتتتةايت اإلنستتال
 متت  ال تتام األمتتني مىل موجهتتة 2017 أ ةيتتل/نيستتال 25 مؤرختتة رستتالة
 الوقويتتتتة لدجم يتتتتة نتتتتةارا قيَّهتتتتا أحتتتتال التتتت ي لإلكتتتتواايفر التتتتدائم املمثتتتتل

 األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس نتتتتتتتتةار  وفيتتتتتتتت  مىل اجلم يتتتتتتتتة فيتتتتتتتتت امتتتتتتتتت، إلكتتتتتتتتواايفر
 الغة يتتة الصتتحةاء لرتت ب يتتتيح استتتفتاء  وظتتيم  رتتال (1991) 690
 يف املصتتتت   عةيتتتتة م تتتتدأ مىل يفأشتتتت . (8)املصتتتت   عةيتتتتة يف حعتتتتت اارستتتتة
 انت اذتتت استرُتمي التيت أيف األمت  جمدتتس مىل املوجهتة الةستائل مت  ال ديتد
  رتتتتال األمعتتتتاء التتتتديفل متتتت  التتتتواراة الةستتتتائل ذلتتتتك يفيرتتتتمل، مليهتتتتا

 نعتتتتتتتتتتية ذلتتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتتا، األيفستتتتتتتتتتط يفالرتتتتتتتتتتةق، (9)ةالغة يتتتتتتتتتت الصتتتتتتتتتتحةاء
يفيفرات . (12)ال اكستتتتانية اهلوديتتة يفاملستتالة، (11)يفأيفكةانيتتا، (10)فدستت ني

مشارات أيعا مىل احلق يف  عةيتة املصت  يف رستائل األمتني ال تام يف عتاريةي 
  .(13)لة املت دعة ابلصحةاء الغة يةم  احلا

__________ 

 . املةفق، S/2016/338 انظة (7) 
 . املةفق، S/2017/353 انظة (8) 
، S/2016/373 يف املةفتتتتتتتق ، S/2016/269، املثتتتتتتتال ستتتتتتت يل مدتتتتتتتى، انظتتتتتتتة (9) 

 . املةفق ،S/2017/609 يف يفالعميمة  املةفق، S/2017/405 يف املةفق 
  S/2016/516   يفS/2016/450  يف S/2016/402انظتتة، مدتتى ستت يل املثتتال،  (10) 

، S/2017/1046  يف S/2017/1029  يف S/2016/961  يف S/2016/544يف 
 ، املةفق.S/2017/1121، املةفق  يف S/2017/1085املةفق  يف 

 ، املةفق. S/2016/439، املةفق  يف S/2016/338انظة، مدى س يل املثال،  (11) 
  S/2016/688، املةفتتتتتتتتتتتق  يف S/2016/613انظتتتتتتتتتتتة، مدتتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتت يل املثتتتتتتتتتتتال،  (12) 

 ، املةفق. S/2017/499، املةفق  يف S/2016/877، املةفق  يف S/2016/707 يف
 (13) S/2016/355 يف S/2017/307 يف S/2017/462 . 

  
  2من املادة  4حظر التهديد ابستعمال القوة أو استعماهلا مبوجب الفقرة  - اثنيا

 4 الفعةة، 2 املااة 
 التهديتتد متت  الديفليتتة مالنتتاهتم يف مجي تتاً  اهليئتتة أمعتتاء ميتوتتع 
 ا ستتتعالل أيف األراضتتي ستتالمة ضتتد استتتددامها أيف العتتوة ابستتت مال
 يفمعاصتتتتتتد يتفتتتتتتق   آختتتتتتة يفجتتتتتتت أي مدتتتتتتى أيف ايفلتتتتتتة أليتتتتتتة السياستتتتتتي

 .املتحدة األمم

 مالحظة 
 مب تدأ يت دتق فيمتا األمت  جمدتس اارسات الثام العسم يتوايفل 

 مت  (4) 2 املتااة مبوجب است ماهلا أيف العوة ابست مال التهديد حظة
 التتتتيت اتالعتتتتةار  يف يفرات متتتتا ألتتتتف الفةمتتتتي العستتتتم يفيتعتتتتم . امليثتتتتاق
 العستتتم يفيةكتتتل. (4) 2 املتتتااة مىل ضتتتموية مشتتتارات متتت  اجملدتتتس اختتت ذا
 التهديتتتتتد  رتتتتتال اارت التتتتتيت الدستتتتتتورية املوانرتتتتتات مدتتتتتى ابء الفةمتتتتتي
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https://undocs.org/ar/S/2017/609
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 يف يفرا ما جيم الفةمي العسم يفيتعم . است ماهلا أيف العوة ابست مال
 املوصتتوص امل تتدأ مىل صتتةجة مشتتارات متت  اجملدتتس مىل املوجهتتة الةستتائل

 .(4) 2 املااة يف مديت
 
 ( 4ل 2القرارات املتعلقة ابملادة  - ألف

 نةار أي األم  جمدس يتد  مل، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 متتدا يف، أكتتد اجملدتتس لكتت . (4) 2 املتتااة مىل صتتةجة مشتتارة يتعتتم 

 ممتااة )أ( يدتي: متا ختالل مت  (4) 2 املتااة م تااأل مدتى، نةارا تت م 
 ال النتتتتتات يف استتتتتت ماهلا أيف العتتتتتوة ابستتتتتت مال التهديتتتتتد حظتتتتتة  كيتتتتتد
  تتدخل يفمتتدم اجلتتوار حستت  أ يتتة مدتتى جمتتداا التاكيتتد )ب( الديفليتتة 
 التتدمم يفنتتف مىل التتدموة )ل( للختتةي   الداخديتتة الرتتؤيفل يف التتديفل
 زملمتتتتتة مىل  ستتتتت ى التتتتتيت املستتتتتدحة اجلمامتتتتتات مىل التتتتتديفل متتتتت  املعتتتتتدم

 امتوة )ا( يفاإلنديمتي  التوق  الصت يدي  مدتى يفاألمت  السالم استعةار
 املتوتتتتازع املوتتتتاقق متتتت  ال ستتتتكةية العتتتتوات مجيتتتتع ستتتتحب مىل األقتتتتةاف

 .األر  ة املواضيع أا ي يف ةا. احملتدة األراضي م  أيف مديها
 

 ماهلااسووووتع أو القوووووة ابسووووتعمال التهديوووود حظوووور أتكيوووود 
  الدولية العالقات يف
 غتتةار مدتتى، اجملدتتس شتتدا، 2017 يف 2016 متتامي ختتالل 
 أيف العتتتتتوة ابستتتتتت مال التهديتتتتتد حظتتتتتة أ يتتتتتة مدتتتتتى، الستتتتتا عة الفتتتتترتات
 متتتت  ال ديتتتتد ختتتتالل متتتت ، األختتتتةى األمعتتتتاء التتتتديفل ضتتتتد استتتتت ماهلا

 يفابحلالتتة أل يتتي املستتتع دي ابلوضتتع املت دعتتة العتتةارات ستتيما يف ، نةارا تتت
 .(2 اجلديفل )انظة فدس ني نعية ذلك يف مبا، األيفسط ةقالر يف

 
 2 اجلديفل
 الدولية العالقات يف استعماهلا أو القوة ابستعمال التهديد حظر تؤكد اليت القرارات

 التُحكم يفاترخيت العةار
 األوسط الشرق يف احلالة  

 (2016) 2294 العةار
 2016 يونيت/حليةال 29

أاير/متتتايو  31يفمذ يرتتدا مدتتتى أل كتتال ال تتتةفني  تتب أل يدتلمتتتا احكتتتام ا فتتاق فتتتض ا شتتت اك  تتتني العتتوات املتتتؤر  
 ف مقالق الوار )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(املربم  ني مسةائيل يفاجلمهورية ال ة ية السورية يفأل يتعيدا ااما  ون 1974

  متت الثالثتتة الفعتتةة، (2017) 2361 يفالعتتةار الدي اجتتة  متت  الثالثتتة الفعتتةة، (2016) 2330 العتتةار أيعتتا انظتتة 
 .الدي اجة م  الثالثة الفعةة، (2017) 2394 يفالعةار الدي اجة 

 31 املتتتؤر  العتتتوات  تتتني ا شتتتت اك فتتتض ا فتتتاق أحكتتتام ابحتتترتام ال تتتةفني كتتتال مدتتتى الوانتتتع ا لتتتتلام مدتتتى يرتتتدا 
 أي يفموتتتتع التتتتوفس ضتتتت ط ارجتتتتات أنصتتتتى اارستتتتة مىل ال تتتتةفني يفيتتتتدمو، يفاتمتتتتا انيعتتتتا احرتامتتتتا 1974 متتتتايو/أاير

 مت  موتظمتة  صتورة ا ستتفااة مدتى ال تةفني يفيرتجع، العتوات  تني الفصتل يفملو عتة الوتار مقالق لونف انتهاكات
 ا ذتمتتام ذات املستتائل م اجلتتة أجتتل متت  ا شتتت اك فتتض ملةان تتة املتحتتدة األمتتم نتتوة هبتتا  عتتوم التتيت ا  صتتال يفظيفتتة
 يف كتتتال نتتتوع أي متتت  مستتتكةي نرتتتاط أي ذوتتتاك يكتتتول أ  يفجتتتوب مدتتتى يفيرتتتدا، ا نتعتتتاء ستتتبح، املرتتترتك
 ( 2 )الفعةة السورية ال ة ية املسدحة العوات هبا  عوم اليت ال سكةية ال مديات ذلك يف مبا، الفصل مو عة

 2394 يفالعتتتتتتتتةار  2 الفعتتتتتتتتةة، (2017) 2361 يفالعتتتتتتتتةار  2 الفعتتتتتتتتةة، (2016) 2330 العتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتا انظتتتتتتتتة 
 .2 الفعةة، (2017)

 فلسطني قضية ذلك يف مبا، األوسط الشرق يف احلالة
 (2016) 2334 العةار
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 23

 2016 ايسمرب

يفمذ يسرتشتتد مبعاصتتد ميثتتاق األمتتم املتحتتدة يفم اائتتت، يفمذ يؤكتتد جمتتداا، يف مجدتتة أمتتور، متتدم جتتواز ا ستتتيالء مدتتى 
 األراضي ابلعوة )الفعةة الثانية م  الدي اجة(

، احملتدتة الفدست يوية األرت يف ا ستتي انية األنرت ة مجيتع كامل فو يفمدى فورا  ونف ال يلمسةائ م ال تت يكةر
 (2 )الفعةة كامال احرتاما الصدا ذ ا يف العانونية التلاماهتا مجيع حترتم يفأل، الرةنية العدس فيها مبا

https://undocs.org/ar/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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 التُحكم يفاترخيت العةار
 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير  

 (2016) 2287 العةار
 2016 مايو/أاير 12

 ابلوستتائل اإلنديميتتة املوازمتتات  ستتوية يفمدتتى، ابلعتتوة لدتتديفل اإلنديميتتة احلتتديفا  غيتت  متتدم مدتتى التاكيتتد يكتتةر يفمذ
 الستالم ا فتاق مت   دعتةامل ال واصتة جلميتع يفال اجتل الكامتل لدتوفيت  يوليهتا اليت األيفلوية يؤكد يفمذ، غ    السدمية
 متتت  أل يتتي املستتتع دي الوضتتع يعتتتةر أل ضتتةيفرة مدتتى يرتتدا يفمذ، 2005 يوتتتاية/الثتتام كتتانول 9 يف املتتربم الرتتامل
 يتدت ذا انفةاايتة مجةاءات قةيق م   ، الرامل السالم ا فاق مع يتسق فو مدى ال ةفني  ني املفايفضات قةيق
 اجة(الدي  م  الثالثة )الفعةة ال ةفني م  أين 

 متت  الثالثتتة الفعتتةة، (2017) 2352 يفالعتتةار الدي اجتتة  متت  الثالثتتة الفعتتةة، (2016) 2318 العتتةار أيعتتا انظتتة 
 .الدي اجة م  الثالثة الفعةة، (2017) 2386 يفالعةار الدي اجة 

  
إعوووووادة أتكيووووود مبوووووادئ حسووووون اجلووووووار وعووووودم التووووودخل  

 والتعاون اإلقليمي بني الدول
 متتت  ال ديتتتد يف اجملدتتتس كتتتةر،  ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 حبستتت  املت دعتتتة (4) 2 املتتتااة يف التتتواراة امل تتتااأل مدتتتى التاكيتتتد نةارا تتتت
 ابحلالتة يت دتق فيمتا سيما يف ، اإلنديمي يفالت ايفل التدخل يفمدم اجلوار

يفمجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتة، يفمو عتتتتتتتة ال حتتتتتتت ات ،  وريفنتتتتتتتدي يف
الكتتربى، يفلي يتتا، يفالرتتةق األيفستتط. يفمتتاليفة مدتتى ذلتتك، متتا فتتت  اجملدتتس 

ى احرتامتتتت ي يتتتد التاكيتتتد، يف ال ديتتتد متتت  احلتتتا ت الع ةيتتتة احملتتتداة، مدتتت
لستيااة التتديفل يفيفحتتدهتا يفاستتتعالهلا يفستتالمتها اإلنديميتتة أيف مدتتى التلامهتتا 

 هبا.
 

 3 اجلديفل
 الدول بني فيما اإلقليمي والتعاون التدخل وعدم اجلوار حسن أمبد تؤكد اليت القرارات

 احلكم يفاترخيت العةار
  بوروندي يف احلالة  

 (2016) 2279العتتةار 

 2016 أ ةيل/نيسال 1

 املستدحة احلةكتات أنرت ة امتم مت  ا متوتاع يفمىل، ي وريفند يف لازمة حل م اا يف اإلسهام مىل املو عة ايفل يدمو
 املت دتتتتق اإلقتتتتاري ا  فتتتتاق مبعتعتتتتى املو عتتتتة ايفل التلامتتتتات مىل الصتتتتدا ذتتتت ا يف يفيرتتتت ، األشتتتتكال متتتت  شتتتكل اي

 (8 )الفعةة الالجئني مبةكل املت دعة 1951 مام يفا فانية يفاملو عة الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف يفاألم  ابلسالم
 .9 الفعةة، (2016) 2303 العةار أيعا انظة 
 الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق فيما احلالة
 (2016) 2277العتتةار 

 2016آذار/مارس  30
امتتتتت الرتتتتديد  ستتتتيااة مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يفمجيتتتتع ايفل املو عتتتتة يفابستتتتتعالهلا يفيفحتتتتدهتا يفمذ ي يتتتتد  كيتتتتد التل 

يفسالمتها اإلنديمية، يفمذ يردا مدى ضةيفرة ا حرتام الكامل مل ااأل متدم التتدخل يفحست  اجلتوار يفالت تايفل اإلنديمتي 
 )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(

 متتت  الثالثتتتة الفعتتتةة، (2017) 2348 يفالعتتتةار الدي اجتتتة  متتت  الثانيتتتة الفعتتتةة، (2016) 2293 العتتتةار أيعتتتا انظتتتة 
 الدي اجة  م  الثانية الفعةة، (2017) 2360 يفالعةار الدي اجة 

يفمذ ير  أيعتا مىل ا لتلامتات التيت أمدوتهتا مبوجتب مقتار الستالم يفاألمت  يفالت تايفل مجيتع ايفل املو عتة   تدم التتدخل  
يف الرؤيفل الداخدية لد ددال اجملايفرة، يف  تدم التستامح متع اجلمامتات املستدحة أيف  عتدمي أي نتوع مت  أنتواع املستامدة 

 هلا )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة( الدمم أيف
 ة.، الفعةة الثاموة م  الدي اج(2017) 2360، الفعةة السااسة م  الدي اجة  يفالعةار (2016) 2293انظة أيعا العةار  

https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
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 احلكم يفاترخيت العةار
 (2017) 2348العتتةار   

 2017 مارس/آذار 31
يكتتةر امو تتت حكومتتة مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة يفمجيتتع التتديفل املونن تتة مبوجتتب مقتتار الستتالم يفاألمتت  يفالت تتايفل مىل 

ا حبستت  نيتتة، مبتتا يف ذلتتك متتدم التتتدخل يف الرتتؤيفل معتتامفة جهواذتتا متت  أجتتل التوفيتت  الكامتتل يفالفتتوري  لتلاماهتتت
الداخديتتة لد دتتدال اجملتتايفرة، يفمتتدم التستتامح متتع اجلمامتتات املستتدحة يف   ليفيتتدذا اي نتتوع متت  املستتامدة أيف التتدمم، 

 (18يفمدم ميواء جمةمي احلةب )الفعةة 
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 (2017) 2389العتتةار 

 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 8
 2017 ايسمرب

 مت ، يفالت تايفل يفاألمت  الستالم  رتال اإلقتاري ا  فتاق مبوجتب، املو عتة ايفل مجيتع متا ق مدتى يعع ما مىل ير  يفمذ
 أي  تتوف  أيف املستتدحة اجلمامتتات متتع التستتامح يف  تتدم، اجملتتايفرة لد دتتدال الداخديتتة الرتتؤيفل يف التتتدخل   تتدم التلامتتات

 كتال كيفمتا ختارجي أيف ااخدتي امتم ألي الرتديدة ماانتتت مت  اإلمتةاب يكتةر يفمذ، هلتا التدمم أيف املسامدة م  نوع
 آمتت  متتالذ يفلتتتوف ، ال ستتكةي أيف الدوجستتيت أيف املتتايل التتدمم ذلتتك يف مبتتا، املو عتتة يف الواشتت ة املستتدحة لدجمامتتات

 جة(الدي ا م  مرةة الثانية )الفعةة احلةب جملةمي
، يفالت تايفل يفاألمت  الستالم  رتال اإلقتاري لال فتاق يففعتا، جهواذتا  عتامف أل مىل املون ة الديفل مجيع امو ت يكةر 

 لد دتتتدال الداخديتتة الرتتؤيفل يف التتتدخل متتدم ذلتتتك يف مبتتا، نيتتة حبستت   لتلاماهتتتا يفالفتتتوري الكامتتل التوفيتت  أجتتل متت 
 متالذ  توف  يفمتدم، التدمم أيف املستامدة مت  نتوع اي  ليفيتدذا يفمتدم املسدحة اجلمامات مع التسامح يفمدم، اجملايفرة
 ستيااة مدتى احلفتاظ مت  األيفل املستؤيفل ابمت ارذتا، الدميعةاقية الكونغو مجهورية حكومة يفيدمو احلةب  جملةمي آم 

 ا  فتاق جتبمبو  التلاماهتتا  وفيت  يف التعتدم مت  مليتدا حتتةز أل مىل، اإلنديميتة يفستالمتها الدميعةاقيتة الكونغو مجهورية
 يف ةستيت الديفلتة ستد ة يف وقيتد األمت  ن تاع  صتالح يت دتق فيمتا ستيما  ، يفالت تايفل يفاألمت  الستالم  رتال اإلقاري
 (6 )الفعةة يفالدميعةاقية يفالتسامح املصاحلة

  ليبيا يف احلالة
S/PRST/2017/26 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  14
 2017ايسمرب 

 حمتتايف ت فيهتتا مبتتا، حمايفلتتة أي أل جديتتد متت  يفيؤكتتد (2015) 2259 العتتةار متت  5 الفعتتةة مىل األمتت  جمدتتس يفيرتت 
. مع ولتتة غت   يستت ذا املتحتدة األمتتم يف تتوىل لي يتتا  عواذتا التتيت السياستية ال مديتتة  عتويض  ستتتهدف، الدي يتة األقتةاف
 ال اشةة( )الفعةة أجو ي  دخل ايفل انفسهم مستع دهم يعةريفا أل هلم يو غي الدي يني أل مدى اجملدس يفيؤكد

 األوسط الشرق يف الةاحل
S/PRST/2016/10 

 2016اوز/يوليت  22
 الوتتتاي  سياستتة ا لتتتتلام عتتدا ال الد وانيتتتة األقتتةاف مجيتتع مىل يفجههتتتا أل ستت ق التتتيت التتدموات األمتتت  جمدتتس يفيؤكتتد

 اإلمتتتالل يف التتتوارا التلامهتتتا متتتع ا ستتتانا، الستتتورية األزمتتتة يف  تتتدخل أي متتت    تتتدل يفأل ل وتتتال يوتهجهتتتا التتتيت ابلتتتوفس
 ال اشةة( )الفعةة 2012 يونيت/حليةال 11 املؤر     دا ممالل يفيف احلالية احلكومة أصدر ت ال ي الوزاري

 .الةا  ة الفعةة، S/PRST/2016/15 أيعا انظة 
 

 إىل الوووووودول موووووون املقوووووودم الوووووودعم وقووووووف إىل دعواتالوووووو 
 السوووووالم اعزعوووووة إىل تسووووعى الووووويت املسووووولحة اجلماعووووات
 واإلقليمي الوطين الصعيدين على واألمن

خالل الفترتة نيتد ا ستت ةات، يفيف متدة نتةارات  ت دتق حتديتدا  
ابحلالتتتة يف  وريفنتتتدي يفمجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة يفمو عتتتة ال حتتت ات 

يفجوتوب الستتواال، امتا اجملدتتس احلكومتات مىل يفنتتف  الكتربى يفالستتواال
التتتتدمم املعتتتتدم مىل اجلمامتتتتات املستتتتدحة غتتتت  املرتتتتةيفمة التتتتيت  ستتتت ى مىل 

 (.4 عويض السالم يفا ستعةار )انظة اجلديفل 

 
 
 
 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/26
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/15


  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه -اجلزء الثالث 

 

18-12959 236 

 

 4 اجلديفل
 السووووووالم اعزعووووووة إىل تسووووووعى الوووووويت املسووووولحة اجلماعووووووات إىل الوووووودول موووووون املقوووووودم الووووودعم وقووووووف إىل فيهووووووا ُدعووووووي الوووووويت راراتالقووووو
 واإلقليمي الوطين الصعيدين على واألمن
 احلكم يفاترخيت العةار
 بوروندي يف احلالة  

S/PRST/2017/13 
 2017  سأغس/آب 2

 امم م  ا متواع يفمىل،  وريفندي يف لازمة حل م اا يف اإلسهام مىل املو عة ايفل أيعا األم  جمدس يفيدمو
 مبعتعتى املو عتة ايفل التلامتات مىل الصدا ذ ا يف يفير ، األشكال م  شكل اي املسدحة احلةكات أنر ة
 متتتام يفا فانيتتتة يفاملو عتتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو ةمجهوريتتت يف يفالت تتتايفل يفاألمتتت  ابلستتتالم املت دتتتق اإلقتتتاري ا  فتتتاق
 مرةة( السااسة )الفعةة. الالجئني مبةكل املت دعة 1951

 .9 الفعةة، (2016) 2303 يفالعةار  8 الفعةة، (2016) 2279 العةار أيعا انظة 
 احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية

 (2016) 2277العةار 
 2016آذار/مارس  30

يفالت تتتايفل جلمهوريتتتة يفمذ يرتتت  أيعتتتا مىل ا لتلامتتتات التتتيت أمدوتهتتتا مبوجتتتب ا  فتتتاق اإلقتتتاري  رتتتال الستتتالم يفاألمتتت  
الكونغو الدميعةاقية يفاملو عة مجيُع ايفل املو عتة   تدم التتدخل يف الرتؤيفل الداخديتة لد دتدال اجملتايفرة، يف  تدم التستامح 

 مع اجلمامات املسدحة أيف  عدمي أي نوع م  أنواع املسامدة أيف الدمم هلا )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(
، الفعةة الثاموة (2017) 2360، الفعةة السااسة م  الدي اجة  يفالعةار (2016) 2293انظة أيعا العةار  

 م  الدي اجة.
 (2017) 2348العةار 
 2017آذار/مارس  31

يكةر امو ت حكومة مجهورية الكونغو الدميعةاقية يفمجيع الديفل املونن ة مبوجتب مقتار الستالم يفاألمت  يفالت تايفل 
مىل معامفة جهواذتا مت  أجتل التوفيت  الكامتل يفالفتوري  لتلاماهتتا حبست  نيتة، مبتا يف ذلتك متدم التتدخل يف 

دية لد ددال اجملايفرة، يفمدم التسامح مع اجلمامات املستدحة يف   ليفيتدذا اي نتوع مت  املستامدة الرؤيفل الداخ
 (18أيف الدمم، يفمدم ميواء جمةمي احلةب )الفعةة 

 احلالة يف منطقة البحريات الكربى
 (2017) 2389العةار 

/ايسمرب كانول األيفل  8
2017 

يفمذ ير  مىل ما يعع مدى ما ق مجيع ايفل املو عة، مبوجب ا  فاق اإلقاري  رال السالم يفاألم  يفالت ايفل، 
متت  التلامتتات   تتدم التتتدخل يف الرتتؤيفل الداخديتتة لد دتتدال اجملتتايفرة، يف  تتدم التستتامح متتع اجلمامتتات املستتدحة 

اإلمتتتةاب متتت  ماانتتتتت الرتتتديدة ألي امتتتم ااخدتتتي   تتتوف  أي نتتتوع متتت  املستتتامدة أيف التتتدمم هلتتتا، يفمذ يكتتتةر أيف
ختتتارجي كيفمتتتا كتتتال لدجمامتتتات املستتتدحة الواشتتت ة يف املو عتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك التتتدمم املتتتايل أيف الدوجستتتيت  أيف
 ال سكةي، يفلتوف  مالذ آم  جملةمي احلةب )الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة( أيف

واذتتتا، يففعتتا لال فتتاق اإلقتتاري  رتتال الستتالم يفاألمتتت  يكتتةر امو تتت مجيتتع التتديفل املون تتة مىل أل  عتتامف جه 
يفالت تتتايفل، متتت  أجتتتل التوفيتتت  الكامتتتل يفالفتتتوري  لتلاماهتتتتا حبستتت  نيتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك متتتدم التتتتدخل يف الرتتتؤيفل 
الداخديتتتة لد دتتتدال اجملتتتايفرة، يفمتتتدم التستتتامح متتتع اجلمامتتتات املستتتدحة يفمتتتدم  ليفيتتتدذا اي نتتتوع متتت  املستتتامدة 

ذ آمتت  جملةمتتي احلتتتةب  يفيتتدمو حكومتتة مجهوريتتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة، ابمت ارذتتتا التتدمم، يفمتتدم  تتوف  متتتال أيف
املسؤيفل األيفل م  احلفتاظ مدتى ستيااة مجهوريتة الكونغتو الدميعةاقيتة يفستالمتها اإلنديميتة، مىل أل حتتةز مليتدا 

ستيما فيمتا يت دتق م  التعدم يف  وفيت  التلاماهتتا مبوجتب ا  فتاق اإلقتاري  رتال الستالم يفاألمت  يفالت تايفل،   
 (6 صالح ن اع األم  يف وقيد سد ة الديفلة يف ةسيت املصاحلة يفالتسامح يفالدميعةاقية )الفعةة 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
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 احلكم يفاترخيت العةار
 تقارير األمني العام عن السودان وجنوب السودان  

 (2017) 2340العةار 
 2017ش اط/فرباية  8

العدتتق حيتتال الصتتالت اخلارجيتتة، يفخاصتتة الصتتالت ال ستتكةية،  تتني اجلمامتتات املستتدحة غتت   يفمذ ي تتةب متت 
املون تتتة املوجتتتواة يف اارفتتتور يفمجامتتتات موجتتتواة ختتتارل اارفتتتور، يفمذ ي التتتب  ونتتتف التتتدمم ال ستتتكةي امل اشتتتة 

مستدحة مت   غ  امل اشة لتدك اجلمامات املسدحة يف اارفور، يفمذ يدي  األممتال التيت  عتوم هبتا أي مجامتة أيف
أجتتتتل اإلقاحتتتتة حبكومتتتتة الستتتتواال ابلعتتتتوة، يفمذ يرتتتت  مىل أل فتتتتض الوتتتتتلاع يف الستتتتواال يتتتتتا  مدتتتتى أي حتتتتل 

 مسكةي )الفعةة السا  ة م  الدي اجة(
  صون السالم واألمن الدوليني

S/PRST/2016/2 
 2016آذار/مارس  31

دتتتس األمتتت  مىل ا لتتتتلام اإلنديمتتتي مبوجتتتب مقتتتار الستتتالم يفاألمتتت  يفالت تتتايفل التتت ي يععتتتي   تتتدم ميتتتواء يفيرتتت  جم
جمةمتتي احلتتةب يفمتتدم  عتتدمي التتدمم مىل اجلمامتتات املستتدحة، مبتتا يف ذلتتك التجويتتد، يفجتتث مجيتتع  دتتدال مو عتتة 

حعيتتق يف أي ال حتت ات الكتتربى مدتتى  وفيتت  ذتت ا احلكتتم متت  أحكتتام اإلقتتار يفمدتتى  تت ل جهتتوا متعتتافةة لدت
متتارس الستتا عة نتتد ار ك تتوا جتتةائم خ تت ة مبوجتتب العتتانول التتديفيل، يفمستتاءلة  23اامتتاءات ال أمعتتاء حةكتتة 

 األشداص املسؤيفلني )الفعةة اخلامسة(
  

 سووووووحب أجوووووول مووووون األطوووووورا  إىل املوجهووووووة الووووودعوات 
 عليهووووا املتنوووواا  املنوووواطق موووون العسووووكرية القوووووات مجيووووع
 احملتلة األراضي من أو
 امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يفيف، ا ستتتتتتت ةات نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 

 اجملدتتس اختتت ، “الستتواال يفجوتتوب الستتواال متت  ال تتام األمتتني  عتتارية”

 هبتتا املتتاذيفل غتت  العتتوات جلميتتع اائتتم ستتحب مىل فيتتت امتتا يفاحتتدا نتتةارا
 حكومتتتتة فيهمتتتا حتتتث نتتتةاري  أيعتتتا اجملدتتتس يفاختتتت . أ يتتتي مو عتتتة متتت 

 الوان تة، الغجتة نةيتة مشتال م  جيرها  سحب الت جيل مدى مسةائيل
 .يفمسةائيل ل وال  ني احلديفا مدى

 
 5 اجلديفل
 عليها متناا  ناطقم من العسكرية القوات مجيع سحب إىل األطرا    اجمللسُ  فيها دعا اليت القرارات

 التُحكم يفاترخيت العةار
 األوسط الشرق يف احلالة  

 (2016) 2305 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
 2016 أغس س/آب 30

 متع ابلتوستيق التتاخ  م  مليد ايفل  الغجة نةية مشال م  جيرها  سحب الت جيل مدى مسةائيل حكومة جث
 (10 )الفعةة ا نسحاب ذلك لتيس   يفل وال مسةائيل مع جاانة   مل اليت، ل وال يف املؤنتة املتحدة األمم نوة

 .12 الفعةة، (2017) 2373 العةار أيعا انظة 
 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير

 (2016) 2318 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار
 نتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتةي  15

2016 

 ال تام األمتني امتوة ذلتك يف مبتا، )أ(2016 أكتتو ة/األيفل  رتةي  12 املتؤر  ال تام نياألم  تعةية مدما جيط يفمذ
 يونيتتت/حليتتةال 20 ا فتتاق يف وفيتت ،  ستوية ايفل ظدتتت التتيت املستتائل م اجلتة مىل الةاميتتة اجلهتتوا عديتتد مىل ال تةفني
 أ يتتتي و عتتتةم متتت  هبتتتا املتتتاذيفل غتتت  العتتتوات جلميتتتع يفالتتتدائم الكامتتتل ا نستتتحاب يفضتتتمال، أ يتتتي  رتتتال 2011
 .الدي اجة( م  يفال رةيفل السااسة )الفعةة

 
 .S/2016/864 )أ( 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/864
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  (4ل 2املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء
 (4) 2خالل الفرتة نيد ا ستت ةات، أشت  صتةاحًة مىل املتااة  

. لدمجدتتس جدستتات ثتتالل يف متتةات أر تتع املتحتتدة األمتتم ميثتتاق متت 
  رتتتال 2016 أغستتت س/آب 22 يف امل عتتتواة 7757 اجلدستتتة ففتتتي
 نتتت  الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة اثتتتل  تتتال، األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة
 يف اإلنستانية األزمتة  رتال اجملدتس أمتام  يانتت ملعتاء أثوتاء (4) 2 املتااة
 يف ل توتتتتتتتا الدتتتتتتتتني، أا ي 2 يف 1 احلتتتتتتتالتني يف يف تتتتتتتةا. (14)ال دتتتتتتتد ذلتتتتتتك

 يفاألمتتتتت  الستتتتتالم صتتتتتول” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف اجملدتتتتتس متتتتتدايف ت
،  (4) 2 املتتتتااة مىل األختتتتةى الثالثتتتتة الصتتتتةجة اإلشتتتتاراتُ ، “التتتتديفليني

 استتددام ذلتك يف مبتا، 2 املتااة مىل مامتة مشتارات أر ع فيها  ةا كما
 متدم م دأي مىل ضموية مشارات يفمدة، 4 ابلفعةة صدة ذات م ارات
 مدة يف ضموا (4) 2 املااة مىل يفأش . التدخل يفمدم ةالعو  است مال

. (15)ابلتعةيتتتتتة املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل لدمجدتتتتتس أختتتتتةى اجتمامتتتتتات
 جدستات ختالل أختةى متةات  ستع مموماً  2 املااة مىل صةاحةً  يفأش 
 احلتتتتا ت ذتتت ي يف املستتتتددمة ال  تتتارات أل متتت  التتتةغم مدتتتى، اجملدتتتس

 2 املتتااة متت  4 الفعتتةة يف يهتتامد املوصتتوص ابمل تتااأل م اشتتةة  تصتتل  
 . (16)فعط حا ت ثالل يف م 
 

__________ 

 (14)  S/PV.7757 ،27 الصفحة . 
 يعدمها ممالمية محاقة” امل وول ال ود مقار يف، املثال س يل مدى، انظة (15) 

، S/PV.7635،“أيفريفاب يف يفالت تتتتتتتتتتايفل األمتتتتتتتتتت  ملوظمتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتايل التتتتتتتتتتةئيس
 أيفريفاب(  يف يفالت تتتتتتتتتايفل األمتتتتتتتتت  ملوظمتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتايل )التتتتتتتتتةئيس 3 الصتتتتتتتتتفحة
 )أيفكةانيتتتتتتتا(  21 مىل 18 متتتتتتت  يفالصتتتتتتتفحات )متتتتتتتاليلاي(  10 يفالصتتتتتتتفحة

 )ا حتتتتتاا 26 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  )التتتتو ايت 27 يف 24 يفالصتتتتفحتال
، “التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يفيف الةيفستتتي( 

 )مكتتواايفر(  63 يفالصتتفحة )  فيتتا(  39 الصتتفحة، S/PV.7857 انظتتة
 )أذر يجتتتال(  87 يف 86 يفالصتتفحتال )كتتواب(  76 يف 75 يفالصتتفحتال
 8 الصتتتتتتتتتفحة، S/PV.8144 يف رميويتتتتتتتتتا( )أ 126 يف 125 يفالصتتتتتتتتتفحتال
 العوميتتتتتتتتتتات(  املت تتتتتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتة 12 يفالصتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتا( 
 ال ة يتتتتتتتة )املمدكتتتتتتتة 54 يفالصتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتاا 25 يفالصتتتتتتفحة
 . )أرميويا( 76 يفالصفحة )املكسيك(  63 يفالصفحة الس واية( 

، S/PV.7925،“الصتتتتتومال يف احلالتتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف، انظتتتتتة  (16) 
 الرتتتتتةق يف احلالتتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يفيف )جي تتتتتو (  20 الصتتتتتفحة
، S/PV.8072 انظتتتتتتتتتتتة، “فدستتتتتتتتتت ني نعتتتتتتتتتتية ذلتتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتتا، األيفستتتتتتتتتتط
، S/PV.8108 يف العوميتتتتتتتتات(  املت تتتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتة 18 الصتتتتتتتتفحة
 . العوميات( املت داة  وليفيا )ايفلة 7 الصفحة

 1 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
، 2016 فربايتتتة/شتتت اط 15 يف امل عتتتواة 7621 اجلدستتتة يف 

 ختالل اجملدتس رائستة  ولتت اليت ال وليفارية فوليفيال مجهورية م  مب اارة
 امل وتول ال وتد مقار يف مفتوحة موانرة اجملدس أجةى، (17)الرهة ذلك
 احتتتترتام” امل وتتتتول الفةمتتتتي يفال وتتتتد“ التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول”

 يف أساستتتتيا موصتتتتةا  وصتتتتفت يفمعاصتتتتدي املتحتتتتدة األمتتتتم ميثتتتتاق م تتتتااأل
 ال يتتتا ت يف متكدمتتتني متتدة يفأمتتتاا“. التتتديفليني يفاألمتت  الستتتالم صتتول
 ستتيما يف ، امليثتاق مت  (4) 2 املتتااة أ يتة مدتى التاكيتتدَ  هبتا أالتوا التيت

، الديفليتتتة ال النتتتات يف استتتت ماهلا أيف العتتتوة ابستتتت مال التهديتتتد حظتتتة
، للختتةي  الداخديتتة الرتتؤيفل يف التتتدخل يفمتتدم، اجلتتوار حستت  يفم تتدأ
 . (18)السياسي يفاستعالهلا اإلنديمية يفسالمتها الديفل سيااة يفاحرتام

 ميثتتاق معاصتتد أل ال وليفاريتتة فوتتليفيال مجهوريتتة اثدتتة يفذكتتةت 
 يف الستتالم إلحتتالل األساستتية ال واصتتة” ذتتي يفم اائتتت املتحتتدة األمتتم
 يف حلكومتتتتتاتا  تتتتتدخل  لايُتتتتد” مىل أيعتتتتتا ا نت تتتتاي يفيفجهتتتتتت“. ال تتتتامل

 يفشتتتدات“ التتتتدخل متتتدم مل تتتدأ انتهتتتاك يف لدتتتديفل الداخديتتتة الرتتتؤيفل
  تتني الستتدمي الت تتايأ قةيتتق يف مع تتةً   رتتكل احملتتايف ت ذتت ي أل مدتتى
 مل فةنستتا اثتتل يفنتتال. (19)يفاألمتت  الستتالم حتعيتتق أمتتام مثَّ  يفمتت ، األمتتم

__________ 

 (S/2016/103) 2016 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتت اط 1 مؤرختتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتالة َمممتتتتتتتتتتت (17) 
 . الرال هب ا مفاذيمية م كةةً 

 (18) S/PV.7621 15)مصتتة(  يفالصتتفحة  13)أنغتتو (. يفالصتتفحة  8، الصتتفحة 
 28 يف 27 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال )الستتتتتتتتتتتتتتوغال(  18 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتتتتتتتا( 
 )ا حتتاا 36 يفالصتفحة )الصني(  32 يف 31 يفالصفحتال )أيفريفغواي( 
 ميتتتةال )مجهوريتتتة 42 يفالصتتتفحة )األرجوتتتتني(  39 يفالصتتتفحة الةيفستتتي( 

  م(  )فييتتتتتتت 48 يفالصتتتتتفحة )الربازيتتتتتتل(  44 يفالصتتتتتفحة اإلستتتتتالمية( 
 57 يف 56 يفالصتتتتتفحتال الستتتتتورية(  ال ة يتتتتتة )اجلمهوريتتتتتة 50 يفالصتتتتتفحة
 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتة(  التتتتتتتتتتتتتتديفل )جام تتتتتتتتتتتتتتة 59 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة األيفريفيب(  )ا حتتتتتتتتتتتتتتتاا

 )كازاخستتتتتتتتتتتتتتتتتتال(  62 صتتتتتتتتتتتتتتتتتفحةيفال، )نيكتتتتتتتتتتتتتتتتتاراغوا( 61 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 )كولوم يتتتتتتتتتتتتتا(  65 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )كتتتتتتتتتتتتتواب(  65 مىل 63 يفالصتتتتتتتتتتتتفحات

 الت تايفل موظمتة ابسم، )الكويت 71 يفالصفحة )مريرتاي(  70 يفالصفحة
 )ابكستتتتتتتتال(  76 يفالصتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتا(  73 يفالصتتتتتتتفحة اإلستتتتتتتالمي( 
 )ليدتورتتتتتتتتتتتتتتتتتاي (  81 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ) تتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ(  78 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 الةستتتتويل(  )الكةستتتتي 83 يفالصتتتتفحة عيتتتتا( أفةي )جوتتتتوب 82 يفالصتتتتفحة
 )مكتتتواايفر(  89 يفالصتتتفحة األمةيكيتتتة(  التتتديفل )موظمتتتة 84 يفالصتتتفحة
 96 يفالصتتتتتتتتفحة، ) ولوتتتتتتتتدا( 94 يفالصتتتتتتتتفحة )اتيدوتتتتتتتتد(  94 يفالصتتتتتتتتفحة
 105 يفالصتتتتتتتتفحة )  فيتتتتتتتتا(  101 يف 100 يفالصتتتتتتتتفحتال )مدتتتتتتتتديف( 

 .)أذر يجال( 113 يفالصفحة )غيا ( 
 .6 يف 5 لالصفحتا، نفست املةجع (19) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7757
https://undocs.org/ar/S/PV.7635
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8144
https://undocs.org/ar/S/PV.7925
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/S/PV.8108
https://undocs.org/ar/S/2016/103
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
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 مثتتتتل“ امليثتتتتاق متتتت  2 املتتتتااة يف اجلماميتتتتة امل تتتتاي  مىل مشتتتتارة ذوتتتتاك”
 امل تتتتاي  ذتتتت ي أل يفذكتتتتة، التتتتديفيل يفالعتتتتانول العتتتتانول  ستتتتيااة مستتتتكالت

 حتتتتتتديفا ااختتتتتتل مدتتتتتتى معتصتتتتتتةا العتتتتتتوة استتتتتتتددام ج تتتتتتل” مىل  ستتتتتت ى
 يف العتانول سيااة أل مدى كواب اثل يفشدا. (20)“اجلمامية املسؤيفلية

 الرتتتتتؤيفل يف لدتتتتتتدخل” حمايفلتتتتتة أي متتتتتع  ت تتتتتارت الديفليتتتتتة ال النتتتتتات
 األمتتتتتم ايفر أل مدتتتتتى الربازيتتتتتل لاثتتتتت يفأكتتتتتد. (21)“متتتتتا ل دتتتتتد الداخديتتتتتة
 جتتتتتتتةاء متتتتتتت   عتتتتتتتونت نتتتتتتتد يفالد دوماستتتتتتتية لدحتتتتتتتوار كمحفتتتتتتتل املتحتتتتتتتدة

 يف مبا، ا نفةااية العسةية التدا   قةيق م  اخلالفات حل حمايف ت”
 اثتتل يفأشتار. (22)“ تت املتاذيفل غت  ال ستكةي ال متل مىل الدجتوء ذلتك

 التتديفل متتع تال النتتا أمتتني  تتت أاىل التت ي ال يتتال مىل الةستتويل الكةستتي
 يفالتتتت ي، 2015 متتتتام يف ال امتتتتة اجلم يتتتتة أمتتتتام الةستتتتويل الكةستتتتي يف

 احلعيعتتتتي الت  يتتتتق” ضتتتتةيفرة مدتتتتى العتتتتوء ال النتتتتات أمتتتتني فيتتتتت ستتتتدط
 متتدم م تتدأ  ةستتي التتيت املتحتتدة األمتتم ميثتتاق متت  2 لدمتتااة يفالرتتفاف
 ايفلتتة ضتد لدعتوة ا نفتةااي ا ستتتددام أنتواع كافتة يف ستت  د، التتدخل
 الكامتتتتتتتتتل اب حتتتتتتتترتام يف  التتتتتتتتتب، املتحتتتتتتتتدة ألمتتتتتتتتتما يف أختتتتتتتتةى معتتتتتتتتو

 . (23)“شةمية  صورة هبا يفامل رتف املركدة لدحكومات
 (4) 2يفخالل اجلدسة، ركل   ض املتكدمني مدتى    يتق املتااة  

 أيفكةانيتتا اثتتل صتتفيف ، املثتتال ستت يل ف دتتى.   يوهتتا ن ةيتتة حتتا ت مدتتى
 اهنتتتا أيفكةانيتتتا شتتتةق يفيف العتتتةم يف الةيفستتتي ا حتتتتاا يعتتتوم التتتيت األنرتتت ة

 ضتد العوة استددام” أل يفذكة، “مديفال” يف“ نانوم غ  احتالل”
 مت  2 املتااة مبوجتب“ نتانوم غ  أمة أخةى لديفلة اإلنديمية السالمة
 أنتت مدتى لاراضتي اكتساب اي ا مرتاف ميك   ، يفابلتايل امليثاق 
 اثتل يفأكتد. (24)“رج تي اثتة مديتت الرتةمية الص غة مضفاء أيف شةمي

 الصتتتتحيحة مكانتهتتتتا مىل العتتتتةم   تتتتواة”  دتتتتدي التتتتتلام املتحتتتتدة املمدكتتتتة
 مىل الةيفستي ا حتتاا املتحدة الو ايت اثل يفاما  “أيفكةانيا م  كجلء
 اممهتتتتتتا يفيفنتتتتتتف العتتتتتةم جليتتتتتتةة لرتتتتت ت الرتتتتتتةمي غتتتتت  احتاللتتتتتتت” مهنتتتتتاء

 املتتااة متت  4 الفعتتةة األيفريفيب ا حتتتاا اثتتل يفانتتت س. (25)“لينيلالنفصتتا
 يفال رتتةي  احلتتااي العتتةل يف مكتتال ذوتتاك لتتيس” منتتت يفنتتال،  ةمتهتتا 2

__________ 

 . 15 الصفحة، نفست املةجع  (20) 
 . 65 الصفحة، نفست املةجع (21) 
 . 44 الصفحة، نفست املةجع (22) 
 . 83 الصفحة، نفست املةجع (23) 
 . 20 الصفحة، نفست املةجع (24) 
 34 يفالصتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتة 26 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (25) 

 .املتحدة( )الو ايت

 يف ايفليتا هبتا امل ترتف احلتديفا  غيت  ست يل يف يفاإلكتةاي العتوة  ستت مال
 ا لتتتلام متت  نفستتت الونتتت يف يفأمتتةب، “آختتة مكتتال أي يف أيف أيفريفاب
، أيفكةانيتتتتتا  ستتتتتيااة ابلتمستتتتتك” األيفريفيب ا حتتتتتتاا جانتتتتتب متتتتت  العتتتتتوي

 جورجيتتتا اثتتتل يفاهتتتتم. (26)“اإلنديميتتتة يفستتتالمتها يفيفحتتتدهتا، يفاستتتتعالهلا
 يف متتااة  دتتدي مدتى “مستتتمة متديفال” مبمارستتة الةيفستي ا حتتتاا أيعتا
 ابستتتتددام”، أيفكةانيتتتا حالتتتة يف ذلتتتك يف مبتتتا، أيفريفاب يف احلتتتديفا رستتتم

 ا حتتتاا اثتتل جتتاال، املعا تتل يفيف. (27)“يفالعتتم، يفا حتتتالل، ال تتديفال
 نتد أليفكةانيتا الداخدية الرؤيفل يف السافة التدخل” مل ابلعول الةيفسي

 يف استتوري غت  انعتالب  وفيت   عصد اخلارل م  الدمم  عدمي مرب مت
  ستتتتتتتتد العتتتتتتتتةم يف حتتتتتتتتدل متتتتتتتا أل يفأكتتتتتتتتد، “2014 متتتتتتتتام يف ال دتتتتتتتد

 . (28)“املص   عةية اارسة يف احلق”
 ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتة يف احلالتتتتة أيعتتتتتا تكدمتتتتنيم متتتتدة يف نتتتتأ 
 حلكتتوميَت  انتعتتااا  ةكيتا اثتتل فوجنتت. (4) 2 ابملتتااة يت دتق فيمتتا الستورية

 لدعوة امللموم  ستددامهما الةيفسي يفا حتاا السورية ال ة ية اجلمهورية
 الرتكيتة الديفلتة فتاهتم الستورية ال ة ية اجلمهورية اثل أما. (29)املو عة يف

 التديفل   تض حمتايف ت مل أيعا يفنال. الولاع يف املتمةاي  تنوا  دمم
، الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف ال ستتتتتكةي  تتتتتدخدها  ربيتتتتتةَ  األمعتتتتتاء
  رتتتتتكل، امليثتتتتتاق متتتتت  51 لدمتتتتتااة يفا متثتتتتتال اامتتتتتأ حمار تتتتتة   ري تتتتتة

، الستتتتتورية الستتتتتيااة  استتتتتتهدف  التتتتتديفيل ابلعتتتتتانول ستتتتتورايليا  الم تتتتتا”
 . (30)“رما ت مدى يفالتغ ية باإلرذا أمد مقالة مىل  يفأاى 

 فوتتليفيال مجهوريتتة اثدتتة نالتتت، فدستت ني  ععتتية يت دتتق يففيمتتا 
 لاممتتتتتتال فوريتتتتتتة هنايتتتتتتة  تتتتتتةى أل هلتتتتتتا جتتتتتتق” فدستتتتتت ني مل ال وليفاريتتتتتتة
 استتت ااة يف احلتتق” يفهلتتا“ شتت  ها ضتتد مستتةائيل جانتتب متت  ال ديفانيتتة
، الكويتتت اثتتل يفامتتا. (31)“نتتانوم  رتتكل امل تتاف هنايتتة يف أراضتتيها
 لالحتتتتالل حتتتد يفضتتتع مىل، اإلستتتالمي الت تتتايفل موظمتتتة ابستتتم متحتتتداث

 ال ة يتتتتتتة اإلمتتتتتتارات اثدتتتتتتة يفحثتتتتتت الفدستتتتتت يوية  لاراضتتتتتتي اإلستتتتتةائيدي
 انستحاب مىل الداميتة األمت  جمدتس نتةارات  وفيت  مدى الديفل املتحدة
 . (32)احملتدة األرت م  ائيديةاإلسة  العوات

__________ 

 . 57 الصفحة، نفست املةجع (26) 
 . 77 الصفحة، نفست املةجع (27) 
 . 37 الصفحة، نفست املةجع (28) 
 . 108 الصفحة، نفست املةجع (29) 
 . 53 يف 52 الصفحتال، نفست املةجع (30) 
 . 5 الصفحة، نفست املةجع (31) 
 )اإلمتتتتتتارات 91 يفالصتتتتتفحة )الكويتتتتتتت(  71 الصتتتتتفحة، نفستتتتتتت املةجتتتتتع (32) 

 . (املتحدة ال ة ية
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 اثتتتتل اامتتتتى، كتتتتارااب  -  غورنتتتتو يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 مدتى يفراا. (33)املو عتة ستكال مدتى متديفا   رت  أذر يجتال أل أرميويا
 لتعتتويض العتتوة  ستتتددم” اهنتتا أرميويتتا أذر يجتتال اثدتتة اهتمتتت، ذلتتك
 أراضتتي مختتس نةا تتة” يفحتتتتل، “اإلنديميتتة يفستتالمتها أذر يجتتال ستتيااة

  تتتني الوتتتلاع أل كتتت لك يفذكتتتةت. ال ةنتتتي الت هتتت  يفاتتتارس“ أذر يجتتتال
 لستتتتيااة الكامتتتتل ا حتتتترتام أستتتتاس مدتتتتى م ” حدتتتتت ميكتتتت    ال دتتتتدي 

 نواهتتتا ستتحب” مىل أرميويتتا يفامتتت، “اإلنديميتتة متهايفستتال أذر يجتتال
 األراضتتتتتتتتي متتتتتتتت  غ ذتتتتتتتتا يفمتتتتتتتت  كتتتتتتتتارااب  -  غورنتتتتتتتتو متتتتتتتت  املستتتتتتتتدحة

 . (34)“احملتدة األذر يجانية
 استتتتددام  فرتتتي” املتحتتتدة ال ة يتتتة اإلمتتتارات اثدتتتة يفأاانتتتت 

“ السياستتي يفاستتتعالهلا يفستتيااهتا لدتتديفل اإلنديميتتة الستتالمة ضتتد العتتوة
 مدتتتى اإلستتتالمية ميتتتةال مجهوريتتتة يفاهتمتتتت، أليفستتتطا الرتتتةق مو عتتتة يف

 املستتتمة احتالهلتتا ختتالل متت  امليثتتاق 2 املتتااة ابنتهتتاك اخلصتتوص يفجتتت
 زملمتتة مىل الةاميتتة حمايف هتتا ختتالل يفمتت  ال تةيب اخلدتتيج يف جتتلر لتثالل

 مالحظتتات مريتترتاي اثتتل يفأ تتدى. (35)املو عتتة أفتتاء مجيتتع يف ا ستتتعةار
 غتتت  احتتتتالل” اهنتتتا يفصتتتفها التتتيت مثيو يتتتا انرتتت ة يت دتتتق فيمتتتا ااثدتتتة

 مل نتتتربص اثتتتل يفنتتتال. (36)مريتتترتاي لستتتيااة خاضتتت ة ألرات“ مرتتتةيفع
 استتتت مال متتتدم يفمل تتتدأ لدميثتتتاق مديتتتدة انتهاكتتتات متتت  متتتاىن نتتتد  دتتتدي
 يففيمتتتتا. (37)إلنديمهتتتتا“ الرتكتتتتي األجوتتتت ي ا حتتتتتالل” يف اثندتتتتت العتتتتوة
 الترتتتييد أممتتتال مل الصتتتني اثتتتل نتتتال، )ستتتربا دي(  نرتتتا جبتتتلر يت دتتتق
 يستتتمى متتتا” يفمل“ الصتتتني ستتتيااة ضتتتم   تتتدخل” اجلتتتلر ذتتت ي مدتتتى

  صتتورة الصتيوية  نرتا جلتلر أختةى  دتتدال احتتالل مت  الوتاجم ابلوضتع
 . (38)“املرةيفمة يفمصاحلها الصني حلعوق انتهاكا يركل نانونية غ 
 

 2 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 يف 2017 فربايتة/ش اط 21 يف امل عواة 7886 اجلدسة يف 

  ةكتتتتتتلت، “التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم صتتتتتتول” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار
 ستيما يف ، أيفريفاب يف الولامتات، لدجدستة الفةمتي ال ود مدى املوانرات

__________ 

 . 103 الصفحة، نفست املةجع (33) 
 . 114 الصفحة، نفست املةجع (34) 
 . 91 يف 90 الصفحتال، نفست املةجع (35) 
 . 70 الصفحة، نفست املةجع (36) 
 . 99 الصفحة، نفست املةجع (37) 
 . 120 الصفحة، نفست املةجع (38) 

، أذر يجتتال ذلتتك يف مبتتا، املو عتتة ايفل لتت  ض اإلنديميتتة الستتالمة مدتتى
 متت  مب تتاارة اجلدستتة يفُمعتتدت. يفجورجيتتا، مولتتديففا يفمجهوريتتة، يفأيفكةانيتتا
 . (39)الرهة ذلك يف اجملدس رائسة  ولت اليت أيفكةانيا

 امل تتتتتااأل مىل أمعتتتتتاء ايفل متتتتتدة أشتتتتتارت، املوانرتتتتتة يفختتتتتالل 
 يفأكتتدت. املتحتدة األمتم ميثتاق مت  (4) 2 املتااة يف مديهتا املوصتوص

 ال ستكةية العتوة استتددام التديفل محتدى  عتةر موتدما أنت السويد اثدة
 ال متتل ذلتتك فتت ل، ستتيااهتا يفلتهديتتد ةىأختت ايفلتتة متت  جتتلء يفضتتم لغتتليف

 نتائال ندعتت مت  اليتاابل اثتل يفأمتةب. (40)التديفل جلميتع هتديتدا يركل
 ميكتتتت    ال دتتتتدال ألحتتتتد اإلنديميتتتتة الستتتتالمة هتتتتتدا التتتتيت األخ تتتتار مل

 الوظتتتتام مديهتتتتا ية كتتتتل التتتتيت األساستتتتية امل تتتتااأل  عتتتتوت ألهنتتتتا، عاذدهتتتا
 أمعتتتتاء مل مولتتتتديففا اثتتتتل نتتتتال، يفابملثتتتتل. (41) ةمتتتتتت التتتتديفيل العتتتتانوم
 ي مدتتوا أل” متتوهم يُتونتتع، التتدائمني األمعتتاء ستتيما يف ، األمتت  جمدتتس
 كدمتتا أيف، لدد تة يفاألمت  الستالم   تةت كدمتا“ يفنليهتة فوريتة  صتورة

 األمعتتتتاء التتتديفل ستتتتيااة ستتتيما يف  التتتتديفيل العتتتانول م تتتتااأل عاذتتتل مت
 التديفيل اجملتمتع أل مىل أسترتاليا اثدتة يفأشتارت. (42)اإلنديميتة يفسالمتها
 امل تتتتتااألُ  لدتهديتتتتتد فيهتتتتتا  ت تتتتتةت” ا ستتتتتتعةار متتتتتدم متتتتت  فتتتتترتة يواجتتتتتت

 يفستتتتتتالمتها الديفلتتتتتتة ستتتتتتيااة أستتتتتت عية أي، التتتتتتديفيل لدعتتتتتتانول األساستتتتتتية
 اثتتتتل يفأشتتتتار. (43)ااثدتتتتة آراء متتتت  مي اليتتتتا اثتتتتل يفأمتتتتةب  “اإلنديميتتتتة
  تتتدأ اإلنديميتتتة الستتتالمة م تتتدأ مدتتتى التتتديفيل اآلراء  وافتتتق أل مىل  دغتتتاراي

 ك ت ا خ تةا” يرتكل ذلتك أل يفامتترب، األخت ة السووات يف يعمحل
 يف، منتت نتال  وليفيتا اثل لك . (44)“أيفريفاب يف يفاألم  ا ستعةار مدى
  رتتتتكل أل ايفل التتتتديفل ااختتتتل  تتتتديفر التتتتيت الداخديتتتتة الولامتتتتات حالتتتتة
 أل األمتتتت  جملدتتتتس يو غتتتتي، التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم خةنتتتتا أيف هتديتتتتدا
 امليثتاق مت  2 املتااة مت  7 يف 4 الفعتة ني يف مديتت ُن  ما  دنة ي  ق
 . (45)التدخل مدم م دأ  رال

 اثل نال، التحديد يفجت مدى أيفكةانيا يف ابحلالة يت دق يففيما 
 ا حتتتتتاا متتتت “ م اشتتتتة مستتتتكةي ل تتتتديفال” يت تتتتةت  دتتتتدي مل أيفكةانيتتتتا

__________ 

 متتت كةةً  (S/2017/108) 2017 فربايتتتة/شتتت اط 3 مؤرختتتة رستتتالة َمممتتتت (39) 
 . الرال هب ا مفاذيمية

 (40) S/PV.7886 ،21 الصفحة . 
 . 39 الصفحة، نفست املةجع (41) 
 . 47 الصفحة، نفست املةجع (42) 
 . )مي اليا( 35 يفالصفحة  )أسرتاليا( 73 الصفحة، نفست املةجع (43) 
 . 86 الصفحة، نفست املةجع (44) 
 . 28 الصفحة، نفست املةجع (45) 

https://undocs.org/ar/S/2017/108
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
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 متتت  يفجلتتتلء لدعتتتةم اجللئتتتي ا حتتتتالل متتت  ذلتتتك يتعتتتح كمتتتا” الةيفستتتي
 حمتتايف ت حتتديفل مىل فاشتتار يفستتيالة  ا حتتتاا اثتتل أمتتا. (46)“ايفن تتاس

  وفيت  مىل أيفكةانيتا يفاما، “مسكةية مغامةات” قةيق م  املسالة حلل
 حتل مىل التوصتل أجتل مت  ضةيفراي أمةا ذلك يفامترب، ميوسك  ة ي ات
 هلتتا يت تتةت التتيت اخلةيفنتتات املتكدمتتني متت  ال ديتتد يفأاال. (47)سياستتي
 أيفكةانيتتا لستتيااة ماممهتت متت  م تتة ني الةيفستتي ا حتتتاا متت  أيفكةانيتتا مندتيم

 العتتتةم ضتتتم مل فةنستتتا اثتتتل يفنتتتال. (48)يفاستتتتعالهلا اإلنديميتتتة يفستتتالمتها
 لديفلتتتة اإلنديميتتتة الستتتالمة انتهتتتاك أل مدتتتى يتتتد ل ايفن تتتاس يف يفالوتتتلاع
 يف التتةأي يفشتتاقةي،   فيتتا اثتتل يفشتتدا. (49)اكوتتا أمتتةا يتتلال   أيفريف يتتة
 نتتتتد املتحتتتتدة ماألمتتتت يف األمعتتتتاء التتتتديفل أل مدتتتتى، أملانيتتتتا اثتتتتلُ  ذلتتتتك

 التهديتتتتتتتد أيف لدعتتتتتتوة املرتتتتتتةيفع غتتتتتت  ا ستتتتتتت مال  و تتتتتت  كداهتتتتتتا التلمتتتتتتت
، الستتتدمية ابلوستتتائل نلاماهتتتتا  ستتتوية مدتتتى كداهتتتا يفيفافعتتتت، ابستتتت ماهلا

  رتتكل أيفكةانيتتا يف الةيفستتي ا حتتتاا هبتتا يعتتوم التتيت األممتتال أل معتتيفاً 
. (50)“امليثتتاق مل تتااأل خ تت ا يفحتتتداي التتديفيل لدعتتانول صتتارخا انتهاكتتا”

 يفالعتتتتتةم أيفكةانيتتتتتا شتتتتتةق يف الولامتتتتتات مل متتتتتاليلاي اثدتتتتتة نالتتتتتت، يفابملثتتتتتل
 املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق ملعاصتتتد م اشتتتةا حتتتتداي، خاصتتتة  صتتتفة،  رتتتكل
 يف، لدمتةء ميكت  أنتت ختياتل الصت ب مت  أل يفأضافت، ابل ات يفم اائت
 األساستتية امل تتااأل صتتار   رتتكل يتجاذتتل أل”، يفاللمتتال ال صتتة ذتت ا

 مدتتتتتى يستتتتتتويل يفأل، اإلنديميتتتتتة يفستتتتتالمتها يفاستتتتتتعالهلا التتتتتديفل لستتتتتيااة
 موانتب أي ايفل املرتةيفمة غ  العوة ابستددام األرت م  مساحات

  وتتتايفهلم م تتتةت يف، أيعتتتا املتكدمتتتني متتت  ال ديتتتد يفأمتتتاا. (51)“ تتت كة
__________ 

 . 16 الصفحة، نفست املةجع (46) 
 . 30 الصفحة، نفست املةجع (47) 
)التتو ايت  19)ا حتتتاا األيفريفيب(  يفالصتتفحة  14املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (48) 

)فةنستتتتتتتتتتتتتا(   25ة )الستتتتتتتتتتتتتويد(  يفالصتتتتتتتتتتتتتفح 21املتحتتتتتتتتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
)مصتتتة(  يفالصتتتتفحتال  37يف  36)مي اليتتتا(  يفالصتتتتفحتال  35 يفالصتتتفحة

 41)اليتاابل(  يفالصتفحتال  39)املمدكة املتحدة(  يفالصتفحة  38يف  37
)  فيتتتتتتا(   48)جورجيتتتتتتا(  يفالصتتتتتتفحة  45)ليتوانيتتتتتتا(  يفالصتتتتتتفحة  42يف 

 56)سويستتتتتتتتتةا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  52)أملانيتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  51يفالصتتتتتتتتتفحة 
) ولوتتتدا(   58)الكةستتتي الةستتتويل(  يفالصتتتفحة  57يفالصتتتفحة  )مستتتتونيا( 
 66)الوتتتتتتتتتتةيفيج(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  64) ةكيتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  63يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)أستتتتتتترتاليا(   73)ريفمانيتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتفحة  71)ليدتورتتتتتتتتاي (  يفالصتتتتتتتفحة 
 83)نيوزيدوتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  77)كوتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  74يفالصتتتتتتتتفحة 

 ) دغاراي(. 87)ذولودا(  يفالصفحة 
 .24 الصفحة، نفست ملةجعا (49) 
 .)أملانيا( 51 يفالصفحة )  فيا(  48 الصفحة، نفست املةجع (50) 
 .78 الصفحة، نفست املةجع (51) 

 (52)جورجيتا ستيااة مدى التاكيدَ ، أيفريفاب يف أمدذا قال اليت لدولامات
 ستتتتتدمي حتتتتتل م تتتتتاا مىل يفامتتتتتوا، يميتتتتتةاإلند يفستتتتتالمتهما (53)يفمولتتتتتديففا
 . (54)كارااب  -  غورنو يف لدحالة

 يف احلالتتتتة متتتت  كالمتتتتت م تتتتةت يف، أذر يجتتتتال اثتتتتل يفأشتتتتار 
 ابر كتتتاب ستتتا عة نتتتةارات يف أنتتتة اجملدتتتس أل مىل، كتتتارااب  -  غورنتتتو
 غ ” األممال ذ ي أل يفرأى أذر يجال  ضد ال سكةية ابلعوة أممال
 ال النتتتتات يف املستتتتدحة لعتتتتوةا استتتتتددام حظتتتتة متتتتع يف ت تتتتارت نانونيتتتتة
  رتكل يفأهنا  “يفمعاصدي املتحدة األمم ميثاق مع يتوانض مبا الديفلية

 يفحتديتتتتدا، اإلنديميتتتتة يفستتتتالمتها أذر يجتتتتال لستتتتيااة يفاضتتتتحا انتهاكتتتتا”
 مل نتتائال يفأضتتاف“. امليثتتاق متت  2 املتتااة متت  4 ابلفعتتةة يت دتتق فيمتتا
 ايفلتتتة ندتتتيمإل ال ستتتكةي ا حتتتتالل أل  تتتدرك أل أرميويتتتا  ...  مدتتتى”

يفراا مدتتتى ذلتتتك، . (55)حتتال ميثتتتل  “ املتحتتتدة األمتتم يف معتتتو أختتةى
كتارااب   - كفتاح شت ب  غورنتو”أشار اثل أرميويا مل الولاع يت دق  تت 

 متت  مدتتيهم الستتيااة اامتتاء ضتتد” يف“ املصتت  يف عةيتتة احلةيتتة أجتتل متت 
 ابستتتم متحتتتداث، أيفز كستتتتال اثتتتل يفأشتتتار. (56)“استتتت دااي نظتتتام ن تتل

 التتتتديفرة متتتت  الصتتتتاار اخلتتتتتامي ال يتتتتال مىل، اإلستتتتالمي الت تتتتايفل موظمتتتتة
 امتمتدي الت ي اخلتاص العتةار يفمىل اإلستالمي العمتة ملتؤاة مرتةة الثالثتة
، اإلستتتتالمي املتتتتؤاة موظمتتتة يف األمعتتتتاء التتتديفل خارجيتتتتة يفزراء جمدتتتس

__________ 

 25)التو ايت املتحتتدة(  يفالصتتفحة  20يف  19املةجتع نفستتت، الصتتفحتال  (52) 
)موظمتة جممومتة  دتدال  49)مي اليتا(  يفالصتفحة  36)فةنسا(  يفالصتفحة 

نيا يفأذر يجال يفمجهورية مولديففا م  أجل الدميعةاقية يفالتومية جورجيا يفأيفكةا
)مستتتتتتتتتتتونيا(   56)أملانيتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  51ا نتصتتتتتتتتتتااي(  يفالصتتتتتتتتتتفحة 

)الوتةيفيج(   65) ةكيا(  يفالصفحة  63) ولودا(  يفالصفحة  59يفالصفحة 
 75)أستتترتاليا(  يفالصتتتفحة  73)ليدتورتتتتاي (  يفالصتتتفحة  66يفالصتتتفحة 

)ذولوتتتتتتتتتتتتتدا(   83)نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  77)كوتتتتتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
  ) دغاراي(. 87 يفالصفحة

 20 يفالصتتتتتتتتتتفحة األيفريفيب(  )ا حتتتتتتتتتتتاا 15 الصتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتع (53) 
 )مي اليتا(  35 يفالصتفحة )فةنستا(  25 يفالصتفحة املتحتدة(  )الو ايت
 جممومتتتتتتة )موظمتتتتتتة 49 يفالصتتتتتفحة املتحتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتة 38 يفالصتتتتتفحة

 أجتتتتتتتل متتتتتتت  مولتتتتتتتديففا يفمجهوريتتتتتتتة يفأذر يجتتتتتتتال يفأيفكةانيتتتتتتتا جورجيتتتتتتتا  دتتتتتتتدال
 . )ريفمانيا( 71 يفالصفحة ا نتصااي(  يفالتومية الدميعةاقية

 23 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(  )التتتتتتتو ايت 20 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (54) 
 32 يف 31 يفالصتتتتتتتتتتفحتال )فةنستتتتتتتتتتا(  25 يفالصتتتتتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتتتتتال( 

 38 يفالصتتتتفحة يفمصتتتتة( ، )مي اليتتتتا 36 يفالصتتتتفحة الةيفستتتتي(  )ا حتتتتتاا
 )مستتتونيا(  57 يفالصتتفحة )أملانيتتا(  51 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )املمدكتتة

 77 يفالصتتتتتتتفحة )ستتتتتتتدوفيويا(  72 يفالصتتتتتتتفحة ) ةكيتتتتتتتا(  63 يفالصتتتتتتتفحة
 . ) دغاراي( 87 يفالصفحة )نيوزيدودا( 

 .62 مىل 60 الصفحات، نفست املةجع (55) 
 .69 الصفحة، نفست املةجع (56) 



  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه -اجلزء الثالث 

 

18-12959 242 

 

 ا نستحاب مدتى اإلستالمي الت تايفل موظمتة ايفلُ  فيهمتا حثت الد ي 
 مندتتيم متت  األرميويتتة املستتدحة لدعتتوات املرتتةيفط يفغتت  يفالكامتتل الفتتوري
 فيهما يفامت، احملتدة أذر يجال أراضي سائة يفم  كارااب  -  غورنو

 اإلنديميتتتتة يفستتتتالمتها أذر يجتتتتال ستتتتيااة أستتتتاس مدتتتتى الوتتتتلاع حتتتتل مىل
 .(57)ايفليا هبا امل رتف حديفاذا يفحةمة
 
اإلشوووارة يف الرسوووائل إىل املبووودأ املنصووووص عليوووه يف  - جيم

  (4ل 2 املادة
 2016 متتتتتتتامي يف األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس مىل املوجهتتتتتتتة املةاستتتتتتتالت 

 ميثتتتاق متتت  (4) 2 املتتتااة مىل صتتتةجة مشتتتارة 12  عتتتموت 2017 يف
 استتتُتددمت، ممومتتتا 2 املتتتااة مىل ضتتتمويَتني يفمشتتتارَ ني املتحتتتدة األمتتتم
 .4 الفعةة يف مديها املوصوص ابمل ااأل صدة ذات م ارات فيهما

 مىل موجهتتتتتة 2016 متتتتتارس/آذار 14 مؤرختتتتتة رستتتتتالة ففتتتتتي 
 املتحتتتتتتدة ال ة يتتتتتة لإلمتتتتتتارات الدائمتتتتتة املمثدتتتتتتة رفعتتتتتت، ال تتتتتتام األمتتتتتني

 الصتغةى قوتب جلر مدى ابلسيااة اإلسالمية ميةال مجهورية ااماءات
 املستتتتدحة العتتتتوات احتتتتتالل أل معتتتتيفةً ، موستتتتى يفأ تتتتو الكتتتتربى يفقوتتتتب
 ابملدالفتتتتة” جتتتتةت الصتتتتغةى يفقوتتتتب ىالكتتتترب  قوتتتتب جلليتتتتة  اإليةانيتتتتة
 .(58)“املتحدة األمم ميثاق م  2 املااة م  4 لدفعةة

 2016 متتتتارس/آذار 23 متتتتؤرختني مت تتتتا عتني رستتتتالتني يفيف 
 التدائم املمثتل نال، األم  جمدس رئيس يفمىل ال ام األمني مىل موجهتني
 ملتتتتدة ظدتتتت اإلستتتالمية ميتتتةال هوريتتتتةمج مل اإلستتتالمية ميتتتةال جلمهوريتتتة

 املتحتدة التو ايت جانتب مت  العتوة ابستددام لدتهديد ختعع” معوا
 األمتتم ميثتتاق متت  (4) 2 لدمتتااة صتتار  انتهتتاك يف اإلستتةائيدي يفالوظتتام
 . (59)“املتحدة

 جلي تتتتو  التتتتدائم املمثتتتتل يفجتتتتت، 2016 متتتتارس/آذار 31 يفيف 
  ونتتتف أل” مدتتتى مريتتترتاي جي تتتو  فيهتتتا حتتتتث ال تتتام األمتتتني مىل رستتتالة
 مىل  ستت ى التتيت املستتدحة لد صتتاابت اممت تتتها ” متت “ هنائيتتا يف كتتف

  لتلاماهتتتتتا انتهتتتتاك يف، استتتتتعةارذا يفزملمتتتتة جي تتتتو  حبكومتتتتة اإلقاحتتتتة
 .(60)“املتحدة األمم ميثاق م  2 املااة مبوجب

__________ 

 . 86 الصفحة، نفست املةجع (57) 
 (58) S/2016/245 . 
 (59) S/2016/279 . 
 (60) S/2016/300 . 

 موجهتة 2016 أكتتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة يفيف 
  ةملتال مت  صتاارا  يتا  أليفكةانيتا التدائم املمثتل الأحت، ال ام األمني مىل

 التتديفما جمدتتس انتدتتاابت  رتتةمية أيفكةانيتتا امتترتاف متتدم  رتتال أيفكةانيتتا
 ست تمرب/أيدتول 18 يف أجةيتت التيت الةيفسي لالحتاا ا حتااية ابجلم ية
 يفمديوتتتتتتتة التتتتتتت ا  ابحلكتتتتتتتم املتمت تتتتتتتة العتتتتتتتةم مجهوريتتتتتتتة مندتتتتتتيم يف 2016

 األساستتية لدم تتااأل يففعتتا” يدتتي: متتا ةستتالةال يف يفيفرات. سيفاستتتو ول
 يفجتتت مدتتى اجملستتدة املتحتتدة األمتتم م تتااأل متت  فعتتال، التتديفيل لدعتتانول

 حتترتم أل التديفل مدتى، املتحتدة األمم ميثاق م  2 املااة يف اخلصوص
 يفمتتتتتتدم، التتتتتتديفل مجيتتتتتتع  تتتتتتني الستتتتتتيااة يف املستتتتتتايفاة ن يتتتتتتل متتتتتت  م تتتتتتااأل

 يفحةمتتتتة، اإلنديميتتتتة ةيفالستتتتالم، الديفليتتتتة ال النتتتتات يف العتتتتوة استتتتتددام
 .(61)“الداخدية الرؤيفل يف التدخل يفمدم، الديفل حديفا

 موجهتتتة 2017 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 19 مؤرختتتة رستتتالة يفيف 
 يف احلالتتة ستتياق يف، ألذر يجتتال التتدائم املمثتتل ذكتتة، ال تتام األمتتني مىل

 اائتتتتتم حتتتتتل مىل لدتوصتتتتتل الوحيتتتتتد الستتتتت يل” أل، كتتتتتارااب  -  غورنتتتتتو
 يفغتتتتت  يفالكامتتتتتل الفتتتتتوري ا نستتتتتحاب ضتتتتتمال وذتتتتت لالستتتتتتمةار يفنا تتتتتل

 كتتتارااب  -  غورنتتتو مو عتتتة متتت  األرميويتتتة املستتتدحة لدعتتتوات املرتتتةيفط
 ذلتتتتتتك  وفيتتتتتت  أل يفأضتتتتتتاف“. احملتدتتتتتتة األذر يجانيتتتتتتة األراضتتتتتتي يفستتتتتتائة

 ميثتتتاق متتت  (4) 2 املتتتااة مبوجتتتب يو ثتتتق التتت ي، “الع  تتتي ا لتتتتلام”
 اإلنديميتتة المةالستت ضتتد العتتوة استتتددام متتدم م تتدأ متت  املتحتتدة األمتتم

 األحتتوال متت  حتتال اي ميكتت   ”، ايفلتتة ألي السياستتي يفا ستتتعالل
 ُيستتتتتددم أل أيف،  تتتتوفيعي كحتتتتل يُ تتتتةت أل أيف، مرتتتتةيفقا يكتتتتول أل

 . (62)“الولاع  سوية ممدية يف مسايفمة كورنة
 لد وتتتتتال التتتتتدائم املمثتتتتتل يفجتتتتتت، 2017 متتتتتارس/آذار 16 يفيف 
 خبصوص األم  جمدس رئيس يفمىل ال ام األمني مىل مت ا عتني رسالتني

 ذتتتتتتت ي أل يفامتتتتتتتترب. ل وتتتتتتال ضتتتتتتتد مستتتتتتتةائيل أقدعتهتتتتتتا التتتتتتتيت التهديتتتتتتدات
 ميثتتاق متت  2 املتتااة متت  4 لدفعتتةة فاضتتحاً  خةنتتاً ”  رتتكل التهديتتدات

 ابستت مال التهديتد مت  التديفل امتوتاع مدتى  تو  التيت“ املتحدة األمم
 السياستتتي ا ستتتتعالل أيف األراضتتتي ستتتالمة ضتتتد استتتتددامها أيف العتتتوة

 . (63)ايفلة يةأل
 جلمهوريتتتة التتتدائم املمثتتتل يفجتتتت، 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 7 يفيف 

 مت كةة قيهتا أحتال، ال تام األمتني مىل رسالة الدميعةاقية الر  ية كوراي
__________ 

 (61) S/2016/857 ،املةفق . 
 (62) S/2017/57 . 
 (63) S/2017/228 . 

https://undocs.org/ar/S/2016/245
https://undocs.org/ar/S/2016/279
https://undocs.org/ar/S/2016/300
https://undocs.org/ar/S/2016/857
https://undocs.org/ar/S/2017/57
https://undocs.org/ar/S/2017/228
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  صتتتتتامد  رتتتتتال  دتتتتتدي خارجيتتتتتة يفزارة متتتتت  الستتتتتا ق اليتتتتتوم يف صتتتتتدرت
 التتتو ايت اارستتتها التتتيت يفا نتصتتتااية يفال ستتتكةية السياستتتية العتتتغوط”

 الرتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتتد ال ديفانيتتتتتتتتتتة    اهتتتتتتتتتتتايف  املتحتتتتتتتتتتدة
 متتتتتت  (4) 2 املتتتتتتااة لتتتتتتو  كامتتتتتتل انت تتتتتتاس فيهتتتتتتا يفيفرا، “الدميعةاقيتتتتتتة

 . (64)امليثاق
 مؤرختتتتتتتتتتة رستتتتتتتتتتالة يف ألذر يجتتتتتتتتتتال التتتتتتتتتتدائم املمثتتتتتتتتتتل يفأحتتتتتتتتتتال 

  رتال نانونيتا رأاي، ال تام األمتني مىل موجهة 2017 أ ةيل/نيسال 10
 يفاألنرت ة ا نتصتااية ابألنرت ة قيت دت فيمتا الثالثتة األقتةاف التلامات
 مدتتى  وتتاء أُمتتد، اذر يجتتال احملتدتتة األراضتتي يف املرتتةيفمة غتت  األختتةى
 أر تتتتع العتتتانوم التتتةأي ذلتتتك يفيتعتتتم . أذر يجتتتال حكومتتتة متتت  قدتتتب

 . (65)(4) 2 املااة مىل صةجة مشارات
 ال هتتتتد يفيل  ئتتتتب متتتتايو/أاير 2 يف  تتتتت أاىل  يتتتتال مدتتتتى يفراا 

 أكتتتد، ستتتدمال  تتت  حممتتتد الستتت واية ال ة يتتتة مدكتتتةامل يف التتتدفاع يفيفزيتتتة
 متايو/أاير 4 مؤرخة رسالة يف، اإلسالمية ميةال جلمهورية الدائم املمثل

 ي كتتتتتس ال يتتتتتال ذلتتتتتك أل، األمتتتتت  جمدتتتتتس رئتتتتتيس مىل موجهتتتتتة 2017
 لدمتااة انتهاكتا يفيُ تد اإلستالمية ميتةال مجهوريتة ضتد مكرتوفا هتديدا”
  تواقتتتتؤ يفاضتتتتحا امرتافتتتتا لكيفكتتتت ، املتحتتتتدة األمتتتتم ميثتتتتاق متتتت  (4) 2

__________ 

 (64) S/2017/303 ،املةفق . 
 (65) S/2017/316 ،املةفق . 

 اإلرذتتتتتتاب أممتتتتتال يف قويتتتتتتل زمتتتتت  موتتتتت  امل تتتتتتةيفف الستتتتت واي الوظتتتتتام
 . (66)اإلسالمية ميةال مجهورية ااخل“ يفال وف

 التتتتتدائم املمثتتتتل يفجتتتتت، 2017 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  6 يفيف 
 جمدتتس رئتتيس يفمىل ال تتام األمتتني مىل رستتالة اإلستتالمية ميتتةال جلمهوريتتة

 التتيت“ ال ستتكةي ابلتتتدخل املتكتتةرة ديتتداتالته” أل فيتتت ذكتتة األمتت 
 انتهتتتاك” ذتتتي ل دتتتدي الستتتدمي الوتتتويفي التتترب مج ضتتتد مستتتةائيل   دعهتتتا
 ميثتتاق مت  (4) 2 يفلدمتااة التديفيل لدعتانول األساستية لدم تااأل صتار 
 . (67)“املتحدة األمم

 يفجههتتتا 2017 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  7 مؤرختتتة رستتتالة يفيف 
 ميتةال جلمهوريتة التدائم املمثلُ  األم  جمدس رئيس يفمىل ال ام األمني مىل

 ال ة يتتتتة املمدكتتتة ستتتد ات متتت  صتتتتاارة اهتامتتتات مدتتتى راا، اإلستتتالمية
 التيم  مىل نت ائف  توريتد  عتوم اإلستالمية المية  مجهورية ال الس واية
 رفعتتا التتدائم املمثتتل رفتتض، الستت واية ال ة يتتة املمدكتتة مهامجتتة هبتتدف
 أهنتتتتا يفامتتتتترب“ الصتتتتحة متتتت  ال اريتتتتة ال اقدتتتتة ا هتامتتتتات ذتتتت ي” ناق تتتتا

 ضتتتد العتتتوة ابستتتت مال هتديتتتدا يف رتتتكل يفاستتتتفلازية ذدامتتتة اهتامتتتات”
 ميثتاق م  (4) 2 لدمااة يفاضحا يفحتداي املتحدة األمم يف معو ايفلة
 .(68)“املتحدة األمم

__________ 

 (66) S/2017/393 . 
 (67) S/2017/934 . 
 (68) S/2017/936 . 

  
 ابالمتنا   2من املادة  5االلتزام مبوجب الفقرة  - اثلثا

 عن مساعدة أي جهة يُتخذ إااءها إجراء إنفاذي
 5 الفعةة، 2 املااة 
 مىل متتتتتول متتتتت  يفستتتتت هم يف متتتتتا كتتتتتل األمعتتتتتاء مجيتتتتتع يعتتتتتدنم 

 ميتو تول كمتا،  امليثتاق ذت ا يففتق  تدت ي ممتل أي يف “املتحدة األمم”
 أممتتال متت  ممتتالً  مزاءذتتا املتحتتدة األمتتم  تدتت  ايفلتتة أيتتة مستتامدة  متت

 .العمع أيف املوع
 

 مالحظة 
 ابمل تدأ يت دتق فيمتا األمت  جمدس اارسة الثالث العسم يتوايفل 
 التتديفل التتتلام ستتيما يف ، امليثتتاق متت  (5) 2 املتتااة يف مديتتت املوصتتوص
 مزاءذتا تحتدةامل األمتم  تدت  ايفلتة أيتة مستامدة مت  اب متواع األمعاء

 العتتتةارات ألتتتف الفةمتتتي العستتتم يف يف تتتةا. (69)منفتتتاذاي أيف يفنائيتتتا مجتتتةاءً 
 الفةمتتي العستم يفيةكتتل. (5) 2 املتااة مىل ضتموية مشتتارات  تعتم  التيت
 مىل يفضتموية صتةجة مشتارات مت  اجملدس مدايف ت يف يفرا ما مدى ابء

 متتتتتتامي يف اجملدتتتتتس مىل املوجهتتتتتة الةستتتتتتائل  تعتتتتتم  يفمل. (5) 2 املتتتتتااة
 .(5) 2 ابملااة مت دعة نصوص أية 2017 يف 2016

__________ 

 متتتت  املعدمتتتتة ابملستتتتامدة يت دتتتتق فيمتتتتا األمتتتت  جمدتتتتس اارستتتتات خبصتتتتوص (69) 
 يففعتتتا املتحتتتدة األمتتتم  تدتتت ذا التتتيت اإلجتتتةاءات ملستتتاندة األمعتتتاء التتتديفل
 43 )املتاااتل الستا ع يفاجلتلء، (25 )املتااة اخلتامس اجلتلء انظتة، لدميثاق

 . املدحق ذ ا م ، (49 يف

https://undocs.org/ar/S/2017/303
https://undocs.org/ar/S/2017/316
https://undocs.org/ar/S/2017/393
https://undocs.org/ar/S/2017/934
https://undocs.org/ar/S/2017/936
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  (5ل 2ة ابملادة القرارات املتعلق - ألف
 مىل صتتتتتتتتتتةاحةً  ُيَرتتتتتتتتتة مل، ا ستتتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتالل 

 هلتا م تارات استتددم اجملدتس أل غت . اجملدتس نةارات يف (5) 2 املااة
 األمعتتاء التديفلَ  فيهتا امتا نتةارات   متدة يف (5) 2 املتااة  تفست  صتدة
 يتةالونائ لدتتدا   انتهتاك يف التدمم أيف املستامدة  عتدمي مت  ا متواع مىل
 .(70)اجملدس يتد ذا اليت اإلنفاذية أيف
 
  (5ل 2املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

 مىل صتتتتتتتتتتتتةاحةً  أشتتتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتتتامي ختتتتتتتتتتتتالل 
 اجلدستتتتتة أثوتتتتتاء ذلتتتتتك يفكتتتتتال، يفاحتتتتتدة متتتتتةة امليثتتتتتاق متتتتت  (5) 2 املتتتتتااة

 مامتة مستائل”  رتال 2017 أغست س/آب 3 يف امل عواة، 8018
 م تتتتتةت يف، أيفكةانيتتتتتا اثتتتتتل خالهلتتتتتا أشتتتتتار التتتتتيت، “ابجلتتتتتلاءات متصتتتتتدة
 املتحتتتتدة األمتتتتم جتتتتلاءات ج تتتتل ايفل حتتتتتول التتتتيت لدصتتتت وابت موانرتتتتتت

 مجدتة يف،  و  امليثاق م  2 املااة م  5 الفعةة أل مىل، كفاءة أكثة
 ألي املستتامدة  عتتدمي متت  األمعتتاء التتديفل امتوتتاع يفجتتوب مدتتى، أمتتور
 يفأضتاف. منفاذيتة أيف يتةيفنائ مجةاءات مزاءذا املتحدة األمم  تد  ايفلة
 اجلتلاءات جلال ايفر لت ليل س ال يستكرف أل يو غي اجملدس مل نائال
 يفيف. (71)هلتا التصتدي كيفيتة يفحتديتد ا متثتال متدم حا ت حتديد يف

 يف األمعتتاء التتديفل مل املتحتتدة التتو ايت اثدتتة نالتتت، نفستتها اجلدستتة
 امل تتتتتتدي  مدتتتتى املفةيفضتتتتة لدجتتتتلاءات اتثتتتتتل   موتتتتدما املتحتتتتدة األمتتتتم

 . (72)“نيمة  ال اجملدس هتديدات  ص ح”
 متتتدم” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف امل عتتتواة 7865 اجلدستتتة يفيف 
  تدت  ايفلتة ألي املسامدة  عدمي م  ا متواع م دأ نونأ، “ا نترار

 .(3 احلالة )انظة منفاذاي أيف يفنائيا مجةاءً  مزاءذا املتحدة األمم
__________ 

 الكونغتتو جبمهوريتتة املت دعتة ابحلالتتة يتصتل فيمتتا، املثتتال ست يل مدتتى، انظتة (70) 
 ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا. 18 الفعتتةة، (2017) 2348 العتتةار، الدميعةاقيتتة

 الدي اجتتة  متت  مرتتةة يتتةاحلاا الفعتتةة، (2016) 2323 العتتةار، لي يتتا يف
 2385 يف (2016) 2317 العتةاري ، الصتومال يف ابحلالتة يت دق يففيما

 .الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2017)
 (71) S/PV.8018 ،11 الصفحة . 
 . 17 الصفحة، نفست املةجع (72) 

 3 احلالة 
 االنتشار عدم 
 يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 18 يف امل عتتتتتواة، 7865 دستتتتتةاجل يف 
 خالهلتتتا جتتتةى يفالتتتيت، “ا نترتتتار متتتدم” امل وتتتول ال وتتتد  رتتتال 2017
 نالتتتت، (2015) 2231 العتتتةار  وفيتتت  مدتتتى ختتتاص  رتتتكل الرتكيتتتل
 أل األمعتتتاء لالتتتديف  متتت  ايفلتتتة كتتتل مدتتتى مل املتحتتتدة التتتو ايت اثدتتتة
 مبوجتتتب ستتتارية  ظتتتل التتتيت الستتتفة مدتتتى املفةيفضتتتة العيتتتوا  نفتتتاذ  عتتتوم
 حممتتتد يفال ميتتتد ستتتديمام ناستتتم الدتتتواء ستتتفة أل يفذكتتتةت، العتتتةار ذلتتتك
 مليتتت أشتتار التت ي، الستتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ال تتةاق مىل نعتتدي رضتتا
 يفذكتتتتةت. مع تتتتول غتتتت  أمتتتتةا يُ تتتترب أل يو غتتتتي، (73)ال تتتتام األمتتتتني  عةيتتتة
 التتتتتديفل التتتتتتلام” مصتتتتتدرذا (2015) 2231 العتتتتتةار نتتتتتوة أل  لككتتتتت

 التتتتتيت التتتتتدموة املتحتتتتتدة املمدكتتتتتة اثتتتتتل يفكتتتتتةر. (74)“ توفيتتتتت ي األمعتتتتتاء
 الالزمتة التدا   ابختاذ األمعاء الديفل مجيع” مىل ال ام األمني يفجهها

 يفحتث“. الستفة حظتة مدتيهم املفتةيفت يتةانينياإل م ور أيف اخول ملوع
 مىل األستتتتدحة  صتتتتدية كتتتتال مذا متتتتا يف الوظتتتتة مدتتتتى األمعتتتتاء التتتتديفل

 مدتتتتى يفحثهتتتتا، املو عتتتتة مصتتتتدحة يف يصتتتتب اإلستتتتالمية ميتتتتةال مجهوريتتتتة
 العتتت ائف  كوولوجيتتتا مدتتتى املفةيفضتتتة اجلتتتلاءات نظتتتام منفتتتاذ مواصتتتدة”

 يفنومهتا يف املرتت ت ا نتهاكتات كافتة  رتال مجتةاءات يفاختاذ التسيارية
 حتتتتديفل متتتت   تتتتةاا ملتتتتا الستتتتويد اثتتتتل يف  تتتتةت. (75)“موهتتتتا يفاإل تتتتالغ
 ميك  ال ي ذو يفحدي األم  جمدس أل فاكد، السفة حلظة انتهاكات

  فتتي أل” مدتى ال دتدال يفحتث، متربرا الستتفة ذت ا يكتول متم جتدا أل
 ممتتال هبتتا احملتتتفظ العائمتتة يف أمستتاؤذم املدرجتتة األفتتةاا مبوتتع ابلتلاماهتتتا
 .(76)“أراضيها يفم ور اخول م  (2015) 2231 ابلعةار

__________ 

 (73) S/2016/1136 . 
 (74) S/PV.7865 ،11 الصفحة . 
 . 13 ةالصفح، نفست املةجع (75) 
 . 26 الصفحة، نفست املةجع (76) 

       

https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8018
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/1136
https://undocs.org/ar/S/PV.7865


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

245 18-12959 

 

 عدم تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية - رابعا
  2من املادة  7للدول مبوجب الفقرة 

 7 الفعةة، 2 املااة 
أل  تتدخل “ متم املتحتدةلا”ليس يف ذ ا امليثاق ما يستوغ  

لديفلتة متا، يفلتيس  يف الرؤيفل اليت  كول م  صميم السد ال التداخدي 
فيت ما يعتعي األمعاء أل ي ةضتوا مثتل ذت ي املستائل ألل حتتل حبكتم 

ذتت ا امل تتدأ   خيتتلن  ت  يتتق  تتدا   العمتتع التتواراة  ذتت ا امليثتتاق  مدتتى أل 
  يف الفصل السا ع.

 
 مالحظة 
اارستة جمدتتس األمت  فيمتا يت دتتق مب تدأ متتدم  يتوتايفل العستم الةا تتع 

 تتتتدخل األمتتتتم املتحتتتتدة يف الرتتتتؤيفل الداخديتتتتة لدتتتتديفل املوصتتتتوص مديتتتتت يف 
( متتتت  امليثتتتتاق. يفيتعتتتتم  العستتتتم الفةمتتتتي ألتتتتف متتتتا يفرات يف 7) 2 املتتتتااة

نةارات اجملدس م  مشارات ضموية مىل ذ ي املااة. يفيتوتايفل العستم الفةمتي 
 (.7) 2مل تتتتدأ املوصتتتتوص مديتتتتت يف املتتتتااة ابء متتتتدايف ت اجملدتتتتس املت دعتتتتة اب

يفيورا العسم الفةمي جيم موجلا معتع ا ملا يفرا يف املةاستالت املوجهتة 
 (.7) 2مىل اجملدس م  مشارات صةجة مىل املااة 

 
  (7ل 2القرارات املتعلقة ابملادة  - ألف

 (7) 2، مل يَُرتة صتةاحًة مىل املتااة 2017يف  2016يف مامي  
دتتس. لكتت  يفرات يف نتتةارات اجملدتتس ختتالل ذتت ي الفتترتة يف نتتةارات اجمل

تتت  يف مقتتتار ال وتتتد 7) 2مشتتتاراتل ضتتتمويتال مىل املتتتااة  (. ففتتتي نتتتةار اختا
األخ تتتتتار التتتتتيت هتتتتتتدا الستتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني متتتتت  جتتتتتةاء ”امل وتتتتول 

، أكتتد اجملدتس، يف م تةت  ةحي تتت ابإلقتار التتديفيل “األممتال اإلرذا يتة
ذتتتايب، أل مجتتتةاءات األمتتتم املتحتتتدة يف الرتتتامل ملكافحتتتة اخل تتتاب اإلر 

ميتتدال مكافحتتة اخل تتاب اإلرذتتايب يو غتتي أل  ستتتود مىل ميثتتاق األمتتم 
املتحدة، مبتا يف ذلتك م تااأل الستيااة يفالستالمة اإلنديميتة يفا ستتعالل 

تتتت  يف مقتتتتار ال وتتتتد امل وتتتتول (77)السياستتتتي جلميتتتتع التتتتديفل . يفيف نتتتتةار اختا
، أكد اجملدتس أل فةيتق “ديفلينياألخ ار اليت هتدا السالم يفاألم  ال”

التحعيتتق املورتتا حتتديثا،  ةائستتة مسترتتار ختتاص، لتتدمم اجلهتتوا احملديتتة 
الةاميتتة مىل مستتاءلة  وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام ) وظتتيم 
الديفلة اإلسالمية، امل ةيفف أيعا ابسم اامأ( م  قةيق مجع يفحفظ 

ة ك هتتتتا مجامتتتتة  وظتتتتيم يفختتتتلي  األالتتتتة يف ال تتتتةاق مدتتتتى األممتتتال التتتتيت  
الديفلة اإلسالمية اإلرذا ية يف ال ةاق يفاليت ند  ةنى مىل مستوى جةائم 

__________ 

 . S/2017/375)أ(. انظة أيعا  2يف  1، الفعةاتل (2017) 2354العةار  (77) 

احلتتةب يفاجلتتةائم ضتتد اإلنستتانية يفاإلاباة اجلماميتتة، يو غتتي أل ي متتل يف 
ظتتتل ا حتتترتام الكامتتتل لستتتيااة ال تتتةاق يفيف يتتتتت الععتتتائية مدتتتى اجلتتتةائم 

  .(78)املة ك ة يف منديمت
 
  (7ل 2املناقشة الدستورية بشأن املادة  - ابء

( 7) 2خالل الفرتة نيد ا ستت ةات، أشت  صتةاحًة مىل املتااة  
امل عتتتتتواة يف  7886أر تتتتتع متتتتتةات يف متتتتتدايف ت اجملدتتتتتس. ففتتتتتي اجلدستتتتتة 

صتول الستالم يفاألمت  ”يف مقار ال ود امل وتول  2017ش اط/فرباية  21
، ذكتتة اثتتل  وليفيتتا، خبصتتوص الولامتتات الداخديتتة التتيت  تتديفر “التتديفليني

ااخل الديفل، أهنتا مذا كانتت    رتكل هتديتدا أيف خةنتا لدستالم يفاألمت  
التديفليني، يو غتتي جملدتس األمتت  أل ي  تتق  دنتة متتا نُت  مديتتت يف الفعتتة ني 

. يفيف (79)خلمتتتت  امليثتتتتاق  رتتتتال م تتتتدأ متتتتدم التتتتتد 2متتتت  املتتتتااة  7يف  4
يف مقتتتتار ال وتتتتد  2017نيستتتتال/أ ةيل  18امل عتتتتواة يف  7926اجلدستتتتة 

متتت   2متتت  املتتتااة  7نفستتتت، أشتتتار اثتتتل الستتتوغال مىل أل أحكتتتام الفعتتتةة 
امليثتتتاق مل  ُوتهتتتك موتتتدما ُامتتتي مفتتتوت األمتتتم املتحتتتدة الستتتامي حلعتتتوق 

، يفأفتتتاا ال 1991اإلنستتتال مىل املرتتتاركة يف متتتدايف ت اجملدتتتس يف متتتام 
جدستتة محاقتتة متت  ذتتت ا  15دتتس نتتد استعتتاف، موتت  ذلتتك احلتتني، اجمل

 7621. يفيفرات مشتتتاراتل صتتتةجتال أختتتةايل ختتتالل اجلدستتتة (80)الع يتتتل
التتتيت جتتتةى خالهلتتتا الوظتتتة يف م تتتدأ متتتدم التتتتدخل يف الرتتتؤيفل الداخديتتتة 

(. 4لدتتتديفل اب نتتترتال متتتع مفهتتتوم املستتتؤيفلية متتت  احلمايتتتة )انظتتتة احلالتتتة 
ممومتتتتا  2ارة صتتتتةجة يفاحتتتتدة مىل املتتتتااة يفمضتتتتافة مىل ذلتتتتك، يفرات مشتتتت

 7830، ختتتالل اجلدستتتة 7 تصتتل ابمل تتتااأل املوصتتتوص مديهتتا يف الفعتتتةة 
 رتتتتتتتال ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول  2016كتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتمرب   9امل عتتتتتتتواة يف 

، موتدما أكتد اثتل مصتة “احلالة يف مجهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية”
معتيفاً أل “ اإلنستاللتوايفل جمدس األم  أليفضاع حعتوق ”رفض  ددي 

الكف م  استددامها كوسيدة لدتتدخل ”نعااي حعوق اإلنسال يو غي 
مت   2يف الرؤيفل الداخدية لدديفل  صورة انتعائية، يفذلك ممما  لدمااة 

 . (81)“ميثاق األمم املتحدة
__________ 

  .5 يف 2 الفعةاتل، (2017) 2379 العةار (78) 
 (79) S/PV.7886 ،28 الصفحة . 
 (80) S/PV.7926 ،22 الصفحة . 
 (81) S/PV.7830 ،17 يف 16 الصفحتال . 

https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/375
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/PV.7926
https://undocs.org/ar/S/PV.7830


  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه -اجلزء الثالث 

 

18-12959 246 

 

ة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةات، أالتتتتتت التتتتتديفل األمعتتتتتاء يفختتتتتالل الفتتتتترت  
( متتت  امليثتتتاق، 7) 2  يتتا ت مديتتتدة هلتتتا صتتتدة  تفستت  يف   يتتتق املتتتااة 

 . (82)لكوها مل  ؤا مىل موانرات استورية
 

 4 احلالة 
 صون السالم واألمن الدوليني 
، 2016شتتتت اط/فرباية  15امل عتتتتواة يف  7621يف اجلدستتتتة  

صتتول الستتالم ”ار ال وتتد امل وتتول أجتتةى اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة يف مقتت
احترتام م تااأل ميثتاق األمتم ”يفال ود الفةمتي امل وتول “ يفاألم  الديفليني

املتحتتتدة يفمعاصتتتدي  وصتتتفت موصتتتةا أساستتتيا يف صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  
يفختتتتتتتتالل ا جتمتتتتتتتتاع، اارت نعاشتتتتتتتتات  رتتتتتتتتال  فستتتتتتتت  “. التتتتتتتتديفليني

خل ستتتتيما العيتتتتوا املفةيفضتتتتة مدتتتتى  تتتتد متتتت  امليثتتتتاق، يف ( 7) 2 املتتتتااة
األمتتتم املتحتتتدة يف الرتتتؤيفل الداخديتتتة لدتتتديفل التتتيت ُيستتتتثىن موهتتتا    يتتتق 
التتتدا   اإلنفاذيتتة املتدتت ة مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق. يفذكتتة 
األمتتتني ال تتتام، يف محاقتتتتت املعدمتتتة مىل اجملدتتتس، أل ممتتتل املوظمتتتة متتتع 

الت تتتايفل ”التتتديفل األمعتتتاء  رتتتال اإلنتتت ار امل كتتتة ستتتيظل نائمتتتا مدتتتى 
، يفأنتتتتتتة يف الونتتتتتتت نفستتتتتتت ال التتتتتتديفل “ية يفاحتتتتتترتام الستتتتتتيااةيفالرتتتتتتفاف

__________ 

 املتحتتتتتدة األمتتتتتم  تتتتتني ابلت تتتتتايفل يت دتتتتتق فيمتتتتتا، املثتتتتتال ستتتتت يل مدتتتتتى، انظتتتتتة (82) 
 يفاألمتتتتتتت  الستتتتتتتالم صتتتتتتتول مدتتتتتتتى اإلنديميتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتات
 ال وليفاريتتتتتة(  ليفيالفوتتتتت )مجهوريتتتتتة 30 الصتتتتتفحة، S/PV.7694، التتتتديفليني
 متتتتتدم  دتتتتتدال حةكتتتتتة ابستتتتتم، اإلستتتتتالمية ميتتتتتةال )مجهوريتتتتتة 42 يفالصتتتتتفحة
 ال وليفاريتتة(  فوتتليفيال )مجهوريتتة 19 الصتتفحة، S/PV.7816 يف ا فيتتاز( 

، S/PV.7653 انظتتتتتتة، التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم  صتتتتتتول يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا
  وليفيتتا )ايفلتتة 34 الصتتفحة، S/PV.7857 يف )نيوزيدوتتدا(  26 الصتتفحة
، S/PV.7926 يف )املغتتتتتتتتتةب(  110 يفالصتتتتتتتتتفحة العوميتتتتتتتتتات(  املت تتتتتتتتتداة
 )كازاخستتتتتال(  22 الصتتتتفحة، S/PV.8106 يف )مصتتتتة(  12 الصتتتتفحة

، S/PV.7837 انظتتة، الرتتامل التتدمار أستتدحة انترتتار   تتدم يت دتتق يففيمتتا
 الولامتتتتتات يف املتتتتدنيني حبمايتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا )نيوزيدوتتتتدا(  15 الصتتتتفحة
، اإلستتالمية ميتتةال )مجهوريتتة 55 الصتتفحة، S/PV.7606 انظتتة، املستتدحة

ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز(  يففيما يت دق ابحلالتة يف الرتةق األيفستط، 
)اجلمهوريتتتتة ال ة يتتتة الستتتتورية(   16يف  15حتال ، الصتتتفS/PV.8142انظتتتة 

يففيمتتتتتتا يت دتتتتتتتق ابألخ تتتتتتتار التتتتتتتيت هتتتتتتتتدا الستتتتتتتالم يفاألمتتتتتتت  التتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتة 
S/PV.8052 16يف  15)مثيو يتتتتتا(  يفالصتتتتتفحتال  15يف  14، الصتتتتتفحتال 
 مت  التديفليني األمت يف  الستالم هتتدا التيت ابألخ ار يت دق يففيما )ال ةاق( 
 104 الصتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7690 انظتتتتتتتتتتتتة، اإلرذا يتتتتتتتتتتتتة األممتتتتتتتتتتتتال جتتتتتتتتتتتتةاء

 انظتتة، الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم   مديتتات يت دتتق يففيمتتا )كم تتوااي( 
S/PV.8033 ،ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(  فوتتتتتتتتتتتتتتتتتتليفيال ة)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتت 43 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
  م(  )فييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 79 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )أذر يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال(  69 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

  وليفيتتتا )ايفلتتتة 38 يفالصتتتفحة )الصتتتني(  25 الصتتتفحة، S/PV.8051 يف
 .العوميات( املت داة

التتت ي “ شتتتكال متتت  أشتتتكال التتتتدخل”األمعتتتاء   تتتترب ذتتت ي اجلهتتتوا 
يعتتتوت الستتتيااة الوقويتتتة.  يتتتد أنتتتت شتتتدنا مدتتتى أل ال وتتتف يفالوتتتلاع  تتتا 
الدتتت ال يهتتتداال الستتتيااة، يفمدتتتى أل األمتتتم املتحتتتدة  ستتت ى يف ممدهتتتا 

 .(83)“أيف  عويعهامىل   ليل السيااة   مىل حتدنيها ”
يفنالتتت اثدتتة مجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة مل التتديفل األمعتتاء  

يو غتتي أ    تتةت مدتتتى اجملدتتس مستتائل  وتتتدرل حبتتق ضتتم  اختصتتتاص 
. يفنتتتال اثتتتل (84)“متتت  امليثتتتاق 2متتت  املتتتااة  7يففعتتتا لدفعتتتةة ”التتتديفل، 

لدوستائل الستدمية لتستوية ”مصة مل اجملدتس يو غتي أل ي  تي األيفلويتة 
متتتتتات، متتتتتع احتتتتترتام الستتتتتيااة الوقويتتتتتة، يفم تتتتتدأ متتتتتدم التتتتتتدخل يف املواز 

. يفامت اثدة نيكتاراغوا األمتم املتحتدة، (85)“الرؤيفل الداخدية لدديفل
ا ضتت الع  تتديفر ”معت ستتًة كتتالم التتةئيس اانييتتل أيفر يغتتا ستتا يدرا، مىل 

أخالنتتي مستتؤيفل يتستتم اب حتترتام، يفخيدتتو متت  أي شتتكل متت  أشتتكال 
، يفانتعتتتتتتدت “يتتتتتتة لدديفليتتتتتتة ذات الستتتتتتيااةالتتتتتتتدخل يف الرتتتتتتؤيفل الداخد

م قتتة يف ايت، فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف الرتتةق ”اجملدتتس ملتتا نتتام  تتت متت  
يفشتتدات أيعتتا مدتتى “. األيفستتط، هتتتدف مىل  رتتجيع  غيتت  األنظمتتة

أل اإلجتتةاءات الةاميتتة مىل مكافحتتة اإلرذتتاب يو غتتي أل  ُتدتت   رتتكل 
ء يفستتتتالمتها مجتتتتامي يفأل  كفتتتتل احتتتترتام ستتتتيااة مجيتتتتع التتتتديفل األمعتتتتا

. يفنتتتتال اثتتتتتل كولوم يتتتتا، يفشتتتتاقةي التتتتتةأي يف ذلتتتتك اثتتتتتُل (86)اإلنديميتتتتة
، مل اجملدتتتتتس  تتتتتب أل يتتتتتت كة أل الستتتتتالم   ميكتتتتت  أل (87)غوا يمتتتتتا 

. يفنتتال (88)“ تتب أل ذ  متت  األقتتةاف الفامدتتة ذاهتتتا”يُفتتةت،  تتل 
اثتتتل اجلمهوريتتتة ال ة يتتتة الستتتورية مل التصتتتةجات التتتيت  تتتةيفل لسياستتتات 

يتتتتة  رتتتتكل انتهاكتتتتا مل تتتتدأ الستتتتيااة يف تتتترتك ال تتتتاب مفتوحتتتتا مدتتتتى  دخد
 كةار مناذل  دخالت مسكةية غ  مرةيفمة شتهدذا ”مصةاميت أمام 

 . (89)“ال ديد م  الديفل األمعاء
يف نتتأ متكدمتتول آختتةيفل مستتالة متتا مذا كانتتت مثتتة  عييتتدات  

مل تتتتدأي الستتتتيااة يفمتتتتدم  تتتتدخل األمتتتتم املتحتتتتدة يف الرتتتتؤيفل الداخديتتتتة 
__________ 

 (83) S/PV.7621 ،3 الصفحة . 
 . 7 الصفحة، نفست املةجع (84) 
 . 13 الصفحة، نفست املةجع (85) 
 . 62 يف 61 الصفحتال، نفست املةجع (86) 
 . 115 الصفحة، نفست املةجع (87) 
 . 66 الصفحة، نفست املةجع (88) 
 . 51 الصفحة، نفست املةجع (89) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7694
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/PV.7653
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.7926
https://undocs.org/ar/S/PV.8106
https://undocs.org/ar/S/PV.7837
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.8142
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
https://undocs.org/ar/S/PV.7690
https://undocs.org/ar/S/PV.8033
https://undocs.org/ar/S/PV.8033
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
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. فتتةأى (90)لدتتديفل متت  حيتتث مالنتهمتتا مبفهتتوم املستتؤيفلية متت  احلمايتتة
يف استتتددام “ ل غةيتتبمتترتااا  رتتك”اثتتل نيوزيدوتتدا أل اجملدتتس يظتتل 

جممومتتتة األايفات املتاحتتتة لتتتت يف جمتتتال ال متتتل الونتتتائي، يفأل موانرتتتا ت 
مت ثتتتةة يف مقتتتار التوانعتتتات اللائفتتتة  تتتني التتتتدخل يفاحتتترتام ”أصتتت حت 
يفأضتتتاف نتتتائال مل الستتتيااة الوقويتتتة   يو غتتتي استتتتددامها “. الستتتيااة

كتتتتتدرع يفاق متتتتت  جانتتتتتب التتتتت ي  ميارستتتتتول الوحرتتتتتية ضتتتتتد شتتتتت  هم ”
. يفأكتتتتتد اثتتتتتل مستتتتت انيا أل (91)“األمتتتتت  اإلنديمتتتتتي يفال تتتتتاملي يفيعوضتتتتتول

التحدتتي ابملستتؤيفلية، مثتتتل محايتتة املتتدنيني متت  خ تتتة ”الستتيااة  ستتتدلم 
، يفنتتال مل املستتؤيفلية متت  احلمايتتتة “الونتتوع ضتتحااي لدفظتتائع اجلماميتتتة

. يفأشتتتار (92)يو غتتي   ليلذتتتا، متتتع احتتترتام أحكتتام ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة
، يف ستتتتياق املستتتتؤيفلية الةئيستتتتية لدمجدتتتتس متتتت  اثتتتتل املمدكتتتتة املتحتتتتدة

صتةجة ” 2م  املااة  7صول السالم يفاألم  الديفليني، مىل أل الفعةة 
“ يف متتتدم اإلختتتالل  ت  يتتتق  تتتدا   العمتتتع التتتواراة يف الفصتتتل الستتتا ع

يو غتتتتتتي أ  “  فستتتتتت ات امليثتتتتتتاق التتتتتتيت مفتتتتتتا مديهتتتتتتا التتتتتتلم ”يفنتتتتتتال مل 
مت  اخل تا ”أيفريفغتواي مل  . يفنتال اثتل(93)ُ ستددم ك ري تة لدتعتامس

التظاذة انت ميك  استددام  فس  يفاسع مل تدأي ستيااة التديفل يفمتدم 
التدخل لتربية أي ممتل  عتوم  تت ايفلتة متا ااختل حتديفاذا يف وتهتك  تت 

يفذكتتة كتت لك أل “. امل تتااأَل األختتةى التتواراة يف ميثتتاق األمتتم املتحتتدة
حتتد أذتتم أ”يفأل “ املستتؤيفليات يفاحلعتتوق”مفهتتوم الستتيااة ي تت  ضتتموا 

__________ 

 73 يفالصتتتتتتتفحة )األرجوتتتتتتتتني(  40 يف 39 الصتتتتتتتفحتال، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (90) 
 الةستتويل(  )الكةستتي 83 يفالصتتفحة )اجللائتتة(  75 يفالصتتفحة )أملانيتتا( 

 89 يف 88 يفالصتتتتتتفحتال األمةيكيتتتتتتة(  التتتتتتديفل )موظمتتتتتتة 64 يفالصتتتتتتفحة
  )107 يف 106 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال ) تتتتتتتتتتتتتت يف(  102 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة ) ومتتتتتتتتتتتتتتا 

 117 يف 116 يفالصتتتفحتال )مثيو يتتتا(  113 يفالصتتتفحة )كوستتتتاريكا( 
 . )ذولودا(

 . 24 الصفحة، نفست عاملةج (91) 
 . 11 الصفحة، نفست املةجع (92) 
 . 26 الصفحة، نفست املةجع (93) 

. يفأكتتتد اثتتتل (94)“ا لتلامتتتات األساستتتية لدستتتيااة ذتتتو محايتتتة الرتتت ب
التتتو ايت املتحتتتدة أل احتتترتام ا ستتتتعالل السياستتتي يفالستتتيااة   ي تتت  

 يومتتتا ”يفأضتتاف نتتائال “ التغاضتتي متت  العمتتع يفالتدويتتف يفاإلستتاءة”
 تب مديوتا أل هنتتدي مب تدأ املستايفاة يف الستيااة  تني التديفل املوصتتوص 

يثتتتتتاق األمتتتتتم املتحتتتتتدة،   ميكتتتتت  أل نستتتتتمح لددتتتتتوف متتتتت  مديتتتتتت يف م
الت تتتتدي مدتتتتى صتتتتالحيات الديفلتتتتة ال يستتتتت د  وتتتتا حبيتتتتث ميو وتتتتا متتتت  

 .(95)“التصدي لدمداقة احلعيعية يفالواشئة اليت  تهدا ال امل
 
اإلشوووارة يف الرسوووائل إىل املبووودأ املنصووووص عليوووه يف  - جيم

 (7ل 2املادة 
صتتتتتتةاحة مىل امل تتتتتتدأ ختتتتتالل الفتتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات، أشتتتتتت   

( متتت  امليثتتتاق أر تتتع متتتةات يف الةستتتائل 7) 2املوصتتتوص مديتتتت يف املتتتااة 
املوجهة مىل جمدس األم  اليت جةى   ميمها كدها ابمت ارذا م  يفاثئتق 

شتتت اط/فرباية  1اجملدتتتس. يفنتتتد يفرات اإلشتتتارة األيفىل يف رستتتالة مؤرختتتة 
ريتتة أحتتال موجهتتة متت  املمثتتل التتدائم جلمهوريتتة فوتتليفيال ال وليفا 2016

هبتتتا متتت كةة مفاذيميتتتة مت دعتتتة مبوانرتتتة مفتوحتتتة ي عتتتدذا اجملدتتتس  رتتتال 
احتتتترتام م تتتتااأل ميثتتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة يفمعاصتتتتدي  وصتتتتتفت ”موضتتتتوع 

، يفيفرات (96)“موصتتتتتتةا أساستتتتتتيا يف صتتتتتتول الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني
مشاراتل أخةايل يف رسائل ُأحيل هبا نةارات صاارة م  جمدتس جام تة 

، يفيفرات اإلشتتارة األختت ة يف رستتالة ُأحيتتل هبتتا  عةيتتة (97)التتديفل ال ة يتتة
حدعتتتة ال متتتل الستتتووية الةا  تتتة مرتتتةة ألمعتتتاء جمدتتتس األمتتت  املوتد تتتني 

 . (98)2016 رةي  الثام/نوفمرب  4يف  3حديثا اليت ُمعدت يومي 
__________ 

 . 29 يف 28 الصفحتال، نفست املةجع (94) 
 . 35 يف 33 الصفحتال، نفست املةجع (95) 
 . املةفق، S/2016/103 انظة (96) 
 . املةفق، S/2017/361 يف، املةفق، S/2016/723 انظة (97) 
 . املةفق، S/2017/468 انظة (98) 

 

https://undocs.org/ar/S/2016/103
https://undocs.org/ar/S/2016/723
https://undocs.org/ar/S/2017/361
https://undocs.org/ar/S/2017/468
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 مالحظة استهاللية  
 يفمتتت  6 مىل 4 متت  ابملتتتواا يت دتتق فيمتتا األمتتت  جمدتتس اارستتةَ  املةجتتتع ذتت ا متت  الةا تتتع اجلتتلء يغ تتي 

 األمتتتم ميثتتتاق متتت  97 يف 96 يف 94 يف 93 يف 65 يف (3) 24 يف 23 يف 20 يف (1) 15 يف 12 مىل 10
 اجلم يتتتة يفذتتتي:، األختتتةى الةئيستتتية املتحتتتدة األمتتتم أجهتتتلة متتتع األمتتت  جمدتتتس مالنتتتات  توتتتايفل التتتيت املتحتتتدة
 جمدتتتس   النتتتات املتصتتتدة املتتتواا يف تتتةا. الديفليتتتة ال تتتدل يفحمكمتتتة، يفا جتمتتتامي ا نتصتتتااي يفاجملدتتتس، ال امتتتة
 يفستتد ا ت ال تتام األمتتني مهتتام يتوتتايفل التت ي، الثتتام اجلتتلء متت  اخلتتامس العستتم يف ال امتتة األمانتتة متتع األمتت 
 يفكتتال  .املؤنتت التتداخدي نظامتت متت  26   مىل 21 ابملتواا ممتتال، األمت  جمدتتس جبدستات يت دتتق فيمتا اإلااريتة
 .(1)ا ست ةات نيد الفرتة خالل فامل غ  الوصاية جمدس

   عتا   عتهما متع ابلتتوازي، ال امتة يفاجلم ية األم  جمدس  وايفل، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 يفيف الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف اإلنستتال حعتتوق حالتتة، امليثتتاق يفةضتتها التتيت العيتتوا حتتديفا يفيف

 يفممتتتتتتل. الستتتتتتورية ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة يف اإلنستتتتتتانية احلالتتتتتتة يف أيعتتتتتتا يفنظتتتتتتةا الستتتتتتورية  ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة
 الفتتترتات يف احلتتتال ذتتتو يفكمتتتا. املع تتتل ال تتتام األمتتتني يف  يتتتني اختيتتتار ممديتتتة يف يفثيتتتق  ت تتتايفل اجلهتتتازي  كتتتال

 الوظتتتام متتت  الستتتارية األحكتتتام متتتع يتفتتتق مبتتتا الديفليتتتة ال تتتدل حمكمتتتة يف اجلتتتدا األمعتتتاء انتد تتتا، الستتتا عة
 يفمتتتدا. ال امتتتة لدجم يتتتة التتتداخدي يفالوظتتتام األمتتت  جملدتتتس املؤنتتتت التتتداخدي يفالوظتتتام لدمحكمتتتة األساستتتي

 لتصتةيف الديفليتة للليتة ال تام املتدمي يفمتني الستا عة ليوغوستالفيا الديفلية احملكمة نعاة يف ية أيعا اجملدس
 . اجلوائيتني لدمحكمتني املت عية األممال

 اجملدتس أيف ال امتة اجلم يتة رئيستي مت  محاقتات مىل األمت  جمدس يستمع مل، السوتني فرتة يفخالل 
 اجملدتتتتتس مىل مستتتتتامدة أيف م دومتتتتتات  تعتتتتتدمي  ت دتتتتتق قد تتتتتات أي يف يوظتتتتتة يفمل، يفا جتمتتتتتامي ا نتصتتتتتااي
 التتيت ابألحكتتام  ت دتتق  تتدا    رتتال نتتةارات يتدتت  أيف  وصتتيات اجملدتتس يعتتدم مليف . يفا جتمتتامي ا نتصتتااي

 .نانونية مسالة أي يف مفتاءي احملكمة م  ي دب يفمل، الديفلية ال دل حمكمة أصدرهتا
  

 
 

 متتت  ملليتتتد. 1994 نتتتوفمرب/الثتتام  رتتتةي  1 يف ممديا تتتت يفمدتتق 1994 متتتام يف امليثتتتاق مبوجتتتب يف يتتتت الوصتتتاية جمدتتتس أجنتتل (1) 
 .الثالث اجللء، السااس الفصل، 1995-1993 املدحق، املةجع انظة، امل دومات
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 العامة اجلمعية مع العالقات - أوال

 مالحظة 
يةكتتتتل العستتتتم األيفل مدتتتتى  تدتتتتف جوانتتتتب ال النتتتتة  تتتتني جمدتتتتس  

 12مىل  10يفمت   6مىل  4ال امتة كمتا نظمتهتا املتواا مت   األم  يفاجلم يتة
متتتتتتتتتت   97 يف 96يف  94يف  93( يف 3) 24يف  23يف  20( يف 1) 15يف 

متتتتتتتت  الوظتتتتتتتتام التتتتتتتتداخدي املؤنتتتتتتتتت  61يف  60يف  (2)40امليثتتتتتتتتاق، يفاملتتتتتتتتواا 
متت  الوظتتام األساستتي  14يف  12مىل  10يفمتت   8يف  4لدمجدتتس، يفاملتتواا 

  حملكمة ال دل الديفلية.
 العستتم يفيتوتتايفل. فةميتتة أنستتام مثانيتتة مىل العستتم ذتت ا يفيوعستتم 
 غتتتت  األمتتتت  جمدتتتتس ألمعتتتتاء ال امتتتتة جلم يتتتتةا انتدتتتتابَ  ألتتتتف الفةمتتتتي
 الفةميتتتال العستتتمال يفيتوتتتايفل. امليثتتتاق متتت  23 لدمتتتااة يففعتتتاً ، التتتدائمني

 مىل 10 مت  املتواا مبوجتب يفسد اهتا ال امة اجلم ية يفظائف يفجيم ابء
 ال امتة اجلم يتة اارستة مدتى خاصتة  صفة الرتكيل مع، امليثاق م  12

 يفيتوتتتايفل. األمتتت  جمدتتتس مىل اتالتوصتتتي  تعتتتدمي يت دتتتق فيمتتتا يفستتتد اهتا
 ن تل نتةاراً  اجملدس فيها يتد  أل  ب اليت احلا ت اال الفةمي العسم

 يفاملتتاا ني 6 مىل 4 متت  املتواا مبوجتتب، نةارذتتا ال امتة اجلم يتتة  تدت  أل
مثتتل احلتتا ت املت دعتتة  ع تتول أمعتتاء جتتدا يف ، امليثتتاق متت  97 يف 93

ليتني. يفيستتتتتت ةت العستتتتتم املوظمتتتتتة أيف   يتتتتتني نعتتتتتاة يف احملكمتتتتتتني التتتتتديف 
الفةمي ذاء املمارسات املت دعة ابنتداب أمعاء حمكمة ال دل الديفليتة، 
التتتت ي يت دتتتتب متتتت  اجملدتتتتس يفاجلم يتتتتة ال امتتتتة اختتتتتاذ مجتتتتةاءات متلاموتتتتة. 
يفيتوايفل العسم الفةمي يفايف التعارية السووية يفالتعارية اخلاصتة املعدمتة مت  

. ( مت  امليثتاق3) 24يف  15 اجملدس مىل اجلم ية ال امتة، يففعتا لدمتاا ني
 التيت الفةميتة األجهتلة متع اجملدتس مالنتات زاي الفةمتي العسم يفيوانأ
 ختتتتتتالل اجملدتتتتتتس ممتتتتتتل يف ايفرا أات يفالتتتتتتيت ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة أنرتتتتتتاهتا
 اارستتات مىل حتتاء الفةمتتي العستتم يفيت تتةق. 2017 يف 2016 متتامي
 .ال امة اجلم ية مع مالنا ت يف  ؤثة اليت األخةى اجملدس

 
__________ 

، الثتام اجلتلء يف أيعتا املؤنت خديالدا الوظام م  40 املااة  وايفل  ةي (2) 
 . “يفالتصويت العةارات اختاذ”، الثام  العسم

انتخاب اجلمعيوة العاموة األعضواء غوري الودائمني يف  - ألف
 جملس األمن

 23املااة  
 متتت  معتتتوا مرتتتة مخستتتة متتت  األمتتت  جمدتتتس يتتتتالف - 1 

 اجلمهتتورايت يفاحتتتاا، يففةنستتا، الصتتني مجهوريتتة يف كتتول. املتحتتدة األمتتم
 يفأيةلوتتتتدا ال ظمتتتتى لربي انيتتتتا املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتة، الستتتتوفيا ية ا شتتترتاكية
 يف وتدتب. فيتت اائمتني أمعتاء األمةيكيتة املتحتدة ايتيفالو ، الرمالية
 أمعتاء ليكونوا املتحدة األمم م  آخةي  أمعاء مرةة ال امة اجلم ية

 شتيء كتل يفن تل خاص  وجت ذلك يف يفيةامى. اجملدس يف اائمني غ 
 يفيف التتتتديفيل يفاألمتتتت  الستتتدم حفتتتتظ يف املتحتتتتدة األمتتتم أمعتتتتاء مستتتا ة
 .ال اال اجلغةايف التوزيع أيعاً  يةامى كما،  األخةى اهليئة معاصد

 ملتتدة التتدائمني غتت  األمتت  جمدتتس أمعتتاء يُوتدتتب  - 2 
 زاياة   تتد التتدائمني غتت  لامعتتاء انتدتتاب أيفل يف أنتتت مدتتى، ستتوتني
 مرتتتة مخستتتة مىل معتتتواً  مرتتتة أحتتتد متتت  األمتتت  جمدتتتس أمعتتتاء متتتدا
 يفاحتتدة ستتوة ملتتدة اإلضتتافيني األر  تتة األمعتتاء متت  اثوتتال خيتتتار، معتتواً 

 . الفور مدى انتدا ت ممااة  وز   مد ت انتهت ال ي ل عويفا
 . يفاحد موديفب األم  جمدس يف معو لكل يكول - 3 
 يف، ال امتتة اجلم يتتة انتد تتت، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

، األمتت  جمدتتس يف اائمتتني غتت  أمعتتاء مخستتة، الستت  ني ال اايتتة ايفرهتتتا
 جمدتتتس يف اائمتتتني غتتت  أمعتتتاء (3)ةستتتت، يفالستتت  ني احلاايتتتة ايفرهتتتتا يفيف

 األمعتتتاء حمتتتل ليحدتتتوا، امليثتتتاق متتت  23 لدمتتتااة يففعتتتا يفذلتتتك، األمتتت 
 ايستتمرب/األيفل كتتانول 31 يف معتتويتهم متتدة ستتتوتهي كانتتت التت ي 

 .(1 اجلديفل )انظة 2017 ايسمرب/األيفل كانول 31 يف 2016
__________ 

 التصتتتتتتويت متتتتتت  جتتتتتتو ت مختتتتتتس   تتتتتتد، 2016 متتتتتتام انتدتتتتتتاابت أثوتتتتتتاء (3) 
 لدفتترتة ال عتتوية متتدة  عستتيم مدتتى يفذولوتتدا مي اليتتا ا فعتتت، احلاستتم غتت 

 ستتُتددي أهنتتا مي اليتتا أمدوتتت، العتتةار ذلتتك متتع يفارتتيا. 2017-2018
 /حليتةال 2 يف، مث يفمت ، 2017 ايسمرب/األيفل كانول 31 يف ذامع د
 لامعتتتتتتاء انتداهبتتتتتتا مىل مضتتتتتتافة، ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة فتتتتتت ل، 2017 يونيتتتتتتت

 )انظتتتتة ستتتتوتال متتتتدهتا التتتتيت ال اايتتتتة الو يتتتتة لفتتتترتة التتتتدائمني غتتتت  اخلمستتتتة
 لرتتغل يفاحتتدة ستتوة لفتترتة كتت لك ذولوتتدا ابنتدتتاب نامتتت، (1 اجلتتديفل
 مي اليتتا أخدتتتت التت ي أختتةى يفايفل الغة يتتة يفريفابأ لتتديفل املدصتت  املع تتد

  . 2017 مام هناية يف



2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    
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  1اجلديفل 

 انتخاب اجلمعية العامة لألعضاء غري الدائمني يف جملس األمن

 ال عوية لفرتة املوتد ول األمعاء ا نتداب يفاتريت ال امة اجلدسة ال امة اجلم ية معةر ال عوية فرتة
 108 يف 106 70/403 2017-2018    

 2016 يونيت/حليةال 30 يف 28
 العوميتتتتتتتتات( املت تتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتة يف وليفيتتتتتتتتا يفمي اليتتتتتتتا مثيو يتتتتتتتا
 يفكازاخستال يفالسويد

2018-2019 71/422 86 
 2017 يونيت/حليةال 2

 ا ستتتتوائية يفغيويتتتا يف تتت يف يف ولوتتتدا يفاحتتتدة( ستتتوة )لفتتترتة ذولوتتتدا
 سوتني( )لفرتة يفالكويت ايفوار يفكوت

  
عيوووة العاموووة إىل جملوووس التوصووويات املقدموووة مووون اجلم - ابء

 من امليثاق 11و  10األمن مبوجب املادتني 
 

 10 املااة 
 يف يتتتتدخل أمتتتتة أيف مستتتتالة أيتتتتة  وتتتتانأ أل ال امتتتتة لدجم يتتتتة 

 املوصتتتتوص الفتتتتةيفع متتتت  فتتتتةع  ستتتتد ات يتصتتتتل أيف امليثتتتتاق ذتتتت ا ن تتتتاق
 يف مديتتتتتت نُتتتتت  متتتتتا متتتتتدا متتتتتا يف هلتتتتتا أل كمتتتتتا. يفظائفتتتتتت أيف فيتتتتتت مديهتتتتا
  تةاي مبتا كديهمتا أيف األمت  جمدس أيف اهليئة أمعاء  وصي لأ 12 املااة
 .يفاألمور املسائل  دك يف
 

 11 املااة 
لدجم ية ال امة أل  وظة يف امل ااأل ال امة لدت ايفل  - 1 

يف حفظ السدم يفاألمت  التديفيل يفيتدخل يف ذلتك امل تااأل املت دعتة  وتلع 
 صتتدا ذتت ي  الستتالح يف وظتتيم التستتديح، كمتتا أل هلتتا أل  عتتدنم  وصتتياهتا
 امل ااأل مىل األمعاء أيف مىل جمدس األم  أيف مىل كديهما.

لدجم يتتتة ال امتتتة أل  وتتتانأ أيتتتة مستتتالة يكتتتول هلتتتا  - 2 
صتتدة حبفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يةف هتتا مليهتتا أي معتتو متت  أمعتتاء 
األمتتتتم املتحتتتتدة يفجمدتتتتس األمتتتت  أيف ايفلتتتتتة ليستتتتت متتتت  أمعتتتتائها يففعتتتتتاً 

فيمتا متدا متا  تو ن مديتت  -، يفهلتا 35 ألحكام الفعةة الثانية م  املتااة
أل  عتتدنم  وصتتياهتا  صتتدا ذتت ي املستتائل لدديفلتتة  -املتتااة الثانيتتة مرتتةة 

يفكتتتتل  التتتتديفل صتتتتاح ة الرتتتتال أيف جملدتتتتس األمتتتت  أيف لكديهمتتتتا م تتتتاً. أيف
مسالة اا  عدم ذكةي يكول م  العةيفري فيها العيام   مل ما، يو غي 

   ن ل حبثها أيف   دي.أل حتيدها اجلم ية ال امة مدى جمدس األم
لدجم ية ال امتة أل  سترتمي نظتة جمدتس األمت  مىل  - 3 

 األحوال اليت جتمل أل   ةن ت السدم يفاألم  الديفيل لدد ة.

  حتتتتتتدن ستتتتتد ات اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة امل ينوتتتتتة يف ذتتتتت ي  - 4 
 املااة م  مموم مدى املااة ال اشةة.

 متتتتتتةال ا اجلم يتتتتتتة نتتتتتتدمت، ا ستتتتتتت ةات نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 جمتتتتال يف لدت تتتتايفل ال امتتتتة امل تتتتااأل  رتتتتال األمتتتت  جمدتتتتس مىل  وصتتتتيات

 التوصتتيات  دتتك متت  ال ديتتد يفكانتتت .التتديفليني يفاألمتت  الستتالم صتتول
 (1) 11 يف 10 املتتتتاا ني مقتتتار يف يفيفظائفتتتت اجملدتتتتس  ستتتد ات  ت دتتتق
 نتتتتةارات متتتت  الصتتتتدة ذات األحكتتتتام 2 اجلتتتتديفل يف يف تتتتةا .امليثتتتتاق متتتت 

 ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة اخت  تتتتتتت نتتتتتتةار يفيف .ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة
 األمعتتتتاء التتتتديفل أنتتتتةت، “ال امتتتتة اجلم يتتتتة أممتتتتال  ورتتتتيط” امل وتتتتول

 الوحتتتتتو مدتتتتتى، يفستتتتتد تها ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة ايفر جديتتتتتد متتتتت  يفأكتتتتتدت
متتتتت  امليثتتتتتاق، يف  عتتتتتدمي  وصتتتتتيات مىل  10 املتتتتتااة يف مديتتتتتت املوصتتتتتوص

م تتا،  رتتتال  مىل جمدتتس األمتت  أيف مليهمتتا األمعتتاء يف األمتتم املتحتتدة أيف
أي نعااي أيف مستائل  وتدرل يف ن تاق امليثتاق، ابستتثواء متا نصتت مديتت 

يفأمتتتاات  كيتتتد ايفر اجلم يتتتة ال امتتتة يفستتتد تها، يف  ،(4)تموتتت 12املتتتااة 
جما ت موها املسائل املت دعة ابلسالم يفاألم  الديفليني، يففعا لدمتواا مت  

ل جمدتتتتتس متتتتت  امليثتتتتتاق، يفاضتتتتت ة يف امت ارذتتتتتا أ 35 يفاملتتتتتااة 14مىل  10
األمتتت   عتتتع مدتتتى ما عتتتت املستتتؤيفلية الةئيسيتتتتة متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  

 .(5)الديفليني
 اجلم يتتتة نتتتدمت، امليثتتتاق متتت  (2) 11 ابملتتتااة يت دتتتق يففيمتتتا 

  صتول متصتدة حمتداة مبستائل  ت دتق األمت  جمدتس مىل  وصيات ال امة
  رتتال مجتتةاءات اختتتاذ اجملدتتس مىل   دتتب أيف التتديفليني يفاألمتت  الستتالم
 التتتتتيت  وصتتتتتياهتا يف، اجملدتتتتتسَ  ال امتتتتتة اجلم يتتتتتةُ  يفامتتتتتت .املستتتتتائل  دتتتتتك
، اجملدتس أممتال جتديفل يف ابلف ل املدرجة ال ووا مىل مشارة يف جاءت

__________ 

، الدي اجتتتتتتتة متتتتتتت  السااستتتتتتتة الفعتتتتتتتةة، 70/305 ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة نتتتتتتتةارا (4) 
 .لدي اجةا م  السا  ة الفعةة، 71/323 يف

 .العةاري  كال م  6 الفعةة، نفست املةجع (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/A/RES/71/323


العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى -اجلزء الرابع   
 

 

18-12959 254 

 

 املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة   ليتتل موهتتا أمتتور جبمدتتة العيتتام مىل
، الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتتداة
 يف احلالتتتتتة محالتتتتتة ممكانيتتتتتة يف الوظتتتتة موهتتتتتا  ُستتتتتُ ل، املستتتتتاءلة يفضتتتتمال

، الديفليتتتتتة اجلوائيتتتتتة احملكمتتتتتة مىل الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي وريتتتتتةمجه
  تتتدا   ابختتتتاذ التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول متتت  مستتتؤيفليتت يفاارستتتة
 اجلتتديفل يف يف تتةا .الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف األزمتتة مل اجلتتة مضتتافية

 .ال امة اجلم ية نةارات م  الصدة ذات األحكام 3
 حتا ت أي مىل األمت  جمدس انت اي امةال  اجلم ية  دفت يفمل 

 .(6)امليثاق م  (3) 11 املااة ن اق ضم   دخل
 الفتترتة ختتالل اجملدتتس يف جتتةت التتيت ابملتتدايف ت يت دتتق يففيمتتا 

 ستتتياق يف يفاحتتتدة متتتةة 10 املتتتااة مىل صتتتةاحة ُأشتتت ، ا ستتتت ةات نيتتتد
 يف امل عتواة 7758 اجلدستة يفيف .الرتامل التدمار أستدحة انترار مدم
 الستتتتتتتالم مل” كوستتتتتتتتاريكا اثتتتتتتتل نتتتتتتتال، 2016 أغستتتتتتت س/بآ 23

 متتتت ، جلئيتتتاً ، حتعيعهمتتتا ميكتتت  مامليتتتتة مامتتتة موف تتتة  وصتتتفهما يفاألمتتت 
__________ 

 انظتة، األم  جمدس مىل األخةى اإلحا ت م  م دومات مدى لالقالع (6) 
 جمدتس مىل احلتا ت أيف املوازمتات محالتة  رال األيفل العسم، الةا ع اجللء
 . األم 

 (7)“26 يف 10 املاااتل سيما يف ، املتحدة األمم ميثاق احرتام خالل
 استتاليب صتتدة يف، يفاحتتدة متتةة امليثتتاق متت  (2) 11 املتتااة مىل يفُأشتت 
 (1) الفعتتتةات مىل صتتتةجة مشتتتارات يأ  تتتةا مل أنتتتت  يتتتد، اجملدتتتس ممتتتل

 امل عتتتواة 7740 اجملدتتتس جدستتتة يفيف .11 املتتتااة متتت  (4) أيف (3) أيف
، اإلستتتتالمية ميتتتتةال مجهوريتتتتة اثتتتتل شتتتتدا، 2016 يوليتتتتت/اتتتتوز 19 يف

 ذختت  أل اجملدتتس مدتتى” أنتتت مدتتى، ا فيتتاز متتدم حةكتتة ابستتم متكدمتتا
  صتتول تصتتدةامل املستتائل  رتتال ال امتتة اجلم يتتة  وصتتيات ا مت تتار   تتني

 (8)“امليثتاق مت  11 املتااة مت  2 لدفعتةة يففعاً  الديفليني يفاألم  السالم
 خالل مةات أر ع مام  وجت 11 املااة مىل ُأش ، ذلك مىل يفابإلضافة
 يف رتتتال، (9)التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول  رتتتال اجملدتتتس متتتدايف ت
 يف مبتتا، األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة يف رتتال ،(10)اجملدتتس ممتتل أستتاليب
 اإلشتتارات ذتت ي متت  أي  ُث تتة مل، ذلتتك يفمتتع .(11)فدستت ني نعتتية ذلتتك

  .استورية موانرات
__________ 

 (7) S/PV.7758، 86 الصفحة . 
 (8) S/PV.7740 ،26 الصفحة . 
 (9) S/PV.7621 ،اجللائة( 74 يفالصفحة )شيدي(  46 الصفحة( . 
 (10) S/PV.7740 ،منديفنيسيا( 46 الصفحة( . 
 (11) S/PV.7929 ،كوستاريكا( 70 يف 69 الصفحتال( . 

 
 2 اجلديفل

 ئ العامة للتعاون يف جمال صون السالم واألمن الدولينيالتوصيات املقدمة إىل جملس األمن يف قرارات اجلمعية العامة بشأن املباد
 ال امتتتتة اجلم يتتتتة نتتتتةار

 أحكام العةار يفاترخيت
 فيها املستدامة والتنمية الدائم السالم وحتقيق أفريقيا يف النزا  أسباب عن العام األمني تقرير يف الواردة التوصيات تنفيذ  
70/292 
 يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتتتتتتتتتوز 7

2016 

  عت دع هبتا األمتم   رتف ابلتحدايت يفاملداقة املتوامية اجلديدة التيت  واجتت ممديتات حفتظ الستالم يفال  ثتات السياستية التيت
املتحتتدة، يفحتتتيط مدمتتا يف ذتت ا الصتتدا  تعةيتتة الفةيتتق املستتتعل الةفيتتع املستتتوى امل تت    مديتتات الستتالم يف تعةيتتة األمتتني ال تتام 

، “مستع ل ممديات األمم املتحدة لدسالم:  وفي   وصيات الفةيق املستتعل الةفيتع املستتوى امل ت    مديتات الستالم”امل وول 
ات اليت أيدهتا الديفل األمعاء يف  عةية الدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم، يف  سيما فيمتا يت دتق يفك لك ابلتوصي

ابلوناية، يفالوستاقة، يف  ليتل الرتةاكات ال امليتة يفاإلنديميتة، مبتا يف ذلتك  تني األمتم املتحتدة يفا حتتاا األفةيعتي، يف رتجع جمدتس 
ظمات اإلنديمية امل وية، يفخاصة ا حتاا األفةيعي، يف  سيما يف حال ا نتعال األم  مدى الترايفر، حسب ا نتعاء، مع املو

 (10م  ممدية منديمية حلفظ السالم مىل ممدية حفظ سالم ات  ة لامم املتحدة )الفعةة 
 اإلرهاب مكافحة سياق يف األساسية واحلرايت اإلنسان حقوق محاية
72/180 
 /األيفل كانول 19

 2017 ايسمرب

 األمتتم نظتتام يف مديهتتا املوصتتوص اإلجتتةاءات يف حيفالوضتتو  اإلنصتتاف متت  مليتتد  تتوخي مدتتى ال متتل مواصتتدة  عتتةيفرة  ستتدنم
 لتتدمم  تت هلا األمت  جمدتتس يواصتل التتيت ابجلهتتوا يف ةحتب، يفشتتفافيتها كفاءهتتا لت ليتتل ابإلرذتتاب املتصتدة لدجتتلاءات املتحتدة

 الوظام ل لك خيعع م  مجيع أمساء است ةات يفمواصدة املظامل أمني ملكتب امل لز الديفر امم موها  وسائل األذداف ذ ي
 (14 )الفعةة اإلرذاب مكافحة يف اجللاءات ذ ي أ ية مدى الترديد مع، ذلك مدى اجملدس يف رجع يفكيا ت أفةاا م 

https://undocs.org/ar/S/PV.7758
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/A/RES/70/292
https://undocs.org/ar/A/RES/72/180
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 ال امتتتتة اجلم يتتتتة نتتتتةار
 أحكام العةار يفاترخيت

، هبتم املووقتة الو ايت ضم ، اإلرذاب مكافحة لدجوة التوفي ية يفاملديةية، اإلرذاب مكافحة يفجلوة، األم  جمدس  رجع   
 يفمحايتتتة لت ليتتل الواجتتب ا مت تتار ميتتتالء متتع، امل ويتتة اإلنستتال حعتتتوق ذيئتتات متتع يفاحلتتوار يفالت تتتايفل الصتتالت  وقيتتد مدتتى

 (22 )الفعةة اإلرذاب مكافحة  رال اجلاري ممدها يف العانول يفسيااة اإلنسال حعوق
 الدولية اجلنائية احملكمة تقرير
72/3 
 /األيفل  رةي  30

 2017 أكتو ة

  تتني التحتتايفر  تتلاياة الصتتدا ذتت ا يف يف ةحتتب، الديفليتتة اجلوائيتتة يفاحملكمتتة املتحتتدة األمتتم  تتني احلتتوار مواصتتدة مدتتى  رتتجع
 أستتتاليب يف رتتتال يفال دالتتتة الستتتالم  رتتال مفتوحتتتة موانرتتتات معتتتد ذلتتتك يف مبتتا، األشتتتكال م رتتت يفاحملكمتتتة األمتتت  جمدتتس
 (20 )الفعةة احملكمة ايفر مدى خاص  ركل  ةكل ال مل

  
  3 اجلديفل

 التوصيات املقدمة إىل جملس األمن يف قرارات اجلمعية العامة بشأن مسائل حمددة متصلة بصون السالم واألمن الدوليني
 أحكام العةار يفاترخيت ال امة ةاجلم ي نةار
 أفريقيا وسط يف األمن مبسائل املعنية الدائمة االستشارية املتحدة األمم جلنة أنشطة اإلقليمي: الصعيد على الثقة بناء تدابري  
72/63 
 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 4

2017 

 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يف يتتتتة   ليتتتتل ستتتت ل استكرتتتتاف األمتتتت  جمدتتتتس مىل   دتتتتب
 أفةيعيتا مجهوريتة يف التدفاع يفنوات الداخدي األم  نوات يف  ليل امم أجل م  الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار
 جهتوا م     لت فيما، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ال سكةي لدتدريب األيفريفيب ا حتاا   ثة مع ابلتوسيق، الوس ى

 لدمعايفمتتتة التتتةب جلتتتيأ التصتتتدى ستتتياق يف، موتتتت الرتتتةنية املو عتتتة يرتتتمل مبتتتا، ال دتتتد يف ا ستتتتعةار حتعيتتتق أجتتتل متتت 
 (20 )الفعةة األخةى املسدحة يفاجلمامات

 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف اإلنسان حقوق حالة
71/202 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 19

 2016 ايسمرب

 اإلجتتتةاءات يفاختتتتاذ الصتتتدة ذات يف وصتتتياهتا التحعيتتتق جلوتتتة استتتتوتاجات يف نظتتتةي مواصتتتدة مدتتتى األمتتت  جمدتتتس  رتتتجع
 الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة محالتتتتة ممكانيتتتتة يف الوظتتتتة ختتتتالل متتتت  ذلتتتتك يف مبتتتتا، املستتتتاءلة لكفالتتتتة املواستتتت ة

 متت  كتتل استتهداف يف الف اليتتة لعتتمال اجلتلاءات   تتوية مواصتدة يف يفالوظتتة الديفليتتة اجلوائيتة كمتتةاحمل مىل الدميعةاقيتة
 رمبتتتا مهنتتتا الدجوتتتة موهتتا نالتتتت التتتيت اإلنستتال حعتتتوق انتهاكتتتات متتت  املستتؤيفلية متتت  األيففتتتة العستتط يتحمتتتل أنتتتت ي تتديف

 (9 )الفعةة اإلنسانية ضد جةائم  ركل
 ستجل ذلتك يف مبتا، الدميعةاقيتة الر  ية كوراي مجهورية يف احلالة انرةمو يواصل أل مدى األم  جمدس أيعا  رجع 

 (10 )الفعةة العةار ذ ا يف املثارة اخل  ة الرواغل ضوء يف، اإلنسال حعوق جمال يف ال دد
 12 يف 11 الفعةاتل، 72/188 ال امة اجلم ية نةار أيعا انظة 
 السورية العربية اجلمهورية يف اإلنسان حقوق حالة
71/203 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 19

 2016 ايسمرب

 انتهاكتتات أيف اإلنستتام التتديفيل لدعتتانول انتهاكتتات ار كتتاب متت  املستتؤيفلني مجيتتع مخعتتاع كفالتتة ضتتةيفرة مدتتى  رتتدا
 يفنليهتتتتة مواستتتت ة  كتتتتول اجلوائيتتتتة لد دالتتتتة آليتتتتات قةيتتتتق متتتت  لدمستتتتاءلة اإلنستتتتال حعتتتتوق نتتتتانول جمتتتتال يف يفعتتتتايفزات
 ذتتت ا حتعيتتتق صتتتوب ممديتتتة خ تتتوات اختتتتاذ مواصتتتدة ضتتتةيفرة يف ؤكتتتد، التكامتتتل مل تتتدأ يففعتتتا، ايفليتتتة أيف حمديتتتة، يفمستتتتعدة
 املهتم التديفر مىل مرت ةً ، املستاءلة لعتمال املالئمتة اإلجتةاءات اختتاذ مدتى األم  جمدس الس ب هل ا يف رجع، اهلدف
  (42 )الفعةة الصدا ذ ا يف الديفلية اجلوائية احملكمة  ؤايت أل ميك  ال ي

 34، الفعةة 72/191انظة أيعا نةار اجلم ية ال امة 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/3
https://undocs.org/ar/A/RES/72/63
https://undocs.org/ar/A/RES/71/202
https://undocs.org/ar/A/RES/72/188
https://undocs.org/ar/A/RES/71/203
https://undocs.org/ar/A/RES/72/191
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 أحكام العةار يفاترخيت ال امة ةاجلم ي نةار
 السورية العربية اجلمهورية يف احلالة  
71/130 
 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 9

2016 

 مل اجلتتة مضتتافية  تتدا   ابختتتاذ التتديفليني يفاألمتت  الستتدم صتتول متت  مستتؤيفليتت رستتةاا مواصتتدة مدتتى األمتت  جمدتتس حتتتث
 ميثتاق مت  11 املتااة الصدا ذ ا يف يف ؤكد، املاسايفية اإلنسانية األزمة يفخباصة، السورية ال ة ية اجلمهورية يف األزمة
 (10 )الفعةة املتحدة األمم

  
 من امليثاق 12املمارسة املتعلقة ابملادة  - جيم

 12 املااة 
مودما ي اشتة جمدتس األمت ،  صتدا نتلاع أيف مونتف  - 1 

متا، الوظتائف التتيت رمستت يف امليثتتاق، فدتيس لدجم يتتة ال امتة أل  عتتدنم 
أيتتتة  وصتتتية يف شتتتال ذتتت ا الوتتتلاع أيف املونتتتف م ن مذا قدتتتب ذلتتتك موهتتتا 

 جمدس األم .
 - األمتتتتتت  جمدتتتتتتس مبوافعتتتتتتة - ال تتتتتتام األمتتتتتتني خي تتتتتتة - 2 
 املتصتتدة املستتائل  كتتل ان عااذتتا يفارأا متت  ايفر كتتل يف ال امتتة اجلم يتتة
 كت لك،  األمت  جمدس نظة حمل  كول اليت الديفيل يفاألم  السدم حبفظ

 يف ال امتتة اجلم يتتة  كتت  مل مذا املتحتتدة األمتتم أمعتتاء خي تتة أيف خي ةذتتا
 مبجتةا يفذلتك املسائل  دك نظة م  األم  جمدس  فةاغ، ان عااذا ايفر

 .موها انتهائت
 12 ابملااة املت دعة اجملدس اارسة جيم الفةمي العسم يتوايفل 

 ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة ستتتتتتتد ة متتتتتتت  (1) 12 املتتتتتتتااة يفحتتتتتتتتد. امليثتتتتتتتاق متتتتتتت 
 يفظائفتتتت األمتتت  جمدتتتس مزائهمتتتا ميتتتارس حالتتتة أيف نتتتلاع اي يت دتتتق فيمتتتا

  .امليثاق مبوجب
 مىل مشتتتتتتتتارة أي  تتتتتتتتةا مل، ا ستتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة يفختتتتتتتتالل 

 اجلم يتتتتتة مىل اجملدتتتتتس ي دتتتتتب يفمل، اجملدتتتتتس نتتتتتةارات يف (1) 12 املتتتتتااة
 اجلم يتة أل  يد. م يوة حالة أيف نلاع أي  رال  وصية  عدم أل ال امة
 حلعتتتتتتوق الستتتتتتامي يفاملفتتتتتتوت ال تتتتتتام األمتتتتتتني أل  حظتتتتتتت مذ، ال امتتتتتتة
 اجلمهورية يف الوضع محالة مدى مةاراً  األم  جمدسَ  شج ا ند اإلنسال
 اآلليتتتتتة منرتتتتتاء نتتتتتةرت، الديفليتتتتتة وائيتتتتتةاجل احملكمتتتتتة مىل الستتتتتورية ال ة يتتتتتة
 الععتتتائية يفاملالحعتتتة التحعيتتتق يف لدمستتتامدة املستتتتعدة احملايتتتدة الديفليتتتة

 العتانول  صتويف يففتق خ ورة األشد اجلةائم م  املسؤيفلني لاشداص
. 2011 متارس/آذار مو  السورية ال ة ية اجلمهورية يف املة ك ة الديفيل
 املتحتتدة األمتم مشتةاف حتتتت ليتةاآل ذت ي منرتتاء ال امتة اجلم يتة يفنتةرت
 امل ويتتتتة املستتتتتعدة الديفليتتتتة التحعيتتتتق جلوتتتتة متتتتع يفثيتتتتق فتتتتو مدتتتتى لدت تتتتايفل

 العتتانول انتهاكتتات مدتتى األالتتة مجتتع  ُغيتتة الستتورية ال ة يتتة ابجلمهوريتتة

  دتتك يف وحيتتد اإلنستتال حعتتوق يفعتتايفزات يفانتهاكتتات اإلنستتام التتديفيل
 يف املعتتتي يف ستتتةيع لتيستتت  مدفتتتات يفممتتتداا يفحتديدهتتتا يفحفظهتتتا األالتتتة

 .(12)يفمستعدة ماالة جوائية مجةاءات
 ثتتتتتتتتالل ذوتتتتتتتتاك كتتتتتتتتال،  2017 يف 2016 متتتتتتتتامي يفختتتتتتتتالل 
 اجلدستتتتتتة يفيف. اجملدتتتتتتس جدستتتتتتات يف 12 املتتتتتتااة مىل صتتتتتتةجة مشتتتتتتارات
 ال وتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتار يف 2016 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتت اط 15 يف امل عتتتتتتتتتتواة 7621
 أل مىل شتتيدي اثتتل أشتتار، “التتديفليني يفاألمتت  الستتالم صتتول” امل وتتول
 امليثتاق مت  12 يف 11 لدماا ني يففعا” يفنائية ندرات ال امة لدجم ية
 اجلدستتتتة يفيف. (13)“لد  ثتتتتات املدتدفتتتتة يفال ةائتتتتق ال تتتتام األمتتتتني يفممتتتتل
 ال وتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتار يف 2017 أ ةيتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتال 20 يف امل عتتتتتتتتتتواة 7929
، “فدستتت ني نعتتتية ذلتتتك يف مبتتتا، األيفستتتط الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول
 يت دتتتتق فيمتتتا اجملدتتتس اختتتت ذا التتتتيت جتتتةاءاتاإل كوستتتتاريكا اثتتتل امتتتترب
 األمعتاء التديفل يفحث كافية غ  السورية ال ة ية اجلمهورية يف ابحلالة
 املوصتتتوص اايفارذتتتا يفا ضتتت الع املستتتؤيفلية متتت  نصتتتي ها حتمتتتل” مدتتى

 األمتتتتتتتتتتتتم ميثتتتتتتتتتتتتاق متتتتتتتتتتتت  14 يف 12 يف 11 املتتتتتتتتتتتتواا مبوجتتتتتتتتتتتتب مديهتتتتتتتتتتتتا
 /الثتتتتام   رتتتتةي 21 يف امل عتتتتواة 8111 اجلدستتتتة يفيف .(14)“املتحتتتتدة
صتتتتتتتتول الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتت  ”يف مقتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتول  2017نتتتتتتتتوفمرب 
، فتت ل اثتتل مجهوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة، متكدمتتا ابستتم حةكتتة “التتديفليني

متتتدم ا فيتتتاز، يفيف ستتتياق متتتدى مالءمتتتة نظتتتة اجملدتتتس يف مستتتائل مثتتتل 
مكافحتتتتتتتة ا عتتتتتتتتار ابألشتتتتتتتتداص، أكتتتتتتتتد جمتتتتتتتتداا ايفر اجلم يتتتتتتتتة ال امتتتتتتتتة 

ذلتتتك يف املستتتائل املتصتتتدة ابلستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني،  يفستتتد تها، مبتتتا يف
ابمت ارذتتتتتتتا اجلهتتتتتتتاز الةئيستتتتتتتي التتتتتتتتدايفيل يفامل يتتتتتتتاري يفالتمثيدتتتتتتتي يف األمتتتتتتتم 

 .(15)“م  ميثاق األمم املتحدة 12ااشيا مع أحكام املااة ”املتحدة، 
__________ 

 . 4 يفالفعةة الدي اجة م  التاس ة الفعةة، 71/248 ال امة اجلم ية نةار (12) 
 (13) S/PV.7621 ،46 الصفحة . 
 (14) S/PV.7929 ،70 الصفحة . 
 (15) S/PV.8111 ،35 الصفحة  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/130
https://undocs.org/ar/A/RES/71/248
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.8111
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 اجلم يتتتتتةَ  ال تتتتتام األمتتتتتني خي تتتتتة ال (2) 12 املتتتتتااة يف ععتتتتتي 
 حمتل ذتي التيت التديفليني يفاألمت  الستالم  صتول املتصتدة ابملستائل ال امة
  .فيها الوظة م  اجملدس فةغ اليت أيف األم  جمدس نظة

، األحكتتتتتام لتدتتتتتك يفيففعتتتتتا، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
  صتتتول املتصتتتدة ابملستتتائل ال امتتتة اجلم يتتتة مخ تتتار ال تتتام األمتتتني يفاصتتتل
 فتتتةغ التتتيت أيف اجملدتتتس نظتتتة حمتتتل كانتتتت التتتيت التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم
 مىل  ستتتتتتود اإلخ تتتتتارات ذتتتتت ي يفكانتتتتتت .(16)فيهتتتتتا الوظتتتتتة متتتتت  اجملدتتتتتس
 التتيت املةحدتتة يفمتت  اجملدتس مدتتى امل ةيفضتتة املستائل متت  املتتوجلة ال يتا ت
تتتتم  يتتتتا ت يفذتتتتي، املستتتتائل  دتتتتك يف الوظتتتتة  دغهتتتتا  مدتتتتى أستتتت وميا  ُ مَّ

 املؤنتتتتتتتت لتتتتتتتداخديا الوظتتتتتتتام متتتتتتت  11 لدمتتتتتتتااة يففعتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس أمعتتتتتتتاء
 املتتااة  عتعتتيها التتيت، اجملدتتس موافعتتة مدتتى احلصتتول يفمت .(17)لدمجدتتس

 .اجملدتس أمعاء مدى اإلخ ارات مراريع   ميم قةيق م ، (2) 12
 يف مايذتتا  دعيهتا   تد رمسيتتا اإلخ تارات هبت ي ال امتتة اجلم يتة يفأحاقتت

 .(18)ايفراهتا م  ايفرة كل
 
املمارسة املتعلقة أبحكام امليثاق املتصلة بتوصيات  - دال

 جملس األمن إىل اجلمعية العامة 
 امليثاق   م  4 املااة 
ال عتتتتوية يف األمتتتتم املتحتتتتدة م احتتتتة جلميتتتتع التتتتديفل  - 1 

األختةى احمل تتة لدستتالم، يفالتتيت  ختت  نفستتها اب لتلامتتات التتيت يتعتتموها 
ذتت ا امليثتتاق، يفالتتيت  تتةى اهليئتتة أهنتتا نتتاارة مدتتى  وفيتت  ذتت ي ا لتلامتتات 

 يفراغ ة فيت.
ن تتتول أيتتتة ايفلتتتة متتت  ذتتت ي التتتديفل يف معتتتوية األمتتتم  - 2 

 اجلم ية ال امة  واءً مدى  وصية جمدس األم . املتحدة يتم  عةار م 
 

 امليثاق   م  5 املااة 
 األمت  جمدتس اختت  معو أي  ونف أل ال امة لدجم ية  وز 

 ال عتتوية حعتتوق م اشتتةة متت ، العمتتع أيف املوتتع أممتتال متت  ممتتالً  ن  َدتتت
__________ 

 (16) A/71/300 يف A/72/300 . 

 املستتتائل”، ابء، الثتتتام العستتتم، الثتتتام اجلتتتلء انظتتتة، امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (17) 
 . (“11 يف 10 )املاااتل األم  جمدس مدى امل ةيفضة

 ايستتمرب/األيفل لكتتانو  31 يفحتتم 71/554 ال امتتة اجلم يتتة معتتةر انظتتة (18) 
 ال تام األمتني مت  الوارا ابإلخ ار مدما ال امة اجلم ية  تد  مل، 2017
  (A/72/300) 2017 س تمرب/أيدول 1 املؤر ، (2) 12 املااة مبوجب

 األمت  يفجملدتس، األمت  جمدتس   وصتية مدتى  واءً  ذلك يفيكول، يفملاايذا
 .يفامللااي احلعوق  دك م اشةة ل عوا هل ا يةا أل

 امليثاق   م  6 املااة 
 م تااأل انتهتاك يف املتحتدة األمتم أمعتاء م  معو أم   مذا 
  وصتتتية مدتتتى  وتتتاءً  اهليئتتتة متت   فصتتتدت أل ال امتتتة لدجم يتتتة جتتتاز امليثتتاق
 .األم  جمدس

 
 امليثاق   م  93 املااة م  2 الفعةة 
 الوظتتام مىل  وعتتم أل املتحتتدة األمتتم متت  ليستتت لديفلتتة  تتوز 
 لكتل ال امتة اجلم يتة حتتداذا  رتةيفط الديفليتة ال تدل حملكمة األساسي

 .األم  جمدس  وصية مدى  واء حالة
 

 امليثاق   م  97 املااة 
 م  اهليئة حتتاجهم يفم  ماما أميوا  رمل أمانة لدهيئة يكول 
 جمدتتس  وصتية مدتى  وتاء ال تام األمتتني ال امتة اجلم يتة يف  تني .املتوظفني
 .اهليئة يف األكرب اإلااري املوظف ذو ال ام يفاألمني .األم 

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  60 املااة 
 قدتتتتتب صتتتتتاح ة الديفلتتتتتة كانتتتتتت مذا متتتتتا األمتتتتت  جمدتتتتتس يعتتتتتةر 
 الوفتتتتتاء مدتتتتتى يفنتتتتتاارة لدستتتتتدم حم تتتتتة ايفلتتتتتة،  عتتتتتديةي يف، ذتتتتتي ال عتتتتتوية

 متتا مث يفمتت ، ذلتتك يف يفراغ تتة امليثتتاق يف مديهتتا املوصتتوص اب لتلامتتات
 .ال عوية يف ال دب صاح ة الديفلة  ع ول يوصي كال مذا

 يف ال دتتب صتتاح ة الديفلتتة  ع تتول األمتت  جمدتتس أيفصتتى فتت ذا 
 مرتتتفومة ال امتتتة اجلم يتتتة مىل التوصتتتية يةستتتل أل مديتتتت كتتتال،  ال عتتتوية
  .لدموانرة كامل مبحعة

 يف ال دتتب صتتاح ة الديفلتتة  ع تتول األمتت  جمدتتس يتتوص مل يفمذا 
 اجلم يتتتة مىل يعتتتدم أل مديتتتت كتتتال،  قد هتتتا يف لوظتتتةا أجنتتتل أيف ال عتتتوية
  .لدموانرة كامل مبحعة مرفوما خاصا  عةيةا ال امة

  وصتتيتت يف ال امتتة اجلم يتتة نظتتة األمتت  جمدتتس يعتتم  يفلكتتي 
 ان عتاا ن ل  وصيتت األم  جمدس يعدم، ال دب لتدعي التالية ايفرهتا يف

، يومتتا يفمرتتةي  مخستتة متت  يعتتل   مبتتا ال امتتة لدجم يتتة ال اايتتة التتديفرة
 ... استثوائية ايفرة أية ان عاا ن ل أايم أر  ة م  يعل   يفمبا

 اختتتتتاذ مدتتتتى امليثتتتتاق يتتتتو ، املستتتتائل متتتت    تتتتدا يت دتتتتق فيمتتتتا 
 ال يعتعتتتتي يفلكتتتت ، مرتتتترتكة نتتتتةارات ال امتتتتة يفاجلم يتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس
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  ع تول يتصتل فيمتا احلتال ذتو يفذت ا .أيف ً  املسالة يف نةارا اجملدس يتد 
 األمتتتتني يف  يتتتتني (6 يف 5 يف 4 )املتتتتواا فصتتتتدهم أيف يفنفهتتتتم أيف األمعتتتتاء

 األمتم مت  ليست لديفلة مبوج ها  وز اليت يفالرةيفط (97 )املااة ال ام
 الديفليتتتتتتتة ال تتتتتتتدل حملكمتتتتتتتة األساستتتتتتتي الوظتتتتتتتام مىل  وعتتتتتتتم أل املتحتتتتتتتدة
 الديفليتتتة لدمحكمتتتة األساستتي الوظتتتام يفمبوجتتتب .(19)((2) 93 )املتتااة

 مىل ابملةشتتتتتتحني نائمتتتتتتةً  األمتتتتتت  جمدتتتتتتسُ  يعتتتتتتدم، الستتتتتتا عة ليوغوستتتتتتالفيا
  دتتتتك متتتت  احملكمتتتتة نعتتتتاة ال امتتتتة اجلم يتتتتة يف وتدتتتتب ال امتتتتة اجلم يتتتتة
 الديفليتتة للليتتة األساستتي الوظتتام يتتو ، ااثتتل فتتو يفمدتتى .(20)العائمتتة

  وتدتتتتب أل مدتتتتى اجلوتتتتائيتني لدمحكمتتتتتني املت عيتتتتة األممتتتتال لتصتتتتةيف
 .(21)األم  جمدس يهامل يعدمها نائمة م  اآللية نعاة ال امة اجلم ية

 مت دعتتتة مستتتائل أي  ُتثَتتتة مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يففيمتتا .الديفليتة ال تدل حملكمتة األساستتي الوظتام مىل ا نعتمام  رتةيفط

 يف ية  فرتة املت دعة املسائل  رال نةارات اجملدس اخت ، ابحملكمة ت دقي
 )انظتتتتة لدمحكمتتتتة ال تتتتام يفاملتتتتدمي التتتتةئيس يفكتتتت لك التتتتدائمني الععتتتتاة
 للليتتتتتة ال تتتتتام املتتتتتدمي اجملدتتتتتس َمتتتتتنيَّ ، ذلتتتتتك مىل مضتتتتتافة .(4 اجلتتتتتديفل
 أي  تتةا يفمل .اجلوتتائيتني لدمحكمتتتني املت عيتتة األممتتال لتصتتةيف الديفليتتة
  ع تتتتتول يت دتتتتتق فيمتتتتتا نرتتتتتاط أي ذوتتتتتاك يكتتتتت  يفمل 4 املتتتتتااة مىل مشتتتتتارة
 يفاحتتتدة مشتتتارة يفيفرات .ابلتعةيتتتة املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل جتتتدا أمعتتتاء
 ذوتاك يك  مل يفلك ، اجملدس مدايف ت يف 6 لدمااة يفأخةى 5 لدمااة

 الفترتة يفختالل .فصدها أيف األمعاء الديفل م  أي ل عوية ميعاف أي
 مدحتتتوظ  رتتتكل ال امتتتة يفاجلم يتتتة متتت األ جمدتتتس زاا، ا ستتتت ةات نيتتتد

 .أا ي امل ني الوحو مدى، ال ام األمني  ت يني يت دق فيما   ايفهنما
 

 إىل اإلشووووووووووووووووارات: املتحوووووووووووووووودة األمووووووووووووووووم يف العضووووووووووووووووية 
 6 و 4 املادتني

يتتم ن تول أي ايفلتة يف معتتوية األمتم املتحتدة يفميعتاف معتتوية  
ة  وتتاء مدتتى ايفلتتة معتتو أيف فصتتدها متت  املوظمتتة  عتتةار متت  اجلم يتتة ال امتت

__________ 

 األمتت  جمدتتس  عتتدمي مدتتى الديفليتتة ال تتدل حملكمتتة األساستتي الوظتتام يتتو  (19) 
 لديفلتتتة مبوج هتتتا ميكتتت  التتتيت الرتتتةيفط  رتتتال ال امتتتة اجلم يتتتة مىل وصتتتيات 

 أل، املتحتدة األمتم يف معتوا  كتول أل ايفل، األساستي الوظتام يف قتةف
 الوظتتام مدتتى   تتديالت ماختتال يفيف، احملكمتتة أمعتتاء انتدتتاب يف  رتترتك

 . األساسي( الوظام م  69 يف (3) 4 املاااتل ) األساسي
 متتتت  (4) يف (3) يف (2) 13 املتتتتااة يف الععتتتتاة بانتدتتتتا مجتتتتةاءات  تتتتةا (20) 

 . السا عة ليوغوسالفيا الديفلية لدمحكمة األساسي الوظام

 لدعتتتةار 1 املةفتتتق ابمت تتتاري املدحتتتق األساستتتي الوظتتتام متتت  10 املتتتااة انظتتتة (21) 
1966 (2010) . 

متت  امليثتتاق(. يفيففعتتا  6يف  5( يف 2) 4 وصتتية متت  جمدتتس األمتت  )املتتواا 
متتت  الوظتتتام التتتداخدي املؤنتتتت جملدتتتس األمتتت ، يعتتتدم اجملدتتتس  60لدمتتتااة 

 وصيا ت مىل اجلم ية ال امة، يف احلتديفا اللمويتة املعتةرة،  رتال كتل قدتب 
 معوية مرفومة مبحعة كامل لدموانرة اليت أجةاذا هب ا الرال.

 أي  ع تتتول اجملدتتس يتتوص   مل، ا ستتتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 
 ستتتتتتتد ية  وصتتتتتتتيات أي يعتتتتتتتدم يفمل .املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم معتتتتتتتوية يف ايفلتتتتتتتة

، ذلك مىل يفابإلضافة .ال امة اجلم ية مىل خاص  عةية  عدمي  ستدمي
. فصتتدها أيف األمعتتاء التتديفل متت  أي معتتوية  يعتتاف اجملدتتس يتتوص   مل

  رتتتةي  30 يف امل عتتتواة 7821 اجلدستتتة يف، ذلتتتك متتت  التتتةغم يفمدتتتى
 مجهوريتتة/ا نترتتار متتدم” امل وتتول ال وتتد  رتتال 2016 نتتوفمرب /الثتتام
 أي أل مىل فيتتت أشتتار نتتةارا اجملدتتس اختتت ، “الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي
 لدجم يتة  توز، منفتاذايً  أيف يفنائًيا مجةاءً  عاذت  األم جمدس اخت  معو
 ذلتتك يفيكتتول، يفملاايذتتا ال عتتوية حعتتوق م اشتتةة متت   ونفتتت أل ال امتتة
 م اشتتةة ال عتتو هلتت ا يتتةا أل لدمجدتتس يفأل، اجملدتتس  وصتتية مدتتى  وتتاء
 التتتتو ايت اثدتتتتة نالتتتتت، ذاهتتتتتا اجلدستتتتة يفيف. (22)يفاملتتتتلااي احلعتتتتوق  دتتتتك

 املتااة متع يفا ستانا، اجلدستة  دك يف املتد  العةار مبوجب، منت املتحدة
 الرت  ية كوراي مجهورية حعوق  ُ دَّق فةمبا، املتحدة األمم ميثاق م  5

 املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم يف ذوتتتتتتتتتا كديتتتتتتتتتا أيف جلئيتتتتتتتتتا يفامتيازاهتتتتتتتتتتا الدميعةاقيتتتتتتتتتة
 يفمستتمة صتار  انتهتاك يف” احلتايل املستار مدتى الست  يفاصتدت ما مذا

 .(23)“امليثاق مبوجب  لتلاماهتا
 يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 17 يف امل عتتتتتواة 7863 اجلدستتتتتة يفيف 
 ذلتتك يف مبتا، األيفستتط الرتةق يف احلالتة” امل وتتول ال وتد  رتال 2017
 األمت  جمدتس نةار مىل مشارة يف، فدس ني اثل ذكَّة، “فدس ني نعية

  تتتو  التتتيت” امليثتتتاق متتت  6 ابملتتتااة، لمستتتةائي يفمىل (2016) 2334
 م تااأل انتهتاك يف أم وتوا مذا املوظمتة مت  األمعتاء قتةا  توز أنتت مدى

 امل ويتتتتة الدجوتتتة رئتتتيس  ئتتتب امتتتا، نفستتتها اجلدستتتة يفيف. (24)“امليثتتتاق
 كتتواب يفاثتتل لدتصتتةف العا دتتة غت  حلعونتتت الفدستت ي  الرتت ب مبمارستة

 .(25)املوظمة يف عويةال  كامل معواً   صفتها فدس ني ن ول مىل
 

__________ 

 . 19 الفعةة، (2016) 2321 العةار (22) 

 (23) S/PV.7821 ،6 الصفحة . 

 (24) S/PV.7863 ،6 الصفحة . 
 الر ب مبمارسة امل وية الدجوة رئيس ) ئب 40 الصفحة، نفست املةجع (25) 

 . )كواب( 41 يفالصفحة لدتصةف(  العا دة غ  حلعونت الفدس ي 
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 وتعيينه العام األمني اختيار إجراءات 
، مممتتت ال ديتتد متت  التتديفل األمعتتاء رستتائل 2016يف متتام  

موجهتتتتة مىل جمدتتتتس األمتتتت  يفاجلم يتتتتة ال امتتتتة لتستتتتمية مةشتتتتحني ملوصتتتتب 
يفيف  .(26)69/321األمتتتتتتني ال تتتتتتام، ارتتتتتتيا متتتتتتع نتتتتتتةار اجلم يتتتتتتة ال امتتتتتتة 

 70/305 يتتتة ال امتتتة العتتتةار ، اختتتت ت اجلم2016أيدول/ستتت تمرب  13
التتت ي أثوتتتت فيتتتت مدتتتى رئيستتتي جمدتتتس األمتتت  يفاجلم يتتتة ال امتتتة ل تتتدئهما 
ممديتتة قدتتب  ستتمية املةشتتحني ملوصتتب األمتتني ال تتام متت  ختتالل رستتالة 

ء يفرح تت  ت متيم األمستا  (27)مررتكة يفجَّهاذا مىل مجيتع التديفل األمعتاء
امل ةيفحة ابلف ل لدوظة يف  ةشحها لدموصتب املت كور مدتى مجيتع التديفل 

متت  ميثتتاق األمتتم املتحتتدة، شتتدات  97يفابإلشتتارة مىل املتتااة  األمعتتاء.
اجلم يتتتتة ال امتتتتة مدتتتتى أ يتتتتة ا سرتشتتتتاا مب تتتتدأي الرتتتتفافية يفالرتتتتمول يف 

 .(28)69/321ال مدية، يفامت مىل مواصدة  وفي  العةار 
 مىل موجهتتتتة 2016 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 13 مؤرختتتتة رستتتتالة يفيف 

 الت تتايفل متت  خالصتتة ال امتتة اجلم يتتة رئتتيس نتتدم، األمتت  جمدتتس رئتتيس
 ذتت ي ج دتتت التتيت التفاصتتيل متت  فعتتال، اهليئتتتني ذتتا ني  تتني التتتارخيي
، رستتالتت يف، ال امتتة اجلم يتتة رئتتيس يفستتدط .نومهتتا متت  فةيتتدة ال مديتتة
 التتتتيت الرتتتتهةية التوستتتيعية جتمامتتتتاتا  موهتتتا أمتتتتور مجدتتتة مدتتتتى العتتتوء

 يف  متتتتتتتتتتيم، 2015 أكتتتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتتتةي  موتتتتتتتتتت  اهليئتتتتتتتتتتتال معتتتتتتتتتتدهتا
 الةمستتي غتت  احلتتوار يفجدستتات، األمعتتاء التتديفل مجيتتع مىل الرتشتتيحات

 اجلم يتتتتة رئتتتتيس يفرأى .ال امتتتتة يفاجلم يتتتتة املةشتتتتحني  تتتتني ُمع تتتتدت التتتتيت
 حتستتتوا شتتتهدت نتتتد يفالت يتتتني ا ختيتتتار ممديتتتة أل حتتتني يف أنتتتت ال امتتتة
 .(29)لدتحسني جمال ذواك يلال   ف نت، ك  ا

 امل عتتتواة، 7782 جدستتتتت يف، ابلتلكيتتتة األمتتت  جمدتتتس يفاختتتت  
 2311 العتتتةار، 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتتةي  6 يف خاصتتة كجدستتة

 الستتتتتيد   تتتتتنين   ال ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة مبوج تتتتتت أيفصتتتتتى التتتتت ي، (2016)
 متتتت  اتتتتتد يف يتتتتة لفتتتترتة املتحتتتتدة لامتتتتم مامتتتتاً  أميوتتتتاً  غتتتتو  يأ أن ونيتتتتو

 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 31 مىل 2017 يوتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتام كتتتتتتتتتانول 1
__________ 

 S/2016/40 انظة. 35 الفعةة، 69/321 ال امة اجلم ية نةار (26) 
 S/2016/166 يف S/2016/139 يف S/2016/128 يف S/2016/43 يف
 S/2016/473 يف S/2016/340 يف S/2016/314 يف S/2016/206 يف
 . S/2016/829 يف S/2016/597 يف S/2016/492 يف

 (27) A/70/623-S/2015/9882015-2014 املدحتتتقاملةجتتتع،  . انظتتتة أيعتتتا ،
 اال.  - اجللء الةا ع، العسم األيفل

 . 37 يف 34 الفعةاتل، 70/305 ال امة اجلم ية نةار (28) 

 (29) S/2016/784 .أيعا انظة A/70/877 يف A/70/878 . 

 احلاايتتتتة التتتتديفرة متتتت  يفال رتتتتةي  الستتتتا  ة ال امتتتتة اجلدستتتتة يفيف. 2021
 أكتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتةي  17 يف امل عتتتتتواة، ال امتتتتتة لدجم يتتتتتة يفالستتتتت  ني
 اجملدتتتتتتس  وصتتتتتتية، 71/4 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب، اجلم يتتتتتتة أيتتتتتتدت، 2016
  .ماماً  أميواً  غو  يأ أن ونيو  ت يني

 جمدتتس ألمعتتاء مرتتةة الةا  تتة الستتووية ال متتل حدعتتة يفختتالل 
 /الثتتتتام  رتتتةي  4 يف 3 يتتتومي ُمع تتتدت التتتيت، حتتتديثا املوتد تتتني األمتتت 
 يف  تةق .يف  ييوتت ال تام األمتني اختيتار مستالة ن رتنُو ، 2016 نوفمرب

 ذلتك يف مبتا، ال مديتة  دتك جوانتب مت  متوومتة جممومة مىل املتكدمول
 متتتتت  مليتتتتتداً   ت دتتتتتب التتتتتيت يفاجملتتتتتا ت ا  تكاريتتتتتة يفجوان هتتتتتا شتتتتتفافيتها
 .(30)التحسني
تتتتتت، 2017 فربايتتتتتة/شتتتتت اط 1 يفيف    صتتتتتفتت، اليتتتتتاابل اثتتتتتل يفجَّ
 /اتتوز شتتهة ختتالل لدمجدتتس كتتةئيس عة تتتت أستتاس يفمدتتى الردصتتية

 جمدتتتتس يفرئتتتتيس ال تتتتام األمتتتتني مىل مت تتتتا عتني رستتتتالتني، 2016 يوليتتتتت
 مدتى يفركتل، الستا عة الستوة يف ال تام األمني اختيار ممدية  رال األم 

 ميكتتتت  التتتتيت املستتتتتفااة التتتتدريفس ذلتتتتك يف مبتتتتا، اجملدتتتتس ااختتتتل ال مديتتتتة
 فتتتتتو يفمدتتتتتى .(31)املستتتتتتع ل يف ا ختيتتتتتار ممديتتتتتات يف هبتتتتتا ا سرتشتتتتتاا

 2017 أكتتتتو ة/األيفل  رتتتةي  5 مؤرختتتة مت ا عتتتة رستتتائل يفيف، ااثتتتل
، األمت  جمدتس يفرئتيس ال امتة اجلم ية يفرئيس ال ام األمني مىل يفموجهة
، يفالرتتتتفافية يفا  ستتتتاق املستتتتاءلة جممومتتتتة ابستتتتم، مستتتتتونيا اثتتتتل أحتتتتال
 التتدريفس متت  فعتال، التاستتع ال تام األمتتني اختيتتار ممديتة  رتتال مت كةة
 .(32)تفااةاملس

 اجلم يتتة كتتةرت،  2017 ستت تمرب/أيدتتول 8 يف اختا تت  نتتةار يفيف 
 مت  ختتدتف يف  ييوتت ال ام األمني اختيار ممدية أل مدى التاكيد ال امة
 موظومتتة مؤسستتات يف التوفيتت يني ابلةؤستتاء يت دتتق فيمتتا املت  تتة ال مديتتة
 ةال امت يفاجلم يتة األمت  جمدتس مت  كتل ايفر مىل ابلوظتة، املتحدة األمم
 ممديتتتتتة  سرتشتتتتتد أل مدتتتتتى يفشتتتتتدات، امليثتتتتتاق متتتتت  97 لدمتتتتتااة يففعتتتتتا
 أفعتل مىل اب ستتواا، يفالرتمولية الرتفافية مب دأي ال ام األمني اختيار

 .(33)األمعاء الديفل مجيع يفمراركة املمارسات
 ال تتتتام األمتتتتني اختيتتتتار مجتتتتةاءات موانرتتتتة يف اجملدتتتتس يفأفتتتتات 
 ال وتتتتتتد قتتتتتتارم يف جتتتتتتةت مفتوحتتتتتتة موانرتتتتتتات ختتتتتتالل يفذلتتتتتتك يف  ييوتتتتتتت

__________ 

 . S/2017/468 انظة (30) 
 . A/71/774-S/2017/93 انظة (31) 
 . A/72/514-S/2017/846 انظة (32) 
 . 57 الفعةة، 71/323 ال امة اجلم ية نةار (33) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/A/RES/69/321
https://undocs.org/ar/S/RES/2311%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2311%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/69/321
https://undocs.org/ar/S/2016/40
https://undocs.org/ar/S/2016/43
https://undocs.org/ar/S/2016/128
https://undocs.org/ar/S/2016/139
https://undocs.org/ar/S/2016/166
https://undocs.org/ar/S/2016/206
https://undocs.org/ar/S/2016/314
https://undocs.org/ar/S/2016/340
https://undocs.org/ar/S/2016/473
https://undocs.org/ar/S/2016/492
https://undocs.org/ar/S/2016/597
https://undocs.org/ar/S/2016/829
https://undocs.org/ar/A/70/623
https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/S/2016/784
https://undocs.org/ar/A/70/877
https://undocs.org/ar/A/70/878
https://undocs.org/ar/A/RES/71/4
https://undocs.org/ar/S/2017/468
https://undocs.org/ar/A/71/774
https://undocs.org/ar/A/72/514
https://undocs.org/ar/A/RES/71/323


العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى -اجلزء الرابع   
 

 

18-12959 260 

 

 (“S/2010/507) األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس متتتتتتتت كةة  وفيتتتتتتتت ” امل وتتتتتتتتول
 .(1 احلالة )انظة

 
 1 احلالة 
 (S/2010/507ل األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
يف  2016شتتتتتت اط/فرباية  26 امل عتتتتتتواة يف 7633يف اجلدستتتتتتة  

 ،(“S/2010/507 وفيتت  متت كةة رئتيس جمدتتس األمتت  )”مقتار ال وتتد امل وتول 
  رتتال رمسيتتة غتت  موانرتتات لتوظيمتتت اجملدتتس  تتةئيس متتاليلاي اثتتل أشتتاا
 ل عتد ال امتة اجلم يتة رئتيس مب تاارة يفرحتب ال تام األمتني اختيتار ممدية

 ذلتتتتتتتك شتتتتتتتغل مىل يت د تتتتتتتول التتتتتتت ي  لدمةشتتتتتتتحني استتتتتتتتماع جدستتتتتتتات
 يو عتتتد أل املفيتتتد متتت  ستتتيكول” أنتتتت أيفكةانيتتتا اثتتتل يفرأى .(34)املوصتتتب
 شتتتتكل يف املوضتتتتوع ذتتتت ا  رتتتتال الرتتتتهة يف متتتتةة األنتتتتل مدتتتتى اجملدتتتتس

 كتتتل هنايتتتة يف رمبتتتا، “أختتتةى مستتتائل أي” ال وتتتد مقتتتار يف، مرتتتايفرات
 .(35)“شهة

يف  2016أاير/متتتتتتايو  31امل عتتتتتتواة يف  7703يفيف اجلدستتتتتتة  
مقار ال ود نفست، أشاا اثل فةنسا ابلفةصتة التيت مثدتهتا ممديتة انتدتاب 

ارات غتت  الةمسيتتة متتع ممتتوم األمعتتاء التتيت األمتتني ال تتام متت  ختتالل احلتتو 
حليةال/يونيتتت يفأمتتةب متت   رتتجي ت لتدتتك  7نظمتهتتا اجلم يتتة ال امتتة يف 

يفأكتتتتد اتتتتثال أيفريفغتتتتواي يفأيفكةانيتتتتا مدتتتتى أ يتتتتة  تتتتدء اجملدتتتتس  .(36)الفةصتتتتة
، يف حتتتني أمتتتةب اثتتتل املمدكتتتة (37)اب جتمتتتاع متتتع املةشتتتحني احملتمدتتتني

اع التتتتتتيت جتتتتتتةت يف اجلم يتتتتتتة املتحتتتتتتدة متتتتتت  التعتتتتتتدية جلدستتتتتتات ا ستتتتتتتم
يفأشتتتتتتارت اثدتتتتتتة التتتتتتو ايت املتحتتتتتتدة مىل اجلدستتتتتتة امل عتتتتتتواة  .(38)ال امتتتتتتة
يف األستت وع الستتا ق التتيت  تتدأ فيهتتا اجملدتتس “ أي مستتائل أختتةى” رتتال 

  .(39)مبوانرة اخل وات التالية يف ممدية اختيار األمني ال ام
امل عتتتتواة يف  7740، يف اجلدستتتتة 2016اوز/يوليتتتتت  19يفيف  

مقار ال ود امل كور أمالي، رحب كث  م  املتكدمني ابلت ايفل الوثيق  تني 
يفستدط  .(40)اجلم ية ال امة يفجمدس األم  يف ممدية اختيتار األمتني ال تام

__________ 

 (34) S/PV.7633 ،20 الصفحة . 
 . 23 يف 22 الصفحتال، نفست املةجع (35) 
 (36) S/PV.7703 ،6 يف 5 الصفحتال . 
 . )أيفكةانيا( 17 يفالصفحة )أيفريفغواي(  11 الصفحة، نفست املةجع (37) 
 . 15 الصفحة، نفست املةجع (38) 
 . 10 الصفحة، نفست املةجع (39) 
 (40) S/PV.7740 17)ماليلاي(  يفالصتفحة  8)فةنسا(  يفالصفحة  6، الصفحة 

 36 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )ذوغتتتتتتتتتتتاراي(  29 يفالصتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتتتو ايت

اثدتتو متتدة  دتتدال العتتوء حتديتتدا مدتتى التتديفر املةكتتلي لدجم يتتة ال امتتة يف 
قتالع   (42)يفابإلضتافة مىل ذلتك، أيفصتى متدة اثدتني .(41)ذ ي ال مديتة

 ستتتتائة األمعتتتتاء مدتتتتى نتتتتتائج استتتتت المات التتتتةأي الرتتتتكدية لدمجدتتتتس.
يفنالت اثدة الو ايت املتحدة منت يو غي لدمجدتس أل يكتول حامستاً يفأل 
يهتتدف مىل التوصتتل مىل ا فتتاق م كتتة متت  شتتانت أل ي  تتي األمتتني ال تتام 

  .(43)املع ل الونت لدتحع  لتويل املوصب
 2016 أغست س/آب 31 يف امل عتواة 7766 اجلدسة يفيف 

 مزاء ندعتتتتت متتتت  املتحتتتتدة املمدكتتتتة اثتتتتل أمتتتتةب، نفستتتتت ال وتتتتد مقتتتتار يف
 التواصتتتتل يفستتتتائط مدتتتتى الرتتتتكدية التتتتةأي استتتتت المات نتتتتتائج  ستتتتةب

 مدتتتتى جتتتتافظ أل األمتتتت  جملدتتتتس يو غتتتتي أنتتتتت مدتتتتى يفأكتتتتد، ا جتمتتتتامي
 اثتتتتل نتتتتال، أختتتتةى  حيتتتتة يفمتتتت . (44)ابملةشتتتتحني يت دتتتتق فيمتتتتا الستتتتةية
 اإلمتتالل ممكانيتتة يف الوظتتة اجملدتتس أمعتتاء   تتض ضرفتت” مل أيفكةانيتتا
 لدمجدتتتتتتتتس نف تتتتتتتتاً  ُ تتتتتتتتدي   ا نتتتتتتتترتاع ممديتتتتتتتتات نتتتتتتتتتائج متتتتتتتت  رمسيتتتتتتتتاً 

 مىل صتتةجةً  مشتتارةً  فةنستتا اثتتل يفأشتتار. (45)“الستتواء مدتتى املةشتتحني أيف
 ال يععتي الت ي ابلرتةط مووذتاً ، املتحتدة األمم ميثاق م  97 املااة
. (46)ال امة اجلم ية مىل ال ام منياأل   يني  رال  وصيتت اجملدس يعدم
 يف  ستتتت ” كانتتتتت الت يتتتتني ممديتتتتة أل املتحتتتتدة التتتتو ايت اثدتتتتة يفرأت
 لد مديتة ميكت  أنتت مىل متاليلاي اثتل أشتار  يومتا، (47)“الصحيح ا عاي

 .(48)“الرفافية م  مليد م   ستفيد” أل
 

__________ 

 األيفريفيب(  الرتتمال  دتتدال ابستتم، )الوتتةيفيج 43 يفالصتتفحة )غوا يمتتا ( 
 . ) ةكيا( 51 لصفحةيفا )منديفنيسيا(  45 الصفحة، نفست املةجع

 )الربازيتتتتل(  22 يفالصتتتتفحة )املكستتتتيك(  19 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (41) 
 ا فيتتاز(  متتدم حةكتتة ابستتم، اإلستتالمية ميتتةال )مجهوريتتة 27 يفالصتتفحة
 40 يفالصتتتتتتتتفحة )مستتتتتتتتتونيا( 39 يفالصتتتتتتتتفحة )شتتتتتتتتيدي(  35 يفالصتتتتتتتتفحة

 . ) وما( 52 يفالصفحة )ليدتورتاي ( 
 يفا  ستتاق املستتاءلة جممومتتة )ابستتم سويستتةا 21 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (42) 

 38 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )الربازيتتتتتتتتتتتتل(  23 يف 22 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال يفالرتتتتتتتتتتتتفافية( 
، )الوتتتتةيفيج 43 يفالصتتتتفحة )ليدتورتتتتتاي (  40 يفالصتتتتفحة )ستتتتوغافورة( 

  )كازاخستال(  49 يفالصفحة األيفريفيب(  الرمال  ددال ابسم
 . 17 الصفحة، نفست املةجع (43) 
 (44) S/PV.7766 ،3 الصفحة . 
 . 11 الصفحة، نفست املةجع (45) 
 . 14 الصفحة، نفست املةجع (46) 
 . 18 الصفحة، نفست املةجع (47) 
 . 19 الصفحة، نفست املةجع (48) 
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 متديد والية القضاة يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
 م  معدمة ل د ات ستجا ةيفا، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 جمدتس اختت ، ال تام األمني م  أيف السا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة
 العتتتتتةارال يف تتتتتا، امليثتتتتتاق متتتتت  الستتتتتا ع الفصتتتتتل مقتتتتتار يف نتتتتتةاري  األمتتتتت 
 نتتةر، األيفل العتتةار يفمبوجتتب .(2016) 2329 يف (2016) 2306
، الثتتتام العتتتةار يفمبوجتتتب، لدمحكمتتتة األساستتتي الوظتتتام   تتتديل اجملدتتتس
 كتتةر،  (2016) 2329 العتتةار يفمبوجتتب. (49)الععتتاة يف يتتة فتترتة متتدا

 يف يستتتة ممدهتتتا متتت   وتهتتتي أل احملكمتتتة مىل  تتتتقد  كيتتتد أيعتتتا اجملدتتتس
__________ 

، (2016) 2329 يفالعتتتتتتتتتتتتتتةار، 1 الفعتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2306 العتتتتتتتتتتتتتتةار (49) 
 . 5 يف 4 الفعةاتل

   يتتني ال تتام األمتتني ابمتتتلام مدمتتا اجملدتتس يفأحتتاط. (50)احملكمتتة مغتتالق
 مضتافة، اائمتني نعاة س  ة يف ية فرتة يفمدا لدمحكمة  ص  نات
 ن  اجملدس يفأحال .(51)ال ام املدمي   يني يفأماا، احملكمة رئيس مىل

 أل  تتتتديفرذا نتتتتةرت التتتتيت ال امتتتتة اجلم يتتتتة مىل (2016) 2329 العتتتتةار
 .(4 اجلديفل )انظة اجملدس نةارات  ؤيد

__________ 

 . 1 الفعةة، (2016) 2329 العةار (50) 
 احملكمتتتة هبتتتا  عتتت دع لتتتيتا ابلتتتو ايت املت دعتتتة التفاصتتتيل مدتتتى لالقتتتالع (51) 

 املت عيتتتة األممتتال لتصتتتةيف الديفليتتة يفاآلليتتتة الستتا عة ليوغوستتتالفيا الديفليتتة
، الةا تتتتتتتتتتتع العستتتتتتتتتتتم، التاستتتتتتتتتتتع اجلتتتتتتتتتتتلء انظتتتتتتتتتتتة، اجلوتتتتتتتتتتتائيتني لدمحكمتتتتتتتتتتتتني

 . 28 العسم، األيفل اجللء أيعا انظة  “احملكمتال”
 

 4 اجلديفل
  لسابقةا ليوغوسالفيا الدولية احملكمة بقضاة يتعلق فيما العامة واجلمعية األمن جملس اختذها اليت اإلجراءات

 يفاترخيت األم  جمدس نةار ال ام األمني م  رسالة
 مىل اإلحالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 ال امة اجلم ية
 اجلم يتتة معتتةر أيف نتتةار

 يفاترخيت ال امة
    السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة    

S/2016/959 ،التتتتاريت حتتتم الععتتتاة يف يتتتة فتتترتة اديتتتد قدتتتب حتيتتتل 
 ستُيكدَّفول التيت أيف هبا ُكدن فوا اليت الععااي م  ا نتهاء حم أيف احملدا
 يفنتتتات   اائمتتني نعتتتاة  ستت  ة يت دتتتق فيمتتا يفذلتتتك، أنتتةب أيهمتتتا، هبتتا

 ( 2017 نوفمرب/الثام  رةي  30 )حم يفاحد  ص 

2329 (2016) 
 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 19

 متتتتت  الثالثتتتتتة )الفعتتتتةة 2016
 )أ(( 4 يفالفعةة الدي اجة

A/71/614 71/416 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول 23

 2016 ايسمرب

S/2016/959 ،حتتتتم احملكمتتتتة رئتتتتيس يف يتتتتة فتتتترتة اديتتتتد قدتتتتب حتيتتتتل 
 أمماهلا احملكمة مجناز حم أيف 2017 ايسمرب/األيفل كانول 31

2329 (2016) 
 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 19

 (5 )الفعةة 2016

A/71/614 71/416 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول 23

 2016 ايسمرب
S/2016/959 ،حتتتم لدمحكمتتتة ال تتتام املتتتدمي   يتتتني ممتتتااة   دتتتب 

 أمماهلا احملكمة مجناز حم أيف 2017 نوفمرب/الثام  رةي  30
2329 (2016) 

 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 19
 )ب(( 4 )الفعةة 2016

A/71/699 71/416 
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتانول 23

 2016 ايسمرب
  

 األعموووال لتصوووريف الدوليوووة لآلليوووة العوووام املووودعي تعيوووني 
  اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية

 املتتتتتتتؤر  (2010) 1966 العتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتب، اجملدتتتتتتتس أنرتتتتتتتا 
 األممتتال لتصتةيف الديفليتة اآلليتتة، 2010 ايستمرب/األيفل كتانول 22

  ؤايهتتتا التتتيت املت عيتتتة ابلوظتتتائف لدعيتتتام اجلوتتتائيتني لدمحكمتتتتني املت عيتتتة
 العتتتتةار يفمبوجتتتتب .يفريفانتتتتدا الستتتتا عة ليوغوستتتتالفيا التتتتديفليتال احملكمتتتتتال
 متتتتت  14 املتتتتتااة متتتتت  4 الفعتتتتتةة احكتتتتتام يفممتتتتتال، (2016) 2269
 الديفليتتتتة للليتتتتة ال تتتتام املتتتتدمي اجملدتتتتس متتتتنيَّ ، للليتتتتة األساستتتتي الوظتتتام

 /آذار 1 متت  امت تارا اجلوتتائيتني لدمحكمتتني املت عيتتة األممتال لتصتةيف
 مت   ةشتيح مدتى  وتاء، 2018 يونيت/حليةال 30 حم 2016 مارس
 املتتدمي   يتتني ممتااة أيف   يتتني ذلتتك   تد  تتوز أنتتت يفنتةر، ال تتام األمتني
 مديتتتت  تتتو  اتتتا مالتتتةغ مدتتتى، ستتتوتني ملتتتدة فيهتتتا يفالععتتتاة للليتتتة ال تتتام
 األساستي الوظام م  14 املااة م  4 يفالفعةة 10 املااة م  3 الفعةة
 .(52)لللية

__________ 

 S/2016/193 أيعتتتتا انظتتتتة. 2 يف 1 الفعتتتتةاتل، (2016) 2269 العتتتتةار (52) 
 . S/2016/194 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/71/614
https://undocs.org/ar/A/71/614
https://undocs.org/71/416
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/71/614
https://undocs.org/ar/A/71/614
https://undocs.org/71/416
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/2016/959
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/71/699
https://undocs.org/ar/A/71/699
https://undocs.org/71/416
https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/193
https://undocs.org/ar/S/2016/194
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  الدولية العدل حمكمة أعضاء انتخاب - هاء
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  40 املااة 
 يف الصتدة ذات لدمتواا يففعتا األم  جمدس يف يتالتصو   ةي 

 .الديفلية ال دل حملكمة األساسي الوظام يفيف امليثاق
 

 املؤنت  الداخدي الوظام  م  61 املااة 
 احكتتتتتام ممتتتتال األمتتتت  جمدتتتتس ي عتتتتتدذا جدستتتتة أيتتتتة  ستتتتتمة 
 أمعتتتاء انتدتتتاب أجتتتل متتت  الديفليتتتة ال تتتدل حملكمتتتة األساستتتي الوظتتتام

 املتتةاا املعامتتد ل تدا مستتايف   املةشتتحني مت  متتدا يفتتوز أل مىل لدمحكمتة
 .أكثة أيف انرتاع يف األصوات م  م دعة اغد ية شغدها

 اختتتتتتتاذ الديفليتتتتتتة ال تتتتتتدل حمكمتتتتتتة أمعتتتتتتاء انتدتتتتتتاب يت دتتتتتتب 
 يف تةا .حتدة مدتى كلن ،  ال امة يفاجلم ية األم  جمدس ن َ ل م  مجةاءات

 متت  61 يف (53)40 املتتاا ني يف ا نتدتتاب ل مديتتة املوظن متتة اإلجتتةاءات
 مىل 10 يفمت  8 يف 4 املتواا يفيف، األم  جملدس املؤنت الداخدي الوظام
، (54)الديفليتتتة ال تتتدل حملكمتتتة األساستتتي الوظتتتام متتت  15 يف 14 يف 12

  .(55)ال امة لدجم ية الداخدي الوظام م  151 يف 150 يفاملاا ني
يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، أجتتةى اجملدتتس ممديتتة انتدتتاب  

يفاحتتدة لرتتغل معامتتد األمعتتاء اخلمستتة يف حمكمتتة ال تتدل الديفليتتة التت ي   
)انظتتتتتتتتتة  2018شتتتتتتتتت اط/فرباية  5كانتتتتتتتتتت فتتتتتتتتترتة يف يتتتتتتتتتتهم ستتتتتتتتتتوتهي يف 

__________ 

، الثتام اجلتلء يف أيعتا املؤنت الداخدي الوظام م  40 املااة  وايفل  ةي (53) 
 . “يفالتصويت العةارات اختاذ”، الثام  العسم

 األساستتتتي الوظتتتتام متتتت  15 يف 14 يف 12 مىل 10 يفمتتتت  4 املتتتتواا  تتتتو  (54) 
 نيتتتتتام )أ( يدتتتتتي: ملتتتتتا املوظن متتتتتة اإلجتتتتتةاءات مدتتتتتى الديفليتتتتتة ال تتتتتدل حملكمتتتتتة

، الدائمتتتتة التحكتتتتيم حمكمتتتتة ل عتتتتوية نعتتتتاة  رتشتتتتيح الوقويتتتتة اجملمومتتتات
 متتتتتدا )ل(، ععتتتتتاةال  نتدتتتتتاب الالزمتتتتتة األغد يتتتتتة مدتتتتتى احلصتتتتتول )ب(

 مذا مرتتتترتك متتتتؤاة معتتتتد )ا(، الععتتتتاة  نتدتتتتاب  ُ َعتتتتد التتتتيت اجلدستتتتات
 أكثتة   عد ال امة يفاجلم ية األم  جمدس نيام   د شاغةة مواصب  عيت
 متتدة )يف(، الرتتاغةة املواصتتب شتتغل مجتتةاءات )ه(، جدستتات ثتتالل متت 

 8 املتتتااة يف تتتو . مواصتتتب متتت  خيدتتتو متتتا لرتتتغل املوتد تتتني الععتتتاة يف يتتتة
 . اآلخة م  مستعل  ركل اجلهازي  م  جهاز كل يتصةف أل مدى

 مدتتى ال امتة لدجم يتتة التداخدي الوظتتام مت  151 يف 150 املتتاااتل  تو  (55) 
 يفأل لدمحكمتة األساستي لدوظتام يففعتا  تةي احملكمة أمعاء انتداب أل
 األساستتتتي الوظتتتتام احكتتتتام ممتتتتال ال امتتتتة اجلم يتتتتة   عتتتتدذا جدستتتتة أيتتتتة

 متدا يكتول حم  ستمة لدمحكمة أمعاء ابانتد أجل م  لدمحكمة
 يفاحتد انترتاع يف فتازيفا نتد شتغدها املتةاا املعامتد ل تدا مسايف   املةشحني م 
 . األصوات م  م دعة اغد ية، أكثة أيف

متتتتت  الوظتتتتتام األساستتتتتي  5متتتتت  املتتتتتااة  1يفيففعتتتتتا لدفعتتتتتةة  .(56)(2 احلالتتتتتة
لدمحكمة، ُام يتت اجملمومتات الوقويتة مىل  عتدمي  ةشتيحات مىل األمتني 

. يفنتتتد ميوتتتتت اجملمومتتتتات 2017اوز/يوليتتتتت  3ال تتتام يف مومتتتتد أنصتتتاي 
ب  ةشتتتتيح (57)الوقويتتتتة ستتتت  ة مةشتتتتحني يف اباأل األمتتتتة ،  يتتتتد أنتتتتت ُستتتتح 

  .(58)يفاحد يف يفنت  حق
 

 2 احلالة 
 انتخاب مخسة أعضاء يف حمكمة العدل الدولية  
 رتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب  9امل عتتتتتتتتتتواة يف  8092يف اجلدستتتتتتتتتتة  
، شتتتتةع اجملدتتتتس يف انتدتتتتاب مخستتتتة أمعتتتتاء يف حمكمتتتتة ال تتتتدل 2017

 شتت اط/ 5الديفليتتة ملتتلء املعامتتد اخلمستتة التتيت كانتتت ستصتت ح شتتاغةة يف 
يف  تتد حصتتول أكثتتة  .(59)موتتد انتهتتاء فتترتة يف يتتة شتتاغديها 2018فربايتتة 

م  مخستة مةشتحني مدتى أغد يتة م دعتة مت  األصتوات )مثانيتة أصتوات( 
نتيجتتتة لالنتتترتاع األيفل، شتتتةع اجملدتتتس يف مجتتتةاء انتتترتاع  اثل  يرتتتمل مجيتتتع 
املةشحني، يففعا لدممارسة املت  ة. يفأسفة ا نرتامال الثام يفالثالث أيعتا 

ا أيفجتتب مت  حصتتول أكثتة متت  مخستتة مةشتحني مدتتى أغد يتتة م دعتة، اتت
. يفيف ا نتتترتاع الةا تتتتع، حصتتتل مخستتتة مةشتتتحني مدتتتتى  مجتتتةاء انتتترتاع  را تتتع 
األغد يتتتة امل دو تتتة متتت  األصتتتوات يف اجلم يتتتة ال امتتتة يف جدستتتتها ال امتتتة 
الةا  ة يفاألر  ني، يفحصل أر  ة م  ذؤ ء املةشحني أيعتا مدتى األغد يتة 

تتب املةشتت .(60)امل دو تتة متت  األصتتوات يف اجملدتتس حول متت  يفمتت  مث، انُتد 
الربازيتتل يفالصتتومال يففةنستتا يفل وتتال أمعتتاء يف احملكمتتة لو يتتة متتدهتا  ستتع 

يفُمع تتدت اجتمامتتات  حعتتة  .2018شتت اط/فرباية  6ستتووات   تتدأ يف 
 يك  ند ُشغ ل   ُد.  نتداب املةشح لرغل املع د الوحيد ال ي مل

 شتتتةع، لدمحكمتتتة األساستتتي الوظتتتام متتت  11 ابملتتتااة يفممتتتال 
 يف امل عتواة 8093 اجلدسة يف مضافية انرتامات ستة مجةاء يف اجملدس

 8095 يف 8094 اجلدستتتتتات يفيف، 2017 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  رتتتتةي  9
  رتتتتتتتتتتتةي  13 يف مجي هتتتتتتتتتتتا امل عتتتتتتتتتتواة 8098 يف 8097 يف 8096 يف

 أي   جصتتتل مل، اجلدستتتات  دتتتك مجيتتتع يفيف .(61)2017 نتتتوفمرب/الثتتتام
__________ 

 . S/2017/619 انظة (56) 
 . S/2016/621 يف S/2017/620 انظة (57) 
 . S/2017/620/Add.1 انظة (58) 
 . S/PV.8092 انظة (59) 
 . S/PV.8092 (Resumption 1) ظةان (60) 
 S/PV.8096 يف S/PV.8095 يف S/PV.8094 يف S/PV.8093 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (61) 

 .S/PV.8098 يف S/PV.8097 يف

https://undocs.org/ar/S/2017/619
https://undocs.org/ar/S/2017/620
https://undocs.org/ar/S/2016/621
https://undocs.org/ar/S/2017/620/Add.1
https://undocs.org/ar/S/PV.8092
https://undocs.org/ar/S/PV.8092%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.8093
https://undocs.org/ar/S/PV.8094
https://undocs.org/ar/S/PV.8095
https://undocs.org/ar/S/PV.8096
https://undocs.org/ar/S/PV.8097
https://undocs.org/ar/S/PV.8098
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 يف   واتاألصتتتت متتتت  امل دو تتتتة امل دعتتتتة األغد يتتتتة مدتتتتى املةشتتتتحني متتتت 
، مرتتتتة احلتتتتااي ا نتتتترتاع يفن تتتتل .األمتتتت  جمدتتتتس يف يف  ال امتتتتة اجلم يتتتتة
 /الثتتتام  رتتتةي  20 مؤرختتتة رستتتالة مبوجتتتب، املتحتتتدة املمدكتتتةُ  أ دغتتتت
 حمكمتتة مىل الربي تتام املةشتتح  ةشتتيح  ستتحب نةارذتتا، 2017 نتتوفمرب
 ا نترتاع يف، 2017 نوفمرب/الثام  رةي  20 يفيف .(62)الديفلية ال دل
 يفيف لدمجدتتتتتس 8110 اجلدستتتتتة ختتتتتالل ُأجتتتتتةي التتتتت ي مرتتتتتة ياحلتتتتتاا
 اهلوتد مةشح حصل، ال امة لدجم ية يفاخلمسني السا  ة ال امة اجلدسة
 يف ت لك، اهليئتتني كدتتا يف األصتوات مت  امل دو ة امل دعة األغد ية مدى

تتتتتتب  يف   تتتتتتتدأ ستتتتتتتووات  ستتتتتتع متتتتتتتدهتا لو يتتتتتتتة احملكمتتتتتتة يف معتتتتتتتوا انُتد 
  .(63)2018 فرباية/ش اط 6
 
التقارير السنوية واخلاصة املقدمة من جملوس األمون  - واو

                                                                                       إىل اجلمعية العامة
 امليثاق   م  15 املااة م  1 الفعةة 
 جمدس م  خاصة يفأخةى سووية  عارية ال امة اجلم ية  تدعى 

 يكتول اليت التدا   م   يا  التعارية ذ ي يف تعم  ،فيها يف وظة األم 
 .الديفيل يفاألم  السدم حلفظ خت ذاا أيف نةرذا ند األم  جمدس

 
 امليثاق   م  24 املااة م  3 الفعةة 
 مذا، خاصتتتتتتة يفأختتتتتتةى، ستتتتتتووية  عتتتتتتارية األمتتتتتت  جمدتتتتتتس يةفتتتتتتع 
 .فيها لتوظة مامة اجلم ية مىل احلال انتعت

 
 املؤنت  الداخدي الوظام  م  60 املااة م  3 الفعةة 
 يف ال دتتب صتتاح ة الديفلتتة  ع تتول األمتت  جمدتتس يتتوص مل يفمذا 
 اجلم يتتتة مىل يعتتتدم أل مديتتتت كتتتال،  قد هتتتا يف الوظتتتة أجنتتتل أيف ال عتتتوية
 .لدموانرة كامل مبحعة مرفوما خاصا  عةيةا ال امة

، استتتتمة اجملدتتتس يف اارستتتتت 2017يف  2016ختتتالل متتتامي  
( 3) 24املتمثدة يف  عدمي  عارية سووية مىل اجلم ية ال امة ممال ابملااة 

 متت امليثتتاق.  يتتد أل اجملدتتس نتتةر، مدتتى الوحتتو املرتتار مليتتت يف متت كةة  متت 
، (64)2015 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 10 مؤرختتتة األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس

 احلاايتتتتتتتة ايفرهتتتتتتتتا يف ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة مىل ستتتتتتتُيعدَّم التتتتتتت ي التعةيتتتتتتتة أل
__________ 

 . S/2017/975 انظة (62) 
 . 72/404 ال امة اجلم ية معةر أيعا انظة. S/PV.8110 انظة (63) 
 (64) S/2015/944 . 

 مىل 2015 أغستتتتتتتتتتت س/آب 1 متتتتتتتتتتت  الفتتتتتتتتتتترتة ستتتتتتتتتتتيغ ي، يفالستتتتتتتتتت  ني
، ذلتتتتك يف  تتتتد. انتعتتتتايل يتتتتبكرت  2016 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 31

 كتتتتانول 31 مىل يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 1 متتتت  الفتتتترتة التعتتتتارية ستتتتتغ ي
، يف نةار اختا ت  يف مقتار 2016س تمرب /أيدول 13 يفيف. ايسمرب/األيفل

، أشتتتارت اجلم يتتتة مىل “ ورتتتيط أممتتتال اجلم يتتتة ال امتتتة”ال وتتتد امل وتتتول 
أت مدتتتى متت كةة رئتتيس جمدتتس األمتت  يفأثوتتتت مدتتى التحستتيوات التتيت قتتة 

نوميتتتة التعةيتتتة الستتتووي يف الونتتتت التتت ي رح تتتت فيتتتت ابستتتت داا اجملدتتتس 
ملواصتتتتدة الوظتتتتة يف انرتاحتتتتات أختتتتةى إلاختتتتال حتستتتتيوات مدتتتتى التعةيتتتتة 

  .(65)السووي
 مىل يفاحتتد ستتووي  عةيتةٌ  نُتتدن م، ا ستتت ةات نيتد الفتترتة يفختالل 
 مىل 2015 أغستتتتتتت س/آب 1 متتتتتتت  الفتتتتتتترتة يرتتتتتتتمل ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة

 التعةيتتتتتتتة معدمتتتتتتتة يفأُم تتتتتتتدنت. (66)2016 ايستتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتانول 31
 كانتتت التتيت، 2016 يوليتتت/اتتوز لرتتهة اجملدتتس رائستتة  عيتتااة الستتووي
 املتؤرختني يسالتةئ مل كة  يففعا يفذلك، مشةافها يفحتت، الياابل  رغدها

. (67)2015 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 10 يف 2010 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 26
 يف  صتتويت  تتديفل يفامتمتتدي الستتووي التعةيتتة مرتتةيفع يف اجملدتتس يفنظتتة

 يفختتتتالل. (68)2017 أغستتتت س/آب 9 يف امل عتتتتواة 8021 جدستتتتتت
 التتتت ي الوحتتتتو مدتتتتى التعةيتتتتة أ يتتتتة مدتتتتى اليتتتتاابل اثتتتتل شتتتتدا، اجلدستتتتة
 أنرت ة خلصتت مذ، اليتاابل أل يف حظ، ثاقاملي م  24 املااة  عتعيت
  كتتتتتتتتول أل امتلمتتتتتتتتت” ، شتتتتتتتتهةاً  17 ال الغتتتتتتتتة الفتتتتتتتترتة قتتتتتتتتوال اجملدتتتتتتتس

 الستتياق لوصتتف اجلهتتد نصتتارى  تت ل متتع، اإلمكتتال نتتدر موضتتومية 
 الرتتفافية   ليتتل أجتتل متت  يفذلتتك، اجملدتتس مجتتةاءات فيتتت اختا تت ت التت ي

 متت  كةةمتت   يف، ذلتتك مدتتى يفمتتاليفة. (69)“اجملدتتس ممتتل يف يفاملستتاءلة
 أمعتاء   هتد، 2017 أغست س/آب 30 مؤرخة األم  جمدس رئيس

 اجلم يتتتتة مىل  عةيتتتةي  عتتتتدمي لكفالتتتة الالزمتتتتة اإلجتتتةاءات ابختتتتتاذ اجملدتتتس
. (70)امليثتتتتتتاق متتتتتت  (3) 24 لدمتتتتتتااة يففعتتتتتتا، احملتتتتتتدا املومتتتتتتد يف ال امتتتتتتة

__________ 

 اجلم يتتتة نتتتةار أيعتتتا انظتتتة. 13 الفعتتتةة، 70/305 ال امتتتة اجلم يتتتة نتتتةار (65) 
 . 17 الفعةة، 71/323 ال امة

 (66) A/71/2 . 
 (67) S/2010/507 يف S/2015/944 . 
 . S/2017/691 انظة (68) 
 (69) S/PV.8021 ،2 الصفحة . 
 (70) S/2017/507 ،أختتتةى متتت كةة 13 املتتت كةة ذتتت ي  عتتتموت. 125 الفعتتتةة 

   تد امُتم تدت التيت اجملدتس ممتل أستاليب  رتال األمت  جمدتس رئتيس م 
 استتكمال يفيفاصتدت، 2010 يوليت/اوز يف S/2010/507 امل كةة صديفر
 . الثام اجللء أيعا انظة. امل كةات  دك

https://undocs.org/ar/S/2017/975
https://undocs.org/ar/S/PV.8110
https://undocs.org/ar/S/2015/944
https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/A/RES/71/323
https://undocs.org/ar/A/71/2
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2015/944
https://undocs.org/ar/S/2017/691
https://undocs.org/ar/S/PV.8021
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
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 املؤرختتتتة التتتةئيس متتت كةة يف التتتوارا العتتتتةار جديتتتد متتت  املتتت كةة يفأكتتتدت
 التعتارية مجيتع أل مفتااي الت ي (71)2015 ايسمرب/األيفل كانول 10

 كتتتتتانول 31 مىل يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 1 متتتتت  الفتتتتترتة ستتتتتتغ ي املع دتتتتتة
 الُستتتتتتتُ ل يف اجملدتتتتتتتس نظتتتتتتتة، 7740 اجلدستتتتتتتة يفيف. (72)ايستتتتتتتمرب/األيفل

 .(3 احلالة )انظة السووي  عةيةي  تحسني الكفيدة
 ال امتة اجلدستة يف الستووي التعةيتة يف ال امتة اجلم يتة يفنظةت 
 ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف يفالستتتتتت  ني احلاايتتتتتتة ايفرهتتتتتتتا متتتتتت  يفالتستتتتتت ني اخلامستتتتتتة
  .(73)2017 أغس س/آب 28 يف “األم  جمدس  عةية” امل وول

 
 3 احلالة 
 (S/2010/507) األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ 
يف  2016/يوليتتتتتتت اوز 19، امل عتتتتتتواة يف 7740يف اجلدستتتتتتة  

 وفيتتتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتتت كةة رئتتتتتتتتتتتتيس جمدتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتت  ”مقتتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتتتتتول 
(S/2010/507“)، التت ي الستتووي  عةيتتةي حتستتني مستتالة اجملدتتس  نتتأ 

 كفالتة العتةيفري م  مل كولوم يا اثل يفنال. ال امة اجلم ية مىل يُعدَّم
 ال امتتتة اجلم يتتتة مىل اجملدتتتس يعتتتدمها التتتيت لستتتوويةا التعتتتارية  تعتتتم  أل

، نةارا تت يفراء الكاموة األس اب  وانأ يفأل الو اق يفاسع حتديديا موصةا
 يفأاىل. (74)مجتتتةاءات اجملدتتتس فيهتتتا يتدتتت  التتتيت احلتتتا ت يف ستتتيما يف 
 م ، ا فياز مدم حةكة ابسم متحداث، اإلسالمية ميةال مجهورية اثل
 الرتةح مت  أكترب  عتدر  تستم أل يو غي السووية ةالتعاري أل مفااي رأي

 أممتتال  ُعتين م أل التعتارية لتدتك يو غتي أنتت يفأضتاف يفالتحديتل يفالرتمول
 يفأل، مجتةاءات اجملدس فيها يتد  مل اليت احلا ت ذلك يف مبا، اجملدس
  وتتتوا يف الوظتتتة أثوتتتاء أمعتتتاؤي موهتتتا ي تتتةب التتتيت اآلراء كتتت لك  رتتتمل
 اجملدتتس يعتتدم أل يفكتتواب ذوغتتاراي اثدتتتا يفانرتحتتت .(75)األممتتال جتتديفل
 اجلم يتتتتتة مىل املعتتتتتدَّم الستتتتتووي  عةيتتتتتةي يف يفأاائتتتتتت ل مدتتتتتت حتديديتتتتتا  عييمتتتتا
 يو غتي أنتت مدى أيعا يفكازاخستال كوستاريكا اثال يفشدا .(76)ال امة
  عتتدر حتديدتتي   تتا ع يتستتم يفأل يفصتتفية أنتتل يكتتول أل الستتووي لدتعةيتتة
 يف التحستتتيوات   ليتتتل” أ يتتتة يكاكوستتتتار  اثتتتل أ تتتةز كمتتتا .(77)أكتتترب

__________ 

 (71) S/2015/944 ،الثالثة الفعةة . 
 (72) S/2017/507 ،126 الفعةة . 
 (73) A/71/PV.95 .71/555 ال امة اجلم ية معةر أيعا انظة . 
 (74) S/PV.7740 ،24 الصفحة . 
 . 26 الصفحة، نفست املةجع (75) 
 . )كواب( 50 يفالصفحة )ذوغاراي(  29 الصفحة، نفست املةجع (76) 
 .)كازاخستال( 48(  يفالصفحة )كوستاريكا 41املةجع نفست، الصفحة  (77) 

 متتت  ال امتتتة اجلم يتتتة مىل املعتتتدَّم األمتتت  جملدتتتس الستتتووي التعةيتتتة صتتتياغة
 ختتالل يفحتايفريتتة رمسيتتة غتت  موانرتتة يف األمعتتاء التتديفل مشتتةاك ختتالل
 اثتلُ  يفامتا.(78)“ال امتة اجلم ية مىل يفالتعدمي الصياغة ممدييت م  كل

 مىل اجملدتتتتسَ ، كتتتتواب اثدتتتتة ذلتتتتك يف يفأيد تتتتت، اإلستتتتالمية ميتتتتةال مجهوريتتتتة
 .(79)ال امة اجلم ية فيها لتوظة خاصة  عارية  عدمي

 
معية العالقات مع األجهزة الفرعية اليت أنشأهتا اجل - ااي

 العامة
 امل ويتتتتة الدجوتتتتة شتتتتاركت، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الستتتتوتني ختتتتالل 
 أممتتال يف لدتصتتةف العا دتتة غتت  حلعونتتت الفدستت ي  الرتت ب مبمارستتة
 يف احلالتة  رتال جدسات مثام يف الدجوة رئيس  ئب يفشارك .اجملدس
 اليتتتتوم يفمبواستتتت ة .(80)فدستتتت ني نعتتتتية ذلتتتتك يف مبتتتتا، األيفستتتتط الرتتتتةق
 األمتت  جمدتتس رئتتيس شتتارك، الفدستت ي  الرتت ب متتع لدتعتتام  التتديفيل

  .(81)لدجوة اجتمامني يف
 األمتتتت  جمدتتتتس اختتتتت ذا التتتتيت العتتتتةارات متتتت  ال ديتتتتد يف عتتتتم  
   مديتتات امل ويتتة اخلاصتتة يفالدجوتتة اإلنستتال حعتتوق جمدتتس مىل مشتتارات
 األمعتتتاء التتتديفل، العتتتةارات  دتتتك يف، اجملدتتتسُ  يفشتتتجع .الستتتالم حفتتتظ

 اإلنستال حعوق جملدس الرامل الديفري ا ست ةات ممدية يف املرار كة
 حبعتتوق  تصتتل  تتااأ  متت  الستتالم  وتتاء مديتتت يو تتوي متتا يف الوظتتة مدتتى

 الفتتتترتة يف  وريفنتتتدي مىل أجةهتتتتتا التتتيت ابلتتتتلايرة مدمتتتا يفأحتتتتاط اإلنستتتال 
 جمدتتتتتس قد هتتتتتا التتتتتيت اخلتتتتترباء   ثتتتتتة 2016 متتتتتارس/آذار 8 مىل 1 متتتتت 

 ايستمرب/األيفل كتانول 17 املؤر  24/1-ام  نةاري يف اإلنسال حعوق
 يف اإلستهام مىل ايفتوار كتوت يف املتحدة األمم ممدية يفاما  2015

 متع الوثيتق ابلتوستيق، ايفوار كوت يف يفمحايتها اإلنسال حعوق يل  ل 
 حعتتتتتتتتوق جمدتتتتتتتتس نتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب  كديفتتتتتتتتت مت التتتتتتتت ي املستتتتتتتتتعل اخل تتتتتتتت 

__________ 

 . 41 الصفحة، نفست املةجع (78) 
 متدم حةكة ابسم، اإلسالمية ميةال )مجهورية 26 الصفحة، نفست املةجع (79) 

 . )كواب( 50 يفالصفحة ا فياز(
 (80) S/PV.7610 ،يف  78 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7673 (Resumption 1) ،

، S/PV.7792 يف  65 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7736 يف  24 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
، S/PV.7929 يف  38 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7863 يف  58 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
  18 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.8011 (Resumption 1) يف  50 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

 . 56 الصفحة، S/PV.8072 يف
 نتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتام  رتتتتتتتةي  29 يف امل عتتتتتتتوااتل، 386 يف 380 اجلدستتتتتتتتال (81) 

 )انظتتتتتتتة التتتتتتتتوايل مدتتتتتتتى، 2017 نتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتام  رتتتتتتتةي  29 يف 2016
A/AC.183/PV.380 يف A/AC.183/PV.386) . 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2015/944
https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/A/71/PV.95
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7610
https://undocs.org/ar/S/PV.7673%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.7736
https://undocs.org/ar/S/PV.7792
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.8011%20(Resumption%201)
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.380
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.380
https://undocs.org/ar/A/AC.183/PV.386
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 يف املغتتتتتتتةب ابستتتتتتتتمةار كتتتتتت لك اجملدتتتتتتتس يفرحتتتتتتتب. 17/21 اإلنستتتتتتال
 اجملدتس يفأشار. نسالاإل حعوق جملدس اخلاصة اإلجةاءات مع التفامل
 التتتيت الستتتالم حفتتظ   مديتتتات امل ويتتتة اخلاصتتة الدجوتتتة  عتتتارية مىل أيعتتا

 ن يتتتتتتتل متتتتتت  مواضتتتتتتيع  رتتتتتتال ال امتتتتتتتة األمانتتتتتتة مىل  وجيهتتتتتتات نتتتتتتدمت
 ال متتتل يف وحيتتتد الصتتتوع اليديفيتتتة املتفجتتتةة األجهتتتلة آاثر متتت  التدفيتتتف
        .املتحدة األمم  ت  ع دع ال ي الرةقي

 فيهتتتا أشتتتار التتتيت العتتتةارات أحكتتتام مجيتتتع 5 اجلتتتديفل تيفي تتتة  
 .أمالي امل كورة الفةمية ال امة اجلم ية أجهلة مىل صةاحةً  األم  جمدسُ 
 جلوتة متع ال النتات ابلتفصتيل التاستع اجلتلء مت  الستا ع العستم يفيغ ي
 يفاجلم يتتتة األمتت  جمدتتتس  تتني مرتترتك فةمتتتي جهتتاز يفذتتتي، الستتالم  وتتاء

 .ال امة

 
 5 اجلديفل
 العامة للجمعية التابعة الفرعية األجهزة إىل إشارات تتضمن اليت األمن جملس تقرارا
 احلكم يفاترخيت العةار
 اإلنسان حقوق جملس  
 النزا  انتهاء بعد السالم بناء 

 (2016) 2282 العتتتتتتةار
 2016 أ ةيل/سالني 27

يرجع الديفل األمعاء يف األمم املتحدة مدى املراركة يف ممدية ا ست ةات الديفري الرامل جملدس حعوق اإلنسال  غية 
 (11الوظة يف ما يو وي مديت  واء السالم م  أ  اا  تصل حبعوق اإلنسال، حسب ا نتعاء )الفعةة 

  بوروندي يف احلالة 
 (2016) 2279 العتتتتتتةار

 2016 أ ةيل/نيسال 1
 قد هتتا التتيت اخلتترباء   ثتتة 2016 متتارس/آذار 8 مىل 1 متت  الفتترتة يف  وريفنتتدي مىل أجةهتتتا التتيت ابلتتلايرة مدمتتا جتتيط
  وريفنتتدي حكومتتة يفجتتث، 2015 ايستتمرب/األيفل كتتانول 17 املتتؤر  24/1-ام  نتتةاري يف اإلنستتال حعتتوق جمدتتس
         (3 )الفعةة لو يتها ال  ثة  وفي  يف اإلنسال حلعوق املتحدة األمم مفوضية مع الت ايفل مواصدة مدى

 (2016) 2303 العتتتتتتةار
 2016 يوليت/اوز 29

 مىل 13 متت  الفتترتة يفيف متتارس/آذار 8 مىل 1 متت  الفتترتة يف  وريفنتتدي مىل هبتتا نتتام التتيت التتلايرات كتت لك يالحتتظ مذ
 حعتتوق جمدتتس قدتتب التتيت  وريفنتتدي  رتتال املستتتعل لدتحعيتتق املتحتتدة األمتتم   ثتتة ختترباء 2016 يونيتتت/حليتتةال 17

         الدي اجة( م  التاس ة )الفعةة 2015 ايسمرب/األيفل كانول 17 املؤر  24/1-ام  نةاري يف منراءذا اإلنسال
S/PRST/2017/13 

 2017 أغس س/آب 2
 يفمتتتت  أراضتتيها يف األمتت  كفالتتة متت  األساستتية املستتؤيفلية  تحمتتل  وريفنتتدي حكومتتتتة أل جمتتداا األمتت  جمدتتس يؤكتتد
 يفجتث. ا نتعتاء حستب، اإلنستام التديفيل يفالعتانول نسالاإل يفحعوق العانول سيااة احرتام ظل يف سكاهنا محايتتة

 استتتور متتع ارتتيا، يفضتتماهنا يفمحايتهتتا لدجميتتع األساستية يفاحلتتةايت اإلنستتال حعتتوق احتترتام مدتتى  وريفنتتدي حكومتة
  رتمل جتةائم ار كاب م  املسؤيفلني مجيع يفمساءلة يفحماكمة، العانول  سيااة التعيد يفمدى، الديفلية يفالتلاما ت ال دد
 يفاجلهتات األمت  نتوات أفتةاا فتيهم مب ، اإلنسال حلعوق يفعايفزات انتهاكات أيف اإلنسام الديفيل لدعانول اكاتانته

 يفمجيتتتع جوستتتي موتتتف مدتتتى  و تتتوي التتتيت  دتتتك فيهتتتا مبتتتا، ا نتعتتتاء حستتتب، السياستتتية لاحتتتلاب التا  تتتة ال ويفتتتة
 جلوتتة متتع الت تتايفل مىل  وريفنتتدي ومتتةَ حك األمتت  جمدتتسُ  يتتدمو كمتتا. األقفتتال ضتتد املة ك تتة يفالتجتتايفزات ا نتهاكتتات

 متت  ابل فتتو األمتت  جمدتتس يفيوتتوني. 33/24 اإلنستتال حعتتوق جمدتتس نتتةار مبوجتتب املكدفتتة   وريفنتتدي امل ويتتة التحعيتتق
 ل وتتاء  تتدا   اختتتاذ مواصتتدة مىل يفيتتدمو، سياستتيول ستتجواء  يتتوهم متت ، 2017 متتام يف ستتجني 1 000 متت  أكثتتة
 مرةة( الثانية )الفعةة الثعة

 ديفوار كوت يف احلالة 
 (2016) 2284 العتتتتتتةار
 2016 أ ةيل/نيسال 28

 يدي: فيما، 2017 أ ةيل/نيسال 30 حم ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية يف ية  تمثل أل أيعا يعةر

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/33/24
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
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 احلكم يفاترخيت العةار
  … 

 اإلنسال حلعوق الديفيل يفالعانول اإلنسام الديفيل لدعانول ا متثال امم  )ا(

 يفابلتوستيق امل كة اإلن ار أنر ة قةيق م  ذلك يف مبا، ايفوار كوت يف اإلنسال حعوق يفمحاية   ليل يف اإلسهام 
 يونيتتت/حليتةال 17 املتتؤر  17/21 اإلنستال وقحعتت جمدتس نتتةار مبوجتب  كديفتتت مت الت ي املستتتعل اخل ت  متتع الوثيتق
 التحعيتق مدتى يفاملسامدة اإلنسام الديفيل العانول يفانتهاكات اإلنسال حعوق يفانتهاكات عايفزات يفرصد، 2011
 مهنتتتاء يف يفاملستتتا ة يفا نتهاكتتتات اتالتجتتتايفز   دتتتك يفنتتتوع ايفل احليدولتتتة أجتتتل متتت ، هبتتتا األمتتت  جمدتتتس يفم تتتالغ فيهتتتا

 )ا(( 15 )الفعةة ال عاب م  اإلفالت
 الغربية ابلصحراء املتعلقة احلالة 

 (2016) 2285 العتتتتتتةار
 2016 أ ةيل/نيسال 29

 الدجوتتتتتال  ؤايتتتتت التتتت ي يفالتتتتديفر املغتتتتةب اختتتتت ذا التتتتيت األختتتت ة يفامل تتتتاارات ابخل تتتتوات، الصتتتتدا ذتتتت ا يف، يةحتتتتب مذ
 اإلجتةاءات متع املغتةب يف تفامتل، يفال يتول الداخدتة يف   متالل الدتتال اإلنستال حلعتوق الوق  لدمجدس اإلنديميتال

 الدي اجة( م  مرةة اخلامسة )الفعةة املتحدة لامم التا ع اإلنسال حعوق جملدس اخلاصة
 الدي اجة م  مرةة السا  ة الفعةة، (2017) 2351 العةار أيعا انظة 

 السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
 الدوليني واألمن السالم صون 

 (2017) 2365العتتتتتتةار 
 2017حليةال/يونيت  30

  وجيهتات  عتموت التيت ال امتة لدجم يتة التا  تة الستالم حفتظ   مديتات امل ويتة اخلاصتة الدجوتة  عارية مىل ير  مذ
 الوامجتتة اآلاثر يفمتت  الصتتوع اليديفيتتة املتفجتتةة األجهتتلة خ تتة متت  التدفيتتف  رتتال املتحتتدة لامتتم ال امتتة األمانتتة مىل

 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة موها
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 

 (2017) 2378 العتتتتتتةار
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 20

2017 

مستتتع ل ممديتتات األمتتم املتحتتدة لدستتالم:  وفيتت   وصتتيات الفةيتتق املستتتعل ”مذ يرتت  مىل  عةيتتة األمتتني ال تتام امل وتتول 
يفالتوصيات الواراة يف  عةيتة الفةيتق املستتعل الةفيتع املستتوى امل ت    مديتات  )أ(“الةفيع املستوى امل     مديات السالم

ا ملليتتد متت  املعتتةرات التيت اختتت هتا التتديفل األمعتتاء يف جمدتس األمتت ، يفالدجوتتتني الةا  تتة ، التتيت أصتت حت أساست)ب(الستالم
 التاس ة م  الدي اجة( يفاخلامسة لدجم ية ال امة، يفك لك الدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم )الفعةة

 (2017) 2382 العتتتتتتةار
 /الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  6

 2017 نوفمرب

مذ يرتتت  مىل ال متتتل التتت ي اضتتت دع  تتتت كتتتل متتت  الفةيتتتق ال امتتتل التتتتا ع جملدتتتس األمتتت  امل تتت    مديتتتات حفتتتظ الستتتالم، 
خلامسة لدجم ية ال امة يفالدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفتظ الستالم، التيت نتدمت  وجيهتات مىل يفالدجوتني الةا  ة يفا

األمانة ال امة  رال ممل األمم املتحدة الُرةقي، يف  سيما  رال ا  اع هنج موحد يف ذلك ال مل يفالتعيند  تت، فعتال 
غةات اليت   تور العتدرات يفاملتوارا، حيثمتا يفجتدت، م  الدمم املعدم مىل األمانة ال امة لامم املتحدة م  أجل سد الث

 اا سامد يف حتسني أااء ال مل الرةقي ال ي  ع دع  ت األمم املتحدة )الفعةة الثالثة مرةة م  الدي اجة(
 

 .A/70/357-S/2015/682 )أ( 
 .A/70/95-S/2015/446 )ب( 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/A/70/357
https://undocs.org/ar/A/70/95
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 ال ديتد يف يف عتاريةي اإلنستال حعتوق جمدس أنر ة مىل يفُأش َ  
، م يوتتة   دتتدال خاصتتة  وتتوا  رتتال اجملدتتس أجةاذتتا التتيت املتتدايف ت متت 
 الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة يف يفاحلالتتتتتة،  وريفنتتتتتدي يف احلالتتتتتة ستتتتتيما يف 

 اخلاصتة الدجوتة ايفر اجملدتس يف نتأ .(82)ذتاييت يف يفاحلالتة، الدميعةاقية
  و يتتتة املت دعتتتة املوانرتتتات ستتتياق يف الستتتالم حفتتتظ   مديتتتات امل ويتتتة
 املتحتتتدة األمتتتم ممديتتتات لتتت  ض املستتتدحة الولامتتتات يف املتتتدنيني محايتتتة
 ملوانرتتتة الةئيستتتي اجلهتتتاز ابمت ارذتتتا أ يتهتتتا يفأكتتتد  (83)الستتتالم حلفتتتظ
 ُأجة يت اليت راتاملوان خالل السالم حفظ   مديات املتصدة املسائل
 ايفر مىل أيعا اجملدسُ  يفأشار .(84)الديفليني يفاألم  السالم صول  رال
 الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة يف احلالتة  رتال املدايف ت يف اخلاصة الدجوة
  .(85)أفةيعيا يف يفاألم  يفالسالم

العتوء مدتى املوانرتات الةئيستية  رتتال  5يف  4يف ستدط احلالتتال  
يفاألجهتتلة الفةميتتة التتيت أنرتتاهتا اجلم يتتة ال امتتة  التفامتتل  تتني جمدتتس األمتت 

فيما يتصل ابملهام يفالو ايت املميلة لكل موهتا، يفذلتك فيمتا يت دتق  صتول 
  السالم يفاألم  الديفليني يفممديات األمم املتحدة حلفظ السالم.

 
 4احلالة  
 الدوليني واألمن السالم صون 
 النا تتتم األمتت  جمدتتس  نتتأ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 يف أجةاذتتتا مفتوحتتة موانرتتتات متتدة أثوتتتاء اإلنستتال حعتتتوق جمدتتس متتع
 .“الديفليني يفاألم  السالم صول” امل وول ال ود مقار

__________ 

 اخلتتتتاص )امل  تتتتول 3 الصتتتتفحة S/PV.8109، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى، انظتتتتة (82) 
  وريفنتتتتتتتتتتتدي  يف ابحلالتتتتتتتتتتتة يت دتتتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتتتا، ل وريفنتتتتتتتتتتتدي( ال تتتتتتتتتتتام لامتتتتتتتتتتتني

 ال تتتتتتتتام )األمتتتتتتتتني 8 يفالصتتتتتتتتفحة )مثيو يتتتتتتتتا( 5 الصتتتتتتتتفحة، S/PV.8130 يف
، )الستتتتتتتتتتتتتتتتوغال( 17 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، السياستتتتتتتتتتتتتتتتية( لدرتتتتتتتتتتتتتتتتؤيفل املستتتتتتتتتتتتتتتتامد
 مجهوريتتة يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا، )كازاخستتتال( 23 يف 22 يفالصتتفحتال

، )مصتتتتتتتتة( 2 لصتتتتتتتتفحةا، S/PV.7924 يف الدميعةاقيتتتتتتتتة  الرتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتوراي
 . هباييت املت دعة املسالة خبصوص

 (83) S/PV.7711 ،ولودا( 84 يفالصفحة )غوا يما (  74 الصفحة ( . 
 (84) S/PV.7802 ،37 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتتتتتتني(  33 يف 32 الصتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 

 )مجهوريتة 41 يفالصفحة الةيفسي(  )ا حتاا 39 يفالصفحة )أيفريفغواي( 
 )مجهوريتة 54 يفالصتفحة ا فيتاز(  متدم حةكتة ابسم، ال وليفارية فوليفيال
 . ) ةكيا( 96 يفالصفحة اإلسالمية(  ميةال

، )مصتتتتة( 4 يف 3 الصتتتتفحتال ،S/PV.8102، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى، انظتتتتة (85) 
، S/PV.8006 يف الوستتتتتتت ى  أفةيعيتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتة يف ابحلالتتتتتتتة يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا

 .أفةيعيا يف يفاألم  ابلسالم يت دق فيما، )منديفنيسيا( 40 الصفحة

 يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 10 يف امل عتتتتتواة 7857 اجلدستتتتتة يفيف 
 ني ت الت تايفل أ يتة مدى  وما يفاثدة يفسويسةا أملانيا اثال أكد، 2017
 لتتتتايفل يو غتتتتي أنتتتتت يفأضتتتتافوا، اإلنستتتتال حعتتتتوق يفجمدتتتتس األمتتتت  جمدتتتتس

 .(86)يف عتتتاريةي لاختتت  اخلاصتتتة اإلجتتتةاءات متتت  أكتتترب  عتتتدر ا ستتتتفااة
 ذتي األمت  جملدتس الةئيستية املستؤيفلية أل مدى آخةيفل متكدمول يفشدا
 جمدتس أممال مدى الت دي م  يفح ريفا الديفليني يفاألم  السالم صول

 يف اإلنستتتتتتال حعتتتتتتوق نعتتتتتتااي موانرتتتتتتة لختتتتتتال متتتتتت  اإلنستتتتتتال حعتتتتتتوق
  .(87)اجملدس جدسات
، 2017 متتتتارس/آذار 15 يف امل عتتتتواة 7898 اجلدستتتتة يفيف 

 متتدم مىل ابلوظتتة أنتتت الربازيتتل اثتتل ذكتتة، ابل رتتة ا عتتار مستتالة  رتتال
 يفالولامتتتتتتتتتتتتات ابل رتتتتتتتتتتتتة ا عتتتتتتتتتتتتار  تتتتتتتتتتتتني “ دعائيتتتتتتتتتتتتة ريفا تتتتتتتتتتتتط” يفجتتتتتتتتتتتتوا
 ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة يف يتتتتتيت األمتتتتت  جمدتتتتتس يةامتتتتتي أل يو غتتتتتي”، املستتتتتدحة
 هلتتتت ي التصتتتتدي هبتتتتدف “التعويتتتتة يفخربهتمتتتتا اإلنستتتتال حعتتتتوق يفجمدتتتتس
   تتتتتض أنتتتتتة، كتتتتت لك اجلدستتتتتة  دتتتتتك يفيف .(88)ف التتتتتة   ةيعتتتتتة املستتتتتالة

 األمتتتتم يف الةئيستتتتية اهليئتتتتة ذتتتتو اإلنستتتتال حعتتتتوق جمدتتتتس أل املتكدمتتتتني
 ضتةيفرة مدتى أكتديفا أهنتم غت ، اإلنستال حعتوق مستائل لتوايفل املتحدة

 مدتى ندرا تت حتستني أجتل م  م ت يفثيق  ت ايفل األم  جمدس ي مل أل
  .(89)الولامات نروب موع

، 2017نيستتتتتال/أ ةيل  18امل عتتتتتواة يف  7926يفيف اجلدستتتتتة  
أكتتتتد اثتتتتل الستتتتويد مدتتتتى الصتتتتدة العائمتتتتة  تتتتني محايتتتتة حعتتتتوق اإلنستتتتال 
يف  ليلذتتتتتتا يفصتتتتتتول الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني، يفأضتتتتتتاف أل انتهاكتتتتتتات 

يفأكتد أل “ مس  ات لدوتلاع”ك  أل  كول يفعايفزات حعوق اإلنسال مي
 .(90)“ذتتتتيكالل مت اضتتتتدال”جمدتتتتس حعتتتتوق اإلنستتتتال يفجمدتتتتس األمتتتت  

اجلدستتتة نفستتتها، ذكتتتة اثتتتل أيفكةانيتتتا أنتتتت مدتتتى التتتةغم متتت  أل جمدتتتس  يفيف
حمفل ات ع لامم املتحدة  ص  ملوانرة مستائل ”حعوق اإلنسال ذو 

__________ 

 (86) S/PV.7857 ، سويسةا(. يفالصتفحة  71)أملانيا(  يفالصفحة  49الصفحة(
 )السويد(.  15يف  14، الصفحتال S/PV.7926) وما(. انظة أيعا  93

 (87) S/PV.7857 ،العوميات(  املت داة  وليفيا )ايفلة 34 الصفحة  
 (88) S/PV.7898 ،45 الصفحة . 
 (89) S/PV.7857 ،سويسةا( 71 يفالصفحة )أملانيا(  50-48 الصفحات( .

 ) ومتتا(  80 الصتتفحة، S/PV.7898 أيعتتا انظتتة. ) ومتتا( 93 يفالصتتفحة
 10 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(  8-6 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحات، S/PV.7926 يف

 21 يفالصتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتويد(  15-13 يفالصتتتتتتتتتفحات )كازاخستتتتتتتتتتال( 
 )مي اليتتا(  27 يفالصتتفحة )الستتوغال(  24-22 يفالصتتفحات )فةنستتا( 

 . )الياابل( 33 فحةيفالص
 (90) S/PV.7926 ،15-13 الصفحات . 
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نتتتتةارات ممديتتتتة  ، ف نتتتتت يفتعتتتتة مىل العتتتتدرة مدتتتتى اختتتتتاذ“حعتتتتوق اإلنستتتتال
يفأمتتةب متتدة متكدمتتني متت   عتتديةذم  .(91)املوحتتى  رتتال الستتالم يفاألمتت 

لتتتتتتتاايفات متتتتتتت  ن يتتتتتتتل جلتتتتتتتال التحعيتتتتتتتق التتتتتتتيت أنرتتتتتتتاذا جمدتتتتتتتس حعتتتتتتتوق 
، يفشتتتتتج وا مدتتتتتى زاياة  تتتتتوا ة  عتتتتتدمي اإلحاقتتتتتات املت دعتتتتتة (92)اإلنستتتتتال

، يفرأى اثتتتتل الستتتتوغال أنتتتتت ميكتتتت  جملدتتتتس (93)حبتتتتا ت حعتتتتوق اإلنستتتتال
أل يوجت انت اي جمدس األم  مىل احلا ت اليت ند  تؤاي حعوق اإلنسال 

يفأمتتتتةب متكدمتتتتول آختتتتةيفل متتتت  العدتتتتق مزاء متتتتا  .(94)مىل نرتتتتوب الوتتتتلاع
مدتتتتتتى مهتتتتتتام األجهتتتتتتلة األختتتتتتةى  (95)“استتتتتتتمةار الت تتتتتتدي”يفصتتتتتتفوي  تتتتتتت 

يفستتتتتتتد اهتا متتتتتتت  قةيتتتتتتتق احملتتتتتتتايف ت الةاميتتتتتتتة مىل  وستتتتتتتيع ن تتتتتتتاق يف يتتتتتتتة 
لعتتتتوء أيعتتتتا مدتتتتى فائتتتتدة يفستتتتدط   تتتتض ذتتتتؤ ء املمثدتتتتني ا .(96)اجملدتتتتس

ا ستتتتتتتت ةات التتتتتتتديفري الرتتتتتتتامل يف رصتتتتتتتد حتتتتتتتا ت حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال 
  .(97)يفالكرف م  األخ ار احملتمدة اليت هتدا السالم يفاألم  الديفليني

 
 5 احلالة 
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 
 الدجوتتتتة ايفر اجملدتتتتس  نتتتتأ، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 أصتتتتل متتتت  اتجدستتتت 6 يف الستتتتالم حفتتتتظ   مديتتتتات امل ويتتتتة اخلاصتتتتة

 املتحتتتدة األمتتم ممديتتتات” امل وتتول ال وتتتد مقتتار يف ُمع تتتدت جدستتة 11
 التتتتتتديفل متتتتتت  ال ديتتتتتتد أكتتتتتتد، اجلدستتتتتتات  دتتتتتتك يفيف. “الستتتتتتالم حلفتتتتتتظ

 التتتتدايفل يف اخلاصتتتة لدجوتتتة الةئيستتتي التتديفر مدتتتى جديتتتد متتت  األمعتتاء
 .(98)لدسالم املتحدة األمم   مديات املتصدة املسائل  رال

__________ 

 . 7 الصفحة، نفست املةجع (91) 
 )الستوغال(  23يف  22)فةنسا(  يفالصفحتال  21املةجع نفست، الصفحة  (92) 

 .املتحدة( )املمدكة 25 يف 24 يفالصفحتال
 20 يفالصتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتويد(  15 يف 14 فحتالالصتتتتتتتتت، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (93) 

  )مي اليا(  27 يفالصفحة )فةنسا( 
 . 24 الصفحة، نفست املةجع (94) 
 . )مصة( 13 يف 12 الصفحتال، نفست املةجع (95) 
 19 يفالصتفحة الةيفستي(  )ا حتتاا 16 يف 15 الصتفحتال، نفستت املةجع (96) 

 . ميات(العو  املت داة  وليفيا )ايفلة 29 يفالصفحة )مثيو يا( 
)الستتوغال(  يفالصتتفحة  24)مصتتة(  يفالصتتفحة  12املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (97) 

 )ايفلة  وليفيا املت داة العوميات(.  29)املمدكة املتحدة(  يفالصفحة  25
 (98) S/PV.7642 ،يف )متتتتتتتتتاليلاي(  15 الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7808 ،الصتتتتتتتتتفحات 

 )الصتتتتتتتني(  27 يفالصتتتتتتتفحة، ال وليفاريتتتتتتتة( فوتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتة 15-17
 43 الصتتتتتتتتتتفحة، S/PV.8033 يف الةيفستتتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتتاا 29 يفالصتتتتتتتتتتفحة
 ا فيتتتتتتتتتتتتاز(  متتتتتتتتتتتتدم حةكتتتتتتتتتتتتة ابستتتتتتتتتتتتم، ال وليفاريتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتتتتتتة

، S/PV.8064 يف الةيفستتتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتتاا 32 الصتتتتتتتتتتفحة، S/PV.8051 يف
، S/PV.8150 يف الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 18 يف 17 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال

 . )الياابل( 27 يفالصفحة الةيفسي(  )ا حتاا 23-21 الصفحات

 2016متتتتتارس آذار/ 10امل عتتتتتواة يف  7642ففتتتتتي اجلدستتتتتة  
لدوظة يف زاياة مدا ا اماءات املت دعة اب ستغالل يفا نتهاك اجلوسيني 
يف ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم،  حتتتظ اثتتتل ا حتتتتاا الةيفستتتي أل املرتتتاكل 
املت دعتتتة اب نعتتت اط يف ممديتتتات األمتتتم املتحتتتدة نتتتد نُونرتتتت يف الدجوتتتة 
اخلاصة قوال ستووات، يفأمتةب مت  مونتف  دتدي الت ي يتةى أل مرتاركة 
مجيع الديفل األمعتاء يف ممديتة يفضتع  تدا   مت  شتاهنا أل حتتدا ف اليتة 

يفيف ذلتك الستياق، أضتاف أنتت   وفي  ذ ي التتدا   يف املمارستة ال مديتة.
متتتتتتتت  اخل تتتتتتتتا محتتتتتتتتدال  عتتتتتتتتارب  تتتتتتتتني اجملدتتتتتتتتس يفاجلم يتتتتتتتتة ”ستتتتتتتتيكول 

. يفيف اجلدسة نفسها، شدا اثتل مجهوريتة فوتليفيال ال وليفاريتة (99)“ال امة
لعتةيفري ضتمال التوستيق الوثيتق متع اجلم يتة ال امتة  رتال مدى أنت م  ا

ذتتتت ي املستتتتالة احلساستتتتة،   ستتتتيما متتتت  ختتتتالل الدجوتتتتة اخلاصتتتتة امل ويتتتتة 
التتتتتتيت ذتتتتتتي اهليئتتتتتتة املستتتتتتؤيفلة متتتتتت  صتتتتتتياغة ”  مديتتتتتتات حفتتتتتتظ الستتتتتتالم، 

سياسات شامدة  ت دق   دميات ذ ي ال  ثتات يفذلتك لتجوتب ازايفاجيتة 
سستتتتتتتية يف مجيتتتتتتتع أفتتتتتتتاء املهتتتتتتتام، يفضتتتتتتتمال متتتتتتتدم  رتتتتتتتظي اجلهتتتتتتتوا املؤ 

املعا تتتل، أمتتتةب اثتتتل نيوزيدوتتتدا متتت  متتتدم ا فانتتتت متتتع  . يف(100)“املوظمتتتة
التتةأي العائتتل ال اجملدتتس لتتيس مستتؤيف  متت  اآلاثر الوامجتتة متت  التتو ايت 

متتتت  أممتتتتال األفتتتتةاا التتتت ي  نرتتتتةذم، يفأضتتتتاف أل  التتتتيت يفافتتتتق مديهتتتتا أيف
ستتتاً  توفيتتتت  يت دتتتق أسا”مرتتتةيفع العتتتةار نيتتتد الوظتتتتة  رتتتال ذتتت ي املستتتتالة 

التتتتيت يفافعتتتتت مديهتتتتا أيف أنةهتتتتتا ابلف تتتتل الدجوتتتتة اخلاصتتتتة “ يفمنفتتتتاذ امل تتتتاي 
. يفأشتتتتتارت اثدتتتتة التتتتتو ايت املتحتتتتدة، مذ أختتتتت ت (101)يفاجلم يتتتتة ال امتتتتة

الكدمة لدمةة الثانية يف  دك اجلدسة، مىل أل جمدس األم  ند انتظة يفنتتاً 
خلاصتتتتتة امل ويتتتتتة قتتتتتويالً لدتوصتتتتتل مىل  وافتتتتتق اآلراء العتتتتتةيفري يف الدجوتتتتتة ا

  مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم ملتتتتوح األمتتتتني ال تتتتام التتتتدمم التتتت ي جتتتتتال مليتتتتت 
جتتتتةائم ا ستتتتتغالل “ يتواستتتتب متتتتع جستتتتامة أكثتتتتة حتتتتدًة، مبتتتتا”ليكتتتتول 

  .(102)يفا نتهاك اجلوسيني
، 2017 س تمرب/أيدول 20 يف امل عواة 8051 اجلدسة يفيف 

 حبفتتتتظ ت دعتتتةامل املرتتترتكة املستتتائل مجيتتتع موانرتتتة مىل ريفستتتيا اثتتتل امتتتا
 امل ويتتتتتتة اخلاصتتتتتتة الدجوتتتتتتة مثتتتتتتل، لتتتتتت لك املكةستتتتتتة احملافتتتتتتل يف الستتتتتتالم
 أيفريفغتواي اثتل يفأشتار .(103)اخلامسة يفالدجوة السالم حفظ   مديات

 ل مديتتتتة ذامتتتتا مستتتتهاما  عتتتتدم أل اخلاصتتتتة الدجوتتتتة مدتتتتى يت تتتتني أنتتتتت مىل
__________ 

 (99) S/PV.7642 ،12 الصفحة. 
 .20 الصفحة، نفست املةجع (100)
 . 24 الصفحة، نفست املةجع (101)
 . 31 الصفحة، نفست املةجع (102)
(103) S/PV.8051 ،أيعا انظة. 32 الصفحة S/PV.8086 ،24 الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/PV.7642
https://undocs.org/ar/S/PV.7808
https://undocs.org/ar/S/PV.8033
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.8064
https://undocs.org/ar/S/PV.8150
https://undocs.org/ar/S/PV.7642
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.8086
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 الدجوتة متع اب شترتاك، الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم ممديتات مصالح
 جملدتتس التتتا ع الستتالم حفتتظ   مديتتات امل تت  ال امتتل يفالفةيتتق اخلامستتة
  .(104)ال امة يفاألمانة األم 

 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  5 يف امل عتتتتتتواة 8064 اجلدستتتتتتة يفيف 
 حفتتتتظ   مديتتتتات امل ويتتتتة اخلاصتتتتة الدجوتتتتة الصتتتتني اثتتتتل امتتتتا، 2017
 استتتتتتت ةات ذيئتتتتتتة  وصتتتتتتفها كتتتتتتامال  تتتتتتديفرذا ا ضتتتتتت الع مىل الستتتتتتالم

ة ال دتتتتدال يفمم تتتتاء لدسياستتتتات  التتتتةأي م تتتتداء ممكانيتتتتة  عتتتتوات املستتتتا  
 مت  أيفكةانيتا اثتل يفأمتةب .(105)الستالم حفظ مسائل يف أكرب  ركل
 الستالم حفتظ   مديتات امل ويتة اخلاصتة الدجوتة أمعتاء مبراركة  ةحي ت

 الستتالم حفتتظ   مديتتات امل تت  ال امتتل لدفةيتتق ؤخةاً متت ُمع تتد اجتمتتاع يف
  .(106)األم  جملدس التا ع

 ايستتمرب/األيفل كتتانول 21 يف امل عتتواة 8150 اجلدستتة يفيف 
 أل يتتةى التت ي  دتدي مونتتف متت  الةيفستي ا حتتتاا اثتتل أمتةب، 2017
 املوانرتتات أستتاس مدتتى يتتتم أل يو غتتي الستتالم حفتتظ جمتتال يف ال متتل

   مديتتات امل ويتتة اخلاصتتة الدجوتتة يف مليهتتا لتوصتتلا يتتتم التتيت يفالعتتةارات
 العتتدرات يف العائمتتة الثغتتةات م اجلتتة أجتتل يفمتت . (107)الستتالم حفتتظ

 ال امتل الفةيتق يعتوم أل اليتاابل اثتل انترتح، الستالم حفظ ممديات يف
 اخلاصتتتة يفالدجوتتتة األمتتت  جملدتتتس التتتتا ع الستتتالم حفتتتظ   مديتتتات امل تتت 
 اجلهتتتتوا لتعيتتتتيم مرتتتترتكة ايفرة وظتتتتيم ت الستتتتالم حفتتتتظ   مديتتتتات امل ويتتتتة

 يف  تتتتتتاال التحتتتتتتدايت مدتتتتتتى يفالونتتتتتتوف، العائمتتتتتتة يفالت هتتتتتتدات امل  يفلتتتتتتة
 .(108)حتسيوات ماخال أجل م  األفكار

 
ممارسات جملس األمن األخرى الويت هلوا أثرهوا علوى  - حاء

                                                                                                                                                           عالقاته ابجلمعية العامة
 أي ال امتتتة اجلم يتتتة   عتتتد مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 مت  20 املتااة مبوجتب األمت  جمدتس قدتب مدى  واء استثوائية ايفرات
 ال امتة جلم يتةا استتانفت، 2017 ايسمرب/األيفل كانول يفيف .امليثاق
 ال امتتتة اجلم يتتتة  عتتتةار ممتتتال، (109)ال اشتتتةة ال ارئتتتة ا ستتتتثوائية ايفرهتتتتا

__________ 

(104) S/PV.8051 ،35 الصفحة . 
(105) S/PV.8064 ،أيعا انظة. 20 الصفحة S/PV.8086 ،21 الصفحة. 
(106) S/PV.8064 ،22 الصفحة . 
(107) S/PV.8150 ،22 الصفحة . 
 . 27 الصفحة، نفست املةجع (108)
 . A/ES-10/PV.37 انظة (109)

 ذلتتتك يفجتتتةى .1950 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  3 املتتتؤر  (5-)ا 377
 موظمتتتتة نمتتتتة متتتتؤاة يفرئتتتتيس ال ة يتتتتة التتتتديفل جممومتتتتة قدتتتتب مدتتتتى  وتتتتاء

 نتيجتتة، (111)ا فيتتاز متتدم حةكتتة متت  فعتتال، (110)اإلستتالمي الت تتايفل
 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 18 يف املتحتتتتدة لدتتتتو ايت الستتتتد ي ويتلدتصتتتت

  .(112)العدس مديوة  وضع املت دق نةار مرةيفع  رال 2017
 امتمتدذا التيت الةائستية يفال يتا ت العتةارات مت  مدا يف عم  
 اجلم يتتتة مىل حمتتتداة مشتتارات 2017 يف 2016 متتتامي ختتتالل اجملدتتس
 التيت  دتك غت  يفالتوفيت  ابلسياستات مت دعتة مبستائل يتصل فيما ال امة
  وتاء ستياق يفيف .أمتالي يفزاي يفذاء يفاال ألف الفةمية األنسام  غ يها
 ال امتتة اجلم يتتة  عتتةار مدمتتاً  اجملدتتس أحتتاط، الوتتلاع انتهتتاء   تتد الستتالم
 الأممتتت جتتتديفل يف “مديتتتت يفاحلفتتتاظ الستتتالم  وتتتاء”   وتتتوال  وتتتد مارال
 ايفرهتتتتتا يف، املستتتتتوى رفيتتتتع اجتمتتتتاع يفمعتتتتد، يفالستتتت  ني احلاايتتتتة ايفرهتتتتتا
 يفالفتتةص امل  يفلتتة اجلهتتوا متت ، نفستتت ال وتتد مقتتار يف، يفالستت  ني الثانيتتة
 يفامتوة، الستالم مدتى احلفتاظ  رال املتحدة األمم ممل لت ليل املتاحة
، نييفالستت   الثانيتتة ايفرهتتتا يف اجلم يتتة مىل  عةيتتة  عتتدمي مىل ال تتام األمتتني
 متت ، املستتتوى الةفيتتع ا جتمتتاع مومتتد متت  األنتتل مدتتى يومتتاً  60 يفن تتل
  .(113)(2016) 2282 العةار لتوفي  امل  يفلة اجلهوا

 نتتتةاري مىل اجملدتتتس أشتتتار، هبتتتاييت املت دعتتتة احلالتتتة خيتتت  يففيمتتتا 
  كيتتتتتتد يفأمتتتتتتاا 70/262 ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة يفنتتتتتتةار (2016) 2282
 الونتتت يف “الستالم مدتى احلفتاظ” استرتا يجيات  لمتام ذتاييت ممستاك
 يؤايتتتت أل ميكتتت  التتت ي يفالتتتديفر الرتتتمول أ يتتتة مدتتتى فيتتتت شتتتدا التتت ي

 ل وتتتتتتتاء الوقويتتتتتتتة يفاألذتتتتتتتداف ابل مديتتتتتتتات الوهتتتتتتتوت يف املتتتتتتتدم اجملتمتتتتتتع
  تتتوهج املت دتتتق 71/161 ال امتتتة اجلم يتتتة  عتتتةار يفرحتتتب  (114)الستتتالم
  .(115)ذاييت يف لدكول ا لدتصدي اجلديد املتحدة األمم

__________ 

 . A/ES-10/769 انظة (110)
 . A/ES-10/771 انظة (111)
 . 4 الصفحة، S/PV.8139 انظة (112)
. مضتتتافة مىل ذلتتتك، 30يف  29يف  28، الفعتتتةات (2016) 2282العتتتةار  (113)

(، مىل نتتتتةار اجلم يتتتتة S/PRST/2016/12أشتتتتار اجملدتتتتس، يف  يتتتتال رائستتتتي )
ال امتتتة امتتتوة األمتتتني ال تتتام مىل  عتتتدمي  عةيتتتة مىل اجلم يتتتة ال امتتتة يف ايفرهتتتتا 

يومتتاً مدتتتى األنتتل متت  مومتتد ا جتمتتاع الةفيتتتع  60الثانيتتة يفالستت  ني، يفن تتل 
 ةة(. )الفعةة الةا  ة مر“  واء السالم يفاحلفاظ مديت”املستوى  رال 

 . الدي اجة م  مرةة السااسة الفعةة، (2016) 2313 العةار (114)
 . الدي اجة م  ال اشةة الفعةة، (2017) 2350 العةار (115)

https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.8064
https://undocs.org/ar/S/PV.8086
https://undocs.org/ar/S/PV.8064
https://undocs.org/ar/S/PV.8150
https://undocs.org/A/ES-10/PV.37
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
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 71/72 امتتةال  اجلم يتتة  عتتةاري أيعتتا مدمتتاً  اجملدتتس يفأحتتاط 
  عتتتتمني مواصتتتتدة األمعتتتتاء التتتتديفل فيهمتتتتا نتتتتةرت الدتتتت ي  70/80 يف

 يف املستتتامدة  تعتتتدمي املتصتتتدة املستتتائل ال امتتتة اجلم يتتتة أممتتتال جتتتديفل
 األجهتتلة  رتتكدت التت ي اخل تتة فحتتةيفمكا ابأللغتتام املت دعتتة اإلجتتةاءات

 .(116)الصوع اليديفية املتفجةة
 يف الولاع حا ت يف ابألشداص ا عار مبسالة يت دق يففيما 

 اإلمتتتتالل مىل اجملدتتتتس أشتتتتار، التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول ستتتتياق
 ا عتتار ملكافحتتة ال امليتتة املتحتتدة األمتتم خ تتة  توفيتت  املت دتتق السياستتي

 /أيدتتتتتتتتتتول 27 يف ال امتتتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتتتة د تتتتتتتتتتتامتم التتتتتتتتت ي، ابألشتتتتتتتتتداص
 .(117)2017 س تمرب

__________ 

 . الدي اجة م  الثالثة الفعةة، (2017) 2365 العةار (116)
 . الدي اجة م  السا  ة الفعةة، (2017) 2388 العةار (117)

 التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت ابألخ تتتار يت دتتتق يففيمتتتا 
  وفيتتتتتت  أ يتتتتتتة مدتتتتتتى اجملدتتتتتتس شتتتتتتدا، اإلرذا يتتتتتتة األممتتتتتتال جتتتتتتةاء متتتتتت 

 نتتةار يف التتواراة، اإلرذتتاب ملكافحتتة ال امليتتة املتحتتدة األمتتم استترتا يجية
 يفيف، 2006 ستتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتول 8 املتتتتتتتؤر  60/288 ال امتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتة

 إلنرتتاء  ييتتدي متت  يفأمتتةب، (118)هبتتا املت دعتتة الالحعتتة ا ست ةاضتتات
 ال امتتتتتة اجلم يتتتتة لعتتتتتةار يففعتتتتا، يفألنرتتتتت تت اإلرذتتتتاب مكافحتتتتتة مكتتتتتب

 .(119)2017 يونيت/حليةال 15  املؤر  71/291
__________ 

 2370 يفالعتةار، الدي اجتة مت  الستا  ة الفعتةة، (2017) 2341 العةار (118)
 . الدي اجة م  مرةة الثانية الفعةة، (2017)

 . الدي اجة م  مرةة احلااية الفعةة، (2017) 2395 العةار (119)

  
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس مع العالقات - اثنيا

 امليثاق   م  65 املااة 
 األمتتتتت  جمدتتتتتس ميتتتتتد أل يفا جتمتتتتتامي ا نتصتتتتتااي لدمجدتتتتتس 

 .ذلك مليت قدب مم ي ايفنت أل يفمديت امل دومات م  يدلم مبا
 

 مالحظة 
 يفاجملدتتتتتس األمتتتتت  جمدتتتتتس  تتتتتني ال النتتتتتة الثتتتتتام العستتتتتم يتوتتتتتايفل 
 اارستتتتة مدتتتتى ختتتتاص  رتتتتكل الرتكيتتتتل متتتتع، يفا جتمتتتتامي ايا نتصتتتتا
 الفةميتال العستمال يفيغ تي .امليثتاق مت  65 ابملااة يت دق فيما اجملدس
 مع ال النات  رال يفمدايف  ت اجملدس نةارات، التوايل مدى، يفابء ألف

 الةستائل جتيم الفةمتي العسم يفيغ ي .يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس
 ا نتصتتتتتتتتااي اجملدتتتتتتتتس متتتتتتتتع ال النتتتتتتتتات ل رتتتتتتتتا اجملدتتتتتتتتس مىل املوجهتتتتتتتتة

 اجملدتتس رائستتة  عتتدم مل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل .يفا جتمتتامي
 .األم  جمدس مىل محاقات أي يفا جتمامي ا نتصااي

 
ي القرارات املتصولة ابلعالقوات موع اجمللوس االقتصواد - ألف

 واالجتماعي
 رمسيتتتاً  األمتتت  جمدتتتس يوجتتتت مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 مدتتتتتتى لدحصتتتتتتول يفا جتمتتتتتتامي ا نتصتتتتتتااي اجملدتتتتتتس مىل قد تتتتتتات أي
تة يفمل، مستامدة أيف م دومتات  يف امليثتتاق مت  65 املتااة مىل صتتةاحةً  ُير 

 امل عتواة 7680 جدستتت يف، اجملدتس أل  يتد. اخلتاميتة الواثئق م  أين  

   تد السالم  واء” امل وول ال ود مقار يف 2016 أ ةيل/النيس 27 يف
 مدتتى فيتتت شتتدا التت ي (2016) 2282 العتتةار اختتت ، “الوتتلاع انتهتتاء

 يفالتوستيق املتواصتل يفا لتتلام ا  ستاق يت دتب الستالم مدتى احلفاظ أل
، يفا جتمتتامي ا نتصتتااي يفاجملدتتس األمتت  يفجمدتتس ال امتتة اجلم يتتة  تتني
. املتحتتدة األمتتم ميثتتاق يف امل تتني الوحتتو مدتتى يف ايهتتتا متتع يتماشتتى مبتتا

 ا نتصتااي اجملدتس  تني الت تايفل  وثيتق أ يتة مدتى أيعتا اجملدس يفشدا
 متت  ا ستتتفااة مدتتى الدجوتتة يفشتتجع، الستتالم  وتتاء يفجلوتتة يفا جتمتتامي

 ا نتصتتتتتتااي لدمجدتتتتتتس  تتتتتتةالتا  املدتصتتتتتتة الفةميتتتتتتة اهليئتتتتتتات ختتتتتتربات
  .(120)يفا جتمامي

 
 اجمللووووس مووووع العالقووووات تناولووووت الوووويت املناقشووووات - ابء

 واالجتماعي االقتصادي
 جمدتتتس متتتدايف ت يف يفرات، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 يفاجملدتتتتتس األمتتتتت  جمدتتتتتس  تتتتتني ال النتتتتتات مىل مديتتتتتدة مشتتتتتارات األمتتتتت 

  وثيتتق أ يتتة دتتىم  كتتةارا املتكدمتتول يفشتتدا .يفا جتمتتامي ا نتصتتااي
 يفاجملدتتتتتتتس ال امتتتتتتتة يفاجلم يتتتتتتتة األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس  تتتتتتتني يفالتفامتتتتتتتل الت تتتتتتتايفل

 يفاحلفتتاظ الستتالم  وتتاء يف الستتالم  وتتاء يفجلوتتة يفا جتمتتامي ا نتصتتااي
__________ 

 . 10 يف 2 الفعةاتل، (2016) 2282 العةار (120)

https://undocs.org/ar/A/RES/71/72
https://undocs.org/ar/A/RES/70/80
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://undocs.org/ar/A/RES/71/291
https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
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يفُمع تتتتتدت املوانرتتتتتات الةئيستتتتتية يف ذتتتتت ا الصتتتتتدا يف ستتتتتياق  .(121)مديتتتتتت
  صتتول الستتالم يفاألمتت”املوانرتات املواضتتي ية يف مقتتار ال وتتدي  امل وتتونني 

 (.7يف  6)انظتتتة احلتتتالتني “  وتتتاء الستتتالم يفاحلفتتتاظ مديتتتت”يف “ التتتديفليني
 املت دعتتتتة املستتتتالة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف جتتتتةت التتتتيت املوانرتتتتات يفيف

 اجملدتتتتتتس متتتتتتع حعيعيتتتتتتة شتتتتتتةاكة مىل متتتتتتةارا مصتتتتتتة اثتتتتتتل امتتتتتتا، “هبتتتتتتاييت
 امل ونتتتة  عتتتدمي أجتتتل متتت  الستتتالم  وتتتاء يفجلوتتتة يفا جتمتتتامي ا نتصتتتااي

، ااثتل فتو يفمدتى .(122)ا نتعاليتة املةحدتة ختالل هلتاييت شتامدة الديفلية
 ل  ثتتتة اجلديتتتد الرتكيتتتل مىل الوظتتتة يو غتتتي أنتتتت مىل املكستتتيك اثتتتل أشتتتار
 متتتتع التتتتالزم يف وستتتتيعها، ذتتتتاييت يف ال دالتتتتة نظتتتتام لتتتتدمم املتحتتتتدة األمتتتتم
 يفاجملدتس األمت  جمدتس جهتوا لتوستيق فةصة  وصفهما، الع ةي الفةيق

  تتةا يفمل. (123)املتحتتدة األمتتم يفكتتا ت يفمجيتتع يفا جتمتتامي ا نتصتتااي
 املرتتتتمولة الفتتترتة ختتتالل امليثتتتاق متتتت  65 املتتتااة مىل صتتتةجة مشتتتارة أي

 .ابلتعةية
 

 6 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 متتتتتتتتت  الكثتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتجع، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتامي ختتتتتتتتتالل 
 األمتتتم أجهتتتلة يفستتتائة اجملدتتتس  تتتني التتتتآزر أيفجتتتت زاياة مدتتتى املتكدمتتتني

 اجلهتتتتوا يف، يفا جتمتتتتامي ا نتصتتتتااي اجملدتتتتس ذلتتتتك يف مبتتتتا، دةاملتحتتتت
                       .(124)السالم يفصول الصةامات نروب موع مىل الةامية

، 2016 فربايتتة/اطشتت  15 يف امل عتتواة 7621 اجلدستتة يفيف 
 يت د تتتال يف  عتتتدذا الةاذوتتتة التحتتتدايت حتتتدة مل  م فييتتتت اثدتتتة نالتتتت
 ذلتتتتك يف مبتتتتا، فيهتتتتا الةئيستتتتية األجهتتتتلة ستتتتيما  ، املتحتتتتدة األمتتتتم متتتت 

__________ 

 رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، املثتتتال ستتت يل مدتتتى انظتتتة (121)
 16 يف 15 الصتتتتتفحتال، S/PV.7740، “(S/2010/507) األمتتتتت  جمدتتتتتس

 )كازاخستتتتتتتال(  48 يفالصتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتا(  30 يفالصتتتتتتفحة )الصتتتتتتني( 
 ممديتتتتات” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يفيف كتتتتوراي(  )مجهوريتتتتة 54 يفالصتتتتفحة

 29 يف 28 الصتتتتفحتال، S/PV.8033، “الستتتتالم حلفتتتتظ املتحتتتتدة األمتتتتم
، S/PV.8051 يف )منديفنيستتتتتيا(  61-59 يفالصتتتتتفحات )كازاخستتتتتتال( 

 . )كازاخستال( 27 الصفحة
(122) S/PV.7789 ،أيعتتتتتتتتتتتتتتا انظتتتتتتتتتتتتتتة. 12 يف 11 الصتتتتتتتتتتتتتتفحتال S/PV.7651 ،

 . 13 يف 12 الصفحتال، S/PV.7920 يف  10 الصفحة
(123) S/PV.8005 ،24 فحةالص . 
(124) S/PV.7621 105يف  104)كازاخستتتتتال(. يفالصتتتتفحتال  63، الصتتتتفحة 

 51)الصني(  يفالصفحة  27يف  26، الصفحتال S/PV.7857)غيا (. يف 
 135 يفالصتتتتتتتتتفحة )كيويتتتتتتتتتا(  133 يف 132 يفالصتتتتتتتتتفحتال )الربازيتتتتتتتتتل( 
 . )املكسيك( 63 الصفحة، S/PV.8144 يف )سدوفاكيا( 

 ا  تاع، يفا جتمتامي ا نتصتااي يفاجملدتس األمت  يفجمدس ال امة اجلم ية
 اصختت اذتمتتام ميتتالء متتع، يفم اائتتت امليثتتاق معاصتتد   ليتتل يف جتتاا هنتتج

 يفيف .(125)يفانتصتتتتااذا يفسياستتتتاهتا يفثعافتهتتتتا أمتتتتة كتتتتل اتريتتتتت  حتتتترتام
 التتتيت الو يتتتة ن تتتاق  وستتتيع مىل منديفنيستتتيا اثتتتل امتتتا، نفستتتها اجلدستتتة
 املستتتائل مل اجلتتتة يفا جتمتتتامي ا نتصتتتااي اجملدتتتس مىل مستتتوااذا يو غتتتي
  .(126)لدولامات اجل رية ابألس اب املت دعة

 اجملدتتتتتتس جدستتتتتتة يف، 2017 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول 10 يفيف 
 يو غتتي أنتتت مدتتى العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا ايفلتتة اثتتل شتتدا، 7857
، األخةى األجهلة صالحيات ن اق “مدى يت دى” أ  األم  جملدس
 اثتتتتتل يفأمتتتتتةب .(127)يفا جتمتتتتتامي ا نتصتتتتتااي اجملدتتتتتس ذلتتتتتك يف مبتتتتتا

  تدتتف هبتتا  عتت دع التتيت الونائيتتة اإلجتتةاءات ألل أستتفت متت  األرجوتتني
 ا نتصتتتتتتتتتتتتتتااي يفاجملدتتتتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتتتتس فيهتتتتتتتتتتتتتا مبتتتتتتتتتتتتتا، ألجهتتتتتتتتتتتتتلةا

 رؤيتتتتة مىل افتعتتتتار مثتتتتة” يفأنتتتتت “جمتتتتلأة  كتتتتول متتتتا كثتتتت ا”، يفا جتمتتتامي
 اتتتتتتثال يفرأى .(128)“امل  يفلتتتتتتة اجلهتتتتتتوا مالمتتتتتتح  ةستتتتتتم يفاحتتتتتتدة شتتتتتتامدة

 الت تتتايفل زاياة مىل يهتتتدف أل لدمجدتتس يو غتتتي أنتتت يفمتتتاليلاي منديفنيستتيا
، يفا جتمتتتامي ا نتصتتتااي دتتتساجمل ذلتتتك يف مبتتتا، األجهتتتلة  تدتتتف متتتع
 صتتول جمتتال يف املوظمتتة ممتتل ي يتتق التت ي “التعونتتع” كستتة أجتتل متت 

  .(129)الديفليني يفاألم  السالم
 ايستتمرب/األيفل كتتانول 20 يف امل عتتواة 8144 اجلدستتة يفيف 
 مىل احلاجتتة مدتتى مكتتواايفر يفاثدتتة يفمثيو يتتا الصتتني اتتثال شتتدا، 2017
 يفاجملدتتتتتتس ال امتتتتتتة يفاجلم يتتتتتتة األمتتتتتت  جمدتتتتتتس  تتتتتتني يفا  ستتتتتتاق التوستتتتتتيق

 ذت ي م  جهاز  كل املووقة الو ية  وفي  يف يفا جتمامي ا نتصااي
 يفاحلفتتتتاظ الستتتتالم يف وتتتتاء الولامتتتتات نرتتتتوب مبوتتتتع يت دتتتتق فيمتتتتا األجهتتتتلة

 احلفتتاظ” ضتتةيفرة مدتتى شتتدا الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل أل  يتتد .(130)مديتتت
 .(131)األجهلة ذ ي  تدف  ني “ال مل  عسيم م دأ مدى
 

__________ 

(125) S/PV.7621 ،48 الصفحة . 
 . 93 الصفحة، نفست املةجع (126)
(127) S/PV.7857 ،34 الصفحة . 
 . 64 الصفحة، نفست املةجع (128)
 . )ماليلاي( 121 يفالصفحة )منديفنيسيا(  74 الصفحة، نفست املةجع (129)
(130) S/PV.8144 ،مثيو يتتتتتتتتتتتا(  25 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتني(  22 الصتتتتتتتتتتتفحة( 

 . )مكواايفر( 55 الصفحةيف 
 . 26 الصفحة، نفست املةجع (131)

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.8033
https://undocs.org/ar/S/PV.8051
https://undocs.org/ar/S/PV.7789
https://undocs.org/ar/S/PV.7651
https://undocs.org/ar/S/PV.7920
https://undocs.org/ar/S/PV.8005
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8144
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8144
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 7 احلالة 
 عليه واحلفاظ السالم بناء 
 فربايتتتتتتة/شتتتتت اط 23 يف امل عتتتتتتواة 7629 اجملدتتتتتس جدستتتتتة يف 
، (132)“الوتلاع انتهتاء   د السالم  واء” امل وول ال ود مقار يف 2016
 جمدتس  تني يفالتوستيق ا  ستاق  وخي ضةيفرة مدى متكدمني مدة شدا
 يتماشتى مبتا، يفا جتمتامي ا نتصتااي يفاجملدتس ال امتة يفاجلم ية األم 
 يفضتتتتتع يف، امليثتتتتتاق مبوجتتتتتب األجهتتتتتلة ذتتتتت ي مىل املوكدتتتتتة التتتتتو ايت متتتتتع

 أل مىل يف ةكيتتا األرجوتتتني اتتثال يفأشتتارا .(133)الستتالم  وتتاء استترتا يجيات
  تتتتني “جستتتتة” مبثا تتتتة ال متتتتل مدتتتتى العتتتتدرة لتتتتديها الستتتتالم  وتتتتاء جلوتتتتة

  .(134)الثالثة األجهلة
، 2016 يونيتتت/حليتةال 22 يف امل عتواة 7723 اجلدستة يفيف 

 الدجوتتتة أممتتتال متتت  اجملدتتتس مىل محاقتتتة الستتتالم  وتتتاء جلوتتتة رئتتتيس نتتتدم
 ال امتتة اجلم يتتة يفنتتةار (2016) 2282 األمتت  جمدتتس نتتةار مىل يفأشتتار
 اجلم يتتتتة  تتتتني التوستتتتيق متتتت  مليتتتتد مىل فيهمتتتتا م تتتتياُ  الدتتتت ي  70/262

  .(135)يفا جتمامي ا نتصااي يفاجملدس األم  يفجمدس ال امة
 

__________ 

 نتتتتةر، (S/2016/560) التتتتةئيس مبتتتت كةة ممتتتتال، 2016 يونيتتتتت/حليتتتتةال يف (132)
 يف ستتتتتُيوَظة، 2016 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 22 متتتتت  امت تتتتتارا أنتتتتتت األمتتتتت  جمدتتتتس
 مقتار يف الوتلاع انتهتاء   تد الستالم يف وتاء المالس   واء  ت دق اليت املسائل
 أل كتتت لك اجملدتتتس يفنتتتةر. “مديتتتت يفاحلفتتتاظ الستتتالم  وتتتاء” امل وتتتول ال وتتتد
 مقتتار يف ستتا عا اجملدتتس فيهتتا نظتتة التتيت املستتائل ال وتتد ذتت ا مقتتار يف يُتتدرل
، امل دومتتتات متتت  ملليتتتد. “الوتتتلاع انتهتتتاء   تتتد الستتتالم  وتتتاء” امل وتتتول ال وتتتد
 . الثام العسم، الثام اجللء انظة

(133) S/PV.7629 ،ابستتتت ةات امل تتت  ا سترتتتاري اخلتتترباء )فةيتتتق 8 الصتتتفحة 
 يفالصتتتتفحة )كولوم يتتتا(  40 يف 39 يفالصتتتفحتال الستتتتالم(   وتتتاء ذيكتتتل
 69 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )املكستتتتتتتتتتتتتتتتتيك(  53 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )الربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتل(  41

 . )سدوفاكيا(
 . ) ةكيا( 91 يفالصفحة )األرجوتني(  67 الصفحة، نفست املةجع (134)
(135) S/PV.7723 ،4 يف 3 الصفحتال . 

الرسائل املتصلة ابلعالقات مع اجمللس االقتصادي  - جيم
 واالجتماعي

 ا نتصتتااي اجملدتتس مىل ُأشتت ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 
 ست يل ف دتى .اجملدتس مىل املوجهتة الةستائل مت  ال ديتد يف يفا جتمامي

 مىل موجهتة 2017 أ ةيتل/نيستال 18 مؤرخة شفوية م كةة يف، املثال
 ال وليفاريتتة فوتتليفيال جلمهوريتة التتدائم املمثتل أحتتال، األمت  جمدتتس رئيستة
 متدم  دتدال حلةكتة التوستيق مكتتب رئتيس  صتفتت، املتحتدة األمم لدى

  ارال يت دق فستن اليوم يف التوسيق مكتب م  صااراً   يا ً ، ا فياز
 جتتتديفل يف التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم يفصتتتول اإلنستتتال حعتتتوق مستتتالة
 حلةكتتتة التوستتتيق مكتتتتب كتتتةر،  ال يتتتال ذلتتتك يفيف .األمتتت  جمدتتتس أممتتتال
  صتورة األم  جمدس   دي مزاء ندعت م  اإلمةاب ا فياز مدم  ددال

 ا نتصتتااي يفاجملدتتس ال امتتة اجلم يتتة يفصتتالحيات مهتتام مدتتى مستتتمةة
 ن تتتتتتتاق يف  عديتتتتتتتداي  عتتتتتتتع مستتتتتتتائل  وايفلتتتتتتتت ختتتتتتتالل متتتتتتت  امييفا جتمتتتتتتت
 حمتتايف ت متت   تتةي متتا” يفَرفَتتضَ  يفمتتاَرتَ ، اجلهتتازي  ذتت ي  اختصتتاص

 اجملدتتتس أيف ال امتتتة اجلم يتتتة أممتتتال جتتتديفل يف املودرجتتتة الععتتتااي لوعتتتل
  .(136)“األم  جمدس أممال جديفل مىل يفا جتمامي ا نتصااي
آب/أغستتتت س  30يفيف متتتت كةة رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  املؤرختتتتة  
2017 (S/2017/507) ،زاياة أ يتتتتتتتة” مدتتتتتتتى األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس شتتتتتتتدا 
 لامتتتتتتتم الةئيستتتتتتتية األجهتتتتتتتلة  تتتتتتتني فيمتتتتتتتا تفامتتتتتتتليفال يفالت تتتتتتتايفل التوستتتتتتتيق
 متت  يفأكتتد، يفا جتمتتامي ا نتصتتااي اجملدتتس ذلتتك يف مبتتا، “املتحتتدة
، يف كامتتتتل   اضتتتد مالنتتتة ذتتتي األجهتتتلة ذتتت ي  تتتني ال النتتتة أل جديتتتد
 املووقتتتتة“ يفا ختصاصتتتتات يفالصتتتتالحيات يفالستتتتد ات لدمهتتتتام” يففعتتتتا
 كتت لك كةةاملتت   يفنصتتت .(137)هلتتا التتتام ا حتترتام ظتتل يفيف، موهتتا  كتتل
 معتتتد مواصتتتدة مدتتتى اجملدتتتس رئتتتيسَ  يرتتتجن  ول اجملدتتتس أمعتتتاء أل مدتتتى

 يفاجملدتتتتتس ال امتتتتتة اجلم يتتتتتة رئيستتتتي متتتتتع موتظمتتتتتة  صتتتتتورة ا جتمامتتتتات
 .(138)يفا جتمامي ا نتصااي

__________ 

(136) S/2017/335 ،4 الفعةة، املةفق . 
(137) S/2017/507 ،93 الفعةة، املةفق . 
 . 94 الفعةة، نفست املةجع (138)
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 الدولية العدل حمكمة مع العالقات - اثلثا
 امليثاق   م  94 املااة 
 أل املتحتتتدة األمتتتم أمعتتتاء متتت  معتتتو كتتتل يت هتتتد - 1 

 .فيها قةفاً  يكول نعية أية يف الديفلية ال دل حمكمة حكم مدى يولل
 مبا العيام م  ما نعية يف املتعاضني أحد امتوع مذا - 2 
 مىل يدجتتتتا أل اآلختتتتة فدد تتتتةف، احملكمتتتتة  صتتتتدري محكتتتت مديتتتتت يفةضتتتتت
  وصتيا ت يعتدم أل لت لك ضتةيفرة رأى مذا، اجملدتس يفهلت ا، األمت  جمدس

 .احلكم ذ ا لتوفي  اختاذذا  ب اليت ابلتدا   نةاراً  يصدر أيف
 

 امليثاق   م  96 املااة 
 ي دب أل األم  جمدس أيف ال امة اجلم ية م  ألي - 1 

  .نانونية مسالة أية يف مفتاءي يفليةالد ال دل حمكمة مىل
 املة   تتة املتدصصتتة يفالوكتتا ت اهليئتتة فتتةيفع يفلستتائة - 2 

 أل، يفنتتتت أي يف  تتت لك ال امتتتة اجلم يتتتة هلتتتا  ذل أل  تتتوز اتتت ، هبتتتا
 العانونيتة املستائل مت  هلتا ي ةت فيما مفتاءذا احملكمة م  أيعاً    دب
  .أمماهلا ن اق يف الداخدة

 
 مالحظة 
 يفحمكمتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس  تتتتني ال النتتتتة الثالتتتتث لعستتتتما يتوتتتتايفل 
 أل لدمجدتتتتس  تتتتوز، امليثتتتتاق متتتت  94 لدمتتتتااة يفيففعتتتتاً . الديفليتتتتة ال تتتتدل
 لتوفيتتتت  اختاذذتتتتا  تتتتب التتتتيت ابلتتتتتدا   نتتتتةاراً  يصتتتتدر أيف  وصتتتتيات يعتتتتدم
 مت  متا نعتية يف املتعاضتني أحتد امتوع مذا احملكمة م  الصاار احلكم
 متتت  96 لدمتتتااة يفيففعتتتاً . لتلامتتتاتا متتت  احلكتتتم مديتتتت يفةضتتتت مبتتتا العيتتتام
 مستتتالة أي يف مفتتتاءي احملكمتتة مىل أيعتتاً  ي دتتب أل لدمجدتتس، امليثتتاق
 األساستي الوظتام مت  41 لدمتااة يفيففعتا، ذلك مىل يفابإلضافة. نانونية
 يفجمدتتتتس األقتتتتةاف   دتتتت  أل لدمحكمتتتتة  تتتتوز، الديفليتتتتة ال تتتتدل حملكمتتتتة
 ىمدتتتتتتتتتتت لدحفتتتتتتتتتتتاظ اختاذذتتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتتب احتياقيتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتدا   اي األمتتتتتتتتتتت 
 .األقةاف حعوق

  وصتتتتيات اجملدتتتتس يعتتتتدم مل، ا ستتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 
، احملكمتة مت  الصتاارة ابألحكتام  ت دتق  دا    رال نةارات يتد  أيف
 اارستة مع يفاريا .نانونية مسالة أي يف مفتاءي احملكمة م  ي دب يفمل

 جدستتتني يف املرتتاركة مىل الديفليتتة ال تتدل حمكمتتة رئتتيس ُام تتي، اجملدتتس
 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  26 يف ُمع تتدات، األمتت  جملدتتس خاصتتتني

 محاقتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 2017 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  25 يف

 ذتاء - األيفل العستمُ  يفيغ تي. (139)“الديفليتة ال تدل حمكمة رئيس م 
 جمدتتتس أجةاذتتتا التتتيت الديفليتتتة ال تتتدل حمكمتتتة أمعتتتاء انتدتتتاابت   أمتتتالي
. ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل متتتلام   رتتكل ال امتتة يفاجلم يتتة األمتت 

 أي األمتتتت  جمدتتتس راتنتتتتةا يف  تتتةا مل، ا ستتتت ةات نيتتتتد الفتتترتة يفختتتالل
 أا ي يفيتتتةا .امليثتتتاق متتت  96 املتتتااة أيف 94 املتتتااة مىل صتتتةجة مشتتتارات
 ال تتتتتدل حمكمتتتتتة متتتتتع ابل النتتتتتات املتصتتتتتدة يفالةستتتتتائل لدعتتتتتةارات يفصتتتتتف
 حمكمتة متع ال النتات  رتال اجملدتس يف اارت التيت يفاملوانرتات الديفلية
  .الديفلية ال دل

 
مووع حمكمووة  القوورارات والرسووائل املتصوولة ابلعالقووات - ألف

  العدل الدولية
 أي األمتتتتتت  جمدتتتتتتس يتدتتتتتت  مل، 2017 يف 2016 متتتتتتامي يف 
. امليثتاق مت  96 املااة أيف 94 املااة مىل صةجة مشارة  تعم  نةارات

 /األيفل كتتتتتتتانول 23 يف اختا تتتتتتت  التتتتتتت ي، (2016) 2334 العتتتتتتتةار يفيف
، األيفستتتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتتول ال وتتد مقتتار يف 2016 ايستتمرب

 أصتدرهتا التيت الفتتوى مىل اجملدتس أشتار، “فدست ني نعتية ذلتك يف مبا
 العانونيتتة اآلاثر  رتتال 2004 يوليتتت/اتتوز 9 يف الديفليتتة ال تتدل حمكمتتة
  .(140)احملتدة الفدس يوية األرت يف جدار  رييد م  الواشئة

 يفاصتتتل، ابلتعةيتتتة املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل، ذلتتتك مىل يفمضتتتافة 
 جلوتتتة  رتتتال  عتتتاريةي يفاستتتالم ال تتتام األمتتتني متتع ةستتتائلال   تتتاال اجملدتتس

 ُحكتتتم  وفيتتت   يستتت  أجتتتل متتت  املورتتتاة املدتد تتتة يفنيجتتت اي الكتتتام يفل
 2002 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  10 يف الصتتاار الديفليتتة ال تتدل حمكمتتة
 يفيف. (141)ال دتتدي   تتني يفال حةيتتة الربيتتة ابحلتتديفا املت دعتتة املوازمتتة  رتتال
  وصتية اجملدتس أيتد، 2016 ايستمرب/أليفلا كتانول 29 مؤرختة رسالة
 لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتم مكتتتتب مهتتتام محتتتدى  تمثتتتل ال ال تتتام األمتتتني
 . (142)احُلكم  وفي   يس  يف الساحل يفمو عة أفةيعيا

__________ 

 . S/PV.8075 يف S/PV.7794 انظة (139)
 . الدي اجة م  الثالثة الفعةة، (2016) 2334 العةار (140)
  S/2017/79 يف S/2017/78 التاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: الةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتائل   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاال انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (141)

S/2017/1034 يف S/2017/1035 .التاليتتتتتتتتتتتتتتة: التعتتتتتتتتتتتتتارية أيعتتتتتتتتتتتتتتا انظتتتتتتتتتتتتتة 
S/2016/566 يف S/2016/1072 يف S/2017/563 يف S/2017/1104. 

(142) S/2016/1129  أيعتتتاً  انظتتتة S/2016/1128 .متتتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتتد 
 اجلتتلء انظتة، الستتاحل يفمو عتة أفةيعيتتا لغتةب املتحتتدة األمتم مكتتتب يف يتة

 . “السالم  واء يف  ثات السياسية ال  ثات”، الثام العسم، ال اشة
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املناقشووووات الوووويت تناولووووت العالقووووات مووووع حمكمووووة  - ابء
 العدل الدولية

 ىلم اجملدتس متدايف ت يف ُأش ، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 ابلتستتتتوية يت دتتتتق فيمتتتتا الديفليتتتتة ال تتتتدل حمكمتتتتة  تتتتت  عتتتتوم التتتت ي التتتتديفر

 /شتتت اط 15 يف امل عتتتواة 7621 اجلدستتتة ففتتتي .لدموازمتتتات الستتتدمية
 يفاألمتتتتتتتت  الستتتتتتتتالم صتتتتتتتتول” امل وتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتد مقتتتتتتتتار يف 2016 فربايتتتتتتتتة

 األيفلويتتة يتتويل أل اجملدتتس مدتتى  تتب أنتتت مصتتة اثتتل ذكتتة، “التتديفليني
 أمتتور مجدتتة ذلتتك يفيرتتمل، لدميثتتاق يففعتتا لدموازمتتات الستتدمية لدتستتوية
 .(143)الفتتتتتتتتايفى مصتتتتتتتدار الديفليتتتتتتتة ال تتتتتتتدل حمكمتتتتتتتة مىل ال دتتتتتتتب موهتتتتتتتا
،  ستتهم الديفليتتة ال تتدل حمكمتتة مل  تت يف اثتتل نتتال، نفستتها اجلدستتة يفيف
 .(144)يف وضتيحت التديفيل العتانول   ليتل يف، يففتايفاذتا نةاراهتتا ختالل م 

  صتتتدرذا التتتيت لاحكتتتام املدتتتل م ال تتتا ع مدتتتى نيكتتتاراغوا اثدتتتة يفشتتتدات
 ن تتتول مىل األمعتتتاء التتتديفل يفذولوتتتدا اليتتتاابل اتتتثال يفامتتتا، (145)احملكمتتتة
، ذلتتتتتك مىل يفابإلضتتتتتافة .(146)لدمحكمتتتتتة اإلج اريتتتتتة الععتتتتتائية الو يتتتتتة

__________ 

(143) S/PV.7621 ،13 الصفحة . 
 . 103-101 الصفحات، نفست عاملةج (144)
 . 61 الصفحة، نفست املةجع (145)
 . )ذولودا( 116 يفالصفحة )الياابل(  31 الصفحة، نفست املةجع (146)

 حمكمتتة  ؤايتتت التت ي الةئيستتي التتديفر مدتتى العتتوء متكدمتتني متتدة ستتدط
  .(147)لدموازمات السدمية التسوية يف الديفلية ال دل

لدوظتة  2016اوز/يوليت  19امل عواة يف  7740اجلدسة  يفيف 
يف أساليب ممل اجملدس، أكد اثتل ريفمانيتا أل مت  شتال زاياة التفامتل 

  .(148) ني اجملدس يفاحملكمة أل  سهم يف موع نروب الولامات
 يف امل عتتتتتتواة 7857 اجلدستتتتتة يف املكستتتتتيك اثدتتتتتة يفأشتتتتتارت 

 الستالم صتول” امل وول ودال  مقار يف 2017 يواية/الثام كانول 10
 يف امل عتتتواة 8033 اجلدستتتة يف املكستتتيك يفاثتتتل، “التتتديفليني يفاألمتتت 

 األمتتتم ممديتتتات” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2017 أغستتت س/آب 29
 قدتتتتتب متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني اكتتتتتني أل مىل، “الستتتتتالم حلفتتتتتظ املتحتتتتتدة
 نين متتتتتتة أااة يكتتتتتتول أل ميكتتتتتت  الديفليتتتتتتة ال تتتتتتدل حمكمتتتتتتة متتتتتت  الفتتتتتتتايفى

 . (149)الونائية ةلدد دوماسي
 صتتتةجة مشتتتارات أي  تتتةا مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 

 .امليثاق م  96 املااة أيف 94 املااة مىل
__________ 

 )اليتتتتتتتتاابل(  31 يفالصتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتا(  15  الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (147)
 ذولوتدا اثتل يفأكتد. )ذولوتدا( 116 يفالصفحة )غيا (  105 يفالصفحة

 يف لدموازمتتتات الستتتدمية التستتتوية يف الديفليتتتة ال تتتدل حمكمتتتة أ يتتتة أيعتتتا
 ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017 فربايتتتتة/شتتتت اط 21 يف امل عتتتتواة 7886 اجلدستتتتة
 . (84-82 الصفحات، S/PV.7886) نفست

(148) S/PV.7740 ،33 الصفحة . 
(149) S/PV.7857 ،يف  99 الصفحة S/PV.8033 ،50 الصفحة . 
 

  

https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8033
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 استهاللية مالحظة  
يتوايفل اجللء اخلامس مت  ذت ا املدحتق يفظتائف جمدتس األمت  يفستد ا  ت مدتى فتو متا نصتت مديهتا  

م  ميثاق األمتم املتحتدة، يفيوعستم ابلتتايل مىل ثالثتة أنستام. يف ُ تَةت يف كتل نستم  26 يف 25 يف 24املواا 
م  مشتارات صتةجة يفضتموية  2017 يف 2016 عموتت نةارات اجملدس يفرسائدت يفجدسا ت خالل مامي  ما

مىل  دتتتك املتتتواا. يفيتعتتتم  كتتتل نستتتم أيعتتتاً اراستتتات حتتتا ت مفةاايتتتة  توتتتايفل حتتتا ت   يوهتتتا جتتتةت فيهتتتا 
 .26 يف 25 يف 24موانرة ذ ي املواا أيف  وضح، مدى أي فو آخة، الكيفية اليت ق ق هبا اجملدس املواا 

يفختتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةات، أشتتتار اجملدتتتس ضتتمواً، مدتتتى الوحتتتو التتت ي  تتتةي  وايفلتتتت يف  
متتت   24يفل أا ي، مىل مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني مبوجتتتب املتتتااة العستتتم األ

نةارا  ت دق   وتوا  تدفتة خاصتة   دتدال أيف مبوتاقق   يوهتا يفمواضتي ية،  رتمل املستالة  28امليثاق يفذلك يف 
دا الستتتالم يفاألمتتت  املت دعتتتة ذتتتاييت، يفاحلالتتتة يف لي يتتتا، يفصتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني، يفاألخ تتتار التتتيت هتتتت

الديفليني مت  جتةاء األممتال اإلرذا يتة، يفممديتات األمتم املتحتدة حلفتظ الستالم. يف  تةَّق اجملدتس، يف نةارا تت 
املواضي ية، مىل مسائل مثل ا عار ابألشداص، يفمحاية ال امدني يف اجملال ال ت ي يف موتاقق الوتلاع، يفمحايتة 

يفاإلرذتاب، يفحفتظ الستالم، يفالت تايفل متع املوظمتات اإلنديميتة الرتال الثعايف يف ستياق الولامتات املستدحة، 
يفايفل اإلنديميتة يف مستتائل الستتالم يفاألمتت  التتديفليني  يفستتدَّم اجملدتتس ال ال وتتد األختت  ميكتت  أل ي تتلن ز األمتت  
اجلمتتتتامي. يفنتتتتد نونرتتتتت مستتتتؤيفلية اجملدتتتتس الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني أيعتتتتا يف متتتتدة 

س  رتتتال قائفتتتة يفاستتت ة متتت  ال وتتتوا، موهتتتا الت تتتايفل  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات جدستتتات معتتتدذا اجملدتتت
اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتة، يفمتتتتتتدم انترتتتتتتتار أستتتتتتتدحة التتتتتتدمار الرتتتتتتتامل، يف وفيتتتتتتت  متتتتتت كةة التتتتتتتةئيس  رتتتتتتتال 

 اجملدس. مجةاءات
 25، أحال اجملدس، مدى الوحتو التوارا يف العستم الثتام، مىل املتااة 2017 يف 2016يفيف ماَمي  

ضم  نةاَري  أشار فيهما مىل موافعة الديفل األمعاء مدى ن ول يف وفي  العةارات اليت يتد ذا جمدس األم  
يف مثتام مواست ات، يفذلتك  25يففعتا لدميثتاق. يفختالل املتدايف ت، أيفرا املتكدمتول مشتارًة صتةجًة مىل املتااة 

ئتتتتتتيس جمدتتتتتتس األمتتتتتت   وفيتتتتتت  متتتتتت كةة ر ” ، يف“نعتتتتتتااي مامتتتتتتة  ت دتتتتتتق ابجلتتتتتتلاءات” رتتتتتتال متتتتتتدة  وتتتتتتوا ذتتتتتتي 
(S/2010/507)“عتارية األمتني ال تام ” ، يف“احلالة يف الرةق األيفسط، مبا يف ذلتك نعتية فدست ني” ، يف 

. يف وايفل املتكدمول موضتوع  وفيت  العتةارات الةئيستية املتصتدة هبت ي ال وتوا، “م  السواال يفجووب السواال
 .(2016) 2334أيف  (2016) 2286، أيف (2015) 2231ةارات مثل الع

تت26يففيمتتا يت دتتق ابملتتااة   ة اجملدتتس يف نةارا تتت، مدتتى الوحتتو امل تتني يف العستتم الثالتتث يفارتتياً ، مل ُير 
مع املمارستة الستا عة، مىل مستؤيفليتت مت  يفضتع خ تط إلمتداا موهتال لتوظتيم التستديح. يفمتع ذلتك، جتةت 

خالل مدايف ت اجملدس يفذلك يف ثالل مواس ات فيما يت دق   تدم انترتار  26اإلشارة صةاحًة مىل املااة 
 لرامل، يفصول السالم يفاألم  الديفليني.أسدحة الدمار ا

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2286%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
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 مسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السالم -أوال 
 24واألمن الدوليني مبوجب املادة 

 24املااة  
رغ تتتتة يف أل يكتتتتول ال متتتتل التتتت ي  عتتتتوم  تتتتت األمتتتتم  - 1 

املتحتتتتدة ستتتتةي اً ف تتتتا ً، ي هتتتتد أمعتتتتاء  دتتتتك اهليئتتتتة مىل جمدتتتتس األمتتتت  
ابلت  تتات الةئيستتية يف أمتتة حفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يفيوافعتتول مدتتى 

ئ تاً متوهم يف نيامتت  واج ا تت التيت  فةضتها مديتت أل ذ ا اجملدس ي مل  
 ذ ي الت  ات.

ي متتل جمدتتس األمتت ، يف أااء ذتت ي الواج تتات يففعتتاً  - 2 
ملعاصتتتد األمتتتم املتحتتتدة يفم اائهتتتا. يفالستتتد ات اخلاصتتتة املدونلتتتة جملدتتتس 
األمتت  لتمكيوتتت متت  العيتتام هبتت ي الواج تتات م يوتتة يف الفصتتول الستتااس 

 رة.يفالسا ع يفالثام  يفالثام م
يةفتتع جمدتتس األمتت   عتتارية ستتووية، يفأختتةى خاصتتة،  - 3 

 مذا انتعت احلال مىل اجلم ية مامة لتوظة فيها.
 

 مالحظة 
يتوتتتتتتايفل العستتتتتتم األيفل اارستتتتتتات جمدتتتتتتس األمتتتتتت  فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  

 24 مبسؤيفليتت الةئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني مبوجتب املتااة
.  تتتا العستتتم الفةمتتتي ألتتتف ، يفيوعستتتم مىل نستتتمني فتتتةمني(1)قمتتت  امليثتتتا

تتتتتتت ت يف متتتتتتتامي   2017 يف 2016التتتتتتت ي يتوتتتتتتتايفل العتتتتتتتةارات التتتتتتتيت اختا
مت  صتول الستالم  فيها مشارة مىل مسؤيفلية جمدس األمت  الةئيستية  يف ةا

. يفالعستتتتم الفةمتتتتي ابء التتتت ي يتوتتتتايفل اإلشتتتتارات مىل  يفاألمتتتت  التتتتديفليني
املوانرتات اليت يفرات يف  24مسؤيفلية اجملدس الةئيسية مبوجب ابملااة 

 اليت اارت أثواء جدسات اجملدس. 
يفختتتتتتتالل الفتتتتتتترتة املرتتتتتتتمولة اب ستتتتتتتت ةات، مل يكتتتتتتت  أي متتتتتتت   

العتتتتتةارات التتتتتيت اختتتتتت ذا جمدتتتتتس األمتتتتت  يتعتتتتتم  مشتتتتتارات صتتتتتةجًة مىل 
متتتتت  امليثتتتتتاق. يف عتتتتتموت يفرنتتتتتة مفاذيميتتتتتة موجهتتتتتة جلدستتتتتة  24 املتتتتتااة

  ليتتتتتتتل الرتتتتتتةاكة ا ستتتتتتترتا يجية يف جمتتتتتتتال ”ممالميتتتتتتة  رتتتتتتتال موضتتتتتتوع 
، ُأحيدتتتت يف رستتتالة متتت  الستتتوغال، مشتتتارًة “كافحتتتة الفكتتتة املت تتتةفم

صتتتةجة يفاحتتتدة مىل ذتتت ي املتتتااة. يفجتتتةت اإلشتتتارة مىل مستتتؤيفلية اجملدتتتس 
الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني، ابلويا تتتتة متتتت  التتتتديفل 

__________ 

(، الت ي يت تني 3) 24يفايف م  اجللء الةا ع املتااة  -يتوايفل العسم األيفل  (1) 
رفتتتتع  عتتتتارية ستتتتووية يفأختتتتةى خاصتتتتة مىل اجلم يتتتتة مبوج هتتتتا مدتتتتى اجملدتتتتس 

 ال امة. 

األمعاء، مثدمتا جتةت اإلشتارة مىل الترتجيع التوارا يف الفصتل الثتام  
ظيمات اإلنديمية  يفامُترب   ليل الت ايفل  تني األمتم مدى الت ايفل مع التو

املتحدة يفاملوظمات اإلنديمية أمتةا    تد موتت لدتصتدي جملمومتة متوومتة 
متتتتت  التهديتتتتتدات يفالتحتتتتتدايت العائمتتتتتة التتتتتيت   تتتتترتت الستتتتتدم يفاألمتتتتت  

يف متتتتدة مواستتتت ات  24. يفُأشتتتت  أيعتتتتا صتتتتةاحًة مىل املتتتتااة (2)التتتتديفليني
 .(3)سخالل جدسات اجملد

 
القوووورارات الوووويت تشووووري إىل مسووووؤولية جملووووس األموووون  - ألف

  عن صون السالم واألمن الدوليني الرئيسية 
ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، مل  تتتتتةا أي مشتتتتتارات  

متتت  امليثتتتاق يف العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا اجملدتتتس.  24صتتتةجة مىل املتتتااة 
ا ت نتتتتةارا يفأر  تتتتة  يتتتت 24أل اإلشتتتتارة مىل ذتتتت ي املتتتتااة يفرات يف  غتتتت 

رائسية. يفأشار اجملدس مىل مسؤيفليتت الةئيسية م  صتول الستدم يفاألمت  
التتتتتتديفليني يف مواستتتتتت ات مديتتتتتتدة اختتتتتتت  خالهلتتتتتتا قائفتتتتتتة مت تتتتتتداة متتتتتت  
اإلجتتتةاءات، مدتتتى الوحتتتو امل تتتنين  أا ي  تفصتتتيل. يفمتتتاليفًة مدتتتى ذلتتتك، 
أشتتار اجملدتتس، يف  عتتع مواستت ات، مىل مستتؤيفليتت الةئيستتية متت  صتتول 

ديفليني يف نةارات اختت ذا يف مقتار الفصتل الستا ع مت  السدم يفاألم  ال
يف/أيف أذل ابستتددام  41امليثاق يففةت مبوج ها  دا   يف مقار املتااة 

العتتتتتوة. يفممومتتتتتاً، فعتتتتتد يفرات ذتتتتت ي اإلشتتتتتارات مىل مستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس 
الةئيستتتتتتية متتتتتت  صتتتتتتول الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني يف فعتتتتتتةات اي اجتتتتتتة 

 ال يا ت الةائسية.العةارات يفيف الفعةات األيفلية م  
__________ 

موجهتة مىل األمتني ال تام  2016 رةي  الثتام/نوفمرب  11رسالة مؤرخة  (2) 
 ، املةفق(. S/2016/965م  املمثل الدائم لدسوغال )

 6، الصتتتتتتفحة S/PV.7645 فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق ابحلالتتتتتتة يف أفغانستتتتتتتال، انظتتتتتتة (3) 
)أفغانستتتتتتتتال(. يفمتتتتتتت  احلالتتتتتتتة فيمتتتتتتتتا يت دتتتتتتتق ابلصتتتتتتتحةاء الغة يتتتتتتتة، انظتتتتتتتتة 

S/PV.7684 مجهوريتتتة فوتتتليفيال ال وليفاريتتتة(  يففيمتتتا يت دتتتق  6، الصتتتفحة(
، S/PV.7740(، انظتتة S/2010/507جمدتتس األمتت  ) توفيتت  متت كةة رئتتيس 

 27 يف 26)فةنستتتتا(  يفالصتتتتتفحتال  6)مصتتتتة(  يفالصتتتتفحة  4الصتتتتفحة 
 49)أستتترتاليا(  يفالصتتتفحة  32)مجهوريتتتة ميتتتةال اإلستتتالمية(  يفالصتتتفحة 

(. يففيمتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتق  صتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتتت  التتتتتتتتتديفليني، انظتتتتتتتتتة )كتتتتتتتتتواب
S/PV.7857 املغتتةب(  يف  142، الصتتفحة(S/PV.8144 70، الصتتفحة 

، S/PV.7919) و سوا (. يففيما يت دق ابحلالة يف الرةق األيفسط، انظتة 
)ايفلتتتتتة  وليفيتتتتتا املت تتتتتداة العوميتتتتتات(. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق   تتتتتدم  4الصتتتتتفحة 

، S/PV.8118ا نترتتتتتتتتتار/مجهورية كتتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتتت  ية الدميعةاقيتتتتتتتتتة، انظتتتتتتتتتة 
 اة العوميات(. )ايفلة  وليفيا املت د 19الصفحة 

https://undocs.org/ar/S/2016/965
https://undocs.org/ar/S/PV.7645
https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/PV.7684
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8144
https://undocs.org/ar/S/PV.7919
https://undocs.org/ar/S/PV.8118
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 القرارات 
نةاراً مدى مشتارات  24، احتوى 2017 يف 2016يف مامي  

متتتت  امليثتتتتاق. يفيف  دتتتتك العتتتتةارات، أكتتتتد اجملدتتتتس  24ضتتتتموية مىل املتتتتااة 
جمتداا أنتت يتدرك مستؤيفليتت الةئيستية مت  صتول الستالم يفاألمت  التديفليني، 

 . (4)يذكة أيف منت أشار مىل ذلك أيف أماا  كيدي أيف شدَّا مديت أيف 
تتت ت   متت  ذتتت ي العتتةارات األر  تتتة يفال رتتةي  التتتيت  10يفنتتد اختا

يف مقتار  وتوا ختت   24 تعم  مشارات صةجة أيف ضموية مىل املتااة 
، (5)س  يوهتتا ُمدرجتتة يف جتتديفل أممتتال اجملدتت  دتتدا  أيف موتتاقق منديميتتة

 .(6)ةنةارا موها   ووا مواضي ي 14 يوما ار  ط 
__________ 

 2282، الفعتتتتتتةة األيفىل متتتتتت  الدي اجتتتتتتة  يف (2016) 2272العتتتتتتةارات  (4) 
، الفعتتةة (2016) 2284، الفعتتةة اخلامستتة متت  الدي اجتتة  يف (2016)

، الفعتتتتتةة األيفىل متتتتت  (2016) 2286ن تتتتتل األختتتتت ة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف 
اخلامستتتة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتة   ، الفعتتتةة(2016) 2292الدي اجتتتة  يف 

 2312، الفعتتةة الةا  تتة يفال رتتةي  متت  الدي اجتتة  يف (2016) 2296 يف
، (2016) 2313، الفعتتتتةة الثالثتتتتتة مرتتتتتةة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف (2016)

، الفعتتتةة األيفىل (2016) 2320الفعتتتةة ن تتتل األختتت ة متتت  الدي اجتتتة  يف 
، الفعتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتة متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتة  (2016) 2331متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتة  يف 

 2341، الفعتتتتتتةة ن تتتتتتل األختتتتتت ة متتتتتت  الدي اجتتتتتتة  يف (2016) 2333 يف
، الفعتتتتةة (2017) 2347، الفعتتتتةة الثانيتتتتة متتتت  الدي اجتتتتة  يف (2017)

، الفعتتتتتةة ن تتتتتل األختتتتت ة متتتتت  (2017) 2350الثالثتتتتتة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف 
 2357، الفعتةة الثانيتة مت  الدي اجتة  يف (2017) 2354الدي اجة  يف 

، الفعتتتتتةة (2017) 2359، الفعتتتتةة الثالثتتتتة متتتت  الدي اجتتتتة  يف (2017)
، الفعتتتتتتتتةة السااستتتتتتتتة متتتتتتتت  (2017) 2363الثانيتتتتتتتتة متتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتة  يف 

، الفعةاتل الثانية يفالسا  ة م  الدي اجة  (2017) 2370الدي اجة  يف 
 2380، الفعتتةاتل األيفىل يفالةا  تتة متت  الدي اجتتة  يف (2017) 2378يف 
، (2017) 2382، الفعتتتتةة الثالثتتتتتة مرتتتتتةة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف (2017)

، الفعتتتتتةة الثالثتتتتتة متتتتت  (2017) 2388  يف الفعتتتتتةة األيفىل متتتتت  الدي اجتتتتتة
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة. (2017) 2391الدي اجة  يف 

 2292 ، الفعتتةة ن تل األختت ة مت  الدي اجتتة  يف(2016) 2284العتةارات  (5) 
، (2016) 2296، الفعتتتتةة اخلامستتتتة مرتتتتةة متتتت  الدي اجتتتتة  يف (2016)

، الفعتتتةة ن تتتل (2016) 2313  تتتة يفال رتتتةي  متتت  الدي اجتتتة  يف الفعتتتةة الةا
، الفعتتتتتةة ن تتتتتل األختتتتت ة متتتتت  (2016) 2333األختتتتت ة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف 

، الفعتتتتتتتةة ن تتتتتتتل األختتتتتتت ة متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتة  (2017) 2350الدي اجتتتتتتتة  يف 
، (2017) 2359، الفعتتتةة الثالثتتتة متتت  الدي اجتتتة  يف (2017) 2357 يف

، الفعتتتتةة السااستتتتة متتتت  (2017) 2363الفعتتتتةة الثانيتتتتة متتتت  الدي اجتتتتة  يف 
 ، الفعةة الثانية م  الدي اجة. (2017) 2391الدي اجة  يف 

 2282، الفعتتتتتتةة األيفىل متتتتتت  الدي اجتتتتتتة  يف (2016) 2272العتتتتتتةارات  (6) 
، الفعتتةة (2016) 2286، الفعتتةة اخلامستتة متت  الدي اجتتة  يف (2016)

، الفعتتتتتةة الثالثتتتتتة مرتتتتتةة متتتتت  (2016) 2312األيفىل متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف 
 2331، الفعتةة األيفىل مت  الدي اجتتة  يف (2016) 2320الدي اجتة  يف 

، الفعتتتتتةة (2017) 2341، الفعتتتتةة الثالثتتتتة متتتت  الدي اجتتتتة  يف (2016)

متتتتتت  العتتتتتتتةارات ال رتتتتتتةة املت دعتتتتتتتة   دتتتتتتدال أيف موتتتتتتتاقق  6يفيف  
  يوهتتا،  صتتةَّف اجملدتتس صتتةاحًة مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  امليثتتاق، 

ت دعتتة فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف كتتل متت  كتتوت ايفتتوار يفليتترباي، يفاملستتالة امل
 (7)تهبتتتتتاييت، يفاحلالتتتتتة يف لي يتتتتتا. يفمتتتتتدَّا اجملدتتتتتس مبوجتتتتتب  دتتتتتك العتتتتتةارا

يف ايت ممدية األمم املتحدة يف كوت ايفوار، يف  ثة األمم املتحدة يف 
ليترباي، يف  ثتتة األمتم املتحتتدة لتحعيتق ا ستتتعةار يف ذتاييت، يفأنرتتا يف يتتة 

يفمتتتتدَّل  ،(8)أيفليتتتة ل  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتتتتدمم نظتتتام ال دالتتتة يف ذتتتاييت
 .(9)امدَّا  دا   اجللاءات  رال لي ي أيف

 عتتتتتارية األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  ”يففيمتتتتتا يتصتتتتتل ابل وتتتتتد امل وتتتتتول  
، شتدنا جمدتس األمت ، مثدمتا ف تل يف فترتة “جووب الستوااليف السواال 

الستتتتوتني الستتتتا عة، مدتتتتى أ يتتتتة الرتتتتةاكة  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفا حتتتتتاا 
ثتتتتتام  متتتتت  امليثتتتتتاق، ايفل األفةيعتتتتتي، انستتتتتجاماً متتتتتع أحكتتتتتام الفصتتتتتل ال

. (10)مختتتتالل مبستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس الةئيستتتتتية متتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت 
، أشار اجملدس “السالم يفاألم  يف أفةيعيا”يتصل ابل ود امل وول  يففيما

تتتب  مىل مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني، يفرحَّ
الستتاحل يف   ورتتة العتتوة املرتترتكة التا  تتة لدمجمومتتة اخلماستتية ملو عتتة

 . (11)مجيع أفاء أناليم ال ددال املسا ة يف العوة
تتتت  مبوجتتتتب الفصتتتتل الستتتتتا ع متتتت  امليثتتتتاق   نتتتتةاراً متتتتت   14يفاختا

 2312العةارات األر  ة مرة يف مقار ال ووا املواضي ية. يفيف العةاري  
، املتَّدتتتتتتتتتتَ  كال تتتتتتتتتتا يف اقتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتد (2017) 2380يف  (2016)

__________ 

، الفعتةة الثالثتة مت  الدي اجتة  (2017) 2347الثانية مت  الدي اجتة  يف 
 2370، الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتتتتتة  يف (2017) 2354يف 
 2378، الفعتتتتتتتتتتتةاتل الثانيتتتتتتتتتتتة يفالستتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتتتة  يف (2017)
، (2017) 2380، الفعةاتل األيفىل يفالةا  ة م  الدي اجتة  يف (2017)

، الفعتتتةة األيفىل (2017) 2382الفعتتتةة الثالثتتتة مرتتتةة متتت  الدي اجتتتة  يف 
 ، الفعةة الثالثة م  الدي اجة  (2017) 2388م  الدي اجة  يف 

 (2016) 2333 )كتتتتتتتتتوت ايفتتتتتتتتتتوار(  يف (2016) 2284العتتتتتتتتتةارات  (7) 
 2292 )ذاييت(  يف (2017) 2350يف  (2016) 2313 )ليرباي(  يف

 )لي يا(.  (2017) 2357يف  (2016)
ملليتتد متتت  امل دومتتتات متتت  ممديتتتات حفتتظ الستتتالم، انظتتتة اجلتتتلء ال اشتتتة،  (8) 

 العسم األيفل.
اجلتتتلء الستتتا ع، العستتتم ملليتتتد متتت  امل دومتتتات متتت  التتتتدا   اجللائيتتتة، انظتتتة  (9) 

التتتتتدا   التتتتيت    ت دتتتتب استتتتتددام العتتتتوات املستتتتدحة، يففعتتتتا ”الثالتتتتث، 
 . “م  امليثاق 41لدمااة 

، الفعةة الةا  ة يفال رةيفل مت  الدي اجتة  يفالعتةار (2016) 2296العةار  (10) 
 ، الفعةة السااسة م  الدي اجة. (2017) 2363

 . 1، الفعةة الثانية م  الدي اجة يفالفعةة (2017) 2359العةار  (11) 
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، أكد اجملدس جمتداا، يفاضت اً “صول السالم يفاألم  الديفليني”امل وول 
يف امت تتتتاري مستتتتؤيفليتت الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني، 

يفا عتتتتتتتار  ضتتتتتتتةيفرة يفضتتتتتتتع حتتتتتتتد لكثتتتتتتتةة ممديتتتتتتتات هتةيتتتتتتتب املهتتتتتتتاجةي 
ابألشتتتداص يف ال حتتتة األ تتتيض املتوستتتط ن التتتَة الستتتاحل الديتتت ي، يففعتتتاً 
لدميثتتاق، يفجتتدنا اإلذل املموتتوح حتعيعتتاً ذلتتك الغتتةت مبوجتتب الفعتتةات 

 متتتترتات الستتتتف   (2015) 2240متتتت  العتتتتةار  10 يف 9 يف 8 يف 7
يفأاال اجملدتتتتتتس كتتتتتت لك، مرتتتتتت اً مىل مستتتتتتؤيفليتت . (12)يف أمتتتتتتايل ال حتتتتتتار

الةئيستتتتتتتتتتتتتية متتتتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتتتتول الستتتتتتتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتديفليني يف العتتتتتتتتتتتتتةاري  
ر ، مجيتتتتتتتتتتتتتَع حتتتتتتتتتتتتتا ت ا عتتتتتتتتتتتتتا(2017) 2388 يف (2016) 2331

ابألشداص يف املواقق املتعةرة م  الولامات املستدحة، يفأذتاب ابلتديفل 
األمعتتتتاء أل  تدتتتتت  سدستتتتتدة متتتتت  التتتتتتدا   الكفيدتتتتتة ابلتصتتتتتدي لالعتتتتتار 

 .(13)يف ذلك يف سياق الولامات املسدحة ابل رة، مبا
محايتتتتة املتتتتدنيني يف الولامتتتتات ”يففيمتتتتا يتصتتتتل ابل وتتتتد امل وتتتتول  
،  كيتتتتتتتتتتد (2016) 2286، كتتتتتتتتتتةنر اجملدتتتتتتتتتتس، يف نتتتتتتتتتتةاري “حةاملستتتتتتتتتتد

مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني يفضتتتةيفرة   ليتتتل 
م تتتااأل يفنوامتتتد العتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام يفكفالتتتة احرتامهتتتا، يفامتتتا مىل 

ات املسدحة امتثا  اتما  لتلاماهتا اليت امتثال مجيع األقةاف يف الولام
يدعيهتتتتا مديهتتتتا العتتتتانول التتتتديفيل يفذلتتتتك لعتتتتمال احتتتترتام يفمحايتتتتة مجيتتتتع 
ال تتتتتتتتامدني يف اجملتتتتتتتتال ال تتتتتتتتت ي يفيفستتتتتتتتائل نعدهتتتتتتتتتم يفم تتتتتتتتداهتم، يفكتتتتتتتتت لك 

. يفمبوجتتتتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتتتتتةار (14)املسترتتتتتتتتتتتتتفيات يفستتتتتتتتتتتتتتائة املةافتتتتتتتتتتتتتق ال  يتتتتتتتتتتتتتتة
صتتتتتتول الستتتتتتدم ”، املتندتتتتت  يف مقتتتتتتار ال وتتتتتتد امل وتتتتتتول (2017) 2347

، نام اجملدس، مذض أماا  كيد مسؤيفليتت الةئيستية مت  “يفاألم  الديفليني
صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني،  تاكيتتتد أل اهلجمتتتات اخلارجتتتة مدتتتى 
العتتتانول املوجهتتتة ضتتتد املوانتتتع يفامل تتتام املدصصتتتة لاغتتتةات الديويتتتة أيف 

اخل يتتتتة، يفضتتتتد اآلاثر التارخييتتتتة نتتتتد  أيف الفويتتتتة أيف ال مديتتتتة أيف الت ديميتتتتة
 رتتكل، يف ظتتةيفف م يوتتة يفممتتال ابلعتتانول التتديفيل، جةميتتة حتتةب يفأل 

 .(15)مة ك ي ذ ي اهلجمات  ب  عدميهم مىل ال دالة
__________ 

، الفعتتةاتل الثالثتتة مرتتةة (2017) 2380يف  (2016) 2312العتتةارال  (12) 
 . 8 يف 7يفاألخ ة م  الدي اجة يفالفعةاتل 

 2 يف 1لثالثتتة متت  الدي اجتتة يفالفعتتةات ، الفعتتةة ا(2016) 2331العتتةار  (13) 
، الفعتتتتتتتةة الثالثتتتتتتتة متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتة (2017) 2388  يفالعتتتتتتتةار 6 يف 5 يف

 . 30 ، يف13 ، يف7مىل  3 ، يف1يفالفعةات 
 . 2، الفعةة األيفىل م  الدي اجة يفالفعةة (2016) 2286العةار  (14) 
 . 4، الفعةة الثالثة م  الدي اجة يفالفعةة (2017) 2347العةار  (15) 

  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدةالت تتتتايفل ”يففيمتتتتا يت دتتتتق ابل وتتتتد امل وتتتتول  
املوظمتتتتتتتتات اإلنديميتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتة يف صتتتتتتتتول الستتتتتتتتالم يفاألمتتتتتتتت  يف 

، مىل مستتؤيفليتت (2016) 2320، أشتتار اجملدتتس، يف نتتةاري “التتديفليني
الةئيستتية متت  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، يفأمتتاا  كيتتد  صتتميمت 
مدتتتى اختتتتاذ خ تتتوات ف التتتة ملواصتتتدة   ليتتتل ال النتتتة  تتتني األمتتتم املتحتتتدة 
يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة، مستتتتدن ماً ال الت تتتتايفل متتتتع املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة 

. يفمبوجتتتب العتتتةار (16)يفايفل اإلنديميتتتة ميكتتت  أل ي تتتلز األمتتت  اجلمتتتامي
تت  يف مقتتار ال وتتد امل وتتول (2016) 2282  وتتاء الستتالم ”، التت ي اختا

أمتتتتاا اجملدتتتتس  كيتتتتد مستتتتؤيفليتت األساستتتتية متتتت   ،(17)“يفاحلفتتتتاظ مديتتتتت
لتديفليني، ُمرتدن ااً مدتى أل احلفتاظ مدتى الستالم صول السالم يفاألمت  ا

يت دتتتتب ا  ستتتتاق يفا لتتتتتلام املتواصتتتتل يفالتوستتتتيق  تتتتني اجلم يتتتتة ال امتتتتتة 
 . (18)يفجمدس األم  يفاجملدس ا نتصااي يفا جتمامي

يفيف ثالثتتة نتتةارات  رتتال األخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يفاألمتت   
كيتتد مستتؤيفليتت التتديفليني متت  جتتةاء األممتتال اإلرذا يتتة، أمتتاا اجملدتتس  

. يفمبوجتتتتب العتتتتةار (19)الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني
، شتتجَّع اجملدتتس التتديفل األمعتتاء مدتتى  تت ل جهتتوا (2017) 2341

متعتتتتافةة يفموستتتتعة متتتت  أجتتتتل حتستتتتني التاذتتتتب ملتتتتا يستتتتتهدف اهلياكتتتتل 
 2354. يفمبوجتتتب العتتتةار (20) دتتتك اهلجمتتتات األساستتتية احليويتتتة متتت 

، رحَّتتب اجملدتتس ابإلقتتار التتديفيل الرتتامل ملكافحتتة اخل تتاب (2017)
 (2001) 1373 اإلرذتتايب التت ي يفضتت تت جلوتُتتت املورتتاة ممتتاًل ابلعتتةار

 رتتتتتال مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب، مؤكن تتتتتداً حاجتتتتتة التتتتتديفل األمعتتتتتاء يفمجيتتتتتع  
كيا ت األمم املتحدة ذات الصدة مىل  وفي  اإلقار يففعاً جملمومة مت  

__________ 

 . 1، الفعةاتل األيفىل يفالثالثة م  الدي اجة، يفالفعةة (2016) 2320العةار  (16) 
 حليتتتةال/ 21مدتتتى الوحتتتو امل تتتنيَّ يف متتت كةة رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  املؤرختتتة  (17) 

، ا فتتق اجملدتتس،   تتد مرتتايفرات  تتني أمعتتائت، مدتتى أل يتتتم 2016يونيتتت 
الوظة يف املسائل املت دعة   واء الستالم يف وتاء الستالم   تد انتهتاء حتا ت 

يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول  2016حليةال/يونيتتتتتت  22، امت تتتتتاراً متتتتت  الوتتتتتلاع
م  جديفل األممال. ُ درل ضم   “السالم يفاحلفاظ مدى السالم  واء”

ذتت ا ال وتتد املستتائل التتيت نظتتة فيهتتا اجملدتتس يف يفنتتت ستتا ق يف مقتتار ال وتتد 
. لالقتالع مدتى مليتد “ وتاء الستالم   تد انتهتاء حتا ت الوتلاع”امل وتول 

 . 38ات، انظة اجللء األيفل، العسم م  امل دوم
 . 2، الفعةة اخلامسة م  الدي اجة يفالفعةة (2016) 2282العةار  (18) 
، (2017) 2370، يف (2017) 2354، يف (2017) 2341العتتتتتتتتتتةارات  (19) 

  الفعةة الثانية م  الدي اجة.
 . 1، الفعةة (2017) 2341العةار  (20) 
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، (2017) 2370. يفمبوجتتتتب العتتتتةار (21)امل تتتتااأل التوجيهيتتتتة احملتتتتداة
اجملدتتتتس متتتتت  ابلتتتت  العدتتتتتق ألل الوعتتتتل غتتتتت  املرتتتتةيفع لاستتتتتدحة  أمتتتتةب

الصتتغ ة يفاألستتدحة اخلفيفتتة   يتتلال يعتتون ت اضتت المت مدتتى فتتو ف تتال 
مبستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني، يفأمتتتاا  كيتتتد 

ال اتوتتتع مجيتتتع التتتديفل متتت   (2001) 1373نعتتتى  تتتت يف نتتتةار  متتتا
 عتتتتتتدمي أي شتتتتتتكل متتتتتت  أشتتتتتتكال التتتتتتدمم، الصتتتتتتةيح أيف العتتتتتتم ، مىل 

األشتتتداص العتتتال ني يف أممتتتال مرذا يتتتة، مرتتتدن ااً مدتتتى  الكيتتتا ت أيف
 . (22)أ ية التوفي  الكامل لدعةارات ذات الصدة

ممديتتتتتات األمتتتتتم ”يفيف ثالثتتتتتة نتتتتتةارات  رتتتتتال ال وتتتتتد امل وتتتتتول  
، أشتتتار اجملدتتتس أيعتتتا مىل مستتتؤيفليتت الةئيستتتية “ماملتحتتتدة حلفتتتظ الستتتال

. ف موجب العتةار (23)مبوجب امليثاق م  صول السدم يفاألم  الديفليني
، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل األمتتتتتني ال تتتتتام أل يعتتتتتوم مدتتتتتى (2016) 2272

 متتتااة أفتتتةاا يفحتتتدات الفتتور يف رتتتكل متواصتتتل  نفتتتاذ العتتةار العاضتتتي 
حفظ السالم مىل الوق  مودما يكول ذواك اليل موثوق مدى اارستة 
 دتتتتك الوحتتتتدات لالستتتتتغالل يفا نتهتتتتاك اجلوستتتتيني مدتتتتى ن تتتتاق يفاستتتتع 

، شتتتتتدَّا (2017) 2378. يفمبوجتتتتتب العتتتتتةار (24) رتتتتتكل موهجتتتتتي أيف
ية حفظ السالم ابمت تاري أااًة مت  أايفات صتول الستدم اجملدس مدى أ 

يفاألمتتت  التتتديفليني، مستتتدن ماً ال الت تتتايفل متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة يفايفل 
اإلنديمية ميك  أل يؤاي مىل حتسني األمت  اجلمتامي، يفشتدَّا مدتى أل  
كتتتول  تتتةجيح كفتتتة السياستتتة الستتتمة املميتتتلة لدتتتوهج التتت ي  ت تتتع األمتتتم 

، (2017) 2382. يفمبوجتتتتب العتتتتةار (25)املتحتتتتدة يف حتتتتل الولامتتتتات
شدَّا اجملدس ك لك مدى أس عية احلدول السياسية يف  سوية الولامتات 
يفنتتةَّر أل يتتدرل ال متتل الرتتةقي،   تتد اراستتة كتتل حالتتة مدتتى حتتدة، يف 

جتتتلأ متتت  يف ايهتتتتا ممديتتتات األمتتتم املتحتتتدة حلفتتتظ الستتتالم كجتتتلء   يت
 .(26)يفذياكل اختاذ العةارات فيها

__________ 

يفانظة أيعتا الةستالة املؤرختة  .2يف  1، الفعةاتل (2017) 2354العةار  (21) 
املوجهتتتتة مىل رئتتتتيس جمدتتتتس األمتتتت  متتتت  رئتتتتيس  2017نيستتتتال/أ ةيل  26

 رتتتتتتال  (2001) 1373جلوتتتتتتة جمدتتتتتتس األمتتتتتت  املورتتتتتتاة ممتتتتتتالً ابلعتتتتتتةار 
 (. S/2017/375مكافحة اإلرذاب )

 . 1، الفعةة السا  ة م  الدي اجة، يفالفعةة (2017) 2370العةار  (22) 
 2382، يف (2017) 2378، يف (2016) 2272ات العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  (23) 

 ، الفعةة األيفىل م  الدي اجة. (2017)
 . 1، الفعةة (2016) 2272عةار ال (24) 
، الفعتتتتتتةاتل الةا  تتتتتتة يفال اشتتتتتتةة متتتتتت  الدي اجتتتتتتة، (2017) 2378العتتتتتتةار  (25) 

 . 1يفالفعةة 
 . 1، الفعةة (2017) 2382العةار  (26) 

 يةالبياانت الرائس 
ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةات، أيفرا اجملدتتتس مشتتتارات  

متتتتت  ميثتتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتتدة يف أر  تتتتتة  يتتتتتا ت  24ضتتتتموية مىل املتتتتتااة 
رائسية، أماا فيها  كيد مسؤيفليتت الةئيسية م  صتول الستالم يفاألمت  

 . (27)الديفليني أيف كةَّر التاكيد مديها يففعاً لدميثاق
ل دة أست اب  24يفند أ ت مشارة اجملدس العموية مىل املااة  

موهتتا م تتةاز الصتتدة  تتني املستتؤيفلية الةئيستتية املووقتتة  تتت يفايفر أيف مستتؤيفلية 
اإلنديميتتة،  اجلهتتات الفامدتتة األختتةى، أي التتديفل األمعتتاء يفاملوظمتتات

يف صتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني. ففتتتي  يتتتال رائستتتي يت دتتتق  توقيتتتد 
الستتتتالم يف غتتتتةب أفةيعيتتتتا، مدتتتتى ستتتت يل املثتتتتال، أمتتتتاا اجملدتتتتس  كيتتتتد 
مسؤيفليَتت الةئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني، معةن اً ال الديفل 

يف مسؤيفلة يف املعام األيفل م  الععاء مدتى العةصتوة يفالست و املستدح 
. يفيف  يتتتتتال رائستتتتتي يت دتتتتتق ابلت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة (28)ال حتتتتتة

يفاملوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة مدتتتتتى صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
التتتديفليني، كتتتةَّر اجملدتتتس  كيتتتد أل ذتتت ا الت تتتايفل ميكتتت ، يففعتتتاً ألحكتتتام 
الفصل الثام  م  امليثاق، أل ي لن ز األم  اجلمامي، يفشدا مدى أ ية 

ليل الت ايفل مع ا حتاا األفةيعي لدمستامدة مدتى  وتاء ندر تت مواصدة   
يف جما ت موع نروب الولامات، يفماارة األزمات يفحدهتا، يفكت لك يف 

 . (29)جمال  واء السالم   د انتهاء الولاع
األخ ار التيت ”يفيف  يال رائسي صدر يف مقار ال ود امل وول  

، أشتتتار “اإلرذا يتتة هتتتدا الستتالم يفاألمتت  التتديفليني متت  جتتةاء األممتتال
اجملدتتتتس، ارتتتتياً متتتتع مستتتتؤيفليتت األساستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  
الديفليني، مىل أل مكافحة الت ةف ال ويف ال ي ميك  أل يفعتي مىل 
اإلرذتتتتتاب، مبتتتتتا يف ذلتتتتتك موتتتتتع نرتتتتتة الت تتتتتةف  تتتتتني األفتتتتتةاا يفعويتتتتتدذم 
يفحرتتتتتدذم يف صتتتتتفوف اجلمامتتتتتات اإلرذا يتتتتتة يفحتتتتتتويدهم مىل معتتتتتا دني 

جانتتتتب، اثن تتتتل موصتتتتةاً أساستتتتياً يف التصتتتتدي لتهديتتتتد الستتتتدم مرذتتتتا يني أ
. يفيف (30)يفاألم  الديفليني ال ي يركن دت املعا دول اإلرذتا يول األجانتب

،  “األقفتال يفالوتلاع املستدح” يال رائسي صدر يف مقتار ال وتد امل وتول 
كتتتتةَّر اجملدتتتتس  كيتتتتد مستتتتؤيفليتت الةئيستتتتية متتتت  صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  

__________ 

 (27) S/PRST/2016/4 يف ،S/PRST/2016/6  الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة األيفىل ،
  ، الفعةة الثالثة.S/PRST/2017/21، الفعةة الثانية  يف S/PRST/2016/8 يف

 (28) S/PRST/2016/4 .الفعةة األيفىل ، 
 (29) S/PRST/2016/8  الفعتتتتتتتتةاتل الثانيتتتتتتتتة يفاخلامستتتتتتتتة مرتتتتتتتتةة  يفملليتتتتتتتتد متتتتتتتت ،

امل دومتتتتتتات متتتتتت  ايفر التوظيمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يف صتتتتتتول الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  
 الديفليني، انظة اجللء الثام . 

 (30) S/PRST/2016/6ة.، الفعةة التاس  
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ت يف ذتتت ا الصتتتدا ابلتصتتتدي لدتتتتاث  الواستتتع الو تتتاق التتتديفليني، يفالتلامتتت
 . (31)لدولاع املسدح مدى األقفال

 
املناقشات املتعلقة مبسؤولية جملس األمن الرئيسوية  - ابء

 عن صون السالم واألمن الدوليني 
 24ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، أُشتتتتت  مىل املتتتتتااة  

. فعتتتد يفرات مشتتتارات صتتتةاحًة يفضتتتمواً يف ال ديتتتد متتت  جدستتتات اجملدتتتس
يف جدستتتتتتتتتتتتات ُمعتتتتتتتتتتتتدت يف مقتتتتتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتتتتتوا  24صتتتتتتتتتتتتةجة مىل املتتتتتتتتتتتتااة 

احلالتتتة فيمتتتا يت دتتتق ابلصتتتحةاء ” يف (32)“احلالتتتة يف أفغانستتتتال”امل وونتتتة 
 (34)(“S/2010/507 وفي  م كةة رئيس جمدس األمت  )” يف (33)“الغة ية

صتتتول ” يف (35)“رتتتار/مجهورية كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتةمتتتدم ا نت” يف
 . (37)“احلالة يف الرةق األيفسط” يف (36)“السالم يفاألم  الديفليني

ئفة الواست ة مت  يف  ني اراسات احلا ت اإلفةااية التالية ال ا 
املستائل التتيت نونرتت ختتالل الفترتة املرتتمولة اب ستت ةات فيمتتا يتصتتل 

. يفنتتتد اارت املوانرتتتات 24مبستتتؤيفلية اجملدتتتس الةئيستتتية مبوجتتتب املتتتااة 
فيمتتا يتصتتل  توفيتت  متت كةة رئتتيس جمدتتس األمتت ، التتيت  وايفلتتت مواضتتيع 

(، يفصتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني 1أستتتاليب ممتتتل اجملدتتتس )احلالتتتة 
(، 3(، يفاحلالة يف مجهورية كوراي الرت  ية الدميعةاقيتة )احلالتة 2حلالة )ا

يفالت ايفل  ني األمم املتحتدة يفاملوظمتات اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتة مدتى 
(، يفمتتتتدم انترتتتتار أستتتتدحة 4صتتتتول الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني )احلالتتتتة 

 (.5الدمار الرامل )احلالة 
 

 1احلالة  
 (S/2010/507ل تنفيذ مذكرة رئيس جملس األمن 
، أيفرا 7740، يفيف جدستتة اجملدتتس 2016اوز/يوليتتت  19يف  

مت  امليثتاق. يفنتد  24مدة متكدمني مشتارات صتةجة يفضتموية مىل املتااة 
__________ 

 (31) S/PRST/2017/21 .الفعةة الثالثة ، 
 (32) S/PV.7645 أفغانستال(.  6، الصفحة( 
 (33) S/PV.7684 مجهورية فوليفيال ال وليفارية(.  6، الصفحة( 
 (34) S/PV.7740 فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتا(   6)مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  4، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة(

 32)مجهوريتتتتتتة ميتتتتتتةال اإلستتتتتتالمية(  يفالصتتتتتتفحة  27 يف 26 يفالصتتتتتتفحتال
 )كواب(.  50 يف 49)أسرتاليا(  يفالصفحتال 

 (35) S/PV.8118 ايفلة  وليفيا املت داة العوميات(.  18، الصفحة( 
 (36) S/PV.7857 املغتتةب(  يف  109، الصتتفحة(S/PV.8144 70، الصتتفحة 

 ) و سوا (. 
 (37) S/PV.7919 ايفلة  وليفيا املت داة العوميات(.  4، الصفحة( 

شتتدنا اثتتل مصتتة مدتتى ا ذتمتتام احلعيعتتي جلميتتع التتديفل األمعتتاء  ت ليتتل 
 غية كفالة أل يتصةف اجملدتس ابستم مجيتع التديفل  شفافية أممال اجملدس

. يفشتتتدنا اثتتتل فةنستتتا مدتتتى ضتتتةيفرة نيتتتام (38)24األمعتتتاء، يففعتتتا لدمتتتااة 
اجملدتتس  ةصتتد يف  ليتتل املستتاءلة متت  أممالتتت أمتتام مجيتتع التتديفل األمعتتاء، 

. يفأكتتتتتد اثتتتتتل أستتتتترتاليا كتتتتت لك أل مستتتتتؤيفلية (39)24يففعتتتتتاً لتتتتتةيفح املتتتتتااة 
ل األمعتتاء يف األمتتتم املتحتتتدة ككتتتل ذتتتي اجملدتتس لد متتتل  ئ تتتاً متتت  التتتديف 
، يفأل أمعتتاء اجملدتتس يت تتني أل يودةقتتوا 24مستتؤيفلية مكةستتة يف املتتااة 

يف موانرتتات ايفريتتة متتع ممتتوم األمعتتاء متت  ختتالل محاقتتات ممالميتتة 
 . (40) ُعدم لدمجمومات اإلنديمية يفالتواصل مع ال ددال املتاثةة

يفنيا تتتًة متتت  حةكتتتة متتتدم ا فيتتتاز،  كدَّتتتم اثتتتل مجهوريتتتة ميتتتةال  
اإلستتتتالمية فتتتتايفرا مشتتتتارة صتتتتةجة مىل املتتتتااة موتتتتد قةحتتتتت  ستتتت ة  تتتتدا   

ة  ةمتتي مىل حتستتني أستتاليب ممتتل اجملدتتس يفالوهتتوت  ف اليتتتت يف حمتتدا
الوفاء مبسؤيفليتت الةئيسية. يفأكتدن جمتداا مدتى ضتةيفرة  توخي الالمنتعائيتة 
يفالولاذتتتة يفاملستتتاءلة يف أممتتتال اجملدتتتس. يفأشتتتار مىل أل أي نتتتةار يتدتتت ي 
جمدتتس األمتت  ل تتدء موانرتتات رمسيتتة أيف غتت  رمسيتتة  رتتال احلالتتة يف أي 

يف  رتتتتال أي نعتتتتااي أختتتتةى    رتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم ايفلتتتتة معتتتتو أ
متت  امليثتتاق، يفحتتث اجملدتتس  24يفاألمتت  التتديفليني يكتتول  الفتتاً لدمتتااة 

مدتتى أل ي عتتتى متعيتتتدا  رتتتكل صتتارم  ستتتد ا ت يفيفظائفتتتت التتتيت أستتتودهتا 
. يفشتدنا اثتل ريفمانيتا مدتى أل (41)مليت الديفل األمعاء مبوجتب امليثتاق
لتتتديفل األمعتتتاء يف األمتتتم املتحتتتدة أستتاليب ممتتتل اجملدتتتس   تتت  مجيتتع ا

ابلوظتتة مىل أل اجملدتتس أُني تتت  تتت املستتؤيفلية الةئيستتية متت  صتتول الستتدم 
. يفنالتتتت (42)يفاألمتت  التتتديفليني يفألنتتتت ي متتل  ئ تتتاً متتت  التتديفل األمعتتتاء

متت  امليثتتاق،  24اثدتتة كتتواب مل التتديفل األمعتتاء  ستتدن م، ممتتاًل ابملتتااة 
مبهامتتتتت يفمل ممدتتتتت ذتتتتو ال اجملدتتتتس يتصتتتتةف ابمسهتتتتا موتتتتد اضتتتت المت 

ابلتتتتتتايل مستتتتتؤيفلية مجاميتتتتتة  عتتتتتع مدتتتتتى متتتتتا ق مجيتتتتتع التتتتتديفل األمعتتتتتاء  
يفأكتتدت أل التتديفل األمعتتاء يو غتتي أل  عتتم  مرتتاركتها احلعيعيتتة يف 

 . (43)ممل اجملدس يفيف ممدية صوع العةار
 

__________ 

 (38) S/PV.7740 4، الصفحة . 
 . 6املةجع نفست، الصفحة  (39) 
 . 32املةجع نفست، الصفحة  (40) 
 . 27 يف 26نفست، الصفحتال املةجع  (41) 
 . 33املةجع نفست، الصفحة  (42) 
 . 50 يف 49املةجع نفست، الصفحتال  (43) 
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https://undocs.org/ar/S/PV.7919
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
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 2احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
، 2016شتتتت اط/فرباية  15امل عتتتتواة يف  7621يف اجلدستتتتة  

احترتام ”أجةى اجملدتس موانرتة مفتوحتة يف مقتار ال وتد الفةمتي امل وتول 
م تتتتااأل ميثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة يفمعاصتتتتدي  وصتتتتفت موصتتتتةا أساستتتتيا يف 

متت  التتديفل األمعتتاء يفمتتةان ني  68شتتارك فيتتت  “صتتول الستتالم يفاألمتت 
 . (44)يفموظمات ايفلية

يفند أشار األمني ال ام يف مالحظا ت ا فتتاحية مىل أل متدم  
احتتترتام امل تتتااأل األساستتتية لدعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق اإلنستتتال يفالعتتتانول 
التتديفيل اإلنستتام يتحتتدى اجملدتتس عتتاي الوفتتاء  واج ا تتت يففعتتاً لدميثتتاق، 
يف حتتتتتظ أل انتهاكتتتتتات حعتتتتتوق اإلنستتتتتال ممنتتتتتا ذتتتتتي ا  ت لإلنتتتتت ار 
األكثتتتتة ف اليتتتتة مدتتتتى حالتتتتة متتتتدم ا ستتتتتعةار التتتتيت غال تتتتا متتتتا  تصتتتتامد 

. يفشدَّا ال ديتد مت  املتكدمتني مدتى أل (45)يفحريةيف تحول مىل جةائم 
مستتالة احتترتام حعتتوق اإلنستتال  تتة  ط  صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني 

 . (46)يفل لك يو غي ميالؤذا ا مت ار الواجب يف جديفل أممال اجملدس
يفختتتالل اجلدستتتة، أكتتتدت التتتديفل األمعتتتاء مستتتؤيفلية اجملدتتتس  

يففعتتتاً لدميثتتتاق. يفشتتتدا  الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني،
مدة متكدمني مدى ال ا ع املتغ  لدتهديتدات التيت يت تةت هلتا الستالم 
يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، يفالتتتتتيت  تتتتترتايفح  تتتتتني األممتتتتتال اإلرذا يتتتتتة يفاألمتتتتتةات 
اجلائحتة يفال وتف الرتديد يف غت  املوتا  يف تدفعات اهلجتةة غت  املست ونة. 

دتتس، متت  ختتالل يفنتتال اثتتل أنغتتو  مل التتديفل األمعتتاء أيفكدتتت مىل اجمل
امليثتتتتتاق،  ستتتتتد ات خاصتتتتتة  رتتتتتال املستتتتتائل املت دعتتتتتة ابلستتتتتدم يفاألمتتتتت  
التتتتتديفليني، يفمل التتتتتديفل األمعتتتتتاء يف األمتتتتتم املتحتتتتتدة متتتتتا فتئتتتتتت  عتتتتتدم 

وتتتتتتت متتتتتت  لدمجدتتتتتتس التتتتتتدمم السياستتتتتتي يفاملتتتتتتااي املدموستتتتتتني التتتتتت ي ميكن 
 . (47)ا ض الع  و يتت

__________ 

كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتتة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة  (44) 
املوجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  اثتتتتتل مجهوريتتتتتة  2016شتتتتت اط/فرباية  1

 (. S/2016/103فوليفيال ال وليفارية )
 (45) S/PV.7621 4مىل  2، الصفحات . 
 16مىل  14)مستتتتتتتتتت انيا(  يفالصتتتتتتتتتتفحات  8املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتفحة  (46) 

)املمدكتتتتتة املتحتتتتتدة(  يفالصتتتتتفحتال  27مىل  25)فةنستتتتتا(  يفالصتتتتتفحات 
)التتتتتتتتتتتتتتتو ايت  35مىل  33)أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتواي(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحات  29مىل  27

)الستتتتتتتتويد(   49)األرجوتتتتتتتتتني(  يفالصتتتتتتتتفحة  39املتحتتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتتتفحة 
 101) ومتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتفحة   88)املغتتتتتتتةب(  يفالصتتتتتتتفحة  86يفالصتتتتتتتفحة 

 )ذولودا(.  116 )  فيا(  يفالصفحة
 . 8املةجع نفست، الصفحة  (47) 

ا يفذكتتتتتتة اثتتتتتتل املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة لربي انيتتتتتتا ال ظمتتتتتتى يفأيةلوتتتتتتد 
ستتتتو األمتتتتم  الرتتتمالية أل التهديتتتتدات اجلديتتتدة العائمتتتتة مل يتون هتتتا مؤسن 
املتحدة، فعال مل مسؤيفلية اجملدس الةئيستية مت  صتول الستالم يفاألمت  
 ظل نائمة يفاكيوت م  اختاذ جممومة م  التدا  ، م   يوهتا استتددام 

 . يفأكتتد اثتتل نيوزيدوتتدا أل اجملتمتتع التتديفيل يواجتتت أزمتتات أكثتتة(48)العتوة
 لاموتتتتا متتتت  أي يفنتتتتت معتتتتى موتتتت  منرتتتتاء األمتتتتم املتحتتتتدة، يفأل يف يتتتتة 
اجملدس يف احلفاظ مدى السدم يفاألمت  التديفليني ذتي  ت لك أكثتة أ يتة 

يف مةكتل ”يفضةيفرة م  املاضتي. يفأكتد كت لك أل امليثتاق يعتع اجملدتس 
. يفشتتدا متتدة متكدمتتني مدتتى (49)“الوظتتام التتديفيل العتتائم مدتتى العوامتتد

ي تتتتتتلن ز   ايفنتتتتتتت متتتتتتع املوظمتتتتتتات اإلنديميتتتتتتة يفايفل  أل اجملدتتتتتتس يو غتتتتتتي أل
. يفنالتتت اثدتتة فييتتت  م مل جمدتتس األمتت ،  وصتتفت اهليئتتة (50)اإلنديميتتة

التتتيت  تحمتتتل املستتتؤيفلية الةئيستتتية متتت  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني، 
يت ني مديت مم اء األيفلوية لدوسائل السدمية لتسوية الولامتات يف  ميتق 

. يفأمتتتتةب اثتتتتل (51)يميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتةمالنا تتتتت متتتتع املوظمتتتتات اإلند
ذوغتتتاراي متتت  رأي مفتتتااي أل اجملدتتتس، ابلوظتتتة مىل مستتتؤيفليتت األساستتتية 
م  صول الستالم يفاألمت  التديفليني،  عتع مدتى ما عتت مستؤيفلية خاصتة 
متتتت  مم تتتتاء األيفلويتتتتة  ستتتتتددام نظتتتتم اإلنتتتت ار امل كتتتتة يفموتتتتع نرتتتتوب 

ائمتتتتتتة متتتتتت  ماارة ن ضدَتتتتتتَق يف حالتتتتتتة ا”الولامتتتتتتات يفحدهتتتتتتا  تتتتتتدً  متتتتتت  أل 
مجيتتع األايفات التتيت ”. يفنتتال مل مدتتى اجملدتتس أل يستتت مل “األزمتتات

ذلتتتتتتتك املت دعتتتتتتتة  تستتتتتتتوية املوازمتتتتتتتات ابلوستتتتتتتائل  يف ، مبتتتتتتتا“يف حوز تتتتتتتت
الستتتدمية، يفالت تتتايفل متتتع املوظمتتتات اإلنديميتتتة، يفامتمتتتاا جتتتلاءات ذكيتتتة 

 . (52)يفحمداة اهلدف يفمحالة احلا ت مىل احملكمة اجلوائية الديفلية
 

 3احلالة  
 احلالة يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 
 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/نوفمرب  29امل عتتتتتتواة يف  7830يف اجلدستتتتتتة  
احلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة كتتتتتوراي الرتتتتت  ية ”يف مقتتتتتار ال وتتتتتد امل وتتتتتول  2017

__________ 

 . 25املةجع نفست، الصفحة  (48) 
 . 25 يف 24ع نفست، الصفحتال املةج (49) 
)شتتيدي(  يفالصتتفحة  46)الستتوغال(  يفالصتتفحة  18املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (50) 

 54 يف 53)الستتتتتتتتتتويد(  يفالصتتتتتتتتتتتفحتال  49)فييتتتتتتتتتتت  م(  يفالصتتتتتتتتتتتفحة  48
 72)مي اليتتتتتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  69 يف 68)ذوغتتتتتتتتتتتتتتاراي(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال 
 91)اجللائتتتتتتتتتتتتتة(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  75 يف 74)الكويتتتتتتتتتتتتتت(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال 

 )اتيدود(.  94ات ال ة ية املتحدة(  يفالصفحة )اإلمار 
 . 48املةجع نفست، الصفحة  (51) 
 . 54 يف 53املةجع نفست، الصفحتال  (52) 

https://undocs.org/ar/S/2016/103
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، يفاليت  ةكل فيها ا ذتمام مدى حالتة حعتوق اإلنستال يف “الدميعةاقية
ذتتت ا ال دتتتد، أاىل اثدتتتو الصتتتني يفالتتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة يفأنغتتتتو  

. (53) تتتتل التصتتتتويت مدتتتتى منتتتتةار جتتتتديفل األممتتتتاليفاليتتتتاابل   يتتتتا ت ن
فممثتتتل الصتتتتني نتتتال مل اجملدتتتتس لتتتيس حمفتتتتاًل ملوانرتتتة مستتتتائل حعتتتتوق 

مدتتتتتى أل املستتتتتؤيفلية الةئيستتتتتية يتتتتتو ا امليثتتتتتاق مىل أل  ُمرتتتتت اً اإلنستتتتتال، 
لدمجدتتتتس ذتتتتي صتتتتول الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفليني. يفذذتتتتب مىل أل ذتتتت ي 

ستتعةار يف شت ت اجلليتتةة املوانرتة  توتاأ متع اهلتدف املتمثتل يف حتعيتق ا 
. (55). يفلعي مونف الصتني  ييتد مت  اثتل أنغتو (54)الكورية يف عة  ت

ل ذتتت ا ال وتتتد يوتتتدرل يفمعا تتتل ذلتتتك، اف تتتت اثدتتتة التتتو ايت املتحتتتدة ا
العتتتتتول  الستتتتت اجةمتتتتت  ف تتتتتاًل يف جتتتتتديفل أممتتتتتال اجملدتتتتتس يفذكتتتتتةت أل 

التتتت ي ميارستتتتت نظتتتتام مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية  “احلكتتتتم الوحرتتتتي”مل 
. يفأيفضتتح (56)الدميعةاقيتتة حمايتتد   يعتتةن صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني

اثتتتل اليتتتاابل أل األستتت اب التتتيت  تتتدمو اجملدتتتس مىل معتتتد جدستتتة  رتتتال 
 دتتك احلالتتة    تتلال نائمتتة ابلوظتتة مىل اآلاثر امللمل متتة لالستتتعةار مدتتى 
املو عتتتتتة يفمدتتتتتى صتتتتتول الستتتتتدم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني  ف تتتتتل حالتتتتتة حعتتتتتوق 

. يف  تد منتةار جتديفل (57)هورية كوراي الر  ية الدميعةاقيةاإلنسال يف مج
األممتتتال، نتتتدم كتتتل متتت   ئتتتب األمتتتني ال تتتام يفاألمتتتني ال تتتام املستتتامد 
حلعتتوق اإلنستتال محاقتتة مىل اجملدتتس، مةضتتا فيهتتا ستتةاا مفصتتاًل حلالتتة 
حعتتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتتال يفاحلالتتتتتتتتة اإلنستتتتتتتتانية يف مجهوريتتتتتتتتة كتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتت  ية 

جتتتتةاءات التتتتيت اختتتتت هتا املوظمتتتتة يف ذتتتت ا الدميعةاقيتتتتة، يفمتتتتوجلا ألذتتتتم اإل
 .(58)الصدا، مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة حلعوق اإلنسال

يفأمةب ال ديد م  أمعاء اجملدس م   ييتدذم لإل عتاء مدتى  
. فممثدتتتتة التتتتو ايت (59)ذتتتت ا ال وتتتتد متتتتدرجاً يف جتتتتديفل أممتتتتال اجملدتتتتس

املتحدة أصتةنت مدتى أل انتهاكتات حعتوق اإلنستال حتت ن ر اجملدتس مت  
__________ 

 ملليد م  امل دومات م  جديفل أممال اجملدس يفمنةاري، انظة اجللء الثام.  (53) 
 (54) S/PV.78302حة ، الصف . 
 . 3املةجع نفست، الصفحة  (55) 
 . 3املةجع نفست، الصفحة  (56) 
 . 3املةجع نفست، الصفحة  (57) 
 8) ئتب األمتني ال تام(  يفالصتفحات  7 يف 6املةجع نفست، الصفحتال  (58) 

 )األمني ال ام املسامد حلعوق اإلنسال(.  10مىل 
)اليتتاابل(   3يفالصتفحة  )التو ايت املتحتتدة(  2املةجتع نفستت، الصتتفحة  (59) 

)أيفكةانيتتتا(   14 يف 13)املمدكتتتة املتحتتتدة(  يفالصتتتفحتال  12يفالصتتتفحة 
)أيفريفغتتتتتتتتتتتواي(   20)فةنستتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  16مىل  14يفالصتتتتتتتتتتفحات 
)متتتتتتتتتتتتتتاليلاي(   23 يف 22)نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال  21يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 )مس انيا(.  24 يفالصفحة

. يفشتتتتتتدنا اثتتتتتتل (60)األخ تتتتتتار التتتتتتيت هتتتتتتتدا الستتتتتتالم يفاألمتتتتتت  التتتتتتديفليني
دتتتى أنتتتت يو غتتتي أ   كتتتول أي نيتتتوا  رتتتال أيتتت  يو غتتتي أل أيفريفغتتتواي م

 ُوتتانأ حعتتوق اإلنستتال، ألل محايتتة حعتتوق اإلنستتال  رتتكن ل محتتتدى 
ركائل األمم املتحدة، يفأشتار مىل أل ذوتاك صتدة  تني انتهاكتات حعتوق 
اإلنسال يف صامد الولاع يفكيفيتة حتتوال  دتك الولامتات مىل هتديتد لدستدم 

اثتتتتل مستتتت انيا كتتتت لك مل أي انتهاكتتتتات . يفنتتتتال (61)يفاألمتتتت  التتتتديفليني
جستتتتيمة يفموهجيتتتتتة حلعتتتتتوق اإلنستتتتتال  رتتتتكن ل هتديتتتتتدا لدستتتتتدم يفاألمتتتتت  

 . (62)الديفليني
يفأمةب أمعاء آخةيفل يف اجملدتس مت  حتفظتات مدتى ذلتك.  

فممثل ا حتاا الةيفسي نال مل مسائل حعتوق اإلنستال    عتع ضتم  
ن تتتتتتتاق اختصتتتتتتتاص اجملدتتتتتتتس األمتتتتتتت ، يفيو غتتتتتتتي موانرتتتتتتتتها يف اهليئتتتتتتتات 

. يفحتتتت نر اثتتتتل مجهوريتتتتة (63)املتدصصتتتتة مثتتتتل جمدتتتتس حعتتتتوق اإلنستتتتال
ليفارية يفاثل مصة م   دخل اجملدس يف املسائل التيت ختتةل فوليفيال ال و 

متتت  اختصاصتتتا ت احملتتتداة فيمتتتا يت دتتتق  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني 
 . (64)مدى الوحو املوصوص مديت يف امليثاق

 8130، يف اجلدستتة 2017كتتانول األيفل/ايستتمرب   11يفيف  
  امل عتتتتواة يف اقتتتتار ال وتتتتد نفستتتتت، قُتتتتةح جتتتتديفل األممتتتتال املؤنتتتتت متتتت

جديتد لدتصتتويت مديتتت. يف  تتد منتتةار جتتديفل األممتتال، أكتتد اثتتل ايفلتتة 
 وليفيا املت داة العوميات مدى أل مسؤيفلية اجملدس الةئيسية ذي صول 
الستتتتتدم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، يفأل اجملدتتتتتس  تتتتت لك لتتتتتيس موتتتتتتًدى مل اجلتتتتتة 

. يفمدتى الوعتيض مت  ذلتك، ستدَّط (65)املسائل املت دعة حبعوق اإلنستال
العتتتوء مدتتتى ا ر  تتتاط  تتتني انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال  اثتتتل مي اليتتتا

يفموان هتتا مدتتى صتتول الستتدم يفاألمتت  التتديفليني، يفأشتتار مىل أل املوانرتتة 
. (66)املت دعتتتتتة حبعتتتتتوق اإلنستتتتتال  وتتتتتدرل ضتتتتتم  ن تتتتتاق يف يتتتتتة اجملدتتتتتس

يفابملثتتتل، ار ى اثتتتل أيفكةانيتتتا أل انتهاكتتتات حعتتتوق اإلنستتتال  رتتتتكن ل 
__________ 

 . 12املةجع نفست، الصفحة  (60) 
 . 20ت، الصفحة املةجع نفس (61) 
 . 24املةجع نفست، الصفحة  (62) 
 . 3املةجع نفست، الصفحة  (63) 
 16)مجهوريتتتة فوتتتليفيال ال وليفاريتتتة(  يفالصتتتفحة  4املةجتتتع نفستتتت، الصتتتفحة  (64) 

 )مصة(. 
 (65) S/PV.8130 5، الصفحة . 
 . 12املةجع نفست، الصفحة  (66) 

https://undocs.org/ar/S/PV.7830
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م يفاألمتتتت  التتتتديفليني، الدتتتت ي  مشتتتتارة يفاضتتتتحة مدتتتتى يفجتتتتوا هتديتتتتد لدستتتتد
 .(67)يتحمل جمدس األم  املسؤيفلية الةئيسية م  صوهنما

 
 4احلالة  
التعووووووواون بوووووووني األموووووووم املتحووووووودة واملنظموووووووات اإلقليميوووووووة  

  اإلقليمية على صون السالم واألمن الدوليني ودون
يف  2016أاير/متتتتتتايو  24امل عتتتتتتواة يف  7694يف اجلدستتتتتتة  

الت تتتتايفل  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفا حتتتتتاا ” مقتتتتار ال وتتتتد الفةمتتتتي امل وتتتتول
األفةيعتتي يف حتعيتتتق الستتتالم يفاألمتتت :    يتتق الفصتتتل الثتتتام  يفمستتتتع ل 

أكتتد اثتتل ا حتتتاا الةيفستتي أل  ،(68)“موظومتتة الستتدم يفاألمتت  األفةيعيتتة
اإلنتتتةار مبستتتؤيفلية اجملدتتتس األيفليتتتة متتت  صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني 

ات اإلنديميتتة، يفا ستتتفااة متت  يف تكامتتل جهتتوا األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتت
املتتتلااي الوستتت ية لكتتتل يفاحتتتدة موهتتتا، يكمتتت  يف صتتتميم الرتتتةاكات  تتتني 

. (69)جمدتتتتس األمتتتت  يفجمدتتتتس الستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتتا ع لالحتتتتتاا األفةيعتتتتي
يفذكتتة اثتتل الصتتني أل األمتتم املتحتتدة اثتتل حمتتور آليتتة األمتت  اجلمتتامي 

متت  صتتول الستتدم التتديفيل، يف عتتع مدتتى متتا ق اجملدتتس املستتؤيفلية الةئيستتية 
. يفيفافتتق اثتتل الستتوغال التتةأي ال أمتتة ا ستتتجا ة (70)يفاألمتت  التتديفليني

لازمتتتات متتترتيفك لدمجدتتتس، ابلوظتتتة مىل مستتتؤيفليتت الةئيستتتية يف صتتتول 
الستتتتتدم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني، يفاستتتتتتدرك نتتتتتائاًل مل متتتتت  العتتتتتةيفري، يففعتتتتتاً 
 لدفصل الثام  م  ميثتاق األمتم املتحتدة،   ليتل الت تايفل متع املوظمتات

. يفابملثتتتل، ذكتتتة (71)اإلنديميتتتة يف رتتتجيع يفضتتتع ا ستتتتجاابت اإلنديميتتتة
اثتتل نيجتت اي أل املستتتؤيفلية األيفليتتة متتت  صتتول الستتتدم يفاألمتت  التتتديفليني 
 عع مدى ما ق اجملدس، م  أل املوظمات اإلنديمية ختفف ال تبء مت   

 .(72)كاذل اجملدس يف وفة ق عة مضافية لرةمية   داية األقةاف
 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  28امل عتتتتواة يف  7796يفيف اجلدستتتتة  
دة األمتتتتتت  موظمتتتتتتة م اذتتتتتت”يف مقتتتتتتار ال وتتتتتتد الفةمتتتتتتي امل وتتتتتتول  2016

، نتتتال “اجلمتتتامي يفموظمتتتة شتتتوغهاي لدت تتتايفل يفرا  تتتة التتتديفل املستتتتعدة
__________ 

 . 19املةجع نفست، الصفحة  (67) 
كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتتة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة  (68) 

املوجهتتتتتتتتتة مىل األمتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتام متتتتتتتتت  اثتتتتتتتتتل مصتتتتتتتتتة  2016أاير/متتتتتتتتتايو  9
(S/2016/428 .) 

 (69) S/PV.7694 24، الصفحة . 
 . 32املةجع نفست، الصفحة  (70) 
 . 34املةجع نفست، الصفحة  (71) 
 . 64املةجع نفست، الصفحة  (72) 

اثتتتل الصتتتني مل جمدتتتس األمتتت ،  صتتتتفتت أستتتاس آليتتتة األمتتت  اجلمتتتتامي 
. يفنتال (73)الديفيل، يتحمل املسؤيفلية الةئيسية مت  صتول األمت  التديفيل

اثل مجهورية فوليفيال ال وليفارية مل املسؤيفلية الةئيسية م  صول السدم 
ألمتتتت  التتتتتديفليني  عتتتتتع مدتتتتتى متتتتتا ق جمدتتتتتس األمتتتتت ، م  أل كثتتتتت ا متتتتت  يفا

الولامات يفاألزمات يف شم أفاء ال امل  ستدمي   تايف  يفثيعتاً  تني كتل 
ذيئتتات األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة، خاصتتة يف احلتتا ت التتيت 
يكتتتتول فيهتتتتا لتتتتدى  دتتتتك املوظمتتتتات ارايتتتتة أيفثتتتتق ابلولامتتتتات اإلنديميتتتتة 

ابألستتت اب الكاموتتتة يفراءذتتتا، اتتتا يستتتمح  ت تتتايفل يفثيتتتق  يفاحملديتتتة يفم ةفتتتة
. يفذكتتتة اثتتتل أيفكةانيتتتا أل متتت  األ يتتتة (74)يصتتتب يف مصتتتدحة اجلتتتان ني

مبكتال منامتتة شتتةاكات ف التتة  تني األمتتم املتحتتدة يفاملوظمتتات اإلنديميتتة، 
يففعتتتتا مليثتتتتاق األمتتتتم املتحتتتتدة يفالتتتتوظم األساستتتتية لدموظمتتتتات اإلنديميتتتتة 

ل أذر يجتتتتتتال مىل أل التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء . يفأشتتتتتتار اثتتتتتت(75)الصتتتتتتدة ذات
أ قت مبجدس األمت ، يففعتاً مليثتاق األمتم املتحتدة، املستؤيفلية الةئيستية 
م  صول السدم يفاألم  الديفليني، يفا فعت مدتى أل اجملدتس ممنتا ي متل 
ابإل  تتتتتة موهتتتتتا أثوتتتتتاء اضتتتتت المت  واج ا تتتتتت مبوجتتتتتب ذتتتتت ي املستتتتتتؤيفلية. 

متتع الرت ي تتات اإلنديميتتة  الونتتت نفستتت، جتتث امليثتتاق مدتتى الت تتايفل يفيف
 .(76)يف  سوية املوازمات ابلوسائل السدمية

 
 5احلالة  
 عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل 
، 2016آب/أغستتت س  23امل عتتتواة يف  7758يف اجلدستتتة  

أجتتةى اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة يف موضتتوع متتدم انترتتار أستتدحة التتدمار 
فتتاحيتتتة، مجيتتتع التتتديفل . يفحتتتثن األمتتتني ال تتتام، يف كدمتتتتت ا (77)الرتتتامل

األمعتتتتاء مدتتتتى التتتتتدد  متتتت  أستتتتدحة التتتتدمار الرتتتتامل. يفأشتتتتار مىل أل 
ختتتالل متتتؤاة نمتتتة  (2009) 1887أمعتتتاء اجملدتتتس، ابختتتتاذذم العتتتةار 

، شتدايفا مدتى مستؤيفلية (78)2009اترخيي  رال مدم ا نترار يف متام 
 . (79)س الةئيسية م  التصدي لدتهديدات الوويفية يفاست دااي لد ملاجملد

__________ 

 (73) S/PV.7796 12، الصفحة . 
 . 22املةجع نفست، الصفحة  (74) 
 . 24 يف 23نفست، الصفحتال املةجع  (75) 
 . 43املةجع نفست، الصفحة  (76) 
كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتتة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة  (77) 

املوجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام متتت  اثتتتل متتتاليلاي  2016آب/أغستتت س  15
(S/2016/712 .) 

 . S/PV.6191انظة  (78) 
 (79) S/PV.7758 3، الصفحة . 

https://undocs.org/ar/S/2016/428
https://undocs.org/ar/S/PV.7694
https://undocs.org/ar/S/RES/1887%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.7796
https://undocs.org/ar/S/2016/712
https://undocs.org/ar/S/PV.6191
https://undocs.org/ar/S/PV.7758
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يفختالل اجلدستة، أشتتار املتكدمتول مىل التهديتتد الت ي يرتتكن دت  
يفنوع أسدحة الدمار الرامل يف أيدي اجلهات الفامدة م  غ  الديفل 
يفاجلمامتتتات اإلرذا يتتتة. يفشتتتدا اثتتتل متتتاليلاي يفاثتتتل نيجتتت اي مدتتتى أ يتتتة 

ديفر التتت ي  عتتت دع  تتتت األمانتتتة ال امتتتة يف  يستتت  الت تتتايفل فيمتتتا  تتتني  التتت
كيتتتتتا ت األمتتتتتم املتحتتتتتدة املدتدفتتتتتة يف وستتتتتيعت يفاممتتتتتت يف موتتتتتع انترتتتتتار 

. يفذكتة (80)أسدحة الدمار الرامل مىل اجلهات الفامدة م  غ  الديفل
اثتتتل متتتاليلاي أل لدمجدتتتس، ارتتتياً متتتع مستتتؤيفليتت الةئيستتتية متتت  صتتتول 

يني يفيففعتتتاً ملعاصتتتد يفم تتتااأل األمتتتم املتحتتتدة، ايفرا الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفل
. يفأشتتار اثتتل مستت انيا مىل أل اجملدتتس (81)رئيستتيا يؤايتتت يف ذتت ا الصتتدا

يع دع  ديفر أساسي يف ذ ي ال مدية  وصفت العام  الةئيسي لدستدم 
. يفابملثتل، نتال اثتل نيجت اي مل املستؤيفلية الةئيستية (82)يفاألم  التديفليني

التتتديفليني  عتتتع مدتتتى متتتا ق اجملدتتتس مبوجتتتب  متتت  صتتتول الستتتدم يفاألمتتت 
امليثتتتتاق، يفأل اجملدتتتتس  تتتتب أل يواصتتتتل ا ضتتتت الع  تتتتديفر حيتتتتوي يف 

 .(83)الصدا ذ ا
__________ 

 )نيج اي(.  98)ماليلاي(  يفالصفحة  12املةجع نفست، الصفحة  (80) 
 . 12املةجع نفست، الصفحة  (81) 
 . 17املةجع نفست، الصفحة  (82) 
 . 98املةجع نفست، الصفحة  (83) 

، 2017أيدول/س تمرب  21امل عواة يف  8053يفيف اجلدسة  
شتتتتدنا اثتتتتل أيفكةانيتتتتا مدتتتتى أل اجملدتتتتس يتحمتتتتل املستتتتؤيفلية متتتت  حتعيتتتتق 

الواجتتب لدعتتانول التتديفيل اهلتتدف الرتتامل املتمثتتل يف استتت ااة ا حتترتام 
يفم تتتتتتاا حدتتتتتتول اائمتتتتتتة لدتهديتتتتتتدات األكثتتتتتتة محلاحتتتتتتا لدستتتتتتدم يفاألمتتتتتت  
ال امليني. يفأضتاف أل مدتى اجملدتس أل يظتل حازمتا يفانيعتا يف احليدولتة 
ايفل نيام اجلهات احلائلة لاسدحة الوويفية الواشئة حتديثاً  متااة رستم 

مبكتتال لدمجدتتس . يفذكتتة اثتتل اليتتاابل أل متت  األ يتتة (84)خارقتتة ال تتامل
أل يتصتتدى حبتتلم يفمدتتى فتتو مدمتتوس لدمستتائل اخل تت ة التتيت   صتتتف 

. يفحتتتت نر اثتتتتل (85)ابألستتتتاس التتتت ي يعتتتتوم مديتتتتت نظتتتتام متتتتدم ا نترتتتتار
ا حتتتتاا الةيفستتتتي متتتت  أل التتتتديفر الةئيستتتي لدمجدتتتتس يف صتتتتول الستتتتالم 
يفاألمتت  التتديفليني  تتةي  عويعتتت  فتتةت  تتدا   انفةاايتتة غتت  مرتتةيفمة، 

اجملدتتتس املت دعتتتتة   تتتتدم ا نترتتتار لتتتت   تتتتؤاي م  مىل يفمتتت  أل جتتتتلاءات 
عميتتتد الععتتتااي الةاذوتتتتة متتت  ايفل املستتتامدة مدتتتتى حدهتتتا حتتتال اائمتتتتاً. 
يفشتتدنا متت  مث مدتتى أل املتتدخل مىل نظتتتام ف تتال ل تتدم انترتتار أستتتدحة 
التتدمار الرتتامل يكمتت  يف التددتتي متت  التتتدخل يف الرتتؤيفل الداخديتتة 

نا تل لدتجلئتة جلميتع ال دتدال  لدديفل يفيف منراء نظام أم  موحتد يفغت 
 .(86)ايفل استثواء
__________ 

 (84) S/PV.8053 14، الصفحة . 
 . 16املةجع نفست، الصفحة  (85) 
 . 26املةجع نفست، الصفحة  (86) 

   
 التزام الدول األعضاء بقبول قرارات جملس األمن -اثنيا 

 25وتنفيذها مبوجب املادة 
 25املااة  
يت هتتتد أمعتتتاء األمتتتم املتحتتتدة  ع تتتول نتتتةارات جمدتتتس األمتتت   

 يف وفي ذا يففق ذ ا امليثاق.
 

 مالحظة 
العسم الثتام الت ي يتوتايفل اارستات جمدتس األمت  ختالل يف  
متتت  امليثتتتاق، التتتيت  توتتتايفل  25فيمتتتا يت دتتتق ابملتتتااة  2017 يف 2016

التتتتلام التتتتديفل األمعتتتتاء  ع تتتتول نتتتتةارات اجملدتتتتس يف وفيتتتت ذا، يوعستتتتم مىل 
نستتتمني فتتتةمَيني. يفيتوتتتايفل العستتتم الفةمتتتي ألتتتف اإلشتتتارات التتتواراة يف 
العةارات،  يوما يتوايفل العسم الفةمي ابء الكيفية اليت عدَّت هبتا املتااة 

 جملدس. يف املوانرات اليت جةت أثواء جدسات ا 25

يفختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، ُأشتتتتت  صتتتتتةاحة مىل  
يف نتتةاَري  مدتتى الوحتتو امل تتني يف العستتم الفةمتتي ألتتف أا ي.  25 املتتااة

ختتتتالل متتتتدة جدستتتتات معتتتتدذا  25ُأشتتتت  أيعتتتتا صتتتتةاحًة مىل املتتتتااة يف 
 اجملدس، مدى الوحو امل ني يف العسم الفةمي ابء أا ي. 

يف رستالَتني متوجهتني  25يفيفرات مشارات صتةجة مىل املتااة  
مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتت 
ى ذلتتتك، أشتتت  صتتتةاحًة مىل . يفمتتتاليفًة مدتتت(87)

 . (88)يف ثالثة مراريع نةارات مل  ُ تمد 25املااة 
__________ 

تتتة جمدتتتس األمتتت   2016اوز/يوليتتتت  25رستتتالة مؤرختتتة  (87)  موجهتتتة متتت  ميسن 
، املةفتق(  يفرستالة مؤرختة S/2016/649) (2015) 2231لتوفي  العةار 

موجهتتتتتة متتتتت  رئتتتتتيس الدجوتتتتتة املورتتتتتاة ممتتتتتالً  2016أيدول/ستتتتت تمرب  22
 ، املةفق(. S/2016/805 رال السواال ) (2005) 1591ابلعةار 

https://undocs.org/ar/S/PV.8053
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2016/649
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/2016/805
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 25القرارات اليت تشري إىل املادة  -ألف 
خالل الفرتة املرمولة اب ست ةات، اخُت  نةارال  رتال الوتلاع  

. 25يف اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية،  عتتموا مشتتارات صتتةجًة مىل املتتااة 
أكتتتتد اجملدتتتتس أل التتتتديفل األمعتتتتاء مدلمتتتتة،  يفمبوجتتتتب ذتتتت ي  العتتتتةاري ،

متتت  ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة،  ع تتتول نتتتةارات اجملدتتتس  25مبوجتتتب املتتتااة 
يف وفيتتتتت ذا، يفقالتتتتتب مجيتتتتتع األقتتتتتةاف، يفخاصتتتتتة الستتتتتد ات الستتتتتورية، 
اب متثال فورا  لتلاماهتتا مبوجتب العتانول التديفيل، مبتا يف ذلتك العتانول 

إلنستتتال. يفقالتتتب اجملدتتتس  التتتديفيل اإلنستتتام يفالعتتتانول التتتديفيل حلعتتتوق ا
نتتتةارات جمدتتتس  “ابلتوفيتتت  الكامتتتل يفالفتتتوري جلميتتتع أحكتتتام”كتتت لك 

 .(89)األم  ذات الصدة
يفختتالل الفتترتة املرتتمولة اب ستتت ةات أيعتتا،  عتتموت ثالثتتة  

مرتتتاريع نتتتةارات، مل  ُ تمتتتد،  رتتتال احلالتتتة يف الرتتتةق األيفستتتط مشتتتارًة 
كتتتتتال اجملدتتتتتس   . يفيف مرتتتتتاريع العتتتتتةارات  دتتتتتك،25صتتتتتةجًة مىل املتتتتتااة 

مت  امليثتاق،  25سير  مىل أل الديفل األمعاء مدلمة، مبوجتب املتااة 
 .(90) ع ول نةارات اجملدس يف وفي ذا

 
 25املناقشات املتعلقة ابملادة  -ابء 

صتةاحًة يفضتمواً يف  25خالل فترتة الستوتني، ُأشت  مىل املتااة  
 25ال ديتتتد متتت  جدستتتات اجملدتتتس. يفرات مشتتتارات صتتتةجة مىل املتتتااة 

مستتائل مامتتة ”ختتالل متتدة جدستتات ُمعتتدت يف مقتتار ال وتتوا امل وونتتة 
 وفيتتتتتتت  متتتتتتت كةة رئتتتتتتتيس جمدتتتتتتتس األمتتتتتتت  ” يف ،(91)“ ت دتتتتتتتق ابجلتتتتتتتلاءات

(S/2010/507)“(92)عتتارية األمتتني ال تتام متت  الستتواال جوتتوب ” ، يف 
__________ 

 (88) S/2016/846  يفS/2016/847  يفS/2016/1026 . 
، الفعتتتتتتةة األختتتتتت ة متتتتتت  (2017) 2393يف  (2016) 2332العتتتتتتةارال  (89) 

 . 1الدي اجية يفالفعةة 
 (90) S/2016/846  يفS/2016/847  يفS/2016/1026  الفعتتتتتتةة األختتتتتت ة متتتتتت ،

 الدي اجة. 
 (91) S/PV.7620 الياابل(.  15، الصفحة( 
 (92) S/PV.7740 مجهورية فوليفيال ال وليفارية(.  18، الصفحة( 

احلالتتتتتتتة يف الرتتتتتتتةق ” ، يف(94)“نترتتتتتتتارا متتتتتتتدم ” ، يف(93)“الستتتتتتتواال
 .(95)“األيفسط، مبا يف ذلك نعية فدس ني

تتتتتتح اراستتتتتتتات احلتتتتتتتا ت اإلفةاايتتتتتتة التتتتتتتواراة أا ي أ تتتتتتتةز   يف وضن 
رت االتتيت ا 25املوانرتتات الدستتتورية املت دعتتة  تفستت  أيف    يتتق املتتااة 

ختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت ةات، فيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف الرتتتةق 
(، يفمتتتدم ا نترتتتار 6ة فدستتت ني )احلالتتتة األيفستتتط، مبتتتا يف ذلتتتك نعتتتي

 (.8(، يفمسائل مامة  ت دق ابجللاءات )احلالة 7)احلالة 
 

 6احلالة  
 احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني 
، ختتتتالل جدستتتتة اجملدتتتتس 2017كتتتتانول الثام/يوتتتتاية   17يف  
، كتتتةنر متتتدة متكدمتتتني التاكيتتتد مدتتتى يفجتتتوب أل اتوتتتع التتتديفل 7863
ء متت  اختتتاذ نتتةارات انفةاايتتة يفأل اتثتتل لعتتةارات جمدتتس األمتت  األمعتتا

ذات الصتتدة. فممثتتل جوتتوب أفةيعيتتا ذكتتة أل مستتةائيل،  وصتتفها ايفلتتًة 
معتتتتتو يف األمتتتتتم املتحتتتتتدة، مدلمتتتتتة اب متثتتتتتال لعتتتتتةارات جمدتتتتتس األمتتتتت  

. يفأشتتتتار ال ديتتتتد متتتت  الوفتتتتوا مىل (96)متتتت  امليثتتتتاق 25مبوجتتتتب املتتتتااة 
يفمىل ا لتتتلام  (2016) 2334 تال لدعتتةار ضتةيفرة التوفيتت  الفتتوري يفالف

 . (97)ابلتعيد  عةارات اجملدس يففعا لدميثاق
، 7929، ختتتتتتتتالل اجلدستتتتتتتتة 2017نيستتتتتتتتال/أ ةيل  20يفيف  

العتانول التديفيل ذتو أشار اثل اإلمارات ال ة يتة املتحتدة مىل أل احترتام 
مفتتتاح ا ستتتعةار، يفامتتا التتديفل األمعتتاء مىل ا متثتتال لعتتةارات جمدتتس 

 . (98)م  امليثاق 25األم  يففعاً لدمااة 
، 8072، يف اجلدستة 2017 رةي  األيفل/أكتو ة  18يفيف  

ا زاراء  “العدتتتق”ذكتتتة اثتتتل الكويتتتت أل متتتا ي  تتتث مدتتتى مليتتتد متتت  
__________ 

 (93) S/PV.7710 ائية الديفلية(. )املدمية ال امة لدمحكمة اجلو 3، الصفحة 
 (94) S/PV.7739 السوغال(.  16، الصفحة( 
 (95) S/PV.7863 (  يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتا) 46، الصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحةS/PV.7929 ،

، S/PV.8072)اإلمتتتتتتتتتتتتتتتتتارات ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(  يف  83 صتتتتتتتتتتتتتتتتتفحةال
 )الكويت(.  47 يف 46 الصفحتال

 (96) S/PV.7863 46، الصفحة . 
)ل وتال(   36 يف 35)الصني(  يفالصفحتال  25املةجع نفست، الصفحة  (97) 

 48)اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتورية(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  44يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 52)منديفنيستتتتتتيا(  يفالصتتتتتتفحة  50 يف 49)كوستتتتتتاريكا(  يفالصتتتتتتفحتال 

) تتتتتتتتتتتتتتوغالايأ(   54)مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتة(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 )أيفز كستال(. 64)ابكستال(  يفالصفحة  55 يفالصفحة

 (98) S/PV.7929 83، الصفحة. 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/2016/847
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/846
https://undocs.org/ar/S/2016/847
https://undocs.org/ar/S/2016/1026
https://undocs.org/ar/S/PV.7620
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7710
https://undocs.org/ar/S/PV.7620
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
https://undocs.org/ar/S/PV.8072
https://undocs.org/ar/S/PV.7863
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
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ل لدمجدتتس يفنةارا تتت، التتيت متت  التت ي اارستتت الستتد ة العائمتتة اب حتتتال
. (99)متتت  امليثتتتاق 25املفتتترتت أل  كتتتول مدلمتتتة التوفيتتت ، يففعتتتاً لدمتتتااة 

ف فتتورا أمماهلتتا غتت  العانونيتتة ثتتل مدتتديف مستتةائيل مىل أل  ون تتايفامتتا 
يفأل حتتتتتتترتم التلاماهتتتتتتتا الديفليتتتتتتة، مبتتتتتتا يف ذلتتتتتتك نتتتتتتةارات جمدتتتتتتس األمتتتتتت  

 تتتتتوغالايأ متتتتتت  . يفأمتتتتتةب اثتتتتتل أيفريفغتتتتتتواي يفاثتتتتتل (100)الصتتتتتدة ذات
 2334أستتتتتتتفهما ل تتتتتتتدم محتتتتتتتةاز  عتتتتتتتدم فيمتتتتتتتا يت دتتتتتتتق  توفيتتتتتتت  العتتتتتتتةار 

. يفشتتتتدا متتتتدة متكدمتتتتني مدتتتتى ضتتتتةيفرة  دعتتتتينهم  عتتتتارية (101)(2016)
موضتتتتتومية يف شتتتتتكل خ تتتتتي متتتتت  الت تتتتتورات املت دعتتتتتة  توفيتتتتت  العتتتتتةار 

. (102)، مدتتتتتتتى الوحتتتتتتتو املوصتتتتتتتوص مديتتتتتتتت يف العتتتتتتتةار(2016) 2334
فممثتل اإلمتارات ال ة يتة املتحتدة شتدا مدتى أل التديفل  تب أل حتترتم 

 .(103)التلاماهتا يففعاً لدعانول الديفيل يفامليثاق
 

 7احلالة  
 عدم االنتشار 
، معتتتتتتتتتتتتد 7739، يف اجلدستتتتتتتتتتتتة 2016اوز/يوليتتتتتتتتتتتتت  18يف  

التتت ي  (2015) 2231اجملدتتس محاقتتة ممالميتتة  رتتال  وفيتت  العتتةار 
أيتتتتد اجملدتتتتس مبوج تتتتت خ تتتتة ال متتتتل الرتتتتامدة املرتتتترتكة  رتتتتال التتتترب مج 
الوتتتتتويفي جلمهوريتتتتتة ميتتتتتةال اإلستتتتتالمية. يفختتتتتالل  دتتتتتك اجلدستتتتتة، رحتتتتتب 

احملةز يف  وفي  ا  فاق يفأكديفا أنتت ميثن تل خ توة أمعاء اجملدس ابلتعدم 
ذامتتتة مىل األمتتتام متتت  أجتتتل حتعيتتتق الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني. يفنتتتد نتتتال 

تتت ة جمدتتتس األمتتت  لتوفيتتت  العتتتةار اثتتتل مستتت انيا، التتت ي  كدَّتتتم  صتتتفتت ميسن 
ديفل األمعتتاء، مبتا فيهتا مجهوريتتة مل مدتى مجيتع الت ،(2015) 2231

. يفرحن تتت (104)ميتتةال اإلستتالمية، أل   متتل يففعتتاً جلميتتع أحكتتام العتتةار
اثدتتة التتو ايت املتحتتدة  توفيتت  مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية هلتت ا ا  فتتاق 

. يفأثتتىن (105)التتارخيي فاشتارت مىل أنتت أحتتدل  غيت ا حعيعيتا يفمدموستا
__________ 

 (99) S/PV.8072 47 يف 46، الصفحتال . 
 . 62املةجع نفست، الصفحة  (100)
 ) وغالايأ(.  51)أيفريفغواي(  يفالصفحة  30املةجع نفست، الصفحة  (101)
وليفيتتتتتتتتتا املت تتتتتتتتتداة العوميتتتتتتتتتات(  )ايفلتتتتتتتتتة   19املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتفحة  (102)

)الكويتتتت(   47)مجهوريتتتة فوتتتليفيال ال وليفاريتتتة(  يفالصتتتفحة  34 يفالصتتتفحة
) تتتتتتتتتتتتتوغالايأ(   50)جوتتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  47يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة 
) ئ تة رئتيس الدجوتة امل ويتة  54)ن ة(  يفالصتفحة  56 يف 55 يفالصفحتال

 62الصتفحة مبمارسة الر ب الفدست ي  حلعونتت غت  العا دتة لدتصتةف(  يف 
 )ماليلاي(. 69)ال حةي (  يفالصفحة  66)مدديف(  يفالصفحة 

 . 59املةجع نفست، الصفحة  (103)
(104) S/PV.7739 6، الصفحة . 
 . 8املةجع نفست، الصفحة  (105)

وتت تتة لتمكا ت، مبستتامدة متت  األمانتتة ال امتتة، متت  اثتتل الستتوغال مدتتى امليسن 
أكثتتة فهمتتاً، اتتا   تتل رصتتد  (2015) 2231ج تتل معتتمول العتتةار 

تتتب   وفيتت ي أنتتتل صتت و ة ابلوستتت ة لاقتتةاف يف عيتتتة اجملتمتتع التتتديفيل  يفرحن
حلصتول  نراء مونع شت كي  صت  يتتيح لدتديفل األمعتاء ممكانيتة ا

مت  امليثتاق  25مدى امل دومات الالزمة لدوفاء ابلتلاماهتا مبوجب املااة 
 . (106)فيما يت دق  ع ول يف وفي  نةارات جمدس األم 

ة م  متدم يفأمةب   ض املتكدمني م  العدق م  يفريفا  عاري 
 2231امتثتتتتتتتال مجهوريتتتتتتتة ميتتتتتتتةال اإلستتتتتتتالمية لتتتتتتت  ض أحكتتتتتتتام العتتتتتتتةار 

. (108)مدتتتتتى الوحتتتتتو املفصتتتتتل يف  عةيتتتتتة األمتتتتتني ال تتتتتام ،(107)(2015)
أل اثتتتتل ا حتتتتتاا الةيفستتتتي افتتتتع ال   تتتتض األحكتتتتام التتتتواراة يف  غتتتت 

ا  و يتتتتة األمتتتتني ال تتتتام يف   صتتتتالحيات العتتتتةار أيف مالنتتتتة هلتتتت التعةيتتتتة  
. يفحتث اثتل املمدكتة املتحتدة التديفل األمعتاء مدتى (109)خ ة ال متل

 (2015) 2231مواصدة منفاذ العيوا املدلمتة العائمتة يف مقتار العتةار 
ةاءات مزاء مجيتتع ا نتهاكتتات يفشتتجع التتديفل األمعتتاء مدتتى اختتتاذ مجتت

 . (110)املرت ت فيها لتدك اجللاءات يفاإل الغ موها
يفنال اثل مصة مل اخلالف حول األمور الفويتة يفالتفست ات  

   تتتتب أل  رتتتتغل اجملدتتتتس أكثتتتتة  (2015) 2231اخلاصتتتتة ابلعتتتتةار 
دتتت جيتتد متت  يفاج تتت الةئيستتي املتمثتتل يف صتتول الستتدم يو غتتي، فتج  اتتا

. يفابملثتتل، كتتةنر اثتتل أيفكةانيتتا التاكيتتد مدتتى أ يتتة (111)يفاألمتت  التتديفليني
 وحيد صفوف اجملدس مود  وتايفل ذت ي املستالة فعتال مت  م تداء ال تلم 

 . (112)مدى ضمال مواصدة  وفي  ذ ا العةار
م/يوتتتتتتتاية كتتتتتتتانول الثا  18امل عتتتتتتتواة يف  7865يفيف اجلدستتتتتتتة  
، أكتتدت اثدتتة التتو ايت املتحتتدة أل أمعتتاء اجملدتتس يت تتني أل 2017

ي مدتتوا م تتاً لتتدفع مجهوريتتة ميتتةال اإلستتالمية مىل  وفيتت  األحكتتام املدلمتتة 
 وفيتت ا ف تتا ، يفخاصتتة العيتتوا  (2015) 2231التتيت يتعتتموها العتتةار 

حتظتتتتة  صتتتتدية ال دتتتتد لاستتتتدحة يفاملتتتتواا ذات الصتتتتدة يفحتظتتتتة نعتتتتل  التتتتيت
__________ 

 . 16 يف 15املةجع نفست، الصفحتال  (106)
)فةنستا(   10)الو ايت املتحدة(  يفالصتفحة  8نفست، الصفحة املةجع  (107)

)أيفكةانيتتتتتتتتتتتتا(   19)املمدكتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  14يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 
 )أملانيا(. 25 يفالصفحة

(108) S/2016/589 . 
(109) S/PV.7739 12، الصفحة . 
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (110)
 . 17املةجع نفست، الصفحة  (111)
 . 19املةجع نفست، الصفحة  (112)
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موظومتتات األستتدحة املتعدمتتة متت  مجيتتع التتديفل األمعتتاء مىل مجهوريتتة 
ميتتتتةال اإلستتتتالمية. يفنالتتتتت مل مدتتتتى اجملدتتتتس يفكتتتتل املرتتتتاركني يف خ تتتتة 
ال متتتتل التمستتتتك اب لتلامتتتتات املت هتتتتد هبتتتتا يفال متتتتل جبتتتتد لدتاكتتتتد متتتت  

 . (113)ا مبوجب العةارامتثال مجيع الديفل  لتلاماهت
، 2017حليةال/يونيتتت  29امل عتتواة يف  7990يفيف اجلدستتة  

أمتتتتةب اثتتتتل كازاخستتتتتال متتتت  رأي مفتتتتااي أل جمدتتتتس األمتتتت ،  وصتتتتفت 
العام  لدسالم يفاألم  الديفليني، يو غي أل يصة اائمتاً مدتى ا متثتال 

. يفابملثتتل، نتتال اثتتل أيفريفغتتواي مل مدتتى اجملدتتس،  وصتتفت (114)الكامتتل
وا لدستتدم يفاألمتت  التتديفليني، أل يكفتتل ا متثتتال التتتام خل تتة ال متتل ضتام

. يفأشتتار اثتتل فةنستتا (115)(2015) 2231الرتتامدة املرتترتكة يفالعتتةار 
 2231مىل أل اجملدتتتتس أينتتتتد خ تتتتة ال متتتتل متتتت  ختتتتالل اختتتتتاذي العتتتتةار 

، يفذتتو متتا ميثتتل مجنتتازا اترخييتتا جملدتتس األمتت ، التت ي  عتتع مديتتت (2015)
 . (116)مسؤيفلية ضمال استمةاري

كتتتانول األيفل/ايستتتمرب   19امل عتتتواة يف  8143يفيف اجلدستتتة  
 2231، شتتتتتدا متتتتتدة أمعتتتتتاء مدتتتتتى األ يتتتتتة التارخييتتتتتة لدعتتتتتةار 2017

. يفأمةب اثل ا حتاا الةيفسي م  األمتل (117)يفخ ة ال مل (2015)
. (118)“ريفح ذتتتت ا ا  فتتتتاق التتتتتارخيي”يف أل  واصتتتتل ال دتتتتدال احتتتترتام 

يفشدنا اثل أيفريفغواي مدى ضةيفرة ا متثال جلميع األحكام التواراة يف 
، (2015) 2231ةار خ تتتتة ال متتتتل مضتتتتافًة مىل  دتتتتك التتتتواراة يف العتتتت

. يفار ى اثتتل فةنستتا أنتتت، مثدمتتا (119)يف ذلتتك املةفعتتال ألتتف يفابء مبتتا
ستتيكول متت  اخل تتا شتتجب خ تتة ال متتل، فتت ل انتهتتال  وفيتت  انتعتتائي 

 .(120)ألحكام العةار ال ي يؤيدذا سيكول اا   يتسم ابملسؤيفلية
__________ 

(113) S/PV.7865 11، الصفحة . 
(114) S/PV.7990 12، الصفحة . 
 . 16املةجع نفست، الصفحة  (115)
 . 10املةجع نفست، الصفحة  (116)
(117) S/PV.8143 ا حتتتتتتتتتتاا  17)أيفريفغتتتتتتتتتواي(  يفالصتتتتتتتتتفحة  14، الصتتتتتتتتتفحة(

)كازاخستتتتتتتال(   23)الصتتتتتتني(  يفالصتتتتتتفحة  20الةيفستتتتتتي(  يفالصتتتتتتفحة 
 )املمدكة املتحدة(.  24كةانيا(  يفالصفحة )أيف  24يفالصفحة 

 . 18املةجع نفست، الصفحة  (118)
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (119)
 . 15املةجع نفست، الصفحة  (120)

 8احلالة  
 قضااي عامة تتعلق ابجلزاءات 
، 2016شتتتت اط/فرباية  11امل عتتتتواة يف  7620يف اجلدستتتتة  

  تتةنق أمعتتاء اجملدتتس، يف مجدتتة أمتتور، مىل مرتتةيفع متت كةة متت  رئتتيس 
. (121)جمدتتتس األمتتت   رتتتال أستتتاليب ممتتتل اهليئتتتات الفةميتتتة لدمجدتتتس
 املت كةة يفأمتةب اثتل أنغتو  مت  األمتل يف أل عترب األحكتاُم التواراة يف

التتتتتديفَل يفالكيتتتتتا ت يفاألفتتتتتتةاا مدتتتتتى احتتتتترتام العتتتتتتانول التتتتتديفيل يفا لتتتتتتتلام 
 . (122) عةارات جمدس األم 

يفستتتتدنط اثتتتتل اليتتتتاابل العتتتتوء مدتتتتى أ يتتتتة ا متثتتتتال لعتتتتةارات  
مت   25جمدس األم  يف وفي ذا، مدتى الوحتو املوصتوص مديتت يف املتااة 

امليثاق. يفأضاف نتائاًل مل مجيتع التديفل األمعتاء مدلمتة  توفيت  نتةارات 
اجملدتتتس  صتتتةف الوظتتتة ممتتتا مذا كانتتتت مرتتتاركة يف اختتتتاذ العتتتةارات أم 

. يفألعتتى اثتتل املمدكتتة املتحتتدة أيعتتا العتتوء مدتتى أ يتتة التوفيتت  (123) 
الف تتال لعتتةارات اجملدتتس، يفذكتتة أل نُظتتم اجلتتلاءات التتيت أنرتتاذا اجملدتتس 

وجب الفصل السا ع  فةت التلامات مدلمة نانو  مدى مجيع التديفل مب
األمعتتتتتتتاء، يفأل  وفيتتتتتتت  مجيتتتتتتتع التتتتتتتديفل هلتتتتتتتا ابلكامتتتتتتتل مستتتتتتتالة حيويتتتتتتتة 

. يففيمتتا يت دتتق   تتدم  وفيتت   تتدا   اجلتتلاءات املفةيفضتتة مدتتى (124)اامتتاً 
أفتتةاا م يَّوتتني، أاثر اثتتل مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى مستتالة ال تتا ع املدتتلم 

اجملدتتتتس فيمتتتتا يت دتتتتق ابلتتتتديفل األمعتتتتاء التتتتيت  ت متتتتد انتهتتتتاك لعتتتتةارات 
 .(125)أحكام امليثاق يفم اائت

 
__________ 

كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتتة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة  (121)
مجهوريتتتتتة املوجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت  اثتتتتتل  2016شتتتتت اط/فرباية  2

(. يفَمعتتتتتب اجلدستتتتة، صتتتتتدرت متتتتت كةة S/2016/102فوتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتة )
 رتتتال أستتتتاليب  2016شتتت اط/فرباية  22رئتتتيس جمدتتتس األمتتت  املؤرختتتتة 

(. يفملليتتتتتد متتتتت  S/2016/170ممتتتتل اهليئتتتتتات الفةميتتتتتة التا  تتتتتة لدمجدتتتتتس )
، 7620امل دومتتتات متتت   تتتدا   اجلتتتلاءات التتتيت نونرتتتت ختتتالل اجلدستتتة 

التتتدا   التتيت    ت دتتب استتتددام ”انظتتة اجلتتلء الستتا ع، العستتم الثالتتث، 
 . “م  امليثاق 41العوات املسدحة، يففعا لدمااة 

(122) S/PV.7620 10، الصفحة . 
 . 15املةجع نفست، الصفحة  (123)
 . 14املةجع نفست، الصفحة  (124)
  . 39املةجع نفست، الصفحة  (125)
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 مسؤولية جملس األمن عن وضع خطط  -اثلثا 
 26لتنظيم التسليح مبوجب املادة 

 26املااة  
رغ تتة يف منامتتة الستتدم يفاألمتت  التتديفيل يف وقيتتد ا انتتل حتويتتل  

ملتتوارا ال تتامل اإلنستتانية يفا نتصتتااية مىل  حيتتة التستتديح، يكتتول جمدتتس 
 47املتتااة ار مليهتتا يف األمت  مستتؤيف ً مبستتامدة جلوتتة أركتتال احلتتةب املرتت

متتت  يفضتتتع خ تتتط   تتتةت مدتتتى أمعتتتاء األمتتتم املتحتتتدة لوضتتتع موهتتتال 
 لتوظيم التسديح.

 
 مالحظة 
يتوتتتتتايفل العستتتتتم الثالتتتتتث اارستتتتتة جمدتتتتتس األمتتتتت  فيمتتتتتا يت دتتتتتق  

مبستتتؤيفليتت متتت  يفضتتتع خ تتتط إلمتتتداا موهتتتال لتوظتتتيم التستتتديح، ممتتتال 
 م  امليثاق. 26ابملااة 

ةات، مل يتدتتت  اجملدتتتس أيتتتة يفختتتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتتت  
متتتت  امليثتتتتاق. يفمل  تعتتتتم   26نتتتةارات اسُترتتتتهد فيهتتتتا صتتتتةاحًة ابملتتتااة 

. غتت  أل املتتتااة 26الةستتائل املوجهتتتة مىل اجملدتتس أيتتتة مشتتارة مىل املتتتااة 
ذُكتتتةت صتتتةاحًة ختتتالل ثتتتالل جدستتتات معتتتدذا اجملدتتتس، يفذلتتتك  26

 مدى الوحو امل ني أا ي.
 

 26املناقشات املتعلقة ابملادة  
تتتتتتح اراستتتتتتتا احلتتتتتتالَتني اإلفتتتتتتةاايتني التتتتتتتاليتني املوانرتتتتتتات    وضن 

اليت اارت خالل الفرتة  26الدستورية املت دعة  تفس  أيف    يق املااة 
املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، فيمتتتتتا يت دتتتتتق   تتتتتدم انترتتتتتار أستتتتتدحة التتتتتدمار 

 (. 10( يفصول السدم يفاألم  الديفليني )احلالة 9الرامل )احلالة 
 

 9احلالة  
 انتشار أسلحة الدمار الشامل عدم 
، نتتال 7758، ختتالل اجلدستتة 2016آب/أغست س  23يف  

اثتتل كوستتتاريكا مل الستتالم يفاألمتت   وصتتفهما موف تتة مامتتة مامليتتة ميكتت  
 .(126)26يف  10حتعيعهمتتتتتتا متتتتتت  ختتتتتتالل امليثتتتتتتاق، يف  ستتتتتتيما املتتتتتتاااتل 

__________ 

كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتتة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة  (126)
املوجهتتتة مىل األمتتتني ال تتتام متتت  اثتتتل متتتاليلاي  2016آب/أغستتت س  15
(S/2016/712 .) 

مدى ذلك يف  د أل أشار مىل أل كوستتاريكا  دتد مت  ايفل جتيأ  ماليفةً 
مت   26 ميدك أسدحة امار شامل، اما مىل ا متثال ألحكام املااة يف 

امليثتتاق، ألل يفجتتوا متتامل ختتال  متت  أستتدحة التتدمار الرتتامل ذتتو الستت يل 
  .(127)الوحيد لتحعيق السالم يفاألم  يفالتومية املستدامة

، 7837، يف اجلدستتتة 2016كتتانول األيفل/ايستتمرب   15يفيف  
متتتت   26 متثتتتتال ألحكتتتتام املتتتتااة يفاصتتتتل اثتتتتل كوستتتتتاريكا التتتتدموة مىل ا

منامتتة الستتدم يفاألمتت  ”، التتيت  تتو  مدتتى أنتتت  تتب مدتتى اجملدتتس امليثتتاق
التتديفيل يف وقيتتد ا انتتل حتويتتل ملتتوارا ال تتامل اإلنستتانية يفا نتصتتااية مىل 

 . (128)“ حية التسديح
 

 10احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
 انول األيفل/كتتتتت  20امل عتتتتتواة يف  8144يف جدستتتتتة اجملدتتتتتس  
التصتدي لدتحتدايت ”يف مقار ال وتد الفةمتي امل وتول  2017ايسمرب 

، أشتتارت (129)“امل عتتدة امل اصتتةة التتيت  واجتتت الستتالم يفاألمتت  التتديفليني
اثدة مكواايفر مىل أل األمم املتحدة أُنرئت إلنعاذ األجيال املع دة م  

ط  تني يفيالت احلةب، فعالتت مل اجملتمتع التديفيل امتمتد معرتحتات  تة 
نلع السالح يفالتومية يفأمة ت مت  ال النتة الواضتحة  يوهمتا. يفشتدنات 

 منامتتة الستتدم” تتو  مدتتى احلاجتتة مىل  امليثتتاق متت  26املتتااة  مدتتى أل
التتتتتتتديفيل يف وقيتتتتتتتتد ا انتتتتتتتل حتويتتتتتتتل ملتتتتتتتتوارا ال تتتتتتتامل اإلنستتتتتتتتانية  يفاألمتتتتتتت 

. يفامتتتتتت أيعتتتتتا اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة “التستتتتتديح يفا نتصتتتتتااية مىل  حيتتتتتة
اجملدتتتس ا نتصتتتااي يفا جتمتتتامي يفاألمانتتتة ال امتتتة مىل يفجمدتتتس األمتتت  يف 

زاياة  وستتتتيق ممدهتتتتا لتحعيتتتتق أذتتتتداف يفمعاصتتتتد امليثتتتتاق، متتتتع احتتتترتام 
 .(130)اختصاصات كل ذيئة يفعوب ازايفاجية املهام

__________ 

(127) S/PV.7758 87 يف 86، الصفحتال . 
(128) S/PV.7837 84، الصفحة . 
ة ابلةستتتتالة املؤرختتتتة كتتتتال م ةيفضتتتتاً مدتتتتى اجملدتتتتس متتتت كةة مفاذيميتتتتة مةفعتتتت (129)

املوجهتتتة متتت  اثتتتل اليتتتاابل مىل األمتتتني  2017كتتتانول األيفل/ايستتتمرب  1
 (. S/2017/1016ال ام )

(130) S/PV.8144 55، الصفحة . 
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 استهاللية مالحظة  
 ابلوستائل املوازمتات  تستوية املت دعتة األم  جمدس اارسات   املدحق ذ ا م  السااس اجللء يتوايفل 
 املتحتتدة. األمتتم ميثتتاق متت  99 يف 11 يفاملتتاا ني (38 مىل 33 )املتتواا الستتااس الفصتتل مقتتار يف الستتدمية

  رئيسية. أنسام أر  ة مىل معسم يفذو
 م يوتتتة حتتتا ت أيف موازمتتتات مىل األمتتت  جمدتتتس انت تتتاي التتتديفل يفجهتتتت كيتتتف األيفل العستتتم يفي تتتني 

 اجلم يتة مت  كتل ا   تت ملتا مةضتا أيعتا يفيعتدم امليثتاق. مت  35 ابملتااة ممتال ا ستت ةات نيتد الفرتة خالل
 انت تاي لتوجيتت، التتوايل مدى امليثاق م  99 يف (3) 11 املاا ني مبوجب، اارسات م  ل اما يفاألمني ال امة
 التحعيتق أنرت ة الثتام العستم يفي تةت التديفليني. يفاألمت  السالم صول هتدا أل ُجَتمل حا ت مىل اجملدس

 ن تتتاق م ضتتت مودرجتتتة امت ارذتتتا ميكتتت  يفالتتتيت األختتتةى يفاهليئتتتات اجملدتتتس هبتتتا اضتتت دع التتتيت احلعتتتائق يف عصتتتي
 املتدت ة اجملدتس نتةارات مت  مامتة حملتة الثالتث العستم يفيعتدم األمت . جمدتس   ثتات ذلتك يف مبا، 34 املااة
 مىل اجملدتتتس  وصتتتيات، التحديتتتد يفجتتتت مدتتتى، يفيوضتتتح الستتتدمية. ابلوستتتائل املوازمتتتات  تستتتوية يت دتتتق فيمتتتا

 الستتتدمية. ابلوستتتائل وازمتتتاتامل  ستتتوية أجتتتل متتت  ال تتتام األمتتتني ي تتت هلا التتتيت لدجهتتتوا يفاممتتتت الوتتتلاع أقتتتةاف
 99 يفاملتااة الستااس الفصتل أحكتام    يتق أيف  تفست  املت دعتة الدستتورية املوانرتات الةا تع العستم يفي تةت

  امليثاق. م 
 املوازمتتات  تستتوية يت دتتق فيمتتا اجملدتتس ملمارستتات مستفيعتتة موانرتتة الستتااس اجلتتلء يتعتتم  يف  
 يف امليثتتاق مت  الستااس الفصتل أحكتام يف   يتتق  فست   تربز ة تتار  متواا مدتتى يةكتل  تل، الستدمية ابلوستائل
 الستتا ع اجلتلأي  متت  الصتدة ذات األنستتام يف توتايفل ا ستتت ةات. نيتد الفتترتة ختالل يفمدايف  تتت اجملدتس نتةارات
 األمتتتم   ثتتتات ستتتياق يف الستتتدمية ابلوستتتائل املوازمتتتات  تستتتوية يت دتتتق فيمتتتا املتدتتت ة اإلجتتتةاءات يفال اشتتتة
 املرتتترتكة اجلهتتتوا الثتتتام  اجلتتتلء يفيتوتتتايفل امليثتتتاق. متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب هبتتتا املتتتاذيفل امليدانيتتتة املتحتتتدة

 ابلوستتتتائل املوازمتتتتات  ستتتتوية أجتتتتل متتتت  اإلنديميتتتتة الوكتتتتا ت أيف يفالرت ي تتتتات اجملدتتتتس  تتتت هلا التتتتيت املتلاموتتتتة أيف
  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل السدمية

تتتت ،األيفل( العستتتم )انظتتتة 2017 يف 2016 متتتامي يفختتتالل   نتتتلاع أيف حالتتتة مىل اجملدتتتس انت تتتاي يُفج ن
 متصتتدة م دومتتات الةستتائل غال يتتة يف عتتموت كولوم يتتا  يف الستتالم   مديتتة يت دتتق فيمتتا فعتتط يفاحتتد جديتتد
  ابلف ل. نظةي نيد مبسائل

 يف يفجهتات  تلايرة نامتت الثتام( العستم )انظتة يفاألمتةيكتني أفةيعيتا مىل   ثتات 10 اجملدتس يفأيففد 
، الستتتواال يفجوتتوب، الدميعةاقيتتة الكونغتتو يفمجهوريتتة، يف رتتتاا، يف وريفنتتدي، فاستتو يف وركيوتتا، يفأنغتتو ، مثيو يتتا

، يفموريتانيتتتتا، يفمصتتتتة، يفمتتتتايل، يفكيويتتتتا، يفكولوم يتتتتا، يفالكتتتتام يفل،  يستتتتايف - يفغيويتتتتا، يفالصتتتتومال، يفالستتتتوغال
 انتهاكتات ال رت حتعيعتات  جتةاء ال تام األمتني نيتام أيعا اجملدس يفأيند يفقدب يفذاييت.، يفنيج اي، يفالويجة
، يفمتتتايل الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف اإلنستتتال حلعتتتوق التتتديفيل يفالعتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل لدعتتتانول حمتمدتتتة

 ضتتد اجلتتةائم أيف احلتتةب يفجتتةائم، الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف متتدنيني ضتتد الكيميائيتتة األستتدحة يفاستتتددام
 ) وظتتتيم يفالرتتتام ال تتتةاق يف اإلستتتالمية الديفلتتتة ظتتتيم و ار ك هتتتا التتتيت ال تتتةاق يف اجلماميتتتة اإلاباة أيف اإلنستتتانية

  اامأ(. ابسم أيعا امل ةيفف اإلسالمية الديفلة
 مدتتتتى احلفتتتتاظ أ يتتتتة، 2017-2016 الستتتتوتني فتتتترتة ختتتتالل املتدتتتت ة نةارا تتتتت يف، اجملدتتتتس يفأ تتتتةز 
، لك تتت  لدعيتتتام لتتتت املتاحتتتة األايفات يفاستتتتددام، اجل ريتتتة أستتت اهبا يفم اجلتتتة الولامتتتات نرتتتوب يفموتتتع الستتتالم

 )انظتتة ال تتام األمتتني يؤايتتت التت ي يفالوستتاقة احلميتتدة املستتامي يفايفر الستتالم يف وتتاء الستتالم حفتتظ يرتتمل مبتتا
 األممتال يفنتف مىل األقتةاف اجملدتس امتا، األيفل املعتام يف الداخديتة ابلولامات يت دق يففيما الثالث(. الفةع



  

 

18-12959 294 

 

 يفمنامتتة، العائمتتة الستتالم   فانتتات كامتتلال يفالتوفيتت ، الرتتامدة الوقويتتة املصتتاحلة ممديتتات يف وفيتت ، ال دائيتتة
 ال تتام األمتتني مىل اجملدتتس قدتتب، الستتياق ذتت ا يفيف يفاملؤسستتية. السياستتية األزمتتات حتتل مىل يهتتدف حتتوار
 املوظمتتتتات متتتتع يفابلتوستتتتيق اخلاصتتتتني يفم  وثيتتتتت اثديتتتتت ختتتتالل متتتت  الوستتتتاقة يفامتتتتم احلميتتتتدة املستتتتامي  تتتت ل

  اإلنديمية. يفايفل اإلنديمية
 يوليهتتتا التتتيت األ يتتتة اجملدتتتس يف اارت التتتيت املوانرتتتات مكستتتت، ا ستتتت ةات دنيتتت الفتتترتة يفختتتالل 
 يفاملتكدمتول اجملدتس أمعتاء يفستدط الةا تع(. الفتةع )انظتة الستدمية ابل تةق املوازمتات لتستوية اجملدتس أمعاء

 متتع الت تتايفل  وثيتتق يفضتتةيفرة، امليثتتاق مبوجتتب لدمجدتتس التا  تتة التحعيتتق أايفات مدتتى أيعتتا العتتوء اآلختتةيفل
 يؤايتتت التت ي احلاستتم يفالتتديفر، الستتدمية ابلوستتائل املوازمتتات  ستتوية يف اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة وظمتتاتامل

 املستتتامي مقتتتار يف التتتدمم يف تتتوف  املوازمتتتات أيف املتتتتدذورة األيفضتتتاع مىل اجملدتتتس انت تتتاي لتوجيتتتت ال تتتام األمتتتني
 الستتتتااس الفصتتتتل  تتتتني مييتتتتلالت أيعتتتتا اجملدتتتتس أمعتتتتاء يف نتتتتأ يف ستتتتويتها. الولامتتتتات نرتتتتوب ملوتتتتع احلميتتتتدة
 انت تتتاي لتوجيتتتت األمعتتتاء التتتديفل يفصتتتالحية الستتتالم حفتتتظ ممديتتتات ستتتياق يف امليثتتتاق متتت  الستتتا ع يفالفصتتتل
 م يوة. حالة أيف م ني نلاع مىل اجملدس
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األمن جملس إىل احلاالت أو املنااعات إحالة - أوال
 11املااة  
أل  سترتمي نظتة جمدتس األمت  مىل  ال امتةلدجم ية  - 3 

 .لدد ة الديفيل األحوال اليت جتمل أل   ة نت السدم يفاألم 
 

 35املااة  
معو م  األمم املتحدة أل يو  نت جمدس األم   لكل - 1 

مىل أي نتتتلاع أيف مونتتتتف متتت  الوتتتتوع املرتتتار مليتتتتت يف  أيف اجلم يتتتة ال امتتتتة
 املااة الةا  ة يفالثالثني. 

ايفلتة ليستت معتوا يف األمتم املتحتدة أل  و  نتت  لكل - 2 
جمدس األم  أيف اجلم ية ال امة مىل أي نلاع  كول قةفا فيتت مذا كانتت 
 ع ل معدما يف خصوص ذ ا الولاع التلامات احلل الستدمي املوصتوص 

  ا امليثاق.مديها يف ذ
مدتتتتتى ال ةيعتتتتتة  12يف  11املتتتتتاا ني  أحكتتتتتام عتتتتتةى - 3 

  .اليت   اس هبا اجلم ية ال امة املسائل اليت  ُو َّت مليها يففعا هل ي املااة
 

  99املااة  
 أهنتتا يتتةى مستتالة أيتتة مىل األمتت  جمدتتس يو  نتتت أل ال تتام لامتتني 

 .الديفيل يفاألم  السدم حفظ هتدا ند
 

 مالحظة 
( 1 فعة يهتتا ) 35يثتتاق األمتتم املتحتتدة،  ُ تتترب املتتااة يف مقتار م 

( ممومتتتا األستتتاس التتت ي  يتتتل لدتتتديفل األمعتتتاء يف األمتتتم املتحتتتدة 2يف )
يفالديفل غت  األمعتاء فيهتا محالتَة املوازمتات مىل جمدتس األمت . يفمبوجتب 

،  توز لكتل مت  اجلم يتة ال امتة يفاألمتني ال تام، 99( يف 3) 11املاا ني 
 وجيت انت اي اجملدس مىل احلا ت اليت جتمل أل هتتدا مدى التوايل، أيعا 

صتتتول الستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني. يفيتتتةا يفصتتتف لدممارستتتات التتتيت يت  هتتتا 
 اجملدس يف ذ ا الصدا يف ثالثة أنسام فةمية أا ي. 

 املوازمتتتتتتات متتتتتت  مامتتتتتتة حملتتتتتتة ألتتتتتتف الفةمتتتتتتي العستتتتتتم يفيعتتتتتتدم 
 .35 املتااة مقتار يف األمت  جمدتس مىل التديفل أحالتها اليت احلا ت أيف

 يفاجلم يتتة ال تتام األمتتني أحالتتت متا يفجتتيم ابء الفةميتتال العستتمال يفيتوتايفل
 الستالم   تة نت أل ُجتمتل مستائل م  اجملدس مىل، التوايل مدى، ال امة
 لدد ة. الديفليني يفاألم 

 يف الستتتالم ممديتتة ابستتتثواء، ستتتت ةاتا  نيتتد الفتترتة يفختتالل 
تتتتتل مل، كولوم يتتتتتا  اجملدتتتتتس. مىل جديتتتتتدة حالتتتتتة أي األمعتتتتتاء التتتتتديفل حتُ 

 مىل اجملدتتتس انت تتتايَ  املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتوا ليستتتت ايفلتتتة أي  وجتتتت يفمل
 حت تتتتتل يفمل الفتتتتترتة. ذتتتتت ي ختتتتتالل 35 املتتتتتااة مبوجتتتتتب حالتتتتتة أيف نتتتتتلاع أي

 ُجَتَمتل مستائل أي صتةاحةً  اجملدتس مىل ال تام األمني يف  ال امة اجلم ية
  لدد ة. الديفليني يفاألم  السالم  ُ ةنت أل
 
 اإلحاالت من الدول - ألف

 فتتةااى أمعتتاء ايفل أحالتتت، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 
 مىل م يوتة حتا ت امل ويتة أيف املتعتةرة األمعتاء التديفل مت  يفجممومات

 يف ةاحةصت 35 املتااة مىل يفأشت  (.1) 35 ابملتااة ممتال األم  جمدس
 مت  رستائل ثتالل يفذتي، األم  جمدس رائسة مىل موجهة رسائل مخس

 .(2)مريتتتتتتترتاي متتتتتتت  يفرستتتتتتتالتال (1)ةالدميعةاقيتتتتتتت الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة
 مىل اجملدتتتس انت تتتايَ  املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتوا ليستتتت ايفلتتتة أي  وجتتتت يفمل
 ذ ي. السوتني فرتة خالل (2) 35 املااة مبوجب حالة أيف نلاع أي

   عتتد اجملدتتس مليهتتا استتتجاب التتيت الةستتائل 1 اجلتتديفل يفي تتني 
، الستتتا عة املالحتتتق يف احلتتتال ذتتتي يفكمتتتا خاصتتتة. أيف مدويتتتة، جدستتتات

 مت  التواراة الةستائل  ُتدرَل مل، اجملدتس  دعاذتا التيت الةستائل لكثتةة يفنظةا
   يوهتتتتا حالتتتتة أيف نتتتتلاع متتتت  م دومتتتتات  وعتتتتل فيهتتتتا اكُتفتتتتي التتتتيت التتتتديفل

  آخة. حمدا مجةاء اختاذ أيف جدسة معد اجملدس مىل فيها يُ دب يفمل
، يفجهتتتتتتتتتت ايفل أمعتتتتتتتتتاء، يف 2017يف  2016يفيف متتتتتتتتتامي  

رستتائدها، انت تتاي اجملدتتس مىل مستتائل  تدفتتة. فعتتد أشتتارت رستتالة يفاحتتدة 
الستتتتا ق. يفيف رستتتتالتني فعتتتتط مىل مستتتتالة مل يكتتتت  اجملدتتتتس نتتتتد  وايفهلتتتتا يف 

متتتتتتتوجهتني مىل  2016كتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتاية   19مت تتتتتتتا عتني متتتتتتتؤرختني 
األمتتتني ال تتتام يفرئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت  املمثدتتتة الدائمتتتة لكولوم يتتتا لتتتدى 
األمتتتم املتحتتتدة، أ دتتت  رئتتتيس كولوم يتتتا متتت  التعتتتدم احملتتتةز يف مفايفضتتتات 

 -لوم يتتتة الستتتالم  تتتني حكومتتتة كولوم يتتتا يفالعتتتوات املستتتدحة الثوريتتتة الكو 
اجلتتيأ الرتت  ي مدتتى أستتاس ا  نفتتاق ال تتام املت دتتق  هنتتاء الوتتلاع يفمحتتالل 

آب/أغستتتتتتتتتت س  26ستتتتتتتتتتالم مستتتتتتتتتتتعة يفاائتتتتتتتتتتم، املوننتتتتتتتتتتع يف ذافتتتتتتتتتتا  يف 
جتتتتةى أنتتتتت مىل كولوم يتتتتا رئتتتتيس أشتتتتار، الةستتتتالة ذتتتت ي يفيف .(3)2012

__________ 

 (1) S/2016/251 يف S/2016/734 يف S/2017/882.  
 (2) S/2016/568 يف S/2016/569.  
 (3) S/2016/53 ،.املةفق  

https://undocs.org/ar/S/2016/251
https://undocs.org/ar/S/2016/734
https://undocs.org/ar/S/2017/882
https://undocs.org/ar/S/2016/568
https://undocs.org/ar/S/2016/569
https://undocs.org/ar/S/2016/53
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 الوتتتتتلاع   هنتتتتتاء املت دعتتتتتة اجلوذةيتتتتتة املستتتتتائل مدتتتتتى ا نفتتتتتاق مىل التوصتتتتتل 
 متتتت  هنائيتتتتا يفالتددتتتتي الوتتتتار مقتتتتالق يفنتتتتف موهتتتتا، أختتتتةى مستتتتائل أمتتتتا

 .(4)ةمالع ف عيت، ال دائية األممال
تتتت التتيت يفاملستتائل   املعدمتتتة الةستتائل يف مليهتتتا اجملدتتس انت تتاي يَوجَّ

 مت  كثت  يف  وتدرل ا ستت ةات نيتد الفترتة خالل األمعاء الديفل م 
 املتحتتتتدة األمتتتتم ميثتتتتاق متتتت  الستتتتااس الفصتتتتل ن تتتتاق ختتتتارل األحيتتتتال
، املثتتتتال ستتتت يل ف دتتتتى الستتتتدمية. ابلوستتتتائل املوازمتتتتات  تستتتتوية املتصتتتتل
 /شتتت اط 2 مؤرختتتة رستتتالة يف، الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة اثتتتل أمتتتةب
 الرتكيتتتة يفا متتتتداءات لدجتتتةائم” الرتتتديدة ماانتتتتت متتت ، 2016 فربايتتتة

 ال ة يتتة اجلمهوريتتة أراضتتي حةمتتة يفمدتتى الستتوري الرتت ب مدتتى املتكتتةرة
 مؤرختتتة رستتتالة يف، آختتتة مثتتتال يفيف .(5)“اإلنديميتتتة يفستتتالمتها الستتتورية

 مواصتتتتتتدة مىل مستتتتتتةائيل أشتتتتتتارت، 2016 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  28
 لدعتتتةار“ الصتتتارخة هاكا تتتتانت” يف مستتتةائيل ضتتتد“ مديفانتتتت” هللا حتتتلب
 مستتتكةية انرتت ة العيتتام يف ا ستتتتمةار ختتالل متت  (2006) 1701

  رتتةي  20 مؤرختتة رستتالة يفيف .(6)الدي تتام هنتتة جوتتوب مرتتةيفمة غتت 
 الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة يفصتتتفت، 2017 أكتتتتو ة/األيفل
 يفمجهوريتتة املتحتتدة التتو ايت عةيهتتا التتيت املرتترتكة ال ستتكةية ي اتالتتتدر 
 لدستتتدم يفاضتتتحا هتديتتتدا”  رتتتكل اهنتتتا الكوريتتتة اجلليتتتةة شتتت ت يف كتتتوراي

 هتديتتتتتتد أي يفجتتتتتتوا يؤكتتتتتتد مل اجملدتتتتتتس أل غتتتتتت  .(7)“التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت 
 .(8)لالةسائ هب ي يت دق فيما مديفام ممل أي ن  أيف لدسدم خةق أيف

 قد تتتتت التتتت ي اإلجتتتتةاءات نتتتتوع كتتتتال،  احلتتتتا ت م ظتتتتم يفيف 
 الوتتتلاع يف لدوظتتتة جدستتتة معتتتد ذتتتو اختتتتاذي اجملدتتتس مىل األمعتتتاء التتتديفل

__________ 

، األيفل اجلتتتلء انظتتتة، امل دومتتتات متتت  ملليتتتد الثانيتتتة. الفعتتتةة، نفستتتت املةجتتتع (4) 
  .17 العسم

 (5) S/2016/101.  
 (6) S/2016/917.  
 (7) S/2017/882.  
 لدستتتتتتتدم ختتتتتتةق أيف هتديتتتتتتد يفجتتتتتتتوا  كيتتتتتتد  رتتتتتتال امل دومتتتتتتتات متتتتتت  ملليتتتتتتد (8) 

، لستتا عا اجلتتلء انظتتة، امليثتتاق متت  39 لدمتتااة يففعتتا متتديفام ممتتل أي ن  أيف
 األيفل. العسم

 التتتديفل قد تتتت، احلتتتا ت   تتتض يف يفلكتتت  .(9)ةستتتالدرا نيتتتد احلالتتتة أيف
 يفيف جتتتتتتةأة. أيف حتديتتتتتتدا أكثتتتتتة مجتتتتتتةاءات اختتتتتتاذ اجملدتتتتتتس مىل األمعتتتتتاء
 2016 يوتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 19 متتتتتتتتؤرختني مت تتتتتتتتا عتني رستتتتتتتتالتني
 الدائمتتتة املمثدتتتة متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني مىل متتتوجهتني
 األمم  رارك أل كولوم يا رئيس قدب، املتحدة األمم لدى لكولوم يا
 ةالثالثيت يفالتنحعنتق الةصتد آليتة م  الديفيل ال وصة مبثا ة يف كول املتحدة
  تكتتونل سياستتية   ثتتة ختتالل متت  يفذلتتك، الستتالم   فتتاق يففعتتا املورتتاة
 الال يويتتتتة أمةيكتتتتا ايفل مجامتتتتة يف األمعتتتتاء ال دتتتتدال متتتت  متتتتةان ني متتتت 

 يونيتتتتت/حليتتتتةال 15 مؤرختتتتة رستتتتالة يفيف .(10)الكتتتتاري ي ال حتتتتة يفمو عتتتتة
 انستتحاب جي تتو  يف التتديفيل يفالت تتايفل اخلارجيتتة يفزيتتة يفصتتف، 2017

 انتتت يفمريتترتاي جي تتو   تتني اإلنديمتتي الوتتلاع يف قةالوستتا ممديتتة متت  ن تتة
 العتةارات  تدتف مىل أشار يفمذ، املو عة يف يفاألم  لدسالم ك   هتديد
 يصتتتتتدر أل” مليتتتتتت قدتتتتتب املوضتتتتتوع ذتتتتت ا  رتتتتتال اجملدتتتتتس اختتتتتت ذا التتتتتيت

 يف، أختتتتتةى حالتتتتتة يفيف .(11)“التلاماهتتتتتتا ابحتتتتترتام مريتتتتترتاي مىل   ديمتتتتتات
 مىل اإلشتتتتتتتارة م تتتتتتتةت يف، 2016 يوليتتتتتتتت /اتتتتتتتوز 22 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة

 اجلمهوريتتتتتتة يف، مالتتتتتب يف الكيميائيتتتتتة لاستتتتتدحة امللمتتتتتوم ا ستتتتتتددام
 آليتة  ُوهتي أل مىل  ت دتع حكومتتت ال  ةكيتا اثل أفاا، السورية ال ة ية

 يفاألمتتتتتم الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة  تتتتتني املرتتتتترتكة التحعيتتتتتق
 مبوجتتب  تتدا   يفتتةت أل اجملدتتس متت  يف تونتتع  ستتةمة حتعيعهتتا املتحتتدة
 ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتة مدتتتتتى املتحتتتتدة األمتتتتتم ميثتتتتاق متتتتت  الستتتتا ع الفصتتتتل
 (2013) 2118 األمتتت  جمدتتتس لعتتتةار امتثاهلتتتا متتتدم  ستتت ب الستتتورية
 .(12)مبوج ت يف لتلاماهتا الديفيل لدعانول انتهاكاهتا يف س ب

 مىل اجملدتتتتتتتس انت تتتتتتتاي يفجهتتتتتتتت رستتتتتتتائل 1 اجلتتتتتتتديفل يفيتعتتتتتتتم  
 مذا يفمتتتتتتا، لدمجدتتتتتتس جدستتتتتتة معتتتتتتد مىل يفأات حتتتتتتا ت أيف موازمتتتتتتات
 متتت  2 املتتتااة مىل أيف امليثتتتاق متتت  35 املتتتااة مىل صتتتةاحة  رتتت  كانتتتت
  املؤنت. الداخدي الوظام

__________ 

، لدمجدتس جدستة معتد األمعتاء التديفل قد ات م  امل دومات م  ملليد (9) 
  األيفل. العسم، الثام اجللء انظة

 (10) S/2016/53 ،.املةفق  
 (11) S/2017/506 ،.املةفق  
 (12) S/2016/654.  
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  1 اجلديفل
 )أ(2017-2016، معينة حاالت أو نزاعات إىل األمن جملس انتباه وجهت اليت الرسائل
 يفاترخيها اجلدسة حمعة اختاذذا األم  جمدس م  امل دوب اإلجةاءات الةسائل

 الدائموووة املمثلوووة مووون األمووون جملوووس ورئووويس العوووام األموووني إىل موجهتوووان 2016 ينووواير/الثووواين كوووانون 19 مؤرختوووان متطابقتوووان رسوووالتان   
 (S/2016/53ل املتحدة األمم لدى لكولومبيا
 كتتتتتتانول 19 مؤرختتتتتتتال مت ا عتتتتتتتال رستتتتتتالتال
 األمتتتتتتني مىل موجهتتتتتتتال 2016 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام
 الدائمتة املمثدتة مت  األم  جمدس يفرئيس ال ام

 (S/2016/53) املتحدة األمم لدى لكولوم يا

منراء   ثتة سياستية خاصتة،  كتول مبثا تة ال وصتة التديفيل مت  آليتة الةصتد 
يفالتحعنتتتتق الثالثيتتتتة التتتتيت يتتتتو ن مديهتتتتا ا فتتتتاق يفنتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار يفختدنتتتتي 
ال نتتةفني هنائيتتا متت  األممتتال ال دائيتتة يفمتت  الدجتتوء مىل الستتالح املتتربم  تتني 

 أ الر  ياجلي -حكومة كولوم يا يفالعوات املسدحة الثورية الكولوم ية 

S/PV.7609  
 /الثتتتتتتتتام كتتتتتتتتانول 25
 2016 يواية

  الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة
كتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتمرب   1رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 

موجهتتة مىل رئتتيس جمدتتس األمتت  متت   2016
املمثدتتتتتتتتتتني التتتتتتتتتتدائمني إلستتتتتتتتتت انيا يفأيفريفغتتتتتتتتتتواي 

يففةنستتتتا يفمتتتتاليلاي يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة  يفأيفكةانيتتتتا
لربي انيا ال ظمى يفأيةلودا الرتمالية يفنيوزيدوتدا 
يفالتتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة يفاليتتتاابل لتتتدى 

 (S/2016/1034األمم املتحدة )

 ممتتال، الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف احلالتتة متت  جدستتة معتتد
 املؤنت الداخدي الوظام م  2 ابملااة

S/PV.7830  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 9

 2016 ايسمرب

 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية/االنتشار عدم

كتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتمرب   1رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
موجهتتة مىل األمتتني ال تتام متت  املمثتتل  2017

اابل لتتتتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتتتتتدة التتتتتتتتتتتتدائم لديتتتتتتتتتتتت
(S/2017/1038) 

 الدميعةاقيتة الر  ية كوراي مجهورية مدى العغط م  ندر أنصى اارسة
 اجلليتتتةة شتتت ت متتت  الوتتتويفي الستتتالح نتتتلع صتتتوب يفالتوجتتتت ستتتدوكها لتغيتتت 
 يفالعتت ائف املالرتت التتدمار أستتدحة  تتةامج مجيتتع متت  يفالتددتتي، الكوريتتة
 فيت. رج ة يف  موت التحعق يفميك  كامل  ركل العائمة التسيارية

S/PV.8137  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتانول 15

 2017 ايسمرب

 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة

كتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتمرب   1رستتتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتتة 
س جمدتتس األمتت  متت  موجهتتة مىل رئتتي 2017

املمثدتتتتتتتتتتني التتتتتتتتتتدائمني أليفريفغتتتتتتتتتتواي يفأيفكةانيتتتتتتتتتتا 
يفمي اليتتا يفالستتوغال يفالستتويد يففةنستتا يفاملمدكتتة 
املتحتتتدة لربي انيتتتا ال ظمتتتى يفأيةلوتتتدا الرتتتمالية 
يفالتتتو ايت املتحتتتدة األمةيكيتتتة يفاليتتتاابل لتتتدى 

 (S/2017/1006األمم املتحدة )

 الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهورية يف احلالة م  لدمجدس جدسة معد
 لدمجدس املؤنت الداخدي الوظام م  2 ابملااة ممال

S/PV.8130  
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتتانول 11

 2017 ايسمرب

 
 األم . جملدس رمسية جدسة معد مىل أات اليت الةسائل م  اجلديفل يف يةا   )أ( 
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 اإلحاالت من األمني العام  - ابء
 أل ال تتام لامتتني  تتوز أنتتت مدتتى امليثتتاق متت  99 املتتااة  تتو  

 الستتتتدم حفتتتتظ هتتتتتدا نتتتتد أهنتتتتا يتتتتةى مستتتتالة أيتتتتة مىل األمتتتت  جمدتتتتس يو  نتتتت
 األمتتتني يسترتتتهد مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل التتتديفيل. يفاألمتتت 
 انت تتتاي  وجيتتتت يفاصتتتل يفلكتتت  ضتتتموا. يف  ةصتتتةاح  ، 99 ابملتتتااة ال تتتام

 التتتيت ابلف تتتل اجملدتتتس أممتتتال جتتتديفل يف املدرجتتتة احلتتتا ت مىل اجملدتتتس
 غتتتةار يفمدتتتى املواستتت ة. اإلجتتتةاءات اختتتتاذ مليتتتت يفقدتتتب،  تتتتدذور كانتتتت
م  امليثاق الوسيدة اليت ميك  م  خالهلا  99  حتدا املااة ، 35 املااة

 أيتتتة مستتتالة يتتتةى أهنتتتا نتتتد هتتتتدا لامتتتني ال تتتام أل يو تتتت جمدتتتس األمتتت  مىل
، أشتتتتارت 2017يف  2016حفتتتظ الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفيل. يفيف متتتامي 

التتتتتتديفل األمعتتتتتتاء مىل معتتتتتتد جدستتتتتتات  ستكرتتتتتتاف اآلفتتتتتتاق يف عتتتتتتدية 
احلتتتتا ت يف الةستتتتائل التتتتيت يفجهتهتتتتا مىل اجملدتتتتس  رتتتتال أستتتتاليب ممتتتتل 

متتتت  امليثتتتتتاق يف  99. يف تتتتةا املوانرتتتتات ذات الصتتتتدة ابملتتتتااة (13)اجملدتتتتس
 .10يف  9التني احل

 امل عتتتواة 8020 اجملدتتتس جدستتتة يف صتتتدر رائستتتي  يتتتال يفيف 
 الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2017 أغستتت س/آب 9 يف

 املتتتتؤرختني ال تتتتام األمتتتتني  ةستتتتاليت اجملدتتتتس رحتتتتب، “التتتتديفليني يفاألمتتتت 
 اجملامتتتة خ تتتة  رتتتال 2017 يونيتتتت/حليتتتةال 27 يف فربايتتتة/شتتت اط 21

 شتتتتتةق مشتتتتتال يفمو عتتتتتة، يفالصتتتتتومال، الستتتتتواال جوتتتتتوب يهتتتتتدا التتتتت ي
 م كة ارمن   وف  ال ام األمني مىل قدب، ال يال يفيف يفاليم .، نيج اي
 ا ستتتتتتتجا ة ي ةنتتتتتتل مةيفمتتتتتتة منستتتتتتانية موانتتتتتتب ذيف نتتتتتتلاعٌ  يصتتتتتتل موتتتتتتدما

 .(14)اجملامة  تفري  و ر ارجة   مىل الف َّالة اإلنسانية
__________ 

  6 الصتتتتتتتتتفحة، S/2017/105 يف  15 الصتتتتتتتتتفحة، S/2016/506 انظتتتتتتتتتة (13) 
  .23 الصفحة، S/2017/468 يف

 (14) S/PRST/2017/14 ،األخ ة. ن ل الفعةة  

، أمتتتتةب األمتتتتني 2017أيدول/ستتتت تمرب  2يفيف رستتتتالة مؤرختتتتة  
ال تتتتتتام ممتتتتتتا ستتتتتتايفري متتتتتت  مميتتتتتتق العدتتتتتتق مزاء احلالتتتتتتة األمويتتتتتتة يفاإلنستتتتتتانية 

حعتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتال الستتتتتتتائدة يف يف يتتتتتتتة راختتتتتتتني مبيامنتتتتتتتار، ارتتتتتتتيا  يفحالتتتتتتة
ؤيفليتت  التتيت ادتتي  مديتتت  ال متتَل مدتتى موتتع انتتد ع الولامتتات مستت” متتع 
يفيف الةستتتالة نفستتتها، أشتتتار مىل أنتتتت خُيرتتتى أل يتحتتتول “.  صتتت يدذا أيف

كارثتتة منستتانية  تتوجم موهتتا آاثر مدتتى الستتدم يفاألمتت  ”الوضتتع احلتتايل مىل 
يفأشتتار األمتتني ال تتام  “. يفنتتد يستتتمة ا ستتاع متتداذا ختتارل حتتديفا ميامنتتار

املهتتم أل ي  تتث اجملتمتتع التتديفيل  ةستتالة نويتتة  رتتدا  كتت لك مىل أنتتت متت 
مدتتتى احلاجتتتة مىل  عتتتدمي التتتدمم يفم تتتداء الت تتتايفل ال وتتتاء متتت  أجتتتل يفضتتتع 
استترتا يجية سياستتية أيفستتع ن انتتا لدمستتامدة يف كستتة احلدعتتة املفةغتتة متت  
ال وتتف، يفحتتثن أمعتتاء اجملدتتس مدتتى اارستتة العتتغط متت  أجتتل التحدتتي 

امل عتواة  8060اجملدتس، يف جدستتت . يف نأ (15) ع ط الوفس يفاهلديفء
يف “ احلالتتتتة يف ميامنتتتتار”، ال وتتتتد امل وتتتتول 2017أيدول/ستتتت تمرب  28يف 

 .(16)2009اوز/يوليت  13جدسة مفتوحة لدمةة األيفىل مو  
 
 اإلحاالت من اجلمعية العامة  - جيم

، امليثتتاق متت  (3) 11 املتتااة مبوجتتب، ال امتتة لدجم يتتة  تتوز 
   تتتتة نت أل جتمتتتتل التتتتيت األحتتتتوال مىل متتتت األ جمدتتتتس نظتتتتة  ستتتترتمي أل

، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة يفختتالل لدد تتة. التتديفيل يفاألمتت  الستتدم
 مبوجتب اجملدتس مىل الع يتل ذت ا مت  حا ت أي ال امة اجلم ية حت ل مل

 .(17)املااة  دك
__________ 

  السااسة.يف  يفاخلامسة يفالثالثة األيفىل الفعةات، S/2017/753 انظة (15) 
، 20 العستم، األيفل اجلتلء انظتة، امل دومات م  ملليد .S/PV.8060 انظة (16) 

  “.ميامنار يف احلالة”
، ال امتتتة يفاجلم يتتة األمتت  جمدتتس  تتني ال النتتتات متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (17) 

    األيفل. العسم، الةا ع اجللء انظة
 احلقائق وتقصي املنااعات يف التحقيق - اثنيا

  34 املااة 
 يتتؤاي نتتد مونتتف أي أيف نتتلاع أي يفحتت  أل األمتت  جملدتتس 

 استتتتمةار كتتتال مذا متتا يعتتتةر لكتتي نلامتتتا يثتت  نتتتد أيف ايفيل احتكتتاك مىل
 الستتتتتدم حفتتتتتظ لدد تتتتة ي تتتتتةت أل شتتتتانت متتتتت  املونتتتتف أيف الوتتتتتلاع ذتتتت ا

  .الديفيل يفاألم 
 

 مالحظة 
  تتتوز أنتتتت مدتتتى املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق متتت  34 املتتتااة  تتتو  
 مىل يتتتتتتؤاي نتتتتتتد مونتتتتتتف أي أيف نتتتتتتلاع أي يفحتتتتتت  أل األمتتتتتت  جملدتتتتتتس
 أل سلدمجدت جتوز، ذلتك مدتى يف وتاءً  نلامتا. يثت  ند أيف ايفيل احتكاك

 ي تتةنت أل شتتانت متت  احلالتتة أيف الوتتلاع ذتت ا استتتمةار كتتال مذا متتا يعتتةر
 األمتتتني 34 املتتتااة اوتتتع يف  لدد تتتة. التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول
 متتتتت  حتتتتتتد يف ، التحعيتتتتتق مهتتتتتام أااء متتتتت  األختتتتتةى األجهتتتتتلة أيف ال تتتتتام
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 نتتتتتتلاع اي الصتتتتتتدة ذات الونتتتتتتائع م ةفتتتتتتة يف ال امتتتتتتة اجملدتتتتتتس صتتتتتتالحية
  لدتحعيق. أيف احلعائق لتعصي   ثة ميفاا خالل م  حالة أيف

م الثتتتتتام مةضتتتتتا مامتتتتتا ملمارستتتتتات جمدتتتتتس األمتتتتت  يفيعتتتتتدم العستتتتت 
متتت  امليثتتتاق، يف  34يت دتتتق  تعصتتتي احلعتتتائق يفالتحعيتتتق يففعتتتا لدمتتتااة  فيمتتتا

ثالثتتتة أنستتتام فةميتتتة. يفيت دتتتق العستتتم الفةمتتتي ألتتتف    ثتتتات جمدتتتس األمتتت   
يفالعسم الفةمي ابء مبهام األمني ال تام املت دعتة ابلتحعيتق يف عصتي احلعتائق  

  ت أخةى أنةن فيها اجملدس مهام حتعيق.يفالعسم الفةمي جيم حبا
 مدا ك    ركل اجملدس زاا، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 يفنتتد، الوتتلاع متت  اخلارجتتة املوتتاقق أيف الوتتلاع موتتاقق مىل املوفتتدة ال  ثتتات
 لتتتتتدمم 2017 يف 2016 متتتتتامي يف التتتتتلايرات ذتتتتت ي متتتتت  10 جتتتتتةت

 يفامترتف نةارا تت.   وفي يفحالة امليدال يف احلالة يف عييم السالم ممديات
  وفيتت  مىل ابلتتدموة ال تتام األمتتني هبتتا يعتتوم التتيت التحعيتتق مبهتتام اجملدتتس
 يف كديتف الوست ى  أفةيعيتا مجهوريتة  رتال الديفليتة التحعيق جلوة  عةية
 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة

 التتتتتديفيل العتتتتتانول انتهاكتتتتتات حتديتتتتد مبهمتتتتتة الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتة
 متتتتتتام موتتتتتت  ال دتتتتتتد يف املة ك تتتتتتة اإلنستتتتتتال حعتتتتتتوق يفعتتتتتتايفزات اإلنستتتتتتام
 األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة مىل يفال دتتتب  2003
 متايل  يف الديفليتة التحعيق جلوة منراء امم مايل يف ا ستعةار لتحعيق
 ةاألستتتتدح حظتتتتة موظمتتتتة  تتتتني املرتتتترتكة التحعيتتتتق آليتتتتة يف يتتتتة يفعديتتتتد

 /الثتتتام  رتتتةي  17 حتتتم يفآخة تتتا، متتتة ني املتحتتتدة يفاألمتتتم الكيميائيتتتة
 لتتتدمم حتعيتتتق فةيتتتق منرتتاء ال تتتام األمتتتني مىل يفال دتتتب  2017 نتتوفمرب
 يف اإلستالمية الديفلتة  وظيم مساءلة مىل الةامية ال ةاق يف احملدية اجلهوا
 نتتد التتيت األممتتال مدتتى اامتتأ( ابستتم أيعتتا )امل تتةيفف يفالرتتام ال تتةاق
 اجلماميتتتتة. يفاإلاباة اإلنستتتتانية ضتتتتد يفاجلتتتتةائم احلتتتتةب جتتتتةائم مىل  ةنتتتتى

 ا مترتاف، مديت امل ةيفضة املسائل يف الوظة مود، أيعا اجملدس يفيفاصل
 ال تتتام األمتتتني خبتتتالف املتحتتتدة األمتتتم أجهتتتلة أجةهتتتتا التتتيت ابلتحعيعتتتات
 يفاملفوضتتتتتية اإلنستتتتتال  حعتتتتتوق جمدتتتتتس ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، مليهتتتتتا يفا ستتتتتتواا
، الدميعةاقيتة الكونغتو يفمجهوريتة،  وريفنتدي يف إلنسالا حلعوق السامية
 حظتتة ملوظمتتة التا  تتة احلعتتائق  عصتتي يف  ثتتة يفميامنتتار ، ايفتتوار يفكتتوت

 السورية. ال ة ية اجلمهورية يف الكيميائية األسدحة
 
  األمنجملس  بعثات - ألف

 األمتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتس أيففتتتتتتتتتد، ا ستتتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتالل 
 مثتام موهتا، مرة اخلمسة اجملدس أمعاء مجيع م   تالف   ثات 10

 الال يويتتتتة أمةيكتتتتا مىل املت عيتتتتتال يفال  ثتتتتتال أفةيعيتتتتا مىل أيففتتتتدت   ثتتتتات
 ختالل األمت  جمدتس   ثتات مت  أي  ك  يفمل الكاري ي. ال حة يفمو عة
 األذتداف يفمشدتت حتعيتق. مبهتام صتةاحة مكدفتة ا ست ةات نيد الفرتة

 يفممديتتات الستتالم فانتتاتا   وفيتت  مىل التتدموة لد  ثتتات شتتيوما األكثتتة
 األمويتتتة احلالتتتة يف عيتتتيم الوقويتتتة  يفاملصتتتاحلة الرتتتامل السياستتتي ا نتعتتتال

 محايتتتة مىل احلاجتتتة مىل ا نت تتتاي يف وجيتتتت امل ويتتتة  ال دتتتدال يف يفاإلنستتتانية
 املعتتتتتتتيفة احلكومتتتتتتتات يفامتتتتتتتوة اإلنستتتتتتتال  حعتتتتتتتوق يفاحتتتتتتترتام املتتتتتتتدنيني

 يف الستتتتالم حفتتتتظ ممديتتتتات متتتتع التتتتتام الت تتتتايفل مىل امل ويتتتتة يفاألقتتتتةاف
 امتتتتم متتتت  يفاإلمتتتتةاب كامتتتتل   رتتتتكل يف ايهتتتتتا  وفيتتتت  لعتتتتمال امليتتتدال

 أجتل م ، مديت التاكيد ممااة أيف، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات
 ال ويتف. يفالت تةف اإلرذتاب  نترتار يفالتصتدي الولامات نروب موع

 2016 متتتتتامي ختتتتتالل املوفتتتتتدة ال  ثتتتتتات متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  يفملليتتتتتد
 انظتتة، الصتتدة ذات يفالواثئتتق يف رتكيدها متتدهتا ذلتتك يف مبتا، 2017 يف

 .2 اجلديفل
 

 2 اجلديفل
 2017-2016، األمن جملس بعثات

 التعةية ا ختصاصات التركيل املعصد دةامل
 اجلدستتتتتتتتة حمعتتتتتتتتة
 ال ود يفاترخيها

 كتتتتتتتتتتتانول 21-23       
 يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام
2016 

، )مثيو يتتا أفةيعيتتا
  وريفندي(

 نيتااة يف )شتةيك يفأنغتو ، يفمست انيا، يفمثيو يتا، الةيفستي ا حتاا
، يف وريفنتتتتتتدي، يفأيفكةانيتتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتتواي،  وريفنتتتتتتدي( مىل ال  ثتتتتتتة

 مىل ال  ثتتتتتتة نيتتتتتتااة يف )شتتتتتتةيك يففةنستتتتتتا، يفالصتتتتتتني، يفالستتتتتتوغال
، يفمتتتتتتتاليلاي، ال وليفاريتتتتتتتة( - )مجهوريتتتتتتتة يففوتتتتتتتليفيال،  وريفنتتتتتتتدي(

، املتحدة يفاملمدكة، مثيو يا( مىل ال  ثة نيااة يف )شةيك يفمصة
 مىل ال  ثتتتتة نيتتتتااة يف )شتتتتةيك املتحتتتتدة يفالتتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتتدا
 يفالياابل،  وريفندي(

S/2016/55 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 20

 يوتتتتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتتتتام
2016 

 S/PV.7615  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 29

 يوتتتتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتتتتام
2016 

 جمدتس   ثتة
 األم 

https://undocs.org/ar/S/2016/55
https://undocs.org/ar/S/2016/55
https://undocs.org/ar/S/PV.7615
https://undocs.org/ar/S/PV.7615


 
2017-2016ت جملس األمن، ملحق مرجع ممارسا  

 

18-12959 300 

 

 التعةية ا ختصاصات التركيل املعصد دةامل
 اجلدستتتتتتتتة حمعتتتتتتتتة
 ال ود يفاترخيها

 متتتتتتتارس/آذار 3-9       
2016 

 أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
، )الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال

،  يسايف - غيويا
 مايل(

 مىل ال  ثتتتتة نيتتتتااة يف )شتتتتةيك يفأنغتتتتو ، يفمستتتت انيا، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا
، يفأيفكةانيتا، يفأيفريفغتواي، الستوغال( مىل ال  ثة يفنائد،  يسايف - غيويا

، يفمتتتتايل(  يستتتتايف - غيويتتتتا مىل ال  ثتتتتة نيتتتتااة يف )شتتتتةيك ليفالستتتتوغا
 مىل ال  ثتتتتة نيتتتااة يف )شتتتةيك يففةنستتتا،  يستتتايف - يفغيويتتتا، يفالصتتتني
، يفمصتة، يفماليلاي، يفمايل، ال وليفارية( - )مجهورية يففوليفيال، مايل(

 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت، يفنيوزيدودا، املتحدة يفاملمدكة

S/2016/215 
 متتتتتتتتتارس/آذار 7

2016 

S/2016/511 
 /أاير 11
 2016 مايو

S/PV.7647 
 /آذار 16

 2016 مارس

 جمدتس   ثتة
 األم 

 /أاير 17-22
 2016 مايو

 أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
،  صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال)ال

 مصة(، كيويا

، يفأيفكةانيتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأنغتتتتو ، يفمستتتت انيا، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا
 )مجهوريتتتة يففوتتليفيال، يففةنستتا، يفالصتتني، يفالصتتومال، يفالستتوغال

 كيويتا مىل ال  ثة )نائد يفمصة، يفماليلاي، يفكيويا، ال وليفارية( -
 املتحتتتتتدة يفاملمدكتتتتتة، الصتتتتتومال( مىل ال  ثتتتتتة نيتتتتتااة يف يفشتتتتتةيك
 يفالتو ايت، يفنيوزيدوتدا، الصتومال( مىل ال  ثتة ااةني يف )شةيك
 يفالياابل، املتحدة

S/2016/456 
 متتتتتتتتتايو/أاير 18

2016 

 S/PV.7696 
 متتتتتتتتتايو/أاير 25

2016 

 جمدتس   ثتة
 األم 

 /أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 2-5
 2016 س تمرب

، )مثيو يتتتتا أفةيعيتتتتا
 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب

 السواال(

، يفأيفكةانيتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفأنغتتتتو ، يفمستتتت انيا، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا
، يففةنستتتتتتتا، يفالصتتتتتتتني، ال  ثتتتتتتتة( نيتتتتتتتااة يف )شتتتتتتتةيك يفالستتتتتتتوغال
 يفاملمدكتتة، يفمصتتة، يفمتتاليلاي، ال وليفاريتتة( - )مجهوريتتة يففوتتليفيال
 نيتتتتتااة يف )شتتتتتةيك املتحتتتتتدة يفالتتتتتو ايت، يفنيوزيدوتتتتتدا، املتحتتتتتدة

 يفالياابل، ل  ثة(ا

S/2016/757 
 /أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 1

 2016 س تمرب

 أي  ُ عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد مل 
 رمسية جدسة

 

  رتتتتتتتتتتتتةي  10-14
 نتتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتتام
2016 

، )أنغتتتتو  أفةيعيتتتتا
 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 الدميعةاقية(

(، ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي، يفمستتتتت انيا، يفأنغتتتتتو  )شتتتتتةيك يف نيتتتتتااة ال  ثتتتتتة
يفأيفريفغتتتتواي، يفأيفكةانيتتتتا، يفالستتتتوغال، يفالصتتتتني، يففةنستتتتا )شتتتتةيك يف 

ال وليفاريتة(، يفمتاليلاي، يفمصتة،  -نيااة ال  ثتة(، يففوتليفيال )مجهوريتة 
 يفاملمدكة املتحدة، يفنيوزيدودا، يفالو ايت املتحدة، يفالياابل

S/2016/948 
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  9

 نتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتام
2016 

 S/PV.7819 
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  23

 نتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتام
2016 

 جمدتس   ثتة
 األم 

 متتتتتتتارس/آذار 1-7
2017 

، ) رتتتتتاا أفةيعيتتتتتا
، الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام يفل
، الويجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 نيج اي(

، يفمي اليتتتتا، يفأيفكةانيتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفمثيو يتتتتا، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا
 يف )شتتةيك يفالستتوغال، العوميتتات( ت تتداةامل - )ايفلتتة يف وليفيتتا
 نيتتتااة يف )شتتتةيك يففةنستتتا، يفالصتتتني، يفالستتتويد، ال  ثتتتة( نيتتتااة
 يف )شتتةيك املتحتتدة يفاملمدكتتة، يفمصتتة، يفكازاخستتتال، ال  ثتتة(
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت، ال  ثة( نيااة

S/2017/181 
 سمتتتتتتتتتار /آذار 1

2017 

S/2017/403 
 متتتتتتتتتتايو/أاير 5

2017 

S/PV.7894 
 متتتتتتتتتارس/آذار 9

2017 

 جمدتس   ثتة
 األم 

 متتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 3-5
2017 

 الال يويتتتتة أمةيكتتتتا
 )كولوم يا(

 ااةنيتتتتتتت يف )شتتتتتتةيك يفأيفريفغتتتتتتتواي، يفمثيو يتتتتتتا، الةيفستتتتتتتي ا حتتتتتتتاا
 املت تتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتة يف وليفيتتتتتتتا، يفمي اليتتتتتتتا، يفأيفكةانيتتتتتتتا، ال  ثتتتتتتتة(

، يففةنستتتتتتتتتتتا، يفالصتتتتتتتتتتني، يفالستتتتتتتتتتويد، يفالستتتتتتتتتتوغال، العوميتتتتتتتتتتات(
 نيتتتتتااة يف )شتتتتةيك املتحتتتتدة يفاملمدكتتتتتة، يفمصتتتتة، يفكازاخستتتتتال

 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت، ال  ثة(

S/2017/363 
 /نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتال 25
 2017 أ ةيل

 S/PV.7941 
 متتتتتتتتتايو/أاير 16

2017 

 جمدتس   ثتة
 األم 

 /حليتتتتةال 22-24
 2017 يونيت

، يفمي اليتتتتا، يفأيفكةانيتتتتا، يفأيفريفغتتتتواي، يفمثيو يتتتتا، الةيفستتتتي ا حتتتتتاا ذاييت
، ال  ثتتتتتتتتتة( )نائتتتتتتتتد العوميتتتتتتتتات( املت تتتتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتتة يف وليفيتتتتتتتتا

، يفمصتة، يفكازاخستتال، يففةنسا، يفالصني، يفالسويد، وغاليفالس
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت، املتحدة يفاملمدكة

S/2017/511 
 /حليتتتتتتتتتتتتتتتةال 15
 2017 يونيت

 S/PV.7994 
 /حليتتتتتتتتتتتتتتتةال 30
 2017 يونيت

 جمدتس   ثتة
 األم 

 /أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 6-8
 2017 س تمرب

، يفأيفكةانيتا، يفأيفريفغواي، ال  ثة( )نائد يفمثيو يا، الةيفسي ا حتاا )مثيو يا( أفةيعيا
، يفالستتتوغال، العوميتتات( املت تتداة - )ايفلتتة يف وليفيتتا، يفمي اليتتا
 يفاملمدكتتتة، يفمصتتة، يفكازاخستتتال، يففةنستتتا، يفالصتتني، يفالستتويد
 يفالياابل، ةاملتحد يفالو ايت، املتحدة

S/2017/757 
 /أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 5

 2017 س تمرب

S/2017/100

  رتتتةي  30 2
 نتتتتوفمرب/الثتتتتام

2017 

S/PV.8043 
 /أيدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول 12

 2017 س تمرب

 جمدتس   ثتة
 األم 

  رتتتتتتتتتتتتةي  19-22
 أكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل

2017 

 ) وركيوتتتتتتا أفةيعيتتتتتتا
، يفمتتتتتتايل، فاستتتتتتو

 يفموريتانيا(

، ال  ثتتتتتتتتتتة( نيتتتتتتتتتتااة يف )شتتتتتتتتتتةيك يفمثيو يتتتتتتتتتتا، الةيفستتتتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتتتاا
، ال  ثتتتتتة( نيتتتتتااة يف )شتتتتتةيك يفمي اليتتتتتا، يفأيفكةانيتتتتتا، يفأيفريفغتتتتتواي

، يفالستتويد، يفالستتوغال، العوميتتات( املت تتداة - )ايفلتتة يف وليفيتتا
، يفكازاخستتتتتتال، ال  ثتتتتتة( نيتتتتتااة يف )شتتتتتةيك يففةنستتتتتا، يفالصتتتتتني
 يفالياابل، املتحدة يفالو ايت، املتحدة يفاملمدكة، يفمصة

S/2017/871 
  رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي  16

 أكتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل
2017 

 S/PV.8077 
   رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةي 26

 أكتتتتتتتتتتتتتتو ة/األيفل
2017 

 جمدتس   ثتة
 األم 
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النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس   
 

 

301 18-12959 

 

 متتتت  الفائتتتتدة مىل مشتتتتارات يفرات،  عتتتتدنم متتتتا مىل يفابإلضتتتتافة 
  رتتال املفتوحتتة املوانرتتات متت  ال ديتتد ستتياق يف األمتت  جمدتتس   ثتتات

 7703 اجلدستتتة ختتتالل، املثتتتال ستتت يل ف دتتتى اجملدتتتس. ممتتتل أستتتاليب
 ل وتتتتتتتتتتدا مقتتتتتتتتتتار يف، 2016 متتتتتتتتتتايو/أاير 31 يف امل عتتتتتتتتتتواة لدمجدتتتتتتتتتتس

 يفصتف، “(S/2010/507) األمت  جمدتس رئتيس مت كةة  وفي ” امل وول
 أجتتتل متتت  جتتتدا نينمتتتة أااة  رتتكل اهنتتتا اجملدتتتس   ثتتتات نيوزيدوتتتدا اثتتل

 اجملدتس  ستامد أل ميك  اهنا يفأفاا، يفاألم  السالم اذداف الوهوت
 .(18)الولامتتتتتتتات نرتتتتتتتوب مبوتتتتتتتع املت دعتتتتتتتة  تمبستتتتتتتؤيفليا الوفتتتتتتتاء يف أيعتتتتتتتا
يف مقتتتتار ال وتتتتتد  2016اوز/يوليتتتتتت  19امل عتتتتواة يف  7740اجلدستتتتة  يفيف

 2010نفست، رحتب اثتل أيفكةانيتا ابخل توات األيفىل التيت اختت ت يف متام 
 ال  ثتات ابستتددام يت دتق فيمتا الةمسيتة التوجيهيتة امل ااأل   ض لوضع

 اجملدتتس ااختل املوانرتات ملواصتدة  دتدي استت داا مت  يفأمتةب امليدانيتة.
 ذلتك يف مبتا، اجملدتس    ثتات املت دعتة األحكام يفحتسني   وية ملواصدة
 يفالفترتة يف رتكيدها   يفااذتا  املت دعتة العتةارات يفصوع ال  ثات خت يط

 العتتتةارات صتتتوع متتت  فعتتتال التعتتتارية ذتتت ي يفشتتتكل ابلتعتتتارية املرتتتمولة
  وتتاء جلوتتة نيتتام ممكانيتتة رايكتتو  مجهوريتتة اثتتل يفأ تتةز .(19)الوتتتائج  رتتال
 التا  تة احلعتائق  عصي ل  ثات استكما     ميدانية  لايرات السالم

 /آب 30 يف امل عتتتتواة لدمجدتتتس 8038 اجلدستتتتة يفيف .(20)لدمجدتتتس
 أفتتتاا، األممتتتال جتتتديفل متتت  نفستتتت ال وتتتد مقتتتار يف، 2017 أغستتت س

 اليبأستت  رتتال األمتت  جمدتتس لتتةئيس املوعحتتة املتت كةة ال اليتتاابل اثتتل
 مىل متتتتتتةة أليفل  رتتتتتت ، 2017 أغستتتتتت س/آب 30 املؤرختتتتتتة، ال متتتتتتل
 يفاألمتتت  الستتتالم يفجمدتتتس األمتتت  جمدتتتس  تتتني مرتتترتكة   ثتتتات يف الوظتتتة
  .(21)أفةيعيا يف الولاع حا ت ملواجهة األفةيعي لالحتاا التا ع

 

 مهام األمني العام املتعلقة ابلتحقيق وتقصي احلقائق - ابء
 أنتتة، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل اختتت ت التتيت العتتةارات يف 
 احلعتتتتتائق  عصتتتتتي أيف ابلتحعيتتتتتق املت دعتتتتتة ال تتتتتام األمتتتتتني مهتتتتتام اجملدتتتتتس
 3 اجلتتتتديفل يف يف تتتتةا أممالتتتتت. جتتتتديفل متتتت   وتتتتوا  ستتتت  ة يتصتتتتل فيمتتتتا

 العةارات.  دك يف مديها املوصوص الصدة ذات األحكام
 أفةيعيتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتتتة” امل وتتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتار يفيف 

 الديفليتة التحعيتق جلوتة مت  املعتدم التعةيتة مىل اجملدتس أشتار، “ ىالوست
__________ 

 (18) S/PV.7703 ،18 الصفحة.  
 (19) S/PV.7740 ،6 يف 5 الصفحتال.  
  .54 الصفحة، نفست املةجع (20) 
 (21) S/PV.8038 ،أيعا انظة  4 ةالصفح S/2017/507 ،122 الفعةة.  

 فيتتت جتتاء متتا  عدتتق يف حتتظ، (2013) 2127 العتتةار مبوجتتب املورتتاة
 ستيديكا حتتالف فيهتا مبتا، الةئيستية الولاع أقةاف ال يفيد استوتال م 

 املستتتتدحة العتتتتوات متتتت  يفمواصتتتتة“ اب كتتتتا - نتتتتيتأ” يفميديرتتتتيا ستتتتا عا
، املستتتتدحة اجلمامتتتتات متتتتع   ايفنتتتتت التتتتيت الوستتتت ى أفةيعيتتتتا جلمهوريتتتتة
 /الثتتام كتتانول 1 موتت  اإلنستتال حلعتتوق يفعتتايفزات انتهاكتتات ار ك تتت

 ضتتد املة ك تتة يفاجلتتةائم احلتتةب جتتةائم مة  تتة مىل  ةنتتى نتتد 2013 يوتتاية
، اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتتتتتتتةر، (2016) 2301 العتتتتتتتتتتتتتتتةار يفيف .(22)اإلنستتتتتتتتتتتتتتتانية

أل  ،املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب يتصتتتةف يفمذ
 رتتتتمل يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتق 
ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى مجتتةاء ممديتتة مستتح  نتهاكتتات 

نول التتتديفيل اإلنستتتام يفعتتتايفزات حعتتتوق اإلنستتتال املة ك تتتة يف مجيتتتع العتتتا
لالسرتشتاا هبتا يف مقتار  2003أفاء مجهورية أفةيعيا الوس ى مو  مام 

. يفمعتتتب  عتتتدمي (23)اجلهتتتوا الةاميتتتة مىل مكافحتتتة اإلفتتتالت متتت  ال عتتتاب
، (2017) 2387 عةية ممدية املسح، أحتاط اجملدتس مدمتا، يف العتةار 

متصتتتةفا أيعتتتا مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتت  امليثتتتاق، مبعتتتمول التعةيتتتة، 
 .(24)سد ات مجهورية أفةيعيا الوس ى مىل متا  ة التوصيات يفاما

 يف اجملدس نةر، “مايل يف احلالة” امل وول ابل ود يت دق يففيما 
 األمتتتم ميثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب، (2016) 2295 العتتتةار
 األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم   ثة يف ية  رمل أل، املتحدة
 يفال دالتتتتتة املصتتتتتاحلة  تتتتتدا    وفيتتتتت  امتتتتتم متتتتتايل يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق
، 2015 ل تتتام متتتايل يف يفاملصتتتاحلة الستتتالم ا فتتتاق يف مديهتتتا املوصتتتوص

 متتتتتع ابلترتتتتتايفر، ايفليتتتتتة حتعيتتتتتق جلوتتتتتة  نرتتتتتاء يت دتتتتتق متتتتتا ذلتتتتتك يف مبتتتتتا
 متتتتتدم اجملدتتتتتس  حتتتتتظ، (2017) 2364 العتتتتتةار يفيف .(25)األقتتتتتةاف

 متت  عدتتقال متت  يفأمتتةب، التحعيتتق جلوتتة يف ف يتتل منرتتاء يف  عتتدم محتتةاز
 متتتتت  مفتتتتتالت ثعافتتتتتة مشتتتتتامة خ تتتتتة قيا تتتتتت يف جمتتتتتل التتتتتتاخ  ذتتتتت ا أل

 حلعتتتوق يفانتهاكتتتات عتتتايفزات ابر كتتتاب الستتتماح ختتتالل متتت  ال عتتتاب
 .(26)هلا رااع ايفل اإلنسال

 ال وتتتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتتتتار يف، ا ستتتتتتتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتتتتتتد الفتتتتتتتتتتتتترتة يفختتتتتتتتتتتتتالل 
 آليتتة يف يتتة متتة ني اجملدتتس جتتدا، “األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول

__________ 

 2387 يف الدي اجتتتتتة  متتتتت  ال اشتتتتتةة الفعتتتتتةة، (2016) 2301 العتتتتتةارال (22) 
  الدي اجة. م  الثاموة الفعةة، (2017)

  ‘.1’ )ب( 33 الفعةة، (2016) 2301 العةار (23) 
  .26 الفعةة، (2017) 2387 العةار (24) 
  ‘.3’ )أ( 19 الفعةة، (2016) 2295 لعةارا (25) 
  الدي اجة. م  مرةة السااسة الفعةة، (2017) 2364 العةار (26) 

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7703
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https://undocs.org/ar/S/2017/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)


 
2017-2016ت جملس األمن، ملحق مرجع ممارسا  

 

18-12959 302 

 

 يفاألمتتتتتم الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة  تتتتتني املرتتتتترتكة التحعيتتتتتق
 ذويتتة لتحديتتد (2015) 2235 ابلعتتةار ممتتال أنرتتئت التتيت املتحتتدة
 متتتتتتت  املستتتتتتتؤيفلة احلكومتتتتتتتات أيف اجلمامتتتتتتتات أيف تالكيتتتتتتتا  أيف األفتتتتتتتةاا
 .(27)الستورية ال ة يتة اجلمهورية يف كاسدحة الكيميائية املواا استددام
 مىل معدمتتة  عتتارية ستت  ة جممومتتت متتا املرتترتكة التحعيتتق آليتتة يفأصتتدرت
 هنايتتة يفيف .(28)ممدهتتا يف احملتتةز التعتتدم متت   فاصتتيل  عتتموت اجملدتتس
 مل، ممدهتتتتتا يفأستتتتتاليب اائهتتتتاأ  رتتتتتال موانرتتتتات يفستتتتتط، 2017 متتتتام

  رتتتتتةي  17 يف الو يتتتتتة يفانتهتتتتت، يف يتهتتتتتا لتمديتتتتد معرتحتتتتتات  تتتتوجح
 اجملدس أشار، 3 اجلديفل يف م ني ذو يفكما .(29)2017 نوفمرب/الثام
 التتدمار أستتدحة انترتتار متتدم” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف ممدتتت مىل أيعتتا

  رتتتتتتتال التفاصتتتتتتتيل متتتتتتت  مليتتتتتتتدا 1 احلالتتتتتتتة يف تعتتتتتتتم  .(30)“الرتتتتتتتامل
  املررتكة. التحعيق آلية   مل املت دعة ملوانراتا

__________ 

  .1 الفعةة، (2016) 2319 يف  1 الفعةة، (2016) 2314 العةارال (27) 
 (28) S/2016/142 ، يف املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتق S/2016/530 ، يف املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتق S/2016/738 ،

 املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ، S/2017/131 يف املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق ، S/2016/888 يف املةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
  املةفق.، S/2017/904 يف املةفق ، S/2017/552 يف

، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، املرتتتترتكة التحعيتتتتق آليتتتتة متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (29) 
 العستتتتتتم، التاستتتتتع يفاجلتتتتتتلء، “األيفستتتتتط الرتتتتتتةق يف احلالتتتتتة”، 24 العستتتتتم

  .“التحعيق ذيئات”، لثالثا
  الدي اجة. م  السااسة الفعةة، (2016) 2325 العةار (30) 

 ابل وتتتتتتتتتتتتتتتد يت دتتتتتتتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتتتتتتتا، (2017) 2379 العتتتتتتتتتتتتتتتةار يفيف 
 اجملدتس قدتب، “الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار” امل وول

 لتتدمم، ختتاص رتتارمست  ةائستتة، حتعيتتق فةيتتق منرتتاء ال تتام األمتتني مىل
 م  )اامأ( اإلسالمية الديفلة  وظيم مساءلة مىل الةامية احملدية اجلهوا
  ةنى ند اليت األممال مدى ال ةاق يف األالة يفختلي  يفحفظ مجع قةيق
 اجلماميتتتة يفاإلاباة اإلنستتتانية ضتتتد يفاجلتتتةائم احلتتتةب جتتتةائم مستتتتوى مىل
 يف، (2017) 2388 العتةار يفيف .(31)اإلرذا يتة اجلمامة  ة ك ها اليت

 األمتتتني امتتتا، “التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار
 ابل حتتتتتتول ممدتتتتتتت يف التحعيتتتتتتق فةيتتتتتتق يسرتشتتتتتتد أل ضتتتتتتمال مىل ال تتتتتتام

 اجلهتتتوا  كتتتول يفأل، ا عتتتار مكافحتتتة جمتتتال يف الصتتتدة ذات يفاخلتتتربات
 مةاميتتتتة ابألشتتتتداص ا عتتتتار جتتتتةائم  رتتتتال األالتتتتة جلمتتتتع ي تتتت هلا التتتتيت

 ابلصتتتتدمات يفيفاميتتتتة، العتتتتحااي مدتتتتى يفمةكتتتتلة، اجلوستتتتانية لالمت تتتتارات
 .(32)العحااي يفأم   سالمة اس يفأ ، احلعوق مىل يفمستودة، الوفسية

 املت دعتتتتتة املوانرتتتتات  رتتتتال التفاصتتتتيل متتتتت  مليتتتتدا 2 احلالتتتتة يف تعتتتتم 
 التحعيق. فةيق  نراء

__________ 

  .2 الفعةة، (2017) 2379 العةار (31) 
 الفعتتتتتةة، (2017) 2396 يف  29 الفعتتتتتةة، (2017) 2388 العتتتتتةارال (32) 

  الدي اجة. م  يفالثالثول الثانية

 
 3 اجلديفل
 2017-2016، احلقائق تقصي أو/و ابلتحقيق املتعلقة العام األمني أبنشطة الصلة ذات القرارات

 احلكم يفاترخيت العةار
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة  

 (2016) 2301 العةار
 2016 يوليت/اوز 26

 العتتتةار مبوجتتتب املورتتتاة الوستتت ى أفةيعيتتتا جبمهوريتتتة امل ويتتتة الديفليتتتة التحعيتتتق جلوتتتة متتت  املعتتتدم التعةيتتتة مىل يرتتت  يفمذ
 حتتتتالف فيهتتتا مبتتتا، الةئيستتتية الوتتتلاع أقتتتةاف ال يفيتتتد استتتتوتال متتت  يتتتتف جتتتاء متتتا  عدتتتق يفيالحتتتظ، (2013) 2127
 متتع   ايفنتتت الوستت ى أفةيعيتتا جلمهوريتتة املستتدحة العتتوات متت  يفمواصتتة“ اب كتتا - أنتتيت” يفميديرتتيا ستتا عا ستتيديكا

 موتتت  اإلنستتتال حلعتتتوق يفعتتتايفزات يفانتهاكتتتات اإلنستتتام التتتديفيل لدعتتتانول انتهاكتتتات ار ك تتتت، املستتتدحة اجلمامتتتات
 الت هت  ذلك يف مبا، اإلنسانية ضد املة ك ة يفاجلةائم احلةب جةائم مة  ة مىل  ةنى ند 2013 يواية/الثام انولك 1

 الدي اجة( م  ال اشةة )الفعةة“ اب كا - أنيت” ميديريا مواصة جانب م  ال ةني
 الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة يف تعةارا ست لتحعيتق األ  تاا املت تداة املتكامدتة املتحتدة األمتم   ثتة يف ية  رمل أل يعةر 

 الفورية: األيفلوية ذات التالية املهام
 يفمحايتها اإلنسال حعوق   ليل ()ب
... 

https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2314%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/2016/142
https://undocs.org/ar/S/2016/530
https://undocs.org/ar/S/2016/738
https://undocs.org/ar/S/2016/888
https://undocs.org/ar/S/2017/131
https://undocs.org/ar/S/2017/552
https://undocs.org/ar/S/2017/904
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)


النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس   
 

 

303 18-12959 

 

 أفتتاء مجيتتع يف املة ك تتة اإلنستتال حعتتوق يفعتتايفزات يفانتهاكتتات اإلنستتام التتديفيل العتتانول انتهاكتتات رصتتد ‘1’ 
 متت  ذلتتك يف مبتتا، هبتتتا األمتت  يفجمدتتس اجلمهتتور مامتتة غيفم تتال فيهتتا التحعيتتق يف يفاملستتامدة الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة
 مقتتار يف هبتتا لالسرتشتتاا 2003 متتام موتت  املة ك تتة يفالتجتتايفزات ا نتهاكتتات ذتت ي ملثتتل مستتح ممديتتة مجتتةاء قةيتتق
 ‘(1’ )ب( 33 )الفعةة ال عاب م  اإلفالت مكافحة مىل الةامية اجلهوا

 (2017) 2387 العةار
 /الثام  رةي  15

 2017 نوفمرب

 2127 العتةار مبوجتب املوراة الوس ى أفةيعيا مجهورية  رال الديفلية التحعيق جلوة م  املعدم التعةية مىل ير  يفمذ
 ستا عا سيديكا حتالف فيها مبا، الةئيسية الولاع أقةاف ال يفيد استوتال م  فيت جاء ما  عدق يفيالحظ، (2013)

، املستدحة اجلمامتات متع   ايفنتت الوست ى أفةيعيتا جلمهوريتة املستدحة العتوات مت  يفمواصة اب كا - أنيت يفميديريا
 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 1 موتتت  اإلنستتتال حلعتتتوق يفعتتتايفزات يفانتهاكتتتات اإلنستتتام التتتديفيل لدعتتتانول انتهاكتتتات ار ك تتتت
 جانتتب متت  ال ةنتي الت هتت  ذلتتك يف مبتا، اإلنستتانية ضتتد املة ك تة يفاجلتتةائم احلتتةب جتةائم مة  تتة مىل  ةنتتى نتد 2013
 الدي اجة( م  الثاموة )الفعةة اب كا - أنيت ميديريا مواصة

 يفالتجتتتايفزات ا نتهاكتتتات يصتتتف التتت ي“ التتتتوثيعي املرتتتةيفع” متتت  الصتتتاار ابلتعةيتتتة الصتتتدا ذتتت ا يف مدمتتتا جتتتيط 
 أفةيعيتا مجهورية أراضي ااخل املة ك ة اإلنسام الديفيل العانول يفانتهاكات اإلنسال حلعوق الديفيل لدعانول اجلسيمة
 مجهوريتة ستد ات ك لك يفيدمو 2015 ربايسم/األيفل يفكانول 2003 يواية/الثام كانول  ني الفرتة يف الوس ى
 (26 )الفعةة التوصيات ذ ي متا  ة مىل الوس ى أفةيعيا

  مايل يف احلالة
 (2016) 2295 العةار
 2016 يونيت/حليةال 29

 التاليتتتتة املهتتتتام متتتتايل يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يف يتتتتة  رتتتتمل أل يعتتتتةر
 الفورية: األيفلوية ذات
 مايل يف يفاملصاحلة السالم ا فاق  وفي  امم )أ(
... 
 يف مبتتا، موتتت اخلتتامس اجلتتلء يف خباصتتة، ا  فتتاق يف مديهتتا املوصتتوص يفال دالتتة املصتتاحلة  تتدا    وفيتت  امتتم ‘3’

 يفاملصتتاحلة يفال دالتتة احلعيعتتة جلوتتة  ف يتتل يفامتتم، األقتتةاف متتع ابلترتتايفر ،ايفليتتة حتعيتتق جلوتتة  نرتتاء يت دتتق متتا ذلتتك
 ‘(3’ )أ( 19 )الفعةة

 (2017) 2364 العةار
 2017 يونيت/حليةال 29

، التحعيتتتق جلوتتتة ذلتتتك يف مبتتتا ،يفال دالتتتة املصتتتاحلة لت ليتتتل آليتتتات يف ف يتتتل منرتتتاء يف  عتتتدم محتتتةاز متتتدم يالحتتتظ يفمذ
 مشتتامة خ تتة قيا تتت يف جمتتل التتتاخ  ذتت ا أل متت  العدتتق متت  ي تتةب يفمذ، يفاملصتتاحلة يفال دالتتة احلعيعتتة جلوتتة يفكتت لك
 )الفعتةة هلتا رااع ايفل اإلنستال حلعتوق يفانتهاكتات عتايفزات ابر كتاب الستماح خالل م  ال عاب م  مفالت ثعافة

 الدي اجة( م  مرةة السااسة
  األيفلوية: ذات التالية املهام املتكامدة ال  ثة يف ية  رمل أل يعةر 

 مايل يف يفاملصاحلة السالم ا فاق  وفي  امم )أ(
... 
 يف مبتتا، موتتت اخلتتامس اجلتتلء يف خباصتتة، ا  فتتاق يف مديهتتا املوصتتوص يفال دالتتة املصتتاحلة  تتدا    وفيتت  امتتم ‘3’

 يفال دالتة احلعيعتة جلوتة  ف يتل يفامتم، األقتةاف متع ابلترتايفر، ايف  مدياهتت ايفليتة حتعيتق جلوتة  نرتاء يت دق فيما ذلك
 ‘(3’ )أ( 20 )الفعةة يفاملصاحلة

 األوسط الشرق يف احلالة
 (2016) 2314 العةار
 /األيفل  رةي  31

 2016 أكتو ة

 امل تني الوحتو مدتى، املتحتدة يفاألمتم الكيميائيتة األستدحة حظتة موظمتة  تني املرترتكة التحعيتق آلية يف ية عديد يعةر
 ذااديتتد يف الوظتتة مدتتى ملمتتت متت  يفي تتةب، 2016 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  18 حتتم، (2015) 2235 العتتةار يف

 (1 )الفعةة احلالية الو ية فرتة انتهاء ن ل أخةى لفرتة

https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2314%20(2016)
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 مدتتتتى يفيرتتتتدا، (2015) 2235 العتتتتةار متتتت  15 يف، 12 يف، 9 مىل 6 يف، 4 مىل 1 الفعتتتتةات جديتتتتد متتتت  يؤكتتتتد 
 (.2 )الفعةة الفرتة ذ ي أثواء يف كامدة  صورة ممدها املررتكة التحعيق آلية  لايفل أل ضةيفرة

 (2016) 2319 العةار
 /الثام  رةي  17

 2016 نوفمرب

 امل تني الوحتو مدتى، املتحتدة يفاألمتم الكيميائيتة األستدحة حظتة موظمتة  تني املرترتكة التحعيتق آلية يف ية عديد يعةر
 نيتام ممكانيتة متع، العتةار ذت ا اختتاذ اتريتت مت  امت تارا يفاحتدة ستوة متدهتا أختةى لفرتة، (2015) 2235 العةار يف

 (1 )الفعةة ضةيفراي ذلك رأى مذا يفحتديثها أخةى لفرتة  تمديدذا األم  جمدس
 مبكافحتتتة املدتصتتتة املتحتتتدة األمتتتم ذيئتتتات متتتع، ا نتعتتتاء موتتتد، رتتتايفر ت أل مدتتتى املرتتترتكة التحعيتتتق آليتتتة يرتتتجع 

 العةارات مبوجب ال امدة يفالدجوة (2004) 1540 ابلعةار ممال املوراة الدجوة سيما  ، ا نترار يفموع اإلرذاب
 يفالرتتتتام ال تتتتةاق يف اإلستتتتالمية الديفلتتتتة  وظتتتتيم  رتتتتال (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267
 أجتل مت ، يفكيتا ت يفمؤسستات يفمجامتات أفتةاا مت  هبمتا ية  ط يفما عامدةال يف وظيم اامأ( ابسم أيعا )امل ةيفف

 ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف كاستتدحة الكيميائيتتة املتتواا ابستتتددام التتديفل غتت  متت  جهتتات نيتتام  رتتال امل دومتتات   تتاال
  عصتتتي   ثتتتة  ُعتتتة نر حيثمتتتا آختتتة فتتتو مدتتتى فيتتتت مرتتتاركتها أيف رمايتتتتت أيف ا ستتتتددام ذلتتتك  وظتتتيم  وليهتتتا أيف الستتتورية
 أل جتمتل أيف استتددمت نتد الكيميائيتة املواا أل نةرت  كول أيف الكيميائية األسدحة حظة ملوظمة التا  ة احلعائق
 (4 )الفعةة السورية ال ة ية اجلمهورية يف   يوت حاال يف كاسدحة استددمت  كول

 مىل  وليهتتا موهتتا لغتتاايت، يف يتهتا وفيتت   مىل ستت يا املو عتة يف امل ويتتة التتديفل مشتتةاك مىل املرترتكة التحعيتتق آليتتة يتدمو 
 ال تتتةاق يف اإلستتتالمية الديفلتتتة  توظتتتيم املتتتة   ني اجلمامتتتات أيف الكيتتتا ت أيف األشتتتداص حتديتتتد اكتتت  حتتتد أنصتتتى
 الستتتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف كاستتدحة الكيميائيتتتة املتتواا ابستتتددام نتتاموا اتتت  الوصتتةة ج هتتة أيف )اامتتأ( يفالرتتام

  كتول أيف احلعتائق  عصتي   ثتة  ُعتة نر حيثمتا آخة فو مدى فيت شاركوا أيف رمايتت أيف ستدداما  ذلك  وظيم  ولوا أيف
 اجلمهوريتة يف   يوتت حتاال يف كاسدحة استددمت  كول أل جتمل أيف استددمت ند الكيميائية املواا أل نةرت
 متتت  م دومتتتات اآلليتتتة مىل، ا نتعتتتاء حستتتب،  عتتتدم أل مدتتتى املو عتتتة يف امل ويتتتة التتتديفل يفيرتتتجع، الستتتورية ال ة يتتتة
 الفامدتة اجلهتات   ت هلا التيت اجلهوا أيف يفمكو هتا الكيميائية األسدحة مدى الديفل غ  م  الفامدة اجلهات حصول

 صتتو ها أيف يفالوستتائل األستتدحة ذتت ي حيتتازة أيف ميصتتاهلا يفيفستتائل الكيميائيتتة األستتدحة  ستتتحدال التتديفل غتت  متت 
 صتتدة ذات م دومتتات ذلتتك يف مبتتا، يف ايهتتتا ن تتاق ضتتم   تتتم التتيت،  ماهلااستتت أيف حتويدهتتا أيف نعدهتتا أيف امتالكهتتا أيف

 ا فانيتتة متت  الستتا  ة املتتااة مبوجتتب األقتتةاف التتديفل التلامتتات أ يتتة مدتتى يفيؤكتتد، الوقويتتة التحعيعتتات متت   ستتتعى
مت   8ة حظة استحدال يفمنتتال يفختتلي  يفاستت مال األستدحة الكيميائيتة يف تدم   دتك األستدحة يفالتوفيت  الكامتل لدفعتة 

 (5، مبا يف ذلك فيما يت دق ابمل دومات املتصدة ابجلهات الفامدة م  غ  الديفل )الفعةة (2015) 2235العةار 
 املستامدة يف تدعتى   دتب ال قتةف ايفلتة لكتل  ستمحال الدتتني ا  فانية م  9-يفماشةا 8-ماشةا املااة مىل ير  

 الكيميائيتتتة األستتتدحة أل رأت مذا، ضتتتدذا ابستتتتددامها التهديتتتد أيف الكيميائيتتتة األستتتدحة استتتتددام متتت  يفاحلمايتتتة
 ذتت ي مثتتل الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة ملوظمتتة ال تتام املتتدية ُجيتتل أل ضتتةيفرة مىل كتت لك يفيرتت ، ضتتدذا استتتددمت
 يف األقتتتتتةاف التتتتتديفل مجيتتتتتع يفمىل لدموظمتتتتتة يتتتتت يالتوف اجملدتتتتتس مىل، الصتتتتتدة ذات ابمل دومتتتتتات مدمومتتتتتة، ال د تتتتتات
 ذتت ي مثتل يف الكيميائيتتة األستدحة حظتتة موظمتة مدتتى ختدماهتا متتةت مىل املرترتكة التحعيتتق آليتة يفيتتدمو، ا  فانيتة
 (6 )الفعةة  و يتها ف ال فو مدى اآللية يففاء مقار يف يودرل ذلك كال مذا الظةيفف

 التحعيتتتق آليتتتة  عتتتدرة موهتتتا يت دتتتق متتتا ذلتتتك يف مبتتتا، (2015) 2235 العتتتةار متتت  7 الفعتتتةة أحكتتتام  كيتتتد ي يتتتد 
 احلعتتتائق  عصتتتي   ثتتتة  متتتدااذا  عتتتم مل أيف مديهتتتا حتصتتتل مل التتتيت اإلضتتتافية يفاألالتتتة امل دومتتتات اراستتتة مدتتتى املرتتترتكة
 امل دومتات  تتوف  يت دتق فيمتا يفخباصتة، اتم فتو مدتى  وفيت ذا ةيفرةضت مدتى يفيرتدا، اآلليتة لو يتة  صتدة اتت لكوها
 (7 )الفعةة الرهوا يفماتحة املررتكة التحعيق آلية   د ها اليت

 ذلتك   تد  وجتل يفأل، العتةار ذت ا اختتاذ مت  يومتا 90 غعتول يف  عةيتةا  وجتل أل املرترتكة التحعيتق آليتة مىل ي دتب 
   دتتت  يفأل األمتتت  جمدتتتس مىل التعتتتارية أيف التعةيتتتة  عتتتدم أل اآلليتتتة مىل دتتتبيفي ، ا نتعتتتاء حستتتب الالحعتتتة التعتتتارية
 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة الدجوتتتتتتة مىل، ا نتعتتتتتتاء حستتتتتتب، محاقتتتتتتة  عتتتتتتدمي مىل اآلليتتتتتتة يفيتتتتتتدمو، التوفيتتتتتت ي اجملدتتتتتتس
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 (2015) 2253يف  (2011) 1989يف  (1999) 1267ةارات أيف الدجوة ال امدتة مبوجتب العت (2004) 1540
 (9 )الفعةة الصدة ذات أمماهلا نتائج  رال ا نترار موع أيف اإلرذاب مبكافحة املدتصة اهليئات م  غ  ا أيف

 الدوليني واألمن السالم صون
 (2017) 2388العةار 
  رةي  الثام/ 21

 2017نوفمرب 

 ممدتتتتتت يف (2017) 2379 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتا التحعيتتتتتق فةيتتتتتق يسرتشتتتتتد أل ضتتتتتمال مىل ال تتتتتام األمتتتتتني يتتتتتدمو
 جتةائم  رتال األالتة جلمتع ي ت هلا التيت اجلهوا  كول يفأل، ا عار مكافحة جمال يف الصدة ذات يفاخلربات ابل حول
 يفمستتتودة، الوفستتية ابلصتتدمات يفيفاميتتة، العتتحااي ىمدتت يفمةكتتلة، اجلوستتانية لالمت تتارات مةاميتتة ابألشتتداص ا عتتار

 (29 )الفعةة العحااي يفأم   سالمة اس يفأ ، احلعوق مىل
 الشامل الدمار أسلحة انتشار عدم
 (2016) 2325 العةار
 /األيفل كانول 15

 2016 ايسمرب

 املتؤر  (2016) 2298 يف 2013 ست تمرب/أيدتول 27 املؤر  (2013) 2118 العةاري  يف نةري ما مىل ير  يفمذ
 لدعتتتتتتتتةار انتهتتتتتتتتاك اي فتتتتتتتتوراً  األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس   تتتتتتتتالغ األمعتتتتتتتتاء يفلالتتتتتتتتد  عتتتتتتتتوم أل متتتتتتتت  2016 يوليتتتتتتتتت/اتتتتتتتتوز 22

  تني ررتكةامل التحعيق آلية مىل (2016) 2319 العةار يف املوجهة الدموة مىل أيعا ير  يفمذ، (2004) 1540
 أمماهلتتتا نتتتتائج  رتتتال، ا نتعتتتاء حستتتب، محاقتتتات لتعتتتدمي، املتحتتتدة يفاألمتتتم الكيميائيتتتة األستتتدحة حظتتتة موظمتتتة
 الدي اجة( م  السااسة )الفعةة (2004) 1540 ابلعةار ممال املوراة الدجوة مىل، الصدة ذات

  الدوليني واألمن السالم هتدد ليتا األخطار
 (2017) 2379 العةار
 س تمرب/أيدول 21

2017 

  وظتيم مستاءلة مىل الةاميتة احملديتة اجلهتوا لتدمم، ختاص مسترار  ةائسة، حتعيق فةيق منراء ال ام األمني مىل ي دب
 مستتوى مىل  ةنتى نتد اليت األممال مدى ال ةاق يف األالة يفختلي  يفحفظ مجع قةيق م  أ()اام اإلسالمية الديفلة
 ال تتتةاق يف اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتتيم مجامتتتة  ة ك هتتتا التتتيت اجلماميتتتة يفاإلاباة اإلنستتتانية ضتتتد يفاجلتتتةائم احلتتتةب جتتتةائم
 ا ختصاصتتتات  توايفهلتتتا أل يو غتتتي التتتيت، املمكوتتتة امل تتتاي  امدتتتى التعيتتتد متتتع، ال تتتةاق يف اإلرذا يتتتة )اامتتتأ( يفالرتتتام
 يفاستتكمال، الوقويتة احملتاكم أمتام اكت  ن تاق أيفستع مدتى األالة  دك استددام لعمال، 4 الفعةة يف مليها املرار

 مدتتى  وتاء اثلثتة  دتتدال يف الستد ات هبتا  عتت دع التيت التحعيعتات أيف، ال ةانيتتة الستد ات هبتا  عتتوم التيت التحعيعتات
 (2 )الفعةة قد ها

 يف، مديهتتا لدموافعتتة ال تتةاق حكومتتة لتتدى مع ولتتة اختصاصتتات األمتت  جمدتتس مىل يعتتدم أل ال تتام األمتتني مىل ي دتتب 
 يفخباصتتتة، العتتتةار ذتتت ا أحكتتتام متتتع يتستتتق يفمبتتتا،  و يتتتتت الفةيتتتق يففتتتاء ضتتتمال أجتتتل متتت  يفذلتتتك، يومتتتا 60 غعتتتول
 (4 )الفعةة ال ةاق يف التحعيق فةيق ممل  رال، 6 الفعةة

 منديمهتا يف )اامتأ( اإلستالمية التديفل  وظتيم ار كتب التيت األمعتاء الديفل م  أخةى ايفلة  مكال أل مدى يردا 
 مجتع الفةيتق مىل   دتب أل اجلماميتة اإلاباة أيف اإلنستانية ضتد اجلتةائم أيف احلةب جةائم مستوى مىل  ةنى ند أمما 
 اختصاصتتات يعتتدم أل  تتامال األمتتني مىل ي دتتب نتتد التت ي األمتت  جمدتتس موافعتتة  رتتةط، األممتتال ذتت ي مدتتى األالتتة

 (11 )الفعةة الديفلة  دك يف الفةيق   مل يت دق فيما موفصدة
 اإلرهابية األعمال جراء من الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار

 (2017) 2396 العةار
 /األيفل كانول 21

 2017 ايسمرب

 مسترتتار يةأستتت، حتعيتق فةيتتق منرتتاءَ ، (2017) 2379 العتةار متت  2 الفعتةة يف التتوارا، قد تتت جديتد متت  ؤكتدي يفمذ
 يفختتتلي  يفحفتتظ مجتتع قةيتتق متت  )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم مستتاءلة مىل الةاميتتة احملديتتة اجلهتتوا لتتدمم، ختتاص
 اجلماميتتة يفاإلاباة اإلنستتانية ضتتد يفاجلتتةائم احلتتةب جتتةائم مستتتوى مىل  ةنتتى نتتد التتيت األممتتال مدتتى ال تتةاق يف األالتتة
 األمتني مىل املوجهتة امو تت مىل يرت  يفمذ، ال تةاق يف اإلرذا يتة )اامأ( اإلسالمية الديفلة  وظيم مجامة  ة ك ها اليت
 يفاخلتربات ابل حتول ممدتت يف التحعيتق فةيتق يسرتشتد أل لعتمال (2017) 2388 العتةار م  29 الفعةة يف ال ام
 ابألشتداص ا عتار جتةائم  رال األالة جلمع ي  هلا اليت اجلهوا  كول يفأل، ا عار مكافحة جمال يف الصدة ذات
 اتس يفأ ، احلعتوق مىل يفمستتودة، الوفستية ابلصتدمات يةيفيفام، العحااي مدى يفمةكلة، اجلوسانية لالمت ارات مةامية
 الدي اجة( م  يفالثالثول الثانية )الفعةة العحااي يفأم   سالمة
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 متتتتدة ال تتتتام األمتتتتني اختتتتت ، ابلتعةيتتتتة املرتتتتمولة الفتتتترتة يفختتتتالل 
 املستتتؤيفل يف صتتتفتت اجملدتتتس قدتتتب مدتتتى  وتتتاء، أختتتةى حتعيتتتق مجتتتةاءات
  لدموظمة. األيفل اإلااري

 ذجتتوم معتتب، 2016 أ ةيتتل/نيستتال 19 مؤرختتة رستتالة يفيف 
 جبوتتتتوب مدكتتتتال يف املتحتتتتدة لامتتتتم ات تتتتع املتتتتدنيني حلمايتتتتة مونتتتتع مدتتتتى

 اجملدتتتتس رئتتتتيس أ دتتتت ، 2016 فربايتتتتة/شتتتت اط 18 يف 17 يف الستتتتواال
 املستتمةة التحتدايت مستالة مىل يُفج نتت نتد اجملدتس انت تاي أل ال تام األمني
 يف املتحتتدة األمتتم   ثتتة نرتتاهتاأ التتيت املتتدنيني محايتتة موانتتع  واجتتت التتيت

 أمعتتتتاء ال كتتتت لك ال تتتتام األمتتتتني التتتتةئيس يفأ دتتتت  الستتتتواال. جوتتتتوب
  تعتم  يفرنتة  عتدمي الستالم حفتظ ممديتات ماارة مىل قد وا ند اجملدس
 منرتتاء موتت  املستتتفااة يفالتتدريفس، املوانتتع يف الكاموتتة لدتحتتدايت حتدتتيال
، يفيف يتهتتا لد  ثتتة ابلوستت ة املوانتتع مدتتى املرت  تتة املستتتمةة يفاآلاثر، املوانتتع
  عتتدميها يتتتلام  حبيتتث امل دومتتات  دتتك  عتتدمي ال تتام األمتتني مىل يفقد تتوا

 .(33)اهلجوم يف التحعيق ذيئة ممل انتهاء مع
 يفمتتتتوظفي املتتتتدنيني مدتتتتى يفا متتتتتداءات ال وتتتتف أمعتتتتاب يفيف 

 يوليتتتت/اتتوز 25 مىل 8 متت  الستتواال جوتتتوب، جتتواب يف املتحتتدة األمتتم
 اإلجةاءات يف لدوظة صاخا مستعال حتعيعا ال ام األمني فتح، 2016

 ألممتال لدتصتدي الستواال جوتوب يف املتحتدة األمم   ثة اخت هتا اليت
، جتتتتواب يف يفن تتتتت التتتتيت املتتتتدنيني مدتتتتى يفا متتتتتداءات اجلوستتتتي ال وتتتتف

  رتتةي  1 مؤرختتة رستتالة يفيف .(34) تت ي   تتيم يف يفنتتع التت ي يفاحلتتاال
 تحعيتتقال متتوجل اجملدتتس مىل ال تتام األمتتني نتتدم، 2016 نتتوفمرب/الثتتام
 ابلتوصتيات يفنائمة التعةية يف الواراة ا ستوتاجات أ ةز يتعم  ال ي

 ابل  ثتة خاصتة حمتداة مبراكل  ت دق يفاليت امل وية األقةاف مىل املعدمة
 أكثتتتتة  وفيتتت   غيتتتة م اجلتهتتتتا ال  ثتتتة مدتتتى يت تتتتني موهجيتتتة يفمشتتتكاليات

 لأ ةيتتتتت/نيستتتتتال 17 يفيف .(35)املتتتتتدنيني حبمايتتتتتة املتصتتتتتدة لدو يتتتتتة ف اليتتتتتة
 ال امة اإلجنازات يدد  حتديثا اجملدس مىل ال ام األمني ندم، 2017
 التحعيتتتتق متتتت  الصتتتتاارة التوصتتتتيات  وفيتتتت  يف ال امتتتتة يفاألمانتتتتة لد  ثتتتتة
 .(36)املستعل اخلاص

 يف ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني نتتتتتتتتدم، ليتتتتتتتترباي يف ابحلالتتتتتتتتة يت دتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتا 
 األمتم موظومة هبا  سرتشد السالم ل واء خ ة 2017 أ ةيل/نيسال 4

__________ 

 (33) S/2016/359.  
 (34) S/2016/924.  
  املةفق.، نفست املةجع (35) 
 (36) S/2017/328.  

 يف أايفار م   ت  عوم فيما امل وية الرةيكة اجلهات م  يفغ ذا املتحدة
 نتتتتةاري يف اجملدتتتتس قد تتتتت متتتتا فتتتتو مدتتتتى ليتتتترباي يف ا نتعتتتتال ممديتتتتة امتتتتم

 حكومتتتتة متتتتع يفابلت تتتتايفل، اخل تتتتة متتتت  يفكجتتتتلء .(37)(2016) 2333
  عتتتتتوم أل انتتتتترُت حَ ، التتتتتديفليني يفالرتتتتتةكاء املتحتتتتتدة ماألمتتتتت يفموظومتتتتتة ليتتتتترباي

 فةيتتق ميفتتاا موهتتا أمتتور جبمدتتة أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة
 السياستتتتا ية املرتتتتورة  عتتتتدمي يف لدمستتتتامدة ال دتتتتد مىل احلعتتتتائق لتعصتتتتي

 يف يفستتتتتدمية شتتتتتامدة انتدتتتتتاابت  وظتتتتتيم يف يستتتتتاذم مبتتتتتا يفا ستتتتترتا يجية
، 2017 يوليتتت/اتتوز 24 يف صتدر رائستتي  يتتال يفيف .(38)2017 متام

 .(39)السالم  واء خ ة  تعدمي اجملدس رحنب
 لامتتم األيفل اإلااري املستتؤيفل  صتتفتت، ال تتام األمتتني يفيفاصتتل 
 املتصتتتدة احلتتتواال يف يفالتحعيتتتق لدوظتتتة حتعيتتتق جمتتتالس منرتتتاء، املتحتتتدة

 هلتتا. التا  تتة ال متتل أمتتاك  أيف املتحتتدة األمتتم متتوظفي مدتتى ابهلجمتتات
  وصتتتدت التتتيت ابلوتتتتائج اجملدتتتس أ دتتت ، احلتتتا ت ذتتت ي متتت  ال ديتتتد يفيف

 التتتتت ي اهلجتتتتتوم معتتتتتب، املثتتتتتال ستتتتت يل ف دتتتتتى التحعيتتتتتق. جمتتتتتالس مليهتتتتتا
 ال تتتةيب األمحتتتة يفاهلتتتالل املتحتتتدة األمتتتم  تتتني مرتتترتكة نافدتتتة لتتتت   ةضتتتت

 يفيف أيفرم الكتتتتتتتتتتتتتتتربى، اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتتة ال ة يتتتتتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتتتتتورية،  الستتتتتتتتتتتتتتتوري
 األنتتل مدتتى أشتتداص 10 فتتاةيف  مىل يفأاى 2016 ستت تمرب/أيدتتول 19

، يفاتدكتتات مةك تتات يف تتدم  جبتتةيفح األنتتل مدتتى شدصتتا 22 يفمصتتا ة
 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 21 مؤرختتتتتة رستتتتتالة يف ال تتتتتام األمتتتتتني أحتتتتتال
 املتحتتدة األمتتم معتتة جمدتتس لتعةيتتة مفصتتال متتوجلا اجملدتتس مىل، 2016
 لدوظتتتتة 2016 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  21 يف أنرتتتت  التتتت ي لدتحعيتتتتق
 يف ال تتتتتتام األمتتتتتتني مىل  عةيتتتتتتةي اجملدتتتتتتس يفنتتتتتتدم احلتتتتتتاال. يف يفالتحعيتتتتتتق

 .(40)2016 ايسمرب/األيفل كانول 16
 جبمهوريتتة امل تت  اخلترباء فةيتتق أمعتاء متت  معتوي  يففتتاة يف  تد 
 ات تع حتعيتق جمدتس ان عد، 2017 مارس/آذار يف الدميعةاقية الكونغو
 املتصتتتتتتدة احلعتتتتتتائق متتتتتت  لدتث تتتتتتت األمتتتتتت  إلاارة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم لوظتتتتتتام

  وصتتيات يف عتتدمي، لدحتتاال املتحتتدة األمتتم مواجهتتة يف عيتتيم، ابحلتتاال
 ذتت ا متت  حتواال يفنتتوع لتفتااي اختاذذتتا يو غتتي التيت اإلجتتةاءات  رتال
 الستتتتتتالمة لرتتتتتتؤيفل ال تتتتتتام األمتتتتتني يفكيتتتتتتل يفمعتتتتتتد املستتتتتتتع ل. يف الع يتتتتتل
 األمتتني يفيفكيدتتي ال تتام لامتتني التوفيتت ي املكتتتب متتع ابلترتتايفر، يفاألمتت 
 التحعيتتق جملدتتس اجتمامتتا، العانونيتتة يفلدرتتؤيفل ستتيةالسيا لدرتتؤيفل ال تتام

__________ 

 (37) S/2017/282 ،.املةفق  
  )ب(. 63 الفعةة ،نفست املةجع (38) 
 (39) S/PRST/2017/11.  
 (40) S/2016/1093 ،.املةفق  
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 /آب 2 يف الوهائي  عةيةي اجملدس يفندم .2017 أ ةيل/نيسال 24 يف
، 2017 أغستتتتت س/آب 15 مؤرختتتتتة رستتتتتالة يفيف .2017 أغستتتتت س

  دديصتتتتتتا  عتتتتتتمن  لدتعةيتتتتتتة متتتتتتوجلا اجملدتتتتتتس مىل ال تتتتتتام األمتتتتتتني أحتتتتتتال
 مؤرختتتة رستتتالة يفيف .(41)التعةيتتتة يف التتتواراة يفالتوصتتتيات لالستتتتوتاجات

 متتتت  اجملدتتتتس ال تتتتام األمتتتتني أ دتتتت ، 2017 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  31
، الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة حكومتتة متتع مديتتت ا فتتق ملتتا يففعتتا، ملمتتت
  رتتكل اجملدتتس يفم تتالغ احلتتاال يف التتوق  التحعيتتق لتتدمم فةيتتق ميفتتاا
 .(42)الفةيق ممل م  موتظم

 
 1 احلالة 
 األوسط الشرق يف احلالة 
 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  رتتتتتةي  17 يف امل عتتتتتواة 7815 اجلدستتتتتة يف 
 اختتتتت ، “األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتار يف 2016
 ستتوة لفتترتة فيتتت جتتدا التت ي (2016) 2319 العتتةار ابإلمجتتاع اجملدتتس
 األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة ني تتتتت املرتتتتترتكة التحعيتتتتتق آليتتتتتة يف يتتتتتة يفاحتتتتتدة

، (2015) 2235 العتتةار مبوجتتب املورتتاة املتحتتدة يفاألمتتم الكيميائيتتة
 اتتتت  احلكومتتتتات أيف اجلمامتتتات أيف الكيتتتتا ت أيف األشتتتتداص لتحديتتتد
 ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف كاستتتتتدحة الكيميائيتتتتتة املتتتتتواا ابستتتتتتددام نتتتتتاموا

 مدتى فيت شاركوا أيف رمايتت أيف ا ستددام ذلك  وظيم  ولوا أيف لسوريةا
،  صتتتتويتهم   ديتتتتل يف، اجملدتتتتس أمعتتتتاء   تتتتض يفأشتتتتار .(43)آختتتتة فتتتتو
 استتددام يف املتتورقني ذويتة حتديد يف املررتكة التحعيق آلية أ ية مىل

، األستتتدحة ذتتت ي استتتتددام مدتتتى التتتةااع يفأثةذتتتا، الكيميائيتتتة األستتتدحة
 التهديتد مزالة أل أيفكةانيا اثل يفرأى .(44)ممدها اآللية دةمواص يفضةيفرة

 ال ة يتتتتتتتتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتتتتتتتتة يف الكيميائيتتتتتتتتتتتتتتة لاستتتتتتتتتتتتتتدحة استتتتتتتتتتتتتتتددام اي
 التتتو ةات لتهدئتتة املواستت ة الظتتةيفف هتيئتتة يف أساستتي موصتتة” الستتورية
 مستتتدام سياستي حتل يفحتعيتق، لدت تتةف يفالتصتدي، الوانتع أرت مدتى

 متتتت ، اجملدتتتتس ال اليتتتتاابل اثتتتتل يفأفتتتتاا .(45)“أيفستتتتع ستتتتياق يف لازمتتتتة
__________ 

 (41) S/2017/713 ،.املةفق  
 (42) S/2017/917.  
 (43) S/PV.7815 ،2314 العتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب، اجملدتتتتتتتتس جتتتتتتتتدنا .2 الصتتتتتتتتفحة 

 ستتتتتا ق يفنتتتتتت يف، 2016  ةأكتتتتتتو /األيفل  رتتتتتةي  31 املتتتتتؤر  (2016)
 الكيميائيتتتتة األستتتتدحة حظتتتتة موظمتتتتة  تتتتني املرتتتترتكة التحعيتتتتق آليتتتتة يف يتتتتة

 انظتتتتتتتتتتتة .2016 نتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتتتةي  18 مىل املتحتتتتتتتتتتتدة يفاألمتتتتتتتتتتتم
S/PV.7798 ،2 الصفحة.  

 (44) S/PV.7815 ،فةنستتتا(  6 يفالصتتتفحة املتحتتتدة(  )التتتو ايت 3 الصتتفحة( 
  )مس انيا(. 8 يفالصفحة

  .8 الصفحة، نفست املةجع (45) 

 املستؤيفلني مىل يفيفاضتحة نويتة  ةستالة ي  تث، اآلليتة يف يتة عديتد خالل
 .(46)الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف الكيميائيتتة األستتدحة استتتددام متت 
  عتتتارية استتتتوتاجات  رتتتال  دتتتدي شتتتكوك الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل يفكتتتةر
 فةيتتتق أمعتتتاء ال  دتتتدي يففتتتد ثعتتتة متتت  يفأمتتتةب، ممدهتتتا يفقةائتتتق اآلليتتتة
 حمايتتتد ممدهتتتم أل يفيعتتتموول، مستتتؤيفليتهم” يتتتت كةيفل ستتتيظدول اآلليتتتة

 التحعيتتتق آليتتتة الرتتت  ية الصتتتني مجهوريتتتة اثتتتل يفامتتتا .(47)“يفموضتتتومي
 ا ذتمتتتام متتت  مليتتتد يفميتتتالء امل ويتتتة ال دتتتدال ستتتيااة احتتترتام مىل املرتتترتكة

 التتديفل غتت  متت  اجلهتتات جانتتب متت  الكيميائيتتة األستتدحة  ستتتددام
 .(48)اإلرذا ية ماماتيفاجل

، 2017 فربايتتة/شتت اط 28 يف امل عتتواة 7893 اجلدستتة يفيف 
 مدى يو ل كال،  (49)معوا ايفلة 42 م  معدم نةار مرةيفع يُ َتَمد مل

 متتت  مدتتتى امليثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب جتتتلاءات  تتتدا   فتتتةت
 الكيميائيتة األستدحة استتددام مت  يفكيتا ت أفتةاا م  مسؤيفليتت  ث ت
 اائمتني معتوي   صتويت  ست ب يفذلك، السورية ال ة ية اجلمهورية يف
 ال يتتتا ت يف، اجملدتتس أمعتتاء متت  ال ديتتد يفأفتتاا .(50)ضتتدي اجملدتتس يف

 نتتتد املرتتترتكة التحعيتتتق آليتتتة ال، يف  تتتدي التصتتتويت ن تتتل اهبتتت أالتتتوا التتتيت
 الديفلتتتتة يف وظتتتتيم الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة حكومتتتتة مستتتتؤيفلية أث تتتتتت

 يفأكتتديفا .(51)الكيميائيتتة األستتدحة استتتددام متت  )اامتتأ( اإلستتالمية
 التتتتتيت األف تتتتتال متتتتت  املستتتتتؤيفلة اجلهتتتتتات مستتتتتاءلة اجملدتتتتتس يفاجتتتتتب مدتتتتى

 ال يفأفتاا موافعتت مدم م  الةيفسي اا حتا اثل يفأمةب .(52)ار ك تها
__________ 

  .8 الصفحة، نفست املةجع (46) 
  .5 الصفحة، نفست املةجع (47) 
 )الصني(. 6 الصفحة، نفست املةجع (48) 
، يفمستتتتونيا، يفأستتترتاليا، مستتت انيا متتت  معتتتدم (S/2017/172) نتتتةار مرتتتةيفع (49) 

، يفأيفكةانيتتتتتتا، املتحتتتتتتدة ال ة يتتتتتتة يفاإلمتتتتتتارات، يفأملانيتتتتتتا، يفأل انيتتتتتتا، يفمستتتتتتةائيل
، يف ولوتتتدا، يف دغتتتاراي، يف دجيكتتتا، يفالرب غتتتال، يفمي اليتتتا، يفآيستتتدودا، يفأيةلوتتتدا
، يفريفمانيتتتتتا، دامنةكيفالتتتتت، الترتتتتتيكية يفاجلمهوريتتتتتة، األستتتتتوا يفاجل تتتتتل، يف ةكيتتتتتا

، يفكوتدا، يفكةيفا يتا، يفن ة، يفنربص، يففودودا، يففةنسا، يفالسويد، يفسدوفاكيا
 ال ة يتتة يفاملمدكتتة، يفمال تتة، يفليدتورتتتاي ، يفليتوانيتتا، يفلكستتمربغ، يف  فيتتا

، يفذولوتتدا، يفنيوزيدوتتدا، يفالومستتا، يفالوتتةيفيج، املتحتتدة يفاملمدكتتة، الستت واية
  ل.يفاليو ، يفالياابل، املتحدة يفالو ايت

 (50) S/PV.7893 ،5 الصفحة.  
 املتحتتدة(  )التتو ايت 6 يفالصتتفحة )فةنستتا(  3 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (51) 

 )أيفريفغتتتتتتتتتتتواي(  11 يفالصتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتتتتة 7 يفالصتتتتتتتتتتتفحة
  )السويد(. 18 يفالصفحة

)التتتتو ايت املتحتتتتدة(   6(  يفالصتتتتفحة )فةنستتتتا 3املةجتتتتع نفستتتتت، الصتتتتفحة  (52) 
 11)اليتتاابل(  يفالصتتفحة  11)املمدكتتة املتحتتدة(  يفالصتتفحة  7يفالصتتفحة 

  )السويد(. 18 يفالصفحة )مي اليا(  13 يفالصفحة )أيفريفغواي( 

https://undocs.org/ar/S/RES/2319%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/2017/713
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https://undocs.org/ar/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7798
https://undocs.org/ar/S/PV.7798
https://undocs.org/ar/S/PV.7815
https://undocs.org/ar/S/2017/172
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 يفنتتتائع مىل  ستتتتود  ” يفالةا تتتع الثالتتتث  عةيةيهتتتا يف اآلليتتتة استتتتوتاجات
 مصتتتتتاار متتتتت  يف ستتتتتاءل“ مديهتتتتتا  وتتتتتاء اهتامتتتتتات  وجيتتتتتت ميكتتتتت  معو تتتتتة

 الةيفستي ا حتتاا أل يفأضتاف .(53)ألفةااذتا اجلغةافية يفالرتكي ة م دوماهتا
 يفلتحديتد اآلليتة مدتى ةنويت سياستية ضتغوط لفةت يفاضحا اعاذا يةى
 مديهتا“ العتغط”  ةي ل لك يفنتيجة، مس عة  صورة التحعيق نتائج

 امل تتتااأل يفذتتتي، جان تتتا يفاحليتتتاا يفا ستتتتعالل املوضتتتومية م تتتااأل لتوحيتتتة
تتتتئت التتتت ي العتتتتةار يف مديهتتتتا املوصتتتتوص  جانتتتتب يفمىل .(54)مبوج تتتتت أنر 
 أمتتتتةب، يفموصتتتتفة موضتتتتومية حتعيتتتق م تتتتاي  امتمتتتتاا مىل أيعتتتتا التتتدموة

 يرتتكل العتتةار مرتتةيفع أل مفتتااي رأي متت  اجملدتتس أمعتتاء متت  ل ديتتدا
  وليفيتا ايفلتة اثتل يفأمةب .(55)اآللية  عةيةي مدى أليفانت سا عا حكما

 يف ستتتاءل املعرتحتتة. اجلتتلاءات  تتدا   مزاء ندعتتت متت  العوميتتات املت تتداة
 سيدعتتت ول كتتانوا التت ي  يفالكيتتتا ت األفتتةاا نائمتتة يفضتتتع ممديتتة متت 
 فهتي يفلت لك اآلليتة ممتداا مت  ليست العائمة ال يفأفاا ،التدا   هل ي

 .(56)العانونية األصول يففق حماكمة يف احلق  وتهك
 /الثتتتام  رتتتةي  7 يف امل عتتتواة لدمجدتتتس 8090 اجلدستتتة يف 
 الستتتامية يفاملمثدتتتة ال تتتام األمتتتني يفكيدتتتة متتت  كتتتل نتتتدم، 2017 نتتتوفمرب
 حظتتة موظمتتة  تتني املرتترتكة التحعيتتق آليتتة يفرئتتيس الستتالح نتتلع لرتتؤيفل

 ممتتتل  رتتتال اجملدتتتس مىل محاقتتتة املتحتتتدة يفاألمتتتم الكيميائيتتتة األستتتدحة
 األستتتتدحة حظتتتتة ملوظمتتتتة التا  تتتتة احلعتتتتائق  عصتتتتي   ثتتتتة يفممتتتتل اآلليتتتتة

 ابألستتتتتتتتتتدحة ذجتتتتتتتتتتوم حصتتتتتتتتتتول متتتتتتتتتت  لدتث تتتتتتتتتتت املورتتتتتتتتتتاة الكيميائيتتتتتتتتتتة
 التتتتيت الوتتتتتائج أحتتتتدل ال تتتتام األمتتتتني يفكيدتتتتة يفيفصتتتتفت .(57)الكيميائيتتتتة
 الكيميتتتائي ابهلجتتتوم يت دتتتق فيمتتتا احلعتتتائق  عصتتتي   ثتتتة مليهتتتا  وصتتتدت
 مدتتتتى    تتتتث اهنتتتتا، 2017 متتتتارس/آذار 30 يف الد اموتتتتة يف امللمتتتتوم
 املرتترتكة التحعيتتق آليتتة يف يتتة انتهتتاء ضتتوء يف ستتيما  ، ال ميتتق العدتتق
 آليتتتتة رئتتتيس يفأشتتتار .(58)2017 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  16 يف املعتتتةر

  رتتتةي  26 يف املعتتتدم لستتا عا لدتعةيتتتة يففعتتتا أنتتت مىل املرتتترتكة التحعيتتق
 ال  ي تة ذات” األالتة م  يكفي ما ذواك، (59)2017 أكتو ة/األيفل

__________ 

  .8 الصفحة، نفست املةجع (53) 
  .10 الصفحة، نفست املةجع (54) 
  وليفيتتتتا )ايفلتتتتة 14 ةيفالصتتتتفح، )الصتتتتني( 12 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (55) 

 17 يف 16 يفالصتتتتفحتال، )مصتتتة( 15 يفالصتتتفحة، العوميتتتات( املت تتتداة
  )مثيو يا(.

  .14 الصفحة، نفست املةجع (56) 
 (57) S/PV.8090 ،10 مىل 3 الصفحات.  
  .4 الصفحة، نفست املةجع (58) 
 (59) S/2017/904 ،.املةفق  

 الديفلتتة  وظتيم ال لالستتوتال“ مديهتا يفا متمتتاا هبتا الوثتوق ميكت  التيت
 يف حتتتتو  أم يف الكيميائيتتتتة األستتتتدحة استتتتتددم )اامتتتتأ( اإلستتتتالمية

 وريةالستتتتتت ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتة يفأل 2016 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 16 يف 15
 .(60)2017 أ ةيتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتال 4 يف شتتتتتتتتيدول ختتتتتتتتال يف استتتتتتتتتددمتها

 يف اآلليتتتتة جانتتتتب متتتت  املستتتتتددمة املوهجيتتتتة متتتت  ابلتفصتتتتيل يفحتتتتتدل
 يكفتتتتتل أل أ يتتتتتة مدتتتتتى ابلترتتتتتديد يفاختتتتتتتم، استتتتتتوتاجاهتا مىل التوصتتتتتل
 استتددام ألي  سةمة لدتصدي لديت ف الة يفسائل  وفة الديفيل اجملتمع

 اإلرذتتتتتاب أممتتتتتال ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، تع لاملستتتتت يف الكيميائيتتتتتة لاستتتتتدحة
 .(61)الكيميائي
 أمعتتتتتاء متتتتت  ال ديتتتتتد ذكتتتتتة، ذلتتتتتك  دتتتتتت التتتتتيت املوانرتتتتتة يفيف 
 يففعتتتتتتتتتا ممدهتتتتتتتتتا أجنتتتتتتتتتلت نتتتتتتتتتد املرتتتتتتتتترتكة التحعيتتتتتتتتتق آليتتتتتتتتتة أل اجملدتتتتتتتتتس

 مت  املستاءلة لعتمال يف يتهتا عديتد مىل اجملدتس يفاموا،  ختصاصاهتا
 يفموتتتتع الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة يف الكيميائيتتتتة األستتتتدحة استتتتتددام

 نتتتد اآلليتتتة أل املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل يفأكتتتد .(62)مستتتتع ال استتتتددامها
 أي ستتف ل كانتت” كمتا،  هلتا املتاحتة األالة جممل مدى نعيتها  وت
 متت  الةيفستتي ا حتتاا اثتتل يف ستتاءل .(63)“يفمعالنيتة مهويتتة حتعيتتق جلوتة

 األستدحة حظتة ملوظمتة التا  تة احلعتائق  عصتي يف  ثتة اآلليتة موهجيات
 يف ايهتمتتتتتا أل يفذكتتتتتة“ مامتتتتتة نصتتتتتور أيفجتتتتتت” مىل يفأشتتتتتار، الكيميائيتتتتتة

 متتتتت  الكامدتتتتتة اجملمومتتتتتة استتتتتتددام ايفل متتتتت  انتعائيتتتتتة  صتتتتتورة نُف نتتتتتَ ت
، الكيميائيتة األستدحة ا فانيتة م تاي  مدتى العائمتة يفالوسائل األساليب

 الوتيجتتتتتتتتتة مل يفنتتتتتتتتتال املوانتتتتتتتتع. يفزايرة الرتتتتتتتتتهوا معا دتتتتتتتتة ذلتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتا
 أيعتتا يفأمتةب اآلليتتة.  عةيتة يف“ اجلستتيمة  تاءاألخ متت  سدستدة” ذتي
 ممتتل أستتاليب يف شتتامدة  غيتت ات مجتةاء ايفل متت  أنتتت مفتتااي رأي مت 

 األايفات يف ك تتتت ة ثغتتتتةة ستتتتد يفذتتتتو املورتتتتوا ذتتتتدفها حتعتتتتق لتتتت ، اآلليتتتة
 حتتتتا ت يف التحعيتتتتق ن يتتتتل متتتت  مستتتتائل مل اجلتتتتة املستتتتتددمة الديفليتتتتة
 يفيف .(64)التتتةاع مىل  ةمتتتي يفنائيتتتة آليتتتة ايفر يفأااء، الكيميتتتائي اإلرذتتتاب

، للليتتتة ال تتتام  ييتتتدذم متتت  اجملدتتتس أمعتتتاء متتت  ال ديتتتد أمتتتةب حتتتني
__________ 

 (60) S/PV.8090 ،5 الصفحة.  
  .10-4 الصفحات، نفست املةجع (61) 
 املتحتتتتتتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتتتتتتو ايت 12 يف 11 الصتتتتتتتتتتتتتتفحتال، نفستتتتتتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتتتتتع (62) 

 )فةنستتتتتتتتتتتتتتتتا(  14 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتتا(  13 يف 12 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال
 25 يفالصتتتتفحة )أيفريفغتتتتواي(  18 يفالصتتتتفحة )اليتتتتاابل(  16 يفالصتتتتفحة
  )السويد(. 30 يف 29 يفالصفحتال املتحدة(  )املمدكة

  .24 الصفحة، نفست املةجع (63) 
  .23 يف 20 يف 19 الصفحات، نفست املةجع (64) 
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 يفستتد وا التعةيتتة استتتوتاجات يف ا  ستتاق متتدم أيفجتتت مىل أيعتتا أشتتاريفا
 .(65)املستع ل يف املوهجية حتسني مىل احلاجة مدى العوء

، املرتترتكة التحعيتتق آليتتة يف يتتة عديتتد موانرتتة اجملدتتس يفيفاصتل 
 يف امل عتتتتواة 8105 اجلدستتتتة يف نتتتتةاري  مرتتتتةيفمي امتمتتتتاا متتتتدم   تتتتد
 اجلدستتتتة يف اثلتتتتث نتتتتةار يفمرتتتتةيفع، 2017 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  16

  ستتتتتتتت ب، 2017 نتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتام  رتتتتتتتتةي  17 يف امل عتتتتتتتتواة 8107
 مؤرختتتتة رستتتتالة يفيف .(66)ضتتتتدذا اجملدتتتتس يف اائمتتتتني أمعتتتتاء  صتتتتويت

 التعةيتتتتتة اجملدتتتتتس مىل فيهتتتتتا جتتتتتال 2017 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 27
 األستتتتدحة حظتتتتة ملوظمتتتتة ال تتتتام لدمتتتتدية ليفاخلمستتتتو  احلتتتتااي الرتتتتهةي

، (2013) 2118 العتتتتةار متتت  12 ابلفعتتتتةة ممتتتال املعتتتتدم الكيميائيتتتة
  وجتد، املرترتكة التحعيتق آليتة يف يتة انتهاء مع أنت ال ام األمني  حظ
 متت  املستؤيفلني ذويتة حتديتد مىل الةاميتة اجلماميتة اجلهتوا يف فجتوة اآلل

 ميتتالء مىل اجملدتتس امتتوة كتتةر يفلتت لك الكيميائيتتة. األستتدحة استتتددام
 الكيميائيتتة األستتدحة استتتددام متت  اجلاريتتة لدتعتتارية الواجتتب ا ذتمتتام

 ال ان  تتتتتتاع أي  ولتتتتتتد ايفل لدحيدولتتتتتتة الستتتتتتورية ال ة يتتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف
 .(67)موانب ايفل استددامها ميك  الكيميائية األسدحة

 
 2 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار 
 جدستتتتتتتت يف اجملدتتتتتتس اختتتتتتت ، 2017 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 21 يف 
 ال وتتتتتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتتتتتار يف التتتتتتتتتتتتتتوزاري املستتتتتتتتتتتتتتتوى مدتتتتتتتتتتتتتتى امل عتتتتتتتتتتتتتتواة 8052
 ندمتتتت نتتةارا، “التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار” امل وتتول
 األمتتتني مىل دتتتساجمل قدتتتب العتتتةار ذتتت ا يفمبوجتتتب، (68)معتتتوا ايفلتتتة 47

__________ 

 )كازاخستتتتتال(  17 يفالصتتتتفحة )مصتتتتة(  15 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (65) 
 )ايفلتتتتتتتتتة 27 يف 26 يفالصتتتتتتتتتفحتال )الصتتتتتتتتتني(  26 يف 25 اليفالصتتتتتتتتتفحت

  )مثيو يا(. 28 يفالصفحة العوميات(  املت داة  وليفيا
 (66) S/PV.8105 ،يف  24 يف 3 الصفحتال S/PV.8107 ،انظتة .2 الصفحة 

م العتتتةار مرتتتةيفع اأيعتتت ، يففةنستتتا، يفالستتتويد، يفمي اليتتتا، أيفكةانيتتتا متتت  املعتتتدَّ
 ( S/2017/962) يفاليتتتتتتتتتاابل، املتحتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتو ايت، املتحتتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتتة
 العوميتتتتتتتات( املت تتتتتتتداة - )ايفلتتتتتتتة  وليفيتتتتتتتا متتتتتتت  املعتتتتتتتدم العتتتتتتتةار يفمرتتتتتتتةيفع

(S/2017/968 ) الياابل م  املعدم العةار يفمرةيفع (S/2017/970.)  
 (67) S/2017/1119.  
 يفاإلمتتتتارات، يفأملانيتتتتا، ئيليفمستتتتةا، يفمستتتتتونيا، يفأستتتترتاليا، يفمستتتت انيا، مثيو يتتتتا (68) 

، يفال حتتتةي ، يفمي اليتتتا، يفآيستتدودا، يفأيفكةانيتتتا، يفأيفريفغتتواي، املتحتتتدة ال ة يتتة
، الترتتتتتتيكية يفاجلمهوريتتتتتة، يف ةكيتتتتتا، يف تتتتت يف، يف ولوتتتتتدا، يف دغتتتتتاراي، يف دجيكتتتتتا
، يفالستتتتتتتويد، يفالستتتتتتتوغال، يفستتتتتتتدوفيويا، يفستتتتتتتدوفاكيا، يفالتتتتتتتدامنةك، يفجي تتتتتتتو 
، يفكازاخستتتتتتال، يفن تتتتتة، صيفنتتتتترب ، يففودوتتتتتدا، يففةنستتتتتا، يفممتتتتتال، يفال تتتتتةاق
، يفاملغتتتتةب، يفليتوانيتتتتا، يفلكستتتتمربغ، يف  فيتتتتا، يفكوتتتتدا، يفكم تتتتوااي، يفكةيفا يتتتتا

  وظتيم مستاءلة مىل الةاميتة احملديتة اجلهتوا لدمم حتعيق فةيق منراء ال ام
 اإلنستتانية ضتتد يفاجلتتةائم احلتتةب جتتةائم متت  )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة
 يف، املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل يفيفصتتتف .(69)ال تتتةاق يف اجلماميتتتة يفاإلاباة
 خ وة انت عةارال، املستوى الةفي ة اجلدسة خالل  صويتت   ديل سياق
 يفنتتتال ال دالتتتة مىل )اامتتأ( اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتيم  عتتتدمي يف حيويتتة
 التتتتتيت ال ائفيتتتتتة ا نعستتتتتامات م اجلتتتتتة مىل أيعتتتتتا نستتتتت ى”  تتتتت لك منتتتتتت

 انتتتت العتتتةار الستتتويد اثدتتتة يفيفصتتتفت .(70)“يفأججهتتتا اامتتتأ استتتتغدها
 مجتتتةاءات يتدتتت  أل األمتتت  جملدتتتس هبتتتا ميكتتت  التتتيت الكيفيتتتة مدتتتى مثتتتال
 اجملدتتتس أذتتتداف لتحعيتتتق األ يتتتة ابلتتت  أمتتتة يفاملستتتاءلة، ستتتاءلةامل لتتتدمم
 مدتى التدموة  ديفر يفرح ت السالم. مدى يفاحلفاظ املصاحلة يف املتمثدة
 املسترتتتتار يؤايتتتتت يفالتتتت ي العتتتتةار ذتتتت ا مبوجتتتتب املورتتتتا ال تتتتاملي الصتتتت يد
 أل ميكوهتتتا األختتتةى األمعتتتاء التتتديفل أل حعيعتتتة متتت  فعتتتال، اخلتتتاص
يفستتتتدط اثدتتتتول آختتتتةيفل  .(71)اجملدتتتتس فعتتتتةمبوا الفةيتتتتق مستتتتامدة   دتتتتب

العتتتوء مدتتتى أ يتتتة ذتتت ا العتتتةار ضتتتم  ستتتياق اجلهتتتوا الديفليتتتة ملكافحتتتة 
. يفأمتتتتةب اتتتتثال فةنستتتتا يفالستتتتويد متتتت  مونفهمتتتتا ال فةيتتتتق (72)اإلرذتتتتاب

التحعيتتتتتتق   يو غتتتتتتي أل يستتتتتتاذم يف حماكمتتتتتتات نتتتتتتد  تتتتتتؤاي مىل معو تتتتتتة 
 .(73)اإلمدام

 آليتات رتمحتت أل ضتةيفرة مدتى اجملدس أمعاء م  مدا يفشدا 
 .(74)كامتتتتل  رتتتتكل األمعتتتتاء التتتتديفل ستتتتيااة ذتتتت ي الديفليتتتتة التحعيتتتتق
 يعتتوت   (2017) 2379 العتتةار أل الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل يفأضتتاف

 مدتى  عتع ال دالتة مىل اإلرذتا يني  عتدمي م  الةئيسية املسؤيفلية أل م دأ
 .(75)الصتتتتتتدا ذتتتتتت ا يف جديتتتتتتدة ستتتتتتوا ق أي يورتتتتتت  يف  التتتتتتديفل متتتتتتا ق
 كتتتامال احرتامتتتا جتتترتم العتتتةار أل مفتتتااي رأي متتت  ال تتتةاق اثتتتل يفأمتتتةب
 الديفليتة املستامدة  عتدمي ذتي، ركتائل ثتالل مدى يعوم يفأنت  ددي سيااة

__________ 

، يفالومستتتتتتا، يفالوتتتتتتةيفيج، املتحتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتة، الستتتتتت واية ال ة يتتتتتتة يفاملمدكتتتتتتة
  يفالياابل.، املتحدة يفالو ايت، يفذولودا، يفذوغاراي، يفنيج اي

  .2 الفعةة، (2017) 2379 العةار (69) 
 (70) S/PV.8052 ،3 يف 2 الصفحتال.  
  .5 الصفحة، نفست املةجع (71) 
 )الصتتتتني(  10 يفالصتتتتفحة كازاخستتتتتال( ) 5 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (72) 

  )مصة(. 14 يفالصفحة )أيفريفغواي(  13 يفالصفحة
  )فةنسا(. 9 يفالصفحة )السويد(  5 الصفحة، نفست املةجع (73) 
 )الصتتني(  10 يفالصتتفحة الةيفستتي(  )ا حتتتاا 7 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (74) 

 13 يفالصتتتتتتتفحة العوميتتتتتتتات(  املت تتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتة 11 يفالصتتتتتتتفحة
  )مثيو يا(. 15 يف 14 يفالصفحتال )مصة( 

  .8 الصفحة، نفست املةجع (75) 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8052
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 يفنعتتل راستتدة  نانونيتتة ايفليتتة م تتاي  يففتتق األالتتة مجتتع جمتتال يف لد تتةاق
 ال تتتتتتةاق يفاستتتتتتت داا ال تتتتتتةانيني  يفالععتتتتتتاة ءاخلتتتتتتربا مىل الديفليتتتتتتة اخلتتتتتتربات
 اجلمامتتتة يف أمعتتاء رماايذتتتا يكتتول نتتتد التتيت األختتتةى التتديفل ملستتامدة
 .(76)م ها األالة  عاسم خالل م  اإلرذا ية
 نتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتام  رتتتتتتتتتتتتتةي  20 متتتتتتتتتتتتتؤرختني رستتتتتتتتتتتتتالتني يفيف 

 اجملدتس مىل ال تام األمتني قدب، 2017 ايسمرب/األيفل كانول 13 يف
 مىل التوصتتل أجتتل متت  التحعيتتق فةيتتق اختصاصتتات  عتتدمي مهدتتة اديتتد
  ت اال يت دق فيما ال ةاق حكومة مع لدموانرات مةضية هنائية نتيجة

 ميكت  جوائيتة مجتةاءات أي خبصتوص التحعيتق فةيق جانب م  ألالةا
 .(77) وفي ذا أيف اإلمدام معو ة فةت مىل  فعي أل

__________ 

  .16 الصفحة، نفست املةجع (76) 
 (77) S/2017/989 يف S/2017/1072. 

 
 حاالت أخرى أقر فيها جملس األمن مهام حتقيق - جيم

 أيعتا، نةارا تت يف، اجملدتس أنتة، ا ستت ةات نيتد الفرتة خالل 
 حلعتوق ملتحدةا األمم مفوضية م  كل هبا اض دع اليت التحعيق مهام

 الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة يفموظمتتة اإلنستتال حعتتوق يفجمدتتس اإلنستتال
، الوستتتتتت ى أفةيعيتتتتتتا يفمجهوريتتتتتتة،  وريفنتتتتتتدي يف ابحلتتتتتتا ت يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا

، الدميعةاقيتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتو يفمجهوريتتتتتتتتتتة، الستتتتتتتتتتورية ال ة يتتتتتتتتتتة يفاجلمهوريتتتتتتتتتتة
 نتتتتةارات أحكتتتتام  يتتتتال 4 اجلتتتتديفل يف يفيتتتتةا يفميامنتتتتار.، ايفتتتتوار يفكتتتتوت
  املهام. ذ ي مىل ر   اليت اجملدس

 
 4 اجلديفل
 2017-2016، الصلة ذات واملؤسسات املتحدة األمم هيئات هبا اضطلعت اليت والتحقيق التحري مبهام املتعلقة القرارات

 احلكم يفاترخيت العةار
 بوروندي يف ةاحلال  

  (2016) 2279 العتتتتتتتتتةار
 2016 أ ةيل/نيسال 1

يفمذ يالحظ ابر ياح أل السد ات ال وريفندية   ايفنت مع اخلرباء املستعدني التا  ني ملفوضية األمم املتحدة حلعوق اإلنسال 
 مرةة م  الدي اجة(املوجواي  يف امليدال يفمكوتهم م  الوصول مىل   ض السجواء السياسيني )الفعةة الثانية 

  (2016) 2303 العتتتتتتتتتةار
 2016 يوليت/اوز 29

 مىل 13 مت  الفترتة يفيف متارس/آذار 8 مىل 1 مت  الفترتة يف  وريفنتدي مىل هبتا نتام التيت اللايرات ك لك يالحظ يفمذ
 حعتتوق جمدتتس قدتتب التتيت  وريفنتتدي  رتتال املستتتعل لدتحعيتتق ملتحتتدةا األمتتم   ثتتة ختترباء 2016 يونيتتت/حليتتةال 17

 الدي اجة( م  التاس ة )الفعةة 2015 ايسمرب/األيفل كانول 17 املؤر  نةاري يف منراءذا اإلنسال
S/PRST/2017/13  

 2017 أغس س/آب 2
 نتتةار مبوجتتب املكدفتتة   وريفنتتدي امل ويتتة التحعيتتق جلوتتة متتع الت تتايفل مىل  وريفنتتدي حكومتتةَ  األمتت  جمدتتسُ  يتتدمو كمتتا
 مرةة( الثانية )الفعةة 33/24 اإلنسال حعوق جمدس

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 (2016) 2301 العتتتتتتتتتةار

 2016 يوليت/اوز 26
ملدحنتة إلهنتاء حالتة اإلفتتالت مت  ال عتاب يف مجهوريتة أفةيعيتتا الوست ى يفلتعتدمي متتة ك ي يفمذ يؤكتد احلاجتة املاسنتة يفالعتتةيفرة ا

انتهاكات العانول الديفيل اإلنسام يفانتهاكات يفعايفزات حعوق اإلنسال مىل ال دالة، يفيردا يف ذ ا الصدا مدى ضةيفرة 
رتتدا أيعتتا مدتتى اممتتت ل متتل اخل تت  املستتتعل   ليتتل آليتتات املستتاءلة الوقويتتة، مبتتا يف ذلتتك احملكمتتة اجلوائيتتة اخلاصتتة، يفمذ ي

 جملدس حعوق اإلنسال امل   حبعوق اإلنسال يف مجهورية أفةيعيا الوس ى )الفعةة الثانية مرةة م  الدي اجة(
 (2017) 2387 العتتتتتتتتتةار

 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  15
2017 

تتة يفالعتتةيفرة املاسنتتة احلاجتتة يؤكتتد يفمذ  يفلتعتتدمي الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ال عتتاب متت  اإلفتتالت حالتتة إلهنتتاء املدحن
 ذتت ا يف يفيةحتتب، ال دالتتة مىل اإلنستتال حعتتوق يفعتتايفزات يفانتهاكتتات اإلنستتام التتديفيل العتتانول انتهاكتتات متتة ك ي
 لدمستتاءلة األختتةى اآلليتتات   ليتتل ضتتةيفرة مدتتى يرتتدا يفمذ، اخلاصتتة اجلوائيتتة لدمحكمتتة التتتدر ي ابلتف يتتل الصتتدا
 الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف اإلنستتتال حبعتتتوق امل تتت  اإلنستتتال حعتتتوق جملدتتتس املستتتتعل اخل تتت  لممتتت يفامتتتم الوقويتتتة
 الدي اجة( م  مرةة احلااية )الفعةة

https://undocs.org/ar/S/2017/989
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 احلكم يفاترخيت العةار
  ديفوار كوت يف احلالة  

 (2016) 2284العتتتتتتتتتةار 
 2016نيسال/أ ةيل  28

 يدي: فيما، 2017 أ ةيل/نيسال 30 حم ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية ةيف ي  تمثل أل يعةر
... 
 اإلنسال حلعوق الديفيل يفالعانول اإلنسام الديفيل لدعانول ا متثال امم )ا(

 امل كتتتتة اإلنتتتت ار أنرتتتت ة قةيتتتتق متتتت  ذلتتتتك يف مبتتتتا، ايفتتتتوار كتتتتوت يف اإلنستتتتال حعتتتتوق يفمحايتتتتة   ليتتتتل يف اإلستتتتهام
 املتتتتؤر  17/21 اإلنستتتتال حعتتتتوق جمدتتتتس نتتتتةار مبوجتتتتب  كديفتتتتت مت التتتت ي املستتتتتعل اخل تتتت  عمتتتت الوثيتتتتق يفابلتوستتتتيق

 اإلنستتتام التتتديفيل العتتتانول يفانتهاكتتتات اإلنستتتال حعتتتوق يفانتهاكتتتات عتتتايفزات يفرصتتتد، 2011 يونيتتتت/حليتتتةال 17
 التجتتتتتايفزات  دتتتتتك يفنتتتتتوع ايفل احليدولتتتتتة أجتتتتتل متتتتت ، هبتتتتتا األمتتتتت  دتتتتتسجم يفم تتتتتالغ فيهتتتتتا التحعيتتتتتق مدتتتتتى يفاملستتتتتامدة

 )ا(( 15 )الفعةة ال عاب م  اإلفالت مهناء يف يفاملسا ة يفا نتهاكات
 الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق فيما احلالة

 (2017) 2348العتتتتتتتتتتتةار 
 2017 آذار/مارس 31

 مزاء العدتتتتق ابلتتتت  متتتت  يفي تتتتةب، األختتتت ة األشتتتتهة ختتتتالل كاستتتتاي مو عتتتتة يف ارُ ك تتتتت التتتتيت ال وتتتتف أممتتتتال يتتتتدي 
 ذلتتتك يف مبتتتا، املو عتتتة  دتتتك يف احملديتتتة امليديرتتتيات  ة ك هتتتا التتتيت اإلنستتتام التتتديفيل لدعتتتانول اجلستتتيمة ا نتهاكتتتات
 ستتد ة يفرمتتوز الدميعةاقيتتة الكونغتتو جلمهوريتتة التا  تتة األمتت  نتتوات ضتتد اهلجمتتات شتت  مدتتى املو ويتتة ا نتهاكتتات

 مزاء كتتت لك العدتتتق ابلتت  متتت  يفي تتتةب، الستتاري التتتديفيل لدعتتانول انتهتتتاك يف يفاستتتتددامهم األقفتتال يفعويتتتد، الديفلتتة
 الكونغتتو مجهوريتتة يف األمتت  نتتوات أفتتةاا أيتتدي مدتتى املتتدنيني يفنتتتل اجلماميتتة الع تتور متت  متتؤخةا يفرات التتيت األن تتاء

 حكومتتتة  متتتالل يفيةحتتب، التتتديفيل العتتتانول مبوجتتب حتتتةب جتتتةائم كدهتتا  رتتتكل نتتتد انتهاكتتات يفذتتتي، الدميعةاقيتتة
 عتتايفزات أيف يفانتهاكتتات اإلنستتام التتديفيل العتتانول انتهاكتتات يف حتعيعتتات مجتتةاء متت  الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة
 الكونغتتتو هوريتتتةمج يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتدة األمتتتم موظمتتتة   ثتتتة متتع اب شتتترتاك كاستتتاي يف اإلنستتتال حعتتوق

 ا حتتاا متع يفابلت ايفل، الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف اإلنسال حلعوق املررتك املتحدة األمم يفمكتب الدميعةاقية
 (10 )الفعةة التحعيعات  دك نتائج مىل يفيت دع، املسؤيفلني مجيع يفحماس ة حماكمة أجل م ، األفةيعي

 (2017) 2360 العتتتتتتتتتتتةار
 2017 يونيت/حليةال 21

 يفعايفزات يفانتهاكات اإلنسام الديفيل العانول انتهاكات يف يفشفافة ماجدة حتعيعات مجةاء أ ية  كيد يكةر يفمذ
 العيتام امتلامتت مت  كت لك اإلمتةاب يكتةر يفمذ،  ت لك لدعيتام املدحتة يفالعتةيفرة كاساي مو عة يف اإلنسال حعوق

 التيت، لدعتوة املتواستب غت  ا ستتددام فيهتا مبا، ا نتهاكات ذ ي يف التحعيعات يف احملةز التعدم  ةصد كثب م 
 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة يف  ثتتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة حكومتتتة متتتع اب شتتترتاك ستتتتتم

، األفةيعتتي ا حتتتاا متتع يفابلت تتايفل، اإلنستتال حلعتتوق املرتترتك املتحتتدة األمتتم يفمكتتتب الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة
 مىل يفيت دتع، املستؤيفلني مجيتع يفحماست ة حماكمتة أجتل مت ، الدميعةاقية الكونغو مجهورية حكومة أمدوتت ما فو مدى
 الدي اجة( م  مرةة احلااية )الفعةة التحعيعات  دك نتائج

S/PRST/2017/12  
 2017 يوليت/اوز 26

 يفانتهاكتات اإلنستام التديفيل العتانول انتهاكتات يف يفشتفافة ماجدة حتعيعات مجةاء أ ية  كيد األم  جمدس يكةر
 مت  فةيتق  يفتاا اجملدتس يفيةحتب  ت لك. لدعيتام املدحتة يفالعتةيفرة، كاستاي مو عتة يف اإلنستال حعوق عايفزات أيف

 ملمتتت  كيتتد اجملدتتس يفيكتتةر الدميعةاقيتتة. الكونغتتو مجهوريتتة حكومتتة متتع ابلت تتايفل ال متتل أجتتل متت  التتديفليني اخلتترباء
 التحعيعتات ذلتك يف مبتا، يفالتجتايفزات ا نتهاكتات ذت ي يف التحعيعتات يف احملةز التعدم كثب م  يةصد أل مدى

 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة يف  ثتتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة حكومتتتة عةيهتتتا التتتيت املرتتترتكة
 مجيتتع يفحماستت ة حماكمتتة أجتتل متت ، اإلنستتال حلعتتوق املرتترتك املتحتتدة األمتتم يفمكتتتب الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة
 السا  ة( )الفعةة ستصدري ال ي التعةية مىل ندما يفيت دع، موها املسؤيفلني

https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/17/21
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
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 احلكم يفاترخيت العةار
 األوسط الشرق يف احلالة  

 (2016) 2314 العةار
 أكتو ة/األيفل  رةي  31

2016 

 ا امتاءات م  املليد يف حاليا حتعق الكيميائية األسدحة حظة ملوظمة التا  ة عائقاحل  عصي   ثة أل يالحظ يفمذ
 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة السورية ال ة ية اجلمهورية يف الكيميائية األسدحة استددام  رال

 (2016) 2319 العةار
 نوفمرب/ثامال  رةي  17

2016 

 مضتتافية اامتتاءات يف حاليتتا حتعتتق الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة ملوظمتتة التا  تتة احلعتتائق  عصتتي   ثتتة أل يالحتتظ يفمذ
 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة السورية ال ة ية اجلمهورية يف الكيميائية األسدحة استددام  رال

  ميامنار يف احلالة
S/PRST/2017/22  

 نوفمرب/الثام  رةي  6
2017 

 ال وتتف فيهتتا مبتتا، اإلنستتال حعتتوق ابنتهاكتتات املت دعتتة املتتلامم يف شتتفافة حتعيعتتات مجتتةاء أ يتتة مدتتى اجملدتتس يرتتدا
 العتحااي منصتاف أجتل مت  األف تال ذ ي م  املسؤيفلني مجيع يفحماس ة، األقفال ضد يفال وف اجلوسيني يفا متداء
 ة(مرة  السا  ة )الفعةة

 يفأجهلهتتتا يفآلياهتتتا املتحتتدة األمتتم ذيئتتات مجيتتع متتع  ت تتايفل أل مىل ميامنتتار حكومتتة اجملدتتس يتتدمو، الصتتدا ذتت ا يفيف 
 مكتتب فتح  رال الترايفر يف  ستمة يفأل، اإلنسال حلعوق السامية املتحدة األمم مفونضية سيما  ، الصدة ذات
 مرةة( الثاموة )الفعةة لدمفوضية ن ةي

  
 أشتتار، اخل يتتة الةستتائل   تتض يفيف اجملدتتس تجدستتا يفختتالل 
 حعتتتتوق جمدتتتس هبتتتا يعتتت دع التتتتيت التحعيتتتق مهمتتتة مىل اجملدتتتس أمعتتتاء
 التتيت التحعيعتتات يفنتتتائج اإلنستتال حلعتتوق الستتامية يفاملفوضتتية اإلنستتال
 التحعيتتق   متتل اجملدتتس يف متكدمتتول أنتتة، املثتتال ستت يل ف دتتى  ةايهنتتا.
 التحعيتتتتق جلوتتتتة يفممتتتتل (78) وريفنتتتتدي  رتتتتال املتحتتتتدة لامتتتتم املستتتتتعل
 جمدتس أنرتا ا يفند، السورية ال ة ية ابجلمهورية امل وية املستعدة الديفلية
 األمت  جمدس موانرات 4 يف 3 احلالتال يف وضح .(79)اإلنسال حعوق
 يفاملفوضتتية اإلنستتال حعتتوق جمدتتس  ةيهتتا التتيت التحعيتتق أممتتال  رتتال
 الرت  ية كتوراي ةمجهوري يف ابحلالة يت دق فيما اإلنسال حلعوق السامية

  (.4 )احلالة ميامنار يف يفاحلالة (3 )احلالة الدميعةاقية
__________ 

 (78)  S/PV.7664 ،يف )أيفكةانيتتتتتتتتتا(  6 الصتتتتتتتتتفحة S/PV.7752 ،8 الصتتتتتتتتتفحة 
  )أيفريفغواي(  7 الصفحة، S/PV.8038 يف املتحدة(  )الو ايت

 (79) S/PV.7673 (Resumption 1) ،الربازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل(  2 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 
 15 الصتتتفحة  S/PV.7915 يف )فةنستتتا(  17 الصتتتفحة  S/PV.7795 يف

 )الستتتتتتتتتتتتتتتتتويد(  19 يف 18 تالالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفح، S/PV.7919 يف )الستتتتتتتتتتتتتتتتتويد( 
 14 يف 13 يفالصتتتتتتتتتفحتال )الستتتتتتتتتوغال(  12 الصتتتتتتتتتفحة، S/PV.7931 يف

 )الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوغال(  17 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7955 يف )أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواي( 
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 13 يف 12 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحتال، S/PV.8058 يف
 املتحدة(. )الو ايت 5 يف 4 الصفحتال، S/PV.8105 يف

 اجتمتاع معتب، 2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة يفيف 
 ابجلمهوريتة امل ويتة املستعدة الديفلية التحعيق جلوة رئيس مع آراي  صيغة
 يفاملمدكتة فةنستا يفجهتت، 2017 أ ةيل/نيسال 21 يف السورية ال ة ية

، الدجوتتتتتة أمد تتتتتت التتتتت ي األحتتتتتدل ةالتعةيتتتتت مىل اجملدتتتتتس انت تتتتتاي املتحتتتتتدة
 الةستتتالة  صتتتفت متتتا يعتتتدم يفالتتت ي 2017 متتتارس/آذار 10 يف الصتتتاار

 انتهاكتتتتات متتتت  يُة كتتتتب أيف ار كتتتتب ملتتتتا يفرصتتتتني مفصتتتتل ستتتتةا” انتتتتت
 .(80)“اإلنسال حلعوق يفموهجية الو اق يفاس ة

 يفيف، 2017 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 18 مؤرختتتتة شتتتتفوية متتتت كةة يفيف 
 التتتتتتاريت يف امل عتتتتواة اجملدتتتتس ستتتتةجد يف نُتتتتتدن َمت التتتتيت اإلحاقتتتتة ضتتتتوء
 املت دتق“ التديفليني يفاألمت  الستدم صول” امل وول ال ود مقار يف، نفست
 مىل أيفكةانيتا أشتارت، املستدحة الولامتات نرتوب يفموتع اإلنستال حبعوق

 زايرة مىل اإلنستتتتتتتال حعتتتتتتتوق لةصتتتتتتتد   ثتتتتتتتة امتتتتتتتت نتتتتتتتد حكومتهتتتتتتتا أل
 تهاكتتتاتان حتتتديفل يفملوتتتع الةيفستتتي لد تتتديفال فوريتتتة كاستتتتجا ة” ال دتتتد

 التعتتارية مىل أيفكةانيتتا أشتتارت، املتت كةة يفيف .“اإلنستتال حلعتتوق جستتيمة
 لدمفوضتية التا  تة الةصتد   ثتة مت  الصتاارة اإلنسال حعوق حالة م 

 يف الوظتتتتة ال امتعااذتتتتا متتتت  يفأمة تتتتت، (81)اإلنستتتتال حلعتتتتوق الستتتامية
__________ 

 (80) S/2017/372.  
 /www.ohchr.org التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايل: املونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى متاحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (81) 

EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx. 
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 يف اجملدتتس جهتتوا متت  يتجتتلأ   جتتلءا يرتتكل اإلنستتال حعتتوق نعتتااي
 .(82)يفحدها الولامات وبنر موع جمال
 

 3 احلالة 
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية يف احلالة 
 كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة يف اإلنستتتتتال حعتتتتتوق حالتتتتتة اجملدتتتتتس  نتتتتتأ 
 كتتتتتتتتانول 9 يف امل عتتتتتتتتواة، 7830 جدستتتتتتتتتت يف الدميعةاقيتتتتتتتتة الرتتتتتتتت  ية

 مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف، 2016 ايستتتتمرب/األيفل
 مت  معدمتة رستالة اجملدتس مدتى يفُمة َضت .“الدميعةاقية الر  ية كوراي
، املؤنتت األممتال جتديفل منتةار يفمعتب .(83)اجملدتس أمعتاء مت   س ة
 جملدتتتتس التا  تتتة التحعيتتتق جلوتتتة  وصتتتتيات أل ال تتتام األمتتتني  ئتتتب ذكتتتة

، 2014 فربايتة/شت اط يف الصتاار  عةيةذتا يف الواراة، اإلنسال حعوق
 حعتتوق حالتتة لتحستتني املتحتتدة متتماأل جهتتوا  قتت  ممتتااة يف أساستتية
 العتةار ابختاذ  واصدت ال مدية ذ ي أل يفأضاف .(84)ال دد يف اإلنسال
 مجهوريتتتتتتة حكومتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس فيتتتتتتت قدتتتتتتب التتتتت ي (2016) 2321
 متتتتتتتةيفالكةا الةفتتتتتتتاي” يف عتتتتتتتم  حتتتتتتتترتم أل الدميعةاقيتتتتتتتة الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي
 حلعتوق املستامد ال تام األمتني يفأفتاا .(85)أرضها يف لدر ب“ املتاصدة
 أمدتتت متت  يفأمتتةب أساستتي أمتتة املستتاءلة ال، مالحظا تتت يف، اإلنستتال

 اجلم يتتة مل يفنتتال الف دتتي. نظتتةي نيتتد املستتالة ذتت ي اجملدتتس ي عتتي أل يف
، املواستت ة اإلجتتةاءات اختتتاذ مدتتى جمتتداا األمتت  جمدتتس شتتج ت ال امتتة
 الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة يف احلالتتتتتتتة محالتتتتتتتة يف الوظتتتتتتتة موهتتتتتتتا  ستتتتتتت ل

 .(86)الديفلية اجلوائية احملكمة مىل الدميعةاقية
 موتت  مامتتة  صتتوة  عتتدم محتتةاز متتدم مىل اإلشتتارة م تتةت يفيف 

 مدتتى اجملدتتس أمعتتاء متت   ديتتدال شتتدا، 2014 متتام يف التعةيتتة نرتتة
 مجهوريتة يف اإلنستال حعتوق حالتة ملوانرة لدمجدس جدسة معد أ ية

__________ 

 (82) S/2017/334.  
 جمدتس رئتيس مىل موجهتة 2016 ايستمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة (83) 

 اليلاييفمت يففةنستا يفأيفكةانيا يفأيفريفغواي إلس انيا الدائمني املمثدني م  األم 
 يفنيوزيدوتتتتتتتتدا الرتتتتتتتتمالية يفأيةلوتتتتتتتتدا ال ظمتتتتتتتتى لربي انيتتتتتتتتا املتحتتتتتتتتدة يفاملمدكتتتتتتتتة

 املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتدى يفاليتتتتتتتتتتتتاابل األمةيكيتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2016/1034.) نتتتتتةار املت دعتتتتتة املوانرتتتتتة متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد  

  .2 احلالة، جيم - الثام العسم، الثام اجللء انظة، األممال جديفل
 (84) S/PV.7830 ،أيعا انظة .6 الصفحة A/HRC/25/63. 
 (85) S/PV.7830 ،6 الصفحة. 
  .10 الصفحة، نفست املةجع (86) 

 صتتتتدة ذوتتتتاك أل اليتتتتاابل اثتتتتل يفذكتتتتة .(87)الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي
 الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة يف اإلنستتتال حعتتتوق انتهاكتتتات  تتتني يفاضتتتحة

 أيفكةانيتا اثتل يفأمتةب .(88)املو عة يف ا ستعةار مدم يفحالة الدميعةاقية
 يفمنرتتاء التحعيتتق جلوتتة يف وصتتيات  ستتتوتاجات العتتوي  دتتدي  ييتتد متت 

 كتتتوراي مجهوريتتتة يف ستتتول يف اإلنستتتال حلعتتتوق ال ديتتتا املفوضتتتية مكتتتتب
  عيام نيوزيدودا اثدة يفرح ت .(89)موها يفاإل الغ احلالة لةصد سوة ن ل

 حعتوق حبالتة م ت  جديتد ختاص معتةر  ت يتني اإلنستال حعتوق جمدس
 ايفرا يتتتؤاي اجملدتتتس أل املتحتتتدة التتو ايت اثدتتتة يفذكتتتةت .(90)نستتالاإل

 التحعيتتتتق جلوتتتتة  وصتتتتية يف الوظتتتتة موهتتتتا أمتتتتور مجدتتتتة ختتتتالل متتتت ، ذامتتتتا
 احملكمتتتتتة مىل الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة يف احلالتتتتتة  حالتتتتتة
يفيف املعا ل، أمةب اثدو ا حتاا الةيفسي، يفالصتني،  .(91)الديفلية اجلوائية
ال وليفارية(، يفمصة م  مدم متوافعتهم مدتى العتةار  -ال )مجهورية يففوليفي

  عد اجلدسة، يفأشتاريفا مىل أل مستالة حعتوق اإلنستال يف مجهوريتة كتوراي 
 .(92)الر  ية الدميعةاقية    ودرل يف ن اق اختصاص اجملدس

 ايستتمرب/األيفل كتتانول 11 يف امل عتتواة 8130 اجلدستتة يفيف 
 مت   ست ة م  معدمة رسالة مديت ةيفضام  يفكال، اجملدس نام، 2017
 مجهوريتتتة يف اإلنستتتال حعتتتوق حالتتتة يف جمتتتداا ابلوظتتتة، اجملدتتتس أمعتتتاء
 مدتتى األمعتتاء ذتؤ ء متت  متدة يفشتتدا .(93)الدميعةاقيتة الرتت  ية كتوراي
 .(94) وفيتت ذا متت   تتد يف ، يفجيهتتة  تتلال   التحعيتتق جلوتتة  وصتتيات أل

 حتستني مدتى لدميعةاقيتةا الرت  ية كتوراي مجهورية السوغال اثل يفشجنع
 مبتتا، اإلنستتال حعتتوق   ليتتل أجتتل متت  الصتتدة ذات اآلليتتات متتع   ايفنتتت

__________ 

 املتحتتتتتتتدة(  )التتتتتتتو ايت 20 مىل 18 يف 3 الصتتتتتتتفحات، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (87) 
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتتتتتتة 12 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتتتتتتاابل(  10 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة
  )مس انيا(. 25 يفالصفحة )فةنسا(  16 يف 15 يفالصفحتال

  .11 الصفحة، نفست املةجع (88) 
  .14 الصفحة، نفست املةجع (89) 
  .22 الصفحة، نفست املةجع (90) 
  .19 الصفحة، نفست املةجع (91) 
 الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 4 يفالصتتتفحة )الصتتتني(  2 الصتتتفحة، نفستتتت املةجتتتع (92) 

  )مصة(. 16 يفالصفحة ال وليفارية(  فوليفيال )مجهورية 4 يفالصفحة
 جمدتس سرئتي مىل موجهتة 2017 ايستمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة (93) 

 يفالستتتتوغال يفمي اليتتتتا يفأيفكةانيتتتتا أليفريفغتتتتواي التتتتدائمني املمثدتتتتني متتتت  األمتتتت 
 الرتتتمالية يفأيةلوتتتدا ال ظمتتتى لربي انيتتتا املتحتتتدة يفاملمدكتتتة يففةنستتتا يفالستتتويد

 املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم لتتتتتتتتتتتتدى يفاليتتتتتتتتتتتتاابل األمةيكيتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتدة يفالتتتتتتتتتتتتو ايت
(S/2017/1006).  

 (94) S/PV.8130 ،13 يفالصتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتتتو ايت 13 الصتتتتتتتتتتفحة 
  )مي اليا(. 22 يفالصفحة )السويد(  15 يفالصفحة )فةنسا( 

https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/334
https://undocs.org/ar/S/2016/1034
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/A/HRC/25/63
https://undocs.org/ar/S/PV.7830
https://undocs.org/ar/S/2017/1006
https://undocs.org/ar/S/PV.8130
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 استتيائت مت  املتحتدة املمدكتة اثتل يفأمتةب .(95)التحعيق جلوة ذلك يف
 الرتتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة يفامتتتا، التعةيتتتتة  رتتتال مجتتتةاءات اختتتتاذ ل تتتدم

 عتتتتوقح جمتتتتال يف الفامدتتتتة اجلهتتتتات  تتتتدخول الستتتتماح مىل الدميعةاقيتتتتة
  عةيتة مىل اليتاابل اثتل يفأشتار .(96)ال دد مىل موائق يفايفل فورا اإلنسال
 الدميعةاقيتتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتتوراي مجهوريتتتتتة ال فيتتتتتت أفتتتتتتاات التتتتتيت الدجوتتتتتة
 مستتتتالة ا خت تتتتاف أل يفذكتتتتة أجانتتتتب. رمتتتتااي اخت تتتتاف يف شتتتتاركت
 اثتتتتل يفأمتتتتةب .(97)التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتدم هتديتتتتدا يف رتتتتكنل خ تتتت ة
 ذلتتك يف مبتتا، امليثتتاق مب تتااأل  دتتدي التتتلام مىل شتتار تم م تتةت يف، مصتتة

 شتتتتتتتتؤيفهنا يف التتتتتتتتدخل يفمتتتتتتتتدم األمعتتتتتتتاء التتتتتتتتديفل ستتتتتتتيااة يف املستتتتتتتايفاة
 املواستب الديفيل احملفل يركل   اجملدس أل مفااي رأي م ، الداخدية
 املستالة  كت  مل متا، ال دتدال يف اإلنسال حلعوق الداخدية احلالة مل اجلة
 يتؤثة الت ي األمتة، ال ةنتي الت هت  أيف اجلماميتة اإلاباة اممال مت دعة
 أل كازاخستتتال اثتتل يفرأى .(98)التتديفليني يفاألمتت  الستتدم مدتتى م اشتتةة
 حعتتتتوق نعتتتتااي ملوانرتتتتة أنستتتتب موتتتتتدى ذتتتتو اإلنستتتتال حعتتتتوق جمدتتتتس

 اإلنستتال حعتتوق مىل الوظتتة  تتب منتتت يفنتتال حمتتداة.  دتتدال يف اإلنستتال
، التتديفيل لدعتانول املع ولتة امل تتااأل متع ارتيا، يفموضتتومية حمايتدة  صتورة
 الرتتتتامل يفاحلتتتتوار يفالوستتتتاقة الد دوماستتتتية ختتتتالل متتتت  ممماهلتتتتا يفيو غتتتتي
 الرتديد ندعتت ممةا ت جانب مىل، مثيو يا اثل يفنال .(99)العدرات يف واء
 منتت، الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهوريتة يف اإلنستال حعوق حالة مزاء

 ستتتتدمي حتتتتل اإل تتتتا يفقانتتتتتت يفنتتتتتت كتتتتل يكتتتتةس أل لدمجدتتتتس يو غتتتتي
 .(100)يفاملفايفضات ابحلوار الكورية اجلليةة ش ت يف لدحالة يفا دوماسي

 
 4 احلالة 
 ميامنار يف احلالة 
 نتتتتتدنم، 8060 اجلدستتتتتة يف، 2017 تمربستتتتت /أيدتتتتتول 28 يف 

  صتتامد   تتد ميامنتتار يف األزمتتة  رتتال اجملدتتس مىل محاقتتة ال تتام األمتتني
 يفشتتتدا، 2017 أغستتت س/آب يف الرتتتمالية راختتتني يف يتتتة يف العتتتتال
 انتهاكتتتتات متتتتة ك ي مستتتتاءلة لعتتتتمال يفاضتتتتحة حاجتتتتة ذوتتتتاك أل مدتتتتى

 .(101)املستتتع ل يف ا نتهاكتتات يفموتع، ال وتتف يفكت ح، اإلنستتال حعتوق
__________ 

  .17 الصفحة، نفست املةجع (95) 
  .18 الصفحة، نفست املةجع (96) 
  .24 الصفحة، نفست املةجع (97) 
  .4 الصفحة، نفست املةجع (98) 
  .23 يف 22 الصفحتال، نفست املةجع (99) 
  .6 يف 5 الصفحتال، نفست املةجع (100)
(101) S/PV.8060 ،5 يف 4 الصفحتال.  

 متتتع الت تتتايفل مدتتتى ميامنتتار حكومتتتة اجملدتتتس أمعتتاء متتت  ال ديتتتد يفحتتثن 
 الوصتتتتتول ممكانيتتتتتة يفماتحتتتتتة احلعتتتتتائق لتعصتتتتتي املستتتتتتعدة الديفليتتتتتة ال  ثتتتتتة

 يف ال  ثتتتتتتة ذتتتتتت ي اإلنستتتتتتال حعتتتتتتوق جمدتتتتتتس أنرتتتتتتا يفنتتتتتتد، هلتتتتتتا الكامتتتتتتل
 حعتتتتتوق يفانتهاكتتتتتات عتتتتتايفزات يف لدتحعيتتتتتق 2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 3

 مي اليا اثل يفأشار .(102)راخني يف ية يف يفخاصة، ميامنار يف اإلنسال
 لامتم اخلتاص املعتةر متع ابلت تايفل، احلعتائق  عصتي ل  ثتة ميك  أنت مىل

 التيت اجلهوا  كمل أل، ميامنار يف اإلنسال حعوق حبالة امل   املتحدة
 يف يست  يفنليتت مستتفيض  ركل احلالة  عييم خالل م  احلكومة    هلا

  .(103)املصاحلة
 ايستتتتمرب/األيفل كتتتانول 12 يف امل عتتتوا 8133 اجلدستتتة يفيف 
 أي اختتتتاذ ل تتتدم أستتتفها متتت  املتحتتتدة التتتو ايت اثدتتتة أمة تتتت، 2017
 مل يفنالتت، الفظتائع ار كتاب م  املسؤيفلني حملاس ة مدموسة مجةاءات
 املتحتدة لامتم التا  تة احلعتائق  عصتي ل  ثتة الكامل ابلوصول السماح
 األ يتتة حاستتم أمتتة الوانتتع أرت مدتتى يفاألالتتة امل دومتتات مجتتع هبتتدف

 مل فةنستتتتتتا اثتتتتتتل يفنتتتتتتال .(104)لازمتتتتتتة حتتتتتتل مىل صتتتتتتليفلدتو  لدمستتتتتتاءلة
 مثتتتتتل ال وائتتتتتف   تتتتتض عةيتتتتتد مىل يهتتتتتدف الكةاذيتتتتتة مدتتتتتى التحتتتتتةيض
 اجل ريتتتتتتة األستتتتتت اب   ليتتتتتتل يف يفا ستتتتتتتمةار منستتتتتتانيتها متتتتتت  الةيفذيوغيتتتتتتا
 يف لدتحعيتتتتتتتق جتتتتتتتااة  تتتتتتتدا   اختتتتتتتتاذ ضتتتتتتتةيفرة مدتتتتتتتى يفشتتتتتتتدا لد وتتتتتتتف.

 فتتالتاإل حلالتتة حتتد يفضتتع أجتتل متت ، مة ك يهتتا يفمعاضتتاة ا نتهاكتتات
 37 املتااة مبوجتب املرتارك،  توغالايأ اثل يفأشار .(105)ال عاب م 
  عصتتي   ثتتة اوتتع  تتلال   ميامنتتار أل مىل، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت 

 يععتي  وتاء انرتاحتا ال  ثتة قةحتت أل   تد حم، الوصول م  احلعائق
 م هتم لد متل امل ويتة احلكوميتة الكيا ت م  احملايفري  م  فةيق  نراء
 مىل املاستتتتتة ابحلاجتتتتتة مثيو يتتتتتا اثتتتتتل يفامتتتتترتف .(106)شتتتتتفاف فتتتتتو مدتتتتتى

 يف جوستتتتي موتتتتف جتتتتةائم ابر كتتتتاب املت دعتتتتة ا امتتتتاءات يف التحعيتتتتق
 ال تتتام لامتتتني اخلاصتتتة لدممثدتتتة املعتتتةرة ابلتتتلايرة يفرحتتتب، راختتتني يف يتتتة
 .(107)الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف امل وية

__________ 

 )الستتويد(  13)املمدكتتة املتحتتدة(  يفالصتتفحة  6املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (102)
 22)كازاخستتتال(  يفالصتتفحة  17يف  16)فةنستتا(  يفالصتتفحة  15يفالصتتفحة 

 . 34/22)أيفريفغواي(  انظة أيعا نةار جمدس حعوق اإلنسال 
(103) S/PV.8060 ،21 الصفحة.  
(104) S/PV.8133 ،11 يف 10 الصفحتال.  
  .18 الصفحة، نفست املةجع (105)
  .30 الصفحة، نفست املةجع (106)
  .16 الصفحة، نفست املةجع (107)

https://undocs.org/ar/S/PV.8060
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/34/22
https://undocs.org/ar/S/PV.8060
https://undocs.org/ar/S/PV.8133
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 قرارات جملس األمن املتعلقة بتسوية املنااعات ابلوسائل السلمية - اثلثا
  33 املااة 
 تب مدتتى أقتةاف أي نتتلاع مت  شتتال استتتمةاري أل  - 1 

دم يفاألمتتت  التتتديفيل لدد تتتة أل يدتمستتتوا حدتتتت اباأل ي تتتةت حفتتتظ الستتت
 تتتتدء   ةيتتتتق املفايفضتتتتة يفالتحعيتتتتق يفالوستتتتاقة يفالتوفيتتتتق يفالتحكتتتتيم  ذي

يفالتسوية الععائية، أيف أل يدجؤيفا مىل الوكتا ت يفالتوظيمتات اإلنديميتة 
 أيف غ ذا م  الوسائل السدمية اليت يعع مديها اختيارذا.

ىل أل يسويفا ما يفيدمو جمدس األم  أقةاف الولاع م - 2 
  يوهم م  الولاع  تدك ال ةق مذا رأى ضةيفرة ذلك.

 
  36 املااة 
جملدتتتس األمتتت  يف أيتتتة مةحدتتتة متتت  مةاحتتتل نتتتلاع متتت   - 1 

أيف مونتتف شتت يت  تتت أل يوصتتي مبتتا يتتةاي  33الوتتوع املرتتار مليتتت يف املتتااة 
  مالئما م  اإلجةاءات يفقةق التسوية.

ي املتوتتتازمول مدتتتى جمدتتتس األمتتت  أل يةامتتتي متتتا اختتتت  - 2 
  م  مجةاءات سا عة حلل الولاع العائم  يوهم.

مدتتى جمدتتس األمتت  يفذتتو يعتتدم  وصتتيا ت يففعتتا هلتت ي  - 3 
املااة أل يةامي أيعتا أل املوازمتات العانونيتة  تب مدتى أقتةاف الوتلاع 

أل ي ةضتتتتتوذا مدتتتتتى حمكمتتتتتة ال تتتتتدل الديفليتتتتتة يففعتتتتتا  - صتتتتتفة مامتتتتتة  -
  .ألحكام الوظام األساسي هل ي احملكمة

 
  37 املااة 
مذا أخفعتتت التتديفل التتيت يعتتوم  يوهتتا نتتلاع متت  الوتتوع  - 1 

يوة يف  دك املااة يفجتب يف حدت ابلوسائل امل  33املرار مليت يف املااة 
  مديها أل   ةضت مدى جمدس األم .

مذا رأى جمدتتتس األمتتت  أل استتتتمةار ذتتت ا الوتتتلاع متتت   - 2 
 نتتةر التتديفيل شتتانت يف الوانتتع، أل ي تتةت لدد تتة حفتتظ الستتدم يفاألمتت 

أيف يوصي مبا يةاي مالئمتا مت   36 لدمااة يففعا   مل يعوم كال مذا ما
 شةيفط حل الولاع.

 
 38 املااة 
 أل - ذلتتك املتوتتازمني مجيتتع مليتتت قدتتب مذا - األمتت  جملدتتس 

  تتتديفل يفذلتتتك، ستتتدميا حتتتال الوتتتلاع حتتتل  عصتتتد  وصتتتيا ت ملتتتيهم يعتتتدم
 .37مىل  33 م  املواا احكام مخالل

 مالحظة 
 مدتى صتةاحةً  املتحتدة األمتم ميثتاق م  (1) 33 املااة  و  
 ابلوستتتتائل نلاماهتتتتتا  ستتتتوية يف ا  امتتتتت لاقتتتتةاف يو غتتتتي التتتت ي اإلقتتتتار

 األمتتتت  جمدتتتتس يتتتتدمو، امليثتتتتاق متتتت  (2) 33 لدمتتتتااة يفيففعتتتتاً  الستتتتدمية.
 املوصتوص الستدمية ابلوستائل  يوهتا فيمتا الولامات  سوية مىل األقةاف
 ابإلجتتتتةاءات يوصتتتتي أل لدمجدتتتتس يف تتتتوز (.1) 33 املتتتتااة يف مديهتتتتا

 يفيففعتتتا (.1) 36 املتتتااة مبوجتتتب املوازمتتتات لتستتتوية املالئمتتتة ال تتتةق أيف
 اختتتتت ي متتتتا يةامتتتتي أل لدمجدتتتتس يو غتتتتي، امليثتتتتاق متتتت  (2) 36 لدمتتتتااة

 يف تتتتتو   يتتتتتوهم. العتتتتتائم الوتتتتتلاع حلتتتتتل ستتتتتا عة مجتتتتتةاءات متتتتت  املتوتتتتتازمول
   تتتتةت أل األقتتتتةاف مدتتتتى  تتتتب أنتتتتت مدتتتتى كتتتت لك (3) 36 املتتتتااة

 الديفليتتتة. ال تتتدل حمكمتتتة مدتتتى - مامتتتة  صتتتفة - العانونيتتتة املوازمتتتات
 مذا متتا، اإلحالتتة معتتب، اجملدتتس يعتتةر أل مدتتى (2) 37 املتتااة يف تتو 
 يتتةاي مبتتا يوصتتي أل أيف 36 املتتااة مبوجتتب مجتتةاءً  يتدتت  أل يو غتتي كتتال

 يعتتتدم أل دتتتسلدمج 38 املتتتااة يفعيتتتل الوتتلاع. حلتتتل شتتتةيفط متتت  مالئمتتاً 
 لدولاع. سدمية  سوية مىل التوصل هبدف األقةاف مىل  وصيات
 يف الصتتتاارة األمتتت  جمدتتتس نتتتةارات يف الثالتتتث العستتتم يفيوظتتتة 

 يف لدموازمات السدمية ابلتسوية يتصل فيما 2017 يف 2016 مامي
تتت ت التتتيت العتتتةارات  ؤختتت  يفمل امليثتتتاق. متتت  الستتتااس صتتتلالف مقتتتار  اختا

 ذتت ا ألغتتةات ا مت تتار يف امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب صتتةاحةً 
 هبتتتا  وتتتايفل التتيت ال تتتةق جتتيم مىل ألتتتف الفةميتتتة األنستتام يف  تتتني العستتم.
 املستتتتتتتائل ستتتتتتتياق يف الستتتتتتتدمية ابلوستتتتتتتائل املوازمتتتتتتتات  ستتتتتتتوية اجملدتتتتتتتس

، اإلنديميتتتتتة يفاحلتتتتتا ت م يوتتتتتة   دتتتتتدال صتتتتتةاخلا يفاحلتتتتتا ت، املواضتتتتتي ية
 التتتتتتوايل. مدتتتتتى، ال تتتتتام األمتتتتتني فيهتتتتتا يرتتتتتارك التتتتتيت املوازمتتتتتات يف ستتتتتوية
 متتتتتتع، اإلنديميتتتتتتة يفالوكتتتتتتا ت الرت ي تتتتتتات اال الفةمتتتتتتي العستتتتتتم يفيتوتتتتتتايفل
 املوظمتتات نيتتام  تتدمم التتيت اجملدتتس نتتةارات  وتتايفل يتتتم أنتتت مىل اإلشتتارة
 الثام . اجللء يف لدولامات السدمية ابلتسوية اإلنديمية

 
  قرارات جملس األمن بشأن املسائل املواضيعية - ألف

 األمتت  جمدتتس لعتتةارات مامتتاً  مةضتتاً  الفةمتتي العستتم ذتت ا يعتتدنم 
تتتتتت ت التتتتتتيت  الستتتتتتدمية ابلتستتتتتتوية  ت دتتتتتتق مواضتتتتتتي ية مستتتتتتائل  رتتتتتتال اختا

 اجملدتتس نتتةارات ستتد ت، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة فدتتالل لدموازمتتات.
 أست اهبا يفم اجلة الولامات يفموع السالم مدى ظاحلفا أ ية مدى العوء
 الولامتات. مةاحتل مجيتع يف السياسية الواهج أيفلوية م  فعال، اجل رية
 مدتتتى اجملدتتتس شتتتدا، التتديفيل لدمجتمتتتع املتاحتتتة ابألايفات يت دتتتق يففيمتتا
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 الوستتتاقة يفايفر احلميتتتدة يفاملستتتامي الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم حفتتتظ أ يتتتة
 احلاجتة مدتى ابنتظتام أيعتا اجملدتس أكتديف  ال تام. األمتني  تت يعوم ال ي
 يفاملصتتاحلة السياستتي ا نتعتتال يفممديتتات الرتتامل لدستتالم ا فانتتات مىل

 يفيتةا اإلنديميتة. يفايفل اإلنديميتة املوظمتات متع الوثيتق يفالت ايفل الوقوية
 املواضيع. هب ي املت دعة اجملدس لعةارات  فصيال أكثة يفصف أا ي

 
احلفوووووووواظ علووووووووى السووووووووالم وإ وووووووواد احللووووووووول السياسووووووووية  

 للنزاعات 
احلفتتتتتتتتتتتتتتاظ مدتتتتتتتتتتتتتتى ”ستتتتتتتتتتتتتتدم اجملدتتتتتتتتتتتتتتس يف نةارا تتتتتتتتتتتتتتت مبفهتتتتتتتتتتتتتتوم  
ابمت تتتاري مستتتؤيفلية مرتتترتكة  تتتني احلكومتتتات يفاجلهتتتات الوقويتتتة “ الستتتالم

ت صتتتاح ة املصتتتدحة،  رتتتمل األنرتتت ة اهلاافتتتة مىل موتتتع نرتتتوب الوتتتتلاما
يف صتتت يدذا يفاستتتتمةارذا يفعتتتداذا، يفم اجلتتتة أستتت اهبا اجل ريتتتة، يفمستتتامدة 
أقةاف الوتلاع مدى مهناء األممال ال دائية، يفال مل مدى حتعيتق املصتاحلة 

. (108)الوقويتتتة، يفاملعتتتي نتتتدماً صتتتوب الت تتتايف يفممتتتااة اإلممتتتار يفالتوميتتتة
يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، شتتتدا اجملدتتس مدتتتى أل احلفتتاظ مدتتتى الستتالم ذتتتو 

مة يفمسؤيفلية مررتكة  ب أل  ع دع هبتا احلكومتة يفمجيتع أصتحاب مه
املصتتتتدحة التتتتوقويني اآلختتتتةي ، يفيو غتتتتي أل يوستتتتاب متتتت  ختتتتالل الةكتتتتائل 

 . (109)الثالل ملراركة األمم املتحدة يف مجيع مةاحل الولاع
 أل يو غتتتتتي السياستتتتتة كفتتتتتة  تتتتتةجيح أل مدتتتتتى اجملدتتتتتس يفشتتتتتدا 

 حتتتل يف املتحتتتدة األمتتتم  ت  تتتت التتت ي لدتتتوهج املميتتتلة الستتتمة ذتتتو يكتتتول
، الوتتتار مقتتتالق يفنتتتف يفرصتتتد، الوستتتاقة أثوتتتاء ذلتتتك يف مبتتتا، الولامتتتات
 مىل ابحلاجتتة اجملدتس يفستدم .(110)الستالم ا فانتات  وفيت  يف يفاملستامدة

   تتةنت أل ميكتت  حالتتة أي  وتتايفل موتتد ا ستتتجا ة أيفجتتت كامتتل  عيتتيم
 األمتتتم   ثتتتات نرتتتة متتتدم يفضتتتةيفرة، لدد تتتة التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم
 مواكتتب كتت جةاء م  الستتالم  وتتاء جهتتوا يف تت ل الستتالم حلفتتظ املتحتتدة

 اجل ريتتتة األستتت اب، مواصتتتة متتتدة ضتتتم ،   تتتاس سياستتتية  ستتترتا يجية
 اجملدتتس ستتدم، ذلتتك مىل يفابإلضتتافة .(111)وهتتام ك تتديل يفلتتيس، لدوتتلاع
 نرتتتوب موتتع مىل هتتتدف جوذةذتتا يف سياستتتية ممديتتة الستتالم  وتتاء ال

  ركيدة يرمل يفانت، عداذا أيف استمةارذا أيف  ص يدذا أيف الوتلامات
__________ 

 الدي اجتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتت  مرتتتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2282 العتتتتتتتتتتةار (108)
  الثالثة. الفعةة، S/PRST/2017/27 يف

 الدي اجتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتتتتتتتتت  الثاموتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2282 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (109)
  الثالثة. الفعةة، S/PRST/2017/27 يف

(110) S/PRST/2017/27 1، الفعةة (2017) 2378، الفعةة السا  ة  يفالعةار . 
(111) S/PRST/2017/27 ،مرةة. الثانية الفعةة  

 حبعتتتتتوق يفامل ويتتتتتة يفالتومويتتتتتة السياستتتتتية يفاآلليتتتتتات التتتتتربامج متتتتت  يفاستتتتت ة
 يفالت تايفل العتويني يفا  ستاق وستيقالت ا ية اجملدس يفأنة .(112)اإلنسال
 املوظتتور يفضتتع يف املستتامدة موهتتا ألغتتةات الستتالم  وتتاء جلوتتة متتع املتتتني

 يف يتجستتتتتتد التتتتتت ي الستتتتتتالم مدتتتتتتى لدحفتتتتتتاظ التتتتتتالزم األجتتتتتتل ال ويتتتتتتل
 السياستية يفال  ثتات الستالم حفتظ ممديات  تركيل املت دعة الو ايت
 .(113) در يا يفخفعها يفاست ةاضها اخلاصة

رتة نيتتتد ا ستتتتت ةات، أكتتتد اجملدتتتس أل ا  تتتاع هنتتتتج يفختتتالل الفتتت 
شتتتتامل مزاء ال دالتتتتة ا نتعاليتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك   ليتتتتل الت تتتتايف يفاملصتتتتاحلة، 
يفمصالح ن اع األم  يفيفضع  ةامج ف الة لدتسةيح يفنلع الستالح يفممتااة 

يفامترتف  .(114)اإلامال، يؤاي ايفرا حامسا يف  وقيد السالم يفا ستتعةار
رتت ة املت دعتتة ابأللغتتام متت  مستتهام م تتايب يف جهتتوا اجملدتتس أيعتتا مبتتا لان

حتعيتتق ا ستتتعةار يف وقيتتد الستتالم، يفشتتجع مدتتى مارال ذتت ا اإلستتهام يف 
 .(115)ا فانات يفنف مقالق الوار يفا فانات السالم ذات الصدة

 
 والوساطة احلميدة املساعي 
  رتتتتال اختتتتت ذا التتتتيت العتتتةارات متتتت  ال ديتتتتد يف، اجملدتتتتس ستتتدم 

 متت  ال تتام األمتتني ي تت هلا التتيت احلميتتدة لدمستتامي مبتتا،  يةاملواضتتي ال وتتوا
 الوستتتتاقة استتتتتددام مواصتتتتدة مدتتتتى ال تتتتام األمتتتتني يفشتتتتجع، مهتتتتم ايفر

 املتحدة األمم  ني الوثيق ابلت ايفل سدمياً  الولامات فض يف لدمسامدة
 يفأكتتتتد .(116)الصتتتتدا ذلتتتتك يف اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة يفاملوظمتتتتات

 ال تام لامتني اخلاصتة املمثدتة  تت  ع دع  يال اهلام الديفر مدى اجملدس
 مجدتتة يف الع ةيتتة زايراهتتتا أ يتتة يفمدتتى، املستتدح يفالوتتلاع ابألقفتتال امل ويتتة
 يف امل ويتتتتتة يفاألقتتتتتةاف احلكومتتتتتات متتتتتع ابحلتتتتتوار الوهتتتتتوت موهتتتتتا أمتتتتتور

 م اارات  وفي  مدى اخلاصة املمثدة اجملدس يفشجع املسدحة. الولامات
 الو يتتتة  رتتال املمارستتات أفعتتتل يتتععم أجتتل متتت  املستتتفااة التتدريفس
 ال مديتتتتة التوجيهتتتتات ذلتتتك يف مبتتتتا، املستتتتدح يفالوتتتلاع ابألقفتتتتال املت دعتتتة
 .(117)السالم ممديات يف ال فل حبماية املت دعة املسائل مامال  رال

ك، أكتتتتد اجملدتتتتس متتتت  جديتتتتد يفاجتتتتب مجيتتتتع يفابإلضتتتتافة مىل ذلتتتت 
الديفل يف  سوية موازماهتا الديفلية ابلوستائل الستدمية   تةق موهتا التفتايفت 

__________ 

(112) S/PRST/2016/12 ،الثانية. الفعةة  
(113) S/PRST/2017/27 ،يفال رةيفل. الثالثة الفعةة  
  .12 الفعةة، (2016) 2282 العةار (114)
  .9 الفعةة، (2017) 2365 العةار (115)
 . 4، الفعةة (2017) 2378  يفالعةار 10، الفعةة (2016) 2320العةار  (116)
(117) S/PRST/2017/21 ،يفالثالثول. يفالثاموة يفالثالثول السا  ة الفعةاتل  
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يفالتحعيتتتتتتق يفاملستتتتتتامي احلميتتتتتتدة يفالوستتتتتتاقة يفالتوفيتتتتتتق يفالتحكتتتتتتيم يفالتستتتتتتوية 
يفشتدا اجملدتس أيعتا  الععائية أيف غ ذا م  الوسائل السدمية التيت ختتارذتا.

يظتتتتل مستتتتؤيفلية مووقتتتتة يف املعتتتتام األيفل مدتتتتى أل موتتتتع نرتتتتوب الوتتتتتلامات 
ابلتتديفل، يفمدتتى أل اإلجتتةاءات التتيت  تدتت ذا األمتتم املتحتتدة يف مقتتار موتتع 
نرتتتتوب الوتتتتتلامات يو غتتتتي أل  كتتتتول مجتتتتةاءات ااممتتتتة يفمكمدتتتتة لتتتتاايفار 

 .(118)املوكولة لدحكومات الوقوية يف جمال موع نروب الولامات
 

 للجميع الشاملة السياسية العمليات 
 نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل اجملدتتتتتس اختتتتتت ذا التتتتتيت العتتتتتةارات أشتتتتتارت 

 املوازمتتتتتتتات  ستتتتتتتوية يف الوقويتتتتتتتة يفاملدكيتتتتتتتة الرتتتتتتتمولية مىل ا ستتتتتتتت ةات
 الستالم. ا فانتات استتدامة يف مهما مامال  وصفها السدمية ابلوسائل
 مجيتتع مدتتى املتتةأة مرتتاركة زاياة مىل اجملدتتس امتتا، التحديتتد يفجتتت يفمدتتى

 ا فانتتتتتات  وفيتتتتت  يفيف، يفحدهتتتتتا تالولامتتتتتا نرتتتتتوب موتتتتتع يف املستتتتتتوايت
 يفايفل اإلنديميتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتات املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم  يستتتتتتتةذا التتتتتتتيت الستتتتتتتالم
 املتتتتةأة  تتتتت  عتتتتوم أل ميكتتتت  التتتت ي اهلتتتتام التتتتديفر مدتتتتى يفشتتتتدا، اإلنديميتتتتة
 .(119)املستدحة الولامتات أقتةاف مدى التاث  اارسة يف املدم يفاجملتمع
 ل وتتتتتاء جلوستتتتتانيةا األ  تتتتتاا   ليتتتتتل مدتتتتتى ال تتتتتام األمتتتتتني اجملدتتتتتس يفشتتتتتجع
، الستتتالم  وتتتاء يف لدمتتتةأة الف ديتتتة املرتتتاركة   ليتتتل موهتتتا  ستتت ل، الستتتالم
 يفاإل تتتتتتتالغ يف ت  هتتتتتتتا اإلجنتتتتتتتازات يفرصتتتتتتتد، الوستتتتتتتائية املوظمتتتتتتتات يفامتتتتتتتم
 مجيتتتتتع يف املتتتتتةأة مرتتتتاركة زاياة مىل احلاجتتتتتة اجملدتتتتس يفأ تتتتتةز .(120)موهتتتتا
 ضتتتم  ذلتتتك يف مبتتتا، الوتتتلاع   تتتد متتتا مستتتائل يف ستتتوية الوستتتاقة مةاحتتتل

 .(121)السياسية الرؤيفل إلاارة التا  ة الوساقة امم حدةيف 
 الةاميتة لدم تاارات اإلنديمتي التدمم  عتدمي مدى اجملدس يفحث 

 يفشتدا، الوقويني املصدحة أصحاب  ني فيما الرامل احلوار   ليل مىل
 يفاحلتتتةة الكامدتتتة املرتتتاركة لتمكتتتني السياستتتي الفعتتتاء فتتتتح أ يتتتة مدتتتى

 يف اإلمتتتتتالم يفيفستتتتتائط املتتتتتدم يفاجملتمتتتتتع الستتتتتدمية السياستتتتتية لاحتتتتتلاب
 يفستدمية شتامدة انتدتاابت مجتةاء موها  س ل يفذلك، يةالسياس ال مدية
 سياستتتتتات يفضتتتتتع أ يتتتتتة مدتتتتتى اجملدتتتتتس يفشتتتتتدا .(122)مصتتتتتدانية يفذات

__________ 

  .3 يف 2 الفعةاتل، (2017) 2378 العةار (118)
(119) S/PRST/2016/9  الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات الثالثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفاخلامستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يفالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ة ،

، الفعتتتتتتتتتتةة S/PRST/2016/8، الفعتتتتتتتتتتةة التاستتتتتتتتتت ة  يف S/PRST/2016/12 يف
 الةا  ة مرةة.

  .22 الفعةة، (2016) 2282 العةار (120)
(121) S/PRST/2016/9 ،م  امل دومات م  ملليد يفالسا  ة. اخلامسة الفعةاتل 

  .33 العسم - األيفل اجللء انظة، يفاألم  يفالسالم ابملةأة املت دعة التدا  
(122) S/PRST/2016/2 ،التاس ة. الفعةة  

 يف م تتتتايب  رتتتتكل  ستتتتهم لدرتتتت اب خصيصتتتتا مصتتتتممة هُنتتتتج يفامتمتتتتاا
 ا جتماميتتتتتتتتة التوميتتتتتتتتة حتعيتتتتتتتتق ذلتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتا، الستتتتتتتتالم  وتتتتتتتتاء جهتتتتتتتتوا

، احملديتتتتة اااتا نتصتتتت  وميتتتة مىل الةاميتتتتة املرتتتاريع يفامتتتتم، يفا نتصتتتااية
 مدتتتى يف رتتتجي هم  ت دتتتيمهم يفالوهتتتوت، لدرتتت اب ال متتتل فتتتةص يف تتتوف 
 .(123)ال واءة السياسية يفاملراركة احلةة األممال م اشةة

 
التوصووووويات الصوووووادرة عووووون جملوووووس األمووووون بشوووووأن  - ابء

 حاالت إقليمية أو متعلقة ببلدان بعينها
 ( مت  امليثتاق مدتى أل يتدمو جمدتس األمت 2) 33 و  املتااة  

أقةاف الولاع مىل أل يسويفا ما  يوهم مت  الوتلاع ابل تةق املوصتوص مديهتا 
يفابإلضتتتافة مىل ذلتتتك،  تتتو   ( مذا رأى ضتتتةيفرة ذلتتتك.1) 33يف املتتتااة 

( م  امليثاق مدتى أل لدمجدتس أل يوصتي مبتا يتةاي مالئمتاً 1) 36املااة 
( كتت لك مدتتى أل 2) 37يف تو  املتتااة  مت  اإلجتتةاءات يفقتتةق التستتوية.

ذا رأى أل استتتتمةار ذتتت ا الوتتتلاع متتت  شتتتانت يف الوانتتتع أل ي تتتةت اجملدتتتس م
لدد تتة استتتدامة الستتالم يفاألمتت  التتديفليني، نتتةر متتا مذا كتتال يعتتوم   متتل 

 أيف يوصتتتتي مبتتتتا يتتتتةاي مالئمتتتتاً متتتت  شتتتتةيفط حتتتتل الوتتتتلاع. 36يففعتتتتاً لدمتتتتااة 
مذا قدب مليت مجيع املتوازمني  -مدى أل جملدس األم   38يف و  املااة 

ملتيهم  وصتيا ت  عصتد حتل الوتلاع حتالً ستدمياً، يفذلتك  أل يعتدم -ذلك 
  .37مىل  33 ديفل مخالل احكام املواا م  

 اارستتتتات متتتت  مامتتتتا مةضتتتتا الفةمتتتتي العستتتتم ذتتتت ا يفيتعتتتتم  
   دتد املت دعتة احلتا ت يف لدموازمات السدمية ابلتسوية املت دعة اجملدس
 خدت  اليت امل عدة احلا ت مع الت امل يفمود   اهتا. مو عة أيف م ني
 استتتتتددم، التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتد يفجتتتتوا مىل اجملدتتتتس فيهتتتتا

 ابلتتتوازي امليثتتاق متت  الستتا ع لالفصتت مبوجتتب املتاحتتة األايفات اجملدتتس
 الستالم ممتااة أجتل مت  موتت السااس الفصل مبوجب املتاحة  دك مع
 لتستتتتتتتوية أستتتتتتاليب ا  تتتتتتاع أيف مجتتتتتتتةاءات ابختتتتتتتاذ يفالتوصتتتتتتية نصتتتتتتا ت مىل

 صتتتةاحةً  املتدتتت ة العتتتةارات  وتتتايفل يفيتتتتم الستتتدمية. ابلوستتتائل املوازمتتتات
 ال اشة.يف  السا ع اجللأي  يف امليثاق م  السا ع الفصل مبوجب

 ك تتتت ة جممومتتتة اجملدتتتس نتتتدم، 2017 يف 2016 متتتامي يفيف 
 ستتتتياق يف يفم ظمهتتتتا، لدموازمتتتتات الستتتتدمية لدتستتتتوية التوصتتتتيات متتتت 

 األممتال يفنتف )أ( مىل األقةاف اجملدس يفاما الديفل. ااخل الولامات
 ممديتتتات  وفيتتت  )ب( الوتتتار  مقتتتالق يفنتتتف ا فانتتتات يف وفيتتت  ال دائيتتتة
   فانتتتات الكامتتتل التوفيتتت  )ل( جميتتتع لد الرتتتامدة الوقويتتتة املصتتتاحلة

__________ 

(123) S/PRST/2016/12 ،2282 العتتتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتتتا انظتتتتتتتتتتة ال اشتتتتتتتتتتةة. الفعتتتتتتتتتتةة 
  .23 الفعةة، (2016)
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 ا نتعتتتتال كفالتتتتة أجتتتتل متتتت  حتتتتوار يف التتتتدخول )ا( العائمتتتتة  الستتتتالم
 التتدخول )ه( يفاملؤسستتية  السياستتية األزمتتات يفحتتل لدستتد ة الستتدمي

 قويل. أمد مو  العائمة الولامات حل أجل م  حوار يف
 

 النار إطالق ووقف العدائية األعمال وقف 
 يفجوتتوب ميامنتتار يف خ تت ة يفمنستتانية ةأمويتت ظتتةيفف  ستتواُ  مذ 
 األقتتتةاف اجملدتتس حتتث، يفالتتيم  الستتتورية ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة الستتواال
 يفنتف  رتال حتوار يف يفالتدخول ال دائية األممال يفنف مدى املتحار ة

  الوار. إلقالق اائم
  يتتتتا  اجملدتتتتس أصتتتتدر، 2017 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  6 يفيف 

 حكومتتة فيتتت امتتا، “ميامنتتار يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف رائستتيا
 متتةة مفتتةط  رتتكل ال ستتكةية العتتوة استتتددام متتدم كفالتتة مىل ميامنتتار
 ستتتتتيااة يفمممتتتتتال مهامهتتتتتا اارستتتتتة مىل املدنيتتتتتة اإلاارة يفمتتتتتواة، أختتتتتةى
  تتتني يفالتتتوائم الستتتالم  ستتتت ااة الالزمتتتة التتتتدا   مجيتتتع يفاختتتتاذ، العتتتانول

 يفامتتتتا .(124)الرتتتتامدة املصتتتتاحلة يفممديتتتتة احلتتتتوار موهتتتتا  ستتتت ل ال وائتتتتف
 ختالل مت  لازمتة اجل ريتة األست اب م اجلتة مىل أيعا احلكومة اجملدس
  توفيت  احلكومتة ابلتتلام رحتبيف ، اإلنستال حعتوق يفمحايتة يف  ليتل احرتام

 .(125)راخني لو ية ا سترارية الدجوة  وصيات
، “األيفستتتتتتط الرتتتتتتةق يف احلالتتتتتتة” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يفيف 

 يف اجملدتس أيتد، الستورية ال ة يتة هوريتةاجلم يف الدائة ابلولاع يت دق فيما
 املتحتدة التو ايت مت  الصتاار املرترتك ال يال (2016) 2268 نةاري

  رتال، ستوراي لتدمم الديفيل الفةيق رئيسي  وصفهما، الةيفسي يفا حتاا
 لدعتتتتتتةار يفالفتتتتتتوري الكامتتتتتتل ابلتوفيتتتتتت  يفقالتتتتتتب، العتتتتتتتال أممتتتتتتال يفنتتتتتتف
  عيتتااة السياستتي ا نتعتتال جتتةايل  يستت  أجتتل متت  (2015) 2254
،  الوتلاع مهنتاء أجتل مت  زمامهتا الستوريول ميتدتك ممديتة ظتل يفيف سورية
 كتانول 31 يفيف .(126)ابلتلاماهتتا  فتي ال األقتةاف مجيع قالب كما
 ال ي اجلديد الوار مقالق يفنف ا فاق معب، 2016 ايسمرب/لاأليف 

 العتتتتتتةار اجملدتتتتتتس اختتتتتتت ، الستتتتتتا ق اليتتتتتتوم يف املتحار تتتتتتة األقتتتتتتةاف أ ةمتتتتتتتت
  تتت هلا التتتيت لدجهتتتوا  ييتتدي متتت  فيتتتت أمتتتةب التت ي، (2016) 2336
 ال ة ية اجلمهورية يف لد وف حد يفضع أجل م  يف ةكيا الةيفسي ا حتاا
 معتدي املعتةر ا جتمتاع مىل   د تت يفمت ، سياستية ممديتة يف دء السورية

__________ 

(124) S/PRST/2017/22 ،يفالسا  ة. السااسة الفعةاتل  
  مرةة. يفالسااسة مرةة اخلامسة الفعةاتل، نفست املةجع (125)
، امل دومتات مت  يفملليتد .3 يف 2 يف 1 الفعةات، (2016) 2268 العةار (126)

  “.األيفسط الرةق يف احلالة”، 25 العسم، األيفل ءاجلل  انظة

 يفاثدتي الستورية ال ة يتة اجلمهورية حكومة  ني، كازاخستال،  أستا  يف
 .(127)امل ارضة
 ال وتتتتتتتد مقتتتتتتار يفيف، التتتتتتيم  يف التتتتتتتدائة ابلوتتتتتتلاع يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا 
 األممتتال  ونتتف اجملدتتس رحتتب، “األيفستتط الرتتةق يف احلالتتة” امل وتتول
، 2016 أ ةيتتتل/النيستتت 10 متتت  ا تتتتداء ال دتتتد أفتتتاء مجيتتتع يف ال دائيتتتة

 التيت احملتاااثت يفذي، أ ةيل/نيسال 21 يف السالم حماااثت يفابن الق
 مىل ال تام لامتني اخلتاص امل  تول يفيستةذا يفنااذا الكويت استعافتها

 لتوفيتتت  قةيتتتق خةي تتتة يفضتتتع مىل األقتتتةاف مجيتتتع اجملدتتتس يفامتتتا التتتيم .
 األستتتتتتدحة يف ستتتتتتديم ا نستتتتتتحاب يفممديتتتتتتات، املؤنتتتتتتتة األمويتتتتتتة التتتتتتدا  

 السياستتتتتي احلتتتتتوار يفاستتتتتتئواف، الديفلتتتتتة مؤسستتتتتات يفاستتتتتت ااة، لثعيدتتتتتةا
 الت تتايفل جمدتتس يفم تتاارة، الصتتدة ذات اجملدتتس نتتةارات متتع يتماشتتى مبتتا

 يفشتتدا الرتتامل. التتوق  احلتتوار متتؤاة يفنتتتائج،  وفيتت ذا يفآليتتة اخلديجتتي
 لدتصتتتدي لازمتتتة سياستتتي حتتتل م تتتاا العتتتةيفري متتت  أل مدتتتى اجملدتتتس
 استتتئواف يفمتع .(128)يفاائتم شتتامل فتو دتىم التتيم  يف اإلرذتاب خل تة

 مىل األقتتتتتتةاف مجيتتتتتتع امو تتتتتتت اجملدتتتتتتس كتتتتتتةر،  2017 متتتتتتام يف العتتتتتتتال
 شتتتتتةيفط يف تتتتتديفل يف وتتتتتاءة مةنتتتتتة   ةيعتتتتتة الستتتتتالم حمتتتتتاااثت يف ا وتتتتتةاط
 .(129)نية يفحبس  مس عة

 يف احلالتتة متت  ال تتام األمتتني  عتتارية” امل وتتول ال وتتد مقتتار يفيف 
 جوتتتوب يف التتتدائة ابلوتتلاع يت دتتتق يففيمتتتا، “الستتواال يفجوتتتوب الستتواال
 يف الستتتواال يتتةلتحة  الرتتت  ية يفاحلةكتتة احلكومتتتة اجملدتتس امتتتا، الستتواال
 اب  فتتتاق ممتتتال الوتتتار إلقتتتالق التتتدائم ابلونتتتف ا لتتتتلام مدتتتى امل ارضتتتة
 يفحتث، (130)2015 متام املتربم الستواال جووب يف الولاع حبل املت دق
 موتتتدى يف مستت عة شتتةيفط يفايفل ال وتتاءة املرتتاركة مدتتى األقتتةاف مجيتتع

 مل ويتتةا الديفليتتة احلكوميتتة اهليئتتة نظمتتتت التت ي املستتتوى الةفيتتع التورتتيط
 مدمتتتتا اجملدتتتتس أحتتتتاط يفمذ .(131)األزمتتتتة  دتتتتك حلتتتتل كوستتتتيدة ابلتوميتتتتة
 /األيفل كتتتانول يف التتتوق  احلتتتوار ان تتتالق كتتت  ستتتدفا التتتةئيس  متتتالل
 شتامدة  كتول أل  تب ال مدية ذ ي أل اجملدس ذكة، 2016 ايسمرب

 الستتتالم هتتتتدا التتتيت األممتتتال أل مدتتتى أيعتتتا اجملدتتتس يفيرتتتدا لدجميتتتع.
__________ 

  .3 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2336 العةار (127)

(128) S/PRST/2016/5 ،يفالثاموة. يفاخلامسة الثالثة الفعةات  
(129) S/PRST/2017/7 ،اخلامسة. الفعةة  
(130) S/PRST/2016/1 الفعةة السااستة  يف ،S/PRST/2017/4ةة األيفىل  ، الفعت

، الفعتتتةة األيفىل. يفملليتتتد متتت  امل دومتتتات، انظتتتة اجلتتتلء S/PRST/2017/25يف 
  .“ عارية األمني ال ام م  السواال جووب السواال”، 11األيفل، العسم 

(131) S/PRST/2017/25 ،الثالثة. الفعةة  
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 مبوجتتتب جلتتتلاءات ختعتتتع نتتتد الستتتواال جوتتتوب يف ريفا ستتتتعةا يفاألمتتت 
 .(132)(2016) 2290 يف (2015) 2206 العةاري 

 
 السياسي واالنتقال الوطنية املصاحلة 
 اجل ريتتتتتتتة األستتتتتت اب م اجلتتتتتتتة يتتتتتتةأ  مدتتتتتتتى اجملدتتتتتتس شتتتتتتدا مذ 
 يفغ ذتتا احلكومتتات امتتا، املستتتدام الستتالم حتعيتتق أجتتل متت  لدولامتتات

 يفمجهوريتتة يف وريفنتتدي أفغانستتتال يف السياستتيني املصتتدحة أصتتحاب متت 
 لتحعيتق اجلميتع  رتمل ممديتات  وفيت  مىل يفالصتومال الوس ى أفةيعيا

 التحعتت  أممتتال ان تتالق يفمتتع السياستتي. يفا نتعتتال الوقويتتة املصتتاحلة
 أيعتتا اجملدتتس شتتدا، ايفتتوار كتتوت يف املتحتتدة األمتتم ممديتتة إلغتتالق

  ال دد. ذلك يف الرامدة الوقوية املصاحلة أ ية مدى
يمتتتتا يت دتتتتق ابحلالتتتتة يف أفغانستتتتتال، رحتتتتب اجملدتتتتس ابجلهتتتتوا يفف 

املستتتتتمةة التتتتيت  تتتت لتها احلكومتتتتة األفغانيتتتتة متتتت  أجتتتتل املعتتتتي يف ممديتتتتة 
السالم إلجةاء حتوار  رتال املصتاحلة يفاملرتاركة السياستية يرتمل اجلميتع 
يف عواي أفغانستال يفاسك  لمامت، يفك لك ابلتلامها  ت ليتل مرتاركة املتةأة 

سياستتية األفغانيتتة، يفأشتتار مىل أل املتتةأة  تتؤاي ايفرا حيتتواي يف يف احليتتاة ال
يفمذ رحتب اجملدتس  نرتاء جممومتة التوستيق الةابميتة  .(133)ممدية السالم

املؤلفتتتة متتت  أفغانستتتتال يفابكستتتتال يفالصتتتني يفالتتتو ايت املتحتتتدة، يفامل ويتتتة 
، 2016  مديتتتتتة الستتتتتالم يفاملصتتتتتاحلة األفغانيتتتتتة، يف كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية 

جملدتتتس مدمتتتا جبهتتتوا اجملمومتتتة متتت  أجتتتل معتتتد حمتتتاااثت ستتتالم أحتتتاط ا
 .(134)م اشةة يفم كةة  ني احلكومة يفمجامات قال ال

، حتتتتتث اجملدتتتتتس احلكومتتتتتة يففيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف  وريفنتتتتتدي 
يفسائة اجلهات امل ويتة مدتى ا متوتاع مت  العيتام اي ممتل مت  شتانت أل 
يهدا السالم يفا ستعةار، يفمدى الت ايفل التام مع الوسيط التتا ع جلمامتة 
شتتتةق أفةيعيتتتا يفاملتتتدموم متتت  ا حتتتتاا األفةيعتتتي يفامليستتتة التتت ي ي متتتل م تتتت 

مدتتتتى نائمتتتتة هبتتتتدف ا  فتتتتاق مدتتتتى يفجتتتتت الستتتتةمة مدتتتتى جتتتتديفل زمتتتت  يف 
 .(135)ابملرتتتتاركني يف حتتتتوار شتتتتامل يفحعيعتتتتي  تتتتني األقتتتتةاف ال وريفنديتتتتة

__________ 

(132) S/PRST/2017/4 ،يفالتاس ة. اخلامسة الفعةاتل  

 ،امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد .52 يف 14 الفعتتتةاتل، (2016) 2274 العتتتةار (133)
  “.أفغانستال يف احلالة”، 18 العسم، األيفل اجللء انظة

  .16 الفعةة، (2016) 2274 العةار (134)

، (2016) 2303 يف  5 يف 1 الفعتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2279 العتتتتتتتتتةارال (135)
، 4 العستتتم، األيفل اجلتتتلء انظتتتة، امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد .6 يف 1 الفعتتتةاتل

  “. وريفندي يف احلالة”

يفأمتتةب اجملدتتتس أيعتتتا متت  امتلامتتتت مواصتتتدة  وفيتت   تتتدا   حمتتتداة اهلتتتدف 
 .(136)ضد مجيع اجلهات الفامدة اليت هتدا السالم يفاألم  يف  وريفندي

 امتتترتف، الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا 
 حكومتتتة يف ترتتتكيل،  تتتواايةا أرشتتتال فستتتتني التتتةئيس ابنتدتتتاب اجملدتتتس
 ابخل تتوات يفرحتتب، 2016 متتام يف الوقويتتة اجلم يتتة يفمنرتتاء جديتتدة

 ا ستترتا يجية مدتتى التونيتتع ظتتل يف الستتالم ممديتتة  رتتال اختتت ت يتالتت
، اإلامتتتتال يفممتتتتااة التاذيتتتتل يفممتتتتااة يفالتستتتتةيح الستتتتالح لوتتتتلع الوقويتتتتة
 الوقويتتة. لدمصتتاحلة يفاسترتا يجية، التتداخدي األمتت  نتوات   تتوية يفخ تة
 فتتتتو نتتتتدما لدمعتتتتي الوحيتتتتد الستتتتديم الستتتت يل أل مدتتتتى اجملدتتتتس يفشتتتتدا
 اجل ريتتتتة األستتتت اب مب اجلتتتتة األقتتتتةاف يتتتتعمج نيتتتتام ذتتتتو الستتتتالم  وقيتتتتد
 موتتتتتدى هبتتتتا معتتتتد التتتتيت يفالرتتتتامدة اجلام تتتتة ال ةيعتتتتة مىل يفأشتتتتار، لدوتتتتلاع
 ستتتتتد ات يفشتتتتتجع، 2015 متتتتتام يف الوقويتتتتتة املصتتتتتاحلة  رتتتتتال ابنغتتتتتي
 اجلمامات يفجوا استمةار مسالة م اجلة مدى الوس ى أفةيعيا مجهورية
 ممديتتة   ميتق  رتتمل مجتةاءات قةيتق متت  الستةمة يفجتتت مدتى املستدحة

 مىل يفممااهتتتا ماماجهتتا يفممتتااة يف ستتةجها اجلمامتتات  دتتك ستتالح نتتلع
 شتتتتتجع، 2017 متتتتتام يفيف .(137)اثديهتتتتتا متتتتتع احلتتتتتوار يفمجتتتتتةاء أيفقاهنتتتتتا
 شتامدة سياستية ممديتة  عيتااة،  خ  ايفل، العيام مدى الةئيس اجملدس

 يفرحتتتتب، املرتتتتارب مجيتتتع متتتت  يفالوستتتتاء الةجتتتال فيهتتتتا يرتتتتارك لدجميتتتع
 أفةيعيتا مجهوريتة يف يفاملصتاحلة السالم أجل م  األفةيعي حتااا  مب اارة

 .(138)الوس ى

 نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة ختتتتتتتالل، الصتتتتتتتومال يف ابحلالتتتتتتتة يت دتتتتتتتق يففيمتتتتتتتا 
  جتةاء الصتومالية ا حتااية احلكومة ابلتلام اجملدس رحب، ا ست ةات

 أ يتتة مدتتى يفشتتدا، ابملصتتدانية يف تستتم اجلميتتع  رتتمل انتدا يتتة ممديتتة
 حتعيتتق فتتو متواصتتل  عتتدم محتتةاز يفأ يتتة ال دتتد أفتتاء مجيتتع يف املصتتاحلة
 يفأكتتد، 2020 متتام حبدتتول مامتتة انتدتتاابت مجتتةاء يف املتمثتتل اهلتتدف
 يفيف .(139)الدستتور مةاج تة ممديتة يف التعتدم محتةاز مىل املاستة احلاجة
 يف ستتتماحة  ستتتةمة الستتتد ة معاليتتتد  وعتتتل اجملدتتتس أشتتتاا، 2017 متتتام
 يف الصتومايل الرت ب يفاثيتل مرتاركة يف لاياة، ا نتداابت اختتام   د

__________ 

  .5 الفعةة، (2016) 2303 يف  9 الفعةة، (2016) 2279 العةارال (136)
(137) S/PRST/2016/17 ،يفملليتتتد يفاخلامستتتة. يفالةا  تتتة يفالثانيتتتة األيفىل الفعتتتةات 

 أفةيعيتا مجهوريتة يف احلالتة”، 7 العسم، األيفل اجللء انظة، امل دومات م 
  “.الوس ى

(138) S/PRST/2017/9 ،يفالتاس ة. السااسة الفعةاتل  
  S/PRST/2016/13. انظتتتتة أيعتتتتا 9يف  8، الفعتتتتةاتل (2016) 2275العتتتتةار  (139)

، 3الفعتتةاتل الثانيتتة يفالسااستتة. يفملليتتد متت  امل دومتتات، انظتتة اجلتتلء األيفل، العستتم 
 . “احلالة يف الصومال”

https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
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https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/13
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 ا نتعتال ممديتة يف ندما املعي  س ل يت دق يففيما ا نتدا ية. ال مدية
  تتتني ا فتتاق   تتةام الت جيتتل مىل احلاجتتتة مدتتى اجملدتتس شتتدا، السياستتي
   مديتتتة يفالتستتتةيع األمتتت  ن تتتاع  رتتتال يفاإلنديميتتتة ا حتاايتتتة الستتتد ات

 .(140)الديفلة يف واء السالم  واء
 مدتتتى اجملدتتتس شتتتدا، ايفتتتوار كتتتوت يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا 

 جتمتتاميا  يفالتماستتك الوقويتتة ابملصتتاحلة الوهتتوت ضتتةيفرة موهتتا أمتتور
 املؤسستتتتتات يف املستتتتتايفاة نتتتتتدم يفمدتتتتتى كامدتتتتتة  صتتتتتورة املتتتتتةأة يفمرتتتتتاركة
 .(141)يفال امة احلكومية

 
  السالم التفاقات الكامل التنفيذ 
 يفلي يتتتتا يفاارفتتتتور كولوم يتتتتا يف الستتتتالم   مديتتتتات يت دتتتتق فيمتتتتا 

 مىل الصتتدة ذات ا  فانتتات مدتتى املون تتة األقتتةاف اجملدتتس امتتا، يفمتتايل
  يفالسياسية. األموية ماهتاابلتلا التام الوفاء

 احلكومتتتة  تتتني الوهتتتائي الستتتالم ا فتتتاق مدتتتى التونيتتتع يفمعتتتب 
 متتتتتتتام يف  يالرتتتتتتت  اجلتتتتتتتيأ - الكولوم يتتتتتتة الثوريتتتتتتتة املستتتتتتتدحة يفالعتتتتتتوات
 ابإلضتافة أل يف حتظ  وفيت ي يف احملتةز ابلتعتدم اجملدتس رحب، 2016

 لعتمال مديها املتفق التدا   مجيع اختاذ شال م ، األسدحة ملعاء مىل
 أل، املتةأة جانتب مت  كامدتة مبرتاركة، يفاملصاحلة اإلامال ممااة ف الية
 يفموتتتتتد .(142)كولوم يتتتتتا يف اائتتتتتم ستتتتتالم إلحتتتتتالل حيتتتتتواي أمتتتتتةا يكتتتتتول
 يفمحتتتالل الوتتتلاع إلهنتتتاء ال تتتام ا  فتتتاق متتت  األيفىل املةحدتتتة متتت  ا نتهتتتاء
 ممديتة شتال مت  أل معتيفا، ال تةفني اجملدس ذوا، يفاائم مستعة سالم

 يف الستتتتتالم ممديتتتتتات حتاكيتتتتتت مثتتتتتا   صتتتتت ح أل كولوم يتتتتتا يف الستتتتتالم
 .(143)ال امل م  أخةى أماك 

 الستتواال متت  ال تتام األمتتني  عتتارية” امل وتتول ال وتتد مقتتار يفيف 
 أقتةاف مجيع اجملدس شجع،  دارفور يت دق يففيما، “السواال يفجووب
 خةي تة  وفي  مىل الةامية الوساقة ممدية يف ال واءة املراركة مدى الولاع

 امل تتتت  املستتتتتوى الةفيتتتتع األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا فةيتتتتق يعواذتتتتا التتتتيت، ال ةيتتتتق
__________ 

(140) S/PRST/2017/3 ،يفالتاس ة. وةيفالثام يفالثانية األيفىل الفعةات  
(141) S/PRST/2017/8 ،اجلتتتلء انظتتتة، امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد التاستتت ة. الفعتتتةة 

  “.ايفوار كوت يف احلالة”، 9 العسم، األيفل
(142) S/PRST/2017/6 اتل الثالثة يفاخلامستة. يفملليتد مت  امل دومتات، انظتة ، الفعة

كتتتتتتانول  19رستتتتتالتال مت ا عتتتتتتتال مؤرختتتتتتال ”، 17اجلتتتتتلء األيفل، العستتتتتتم 
موجهتتتتال مىل األمتتتني ال تتتام يفرئتتتيس جمدتتتس األمتتت  متتت   2016الثام/يوتتتاية 

 . “(S/2016/53املمثدة الدائمة لكولوم يا لدى األمم املتحدة )
(143) S/PRST/2017/18 ،الثالثة. الفعةة  

 مدتتتى الواحتتتد م تتتد فصتتتيل - الستتتواال حتةيتتتة جتتتيأ يفحتتتث، ابلتوفيتتت 
 مىل التوصتتتل  غيتتتة، مستتت عة شتتتةيفط ايفل الستتتالم ممديتتتة مىل ا نعتتتمام

 شتتتتامل ستتتتالم ا فتتتتاق صتتتتوب أيفىل كد تتتتوة ال دائيتتتتة األممتتتتال يفنتتتتف
 الديفحة يفثيعة مدى املون ة األقةاف ك لك ساجملد يفحث .(144)يفاائم

 الستتتواال حكومتتتة يفشتتتجع ابلكامتتتل  وفيتتت ذا مدتتتى اارفتتتور يف لدستتتالم
، السياستتية ال مديتتات يف امل ارضتتة مرتتاركة مىل  فعتتي  يئتتة امتتم مدتتى
 .(145)الوق  احلوار  وصيات  وفي  فيها مبا

 /األيفل كتتتتتتانول يف الديتتتتتت ي السياستتتتتتي ا  فتتتتتتاق  ونيتتتتتتع يف  تتتتتتد 
 ا نتدتاابت إلجتةاء نتدما املعتي ست يل حتدا الت ي، 2015 ايسمرب

 يفمجيتتتتع التتتتوق  الوفتتتتاق ومتتتتةحك اجملدتتتتس حتتتتث، السياستتتتي يفا نتعتتتتال
 أجتتتتواء يف ا نتعاليتتتتة املةحدتتتتة اختتتتتتام أجتتتتل متتتت  ال متتتتل مدتتتتى الدي يتتتتني
 .(146)الوتار مقتالق يفنتف احترتام أجتل مت  ندائتت  وجيت يفأماا، سدمية
  وفيعيتة  تةيفح م تا ال متل مدتى الدي يتني مجيتع أيعتا  عتوة اجملدتس يفحث
 خ تتة يف التتواراة ةالرتتامد السياستتية ال مديتتة يف ال وتتاءة املرتتاركة يفمدتتى
 أ يتتتتة  كيتتتتد يفكتتتتةر، 2017 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 20 يف امل تمتتتتدة ال متتتتل
 .(147)لدمةأة اجملدية املراركة

 اجملدتس حتث، متايل يف ابحلالتة يت دق فيما، 2016 مام يفيف 
 مدى مايل يف يفاملصاحلة السالم ا فاق مدى املون ة املسدحة اجلمامات

، رالوتا مقتالق يفنتف  رت ي تات الصتارم يفالتعيد، ال دائية األممال يفنف
 يفيف .(148)ا  فتتتتتاق  وفيتتتتت  أجتتتتتل متتتتت   ختتتتت  ايفل احلتتتتتوار يفاستتتتتتئواف

 يفمىل متايل حكومتة مىل املوجت ال اجل نداءي اجملدس كةر،  2017 مام
، الوفتتتتاء أجتتتل متتتت  يفالتوستتتيعية لالئتتتتتالف التا  تتتة املستتتتدحة اجلمامتتتات

 هبتتتا   هتتدت التلامتتات متت    عتتى مبتتا، الستتةمة يفجتتت يفمدتتى اتم  رتتكل
، املؤنتتتتة اإلاارات  ف يتتتل ختتتالل متتت  ا  فتتتاق مبوجتتتب األقتتتةاف  دتتتك

، اإلامتتتتتال يفممتتتتتااة يفالتستتتتتةيح الستتتتتالح نتتتتتلع ممديتتتتتة يف  عتتتتتدم يفمحتتتتتةاز
 مرتتتاركة يفضتتتمال، الالمةكليتتتة يفحتعيتتتق، األمتتت  ن تتتاع مصتتتالح يفكتتت لك
 أل اجملدتتتس يفأكتتتد .(149)الةجتتتل متتتع يفابملستتتايفاة كامتتتل فتتتو مدتتتى املتتتةأة

__________ 

  .23 الفعةة، (2017) 2363 العةار (144)
 . 22، الفعةة (2017) 2363  يف 9، الفعةة (2016) 2296العةارال  (145)
(146) S/PRST/2017/26 ،متتتتتت  يفملليتتتتتتد مرتتتتتتةة. يفاخلمستتتتتتة التاستتتتتت ة الفعتتتتتتةاتل 

 “.لي يا يف احلالة”، 14 العسم، األيفل اجللء انظة،  دوماتامل
(147) S/PRST/2017/19 ،الةا  ة. الفعةة  
(148) S/PRST/2016/16 ،اجلتتتلء انظتتتة، متتتاتامل دو  متتت  يفملليتتتد األيفىل. الفعتتتةة 

  “.مايل يف احلالة”، 15 العسم، األيفل
  .25 الفعةة، (2017) 2391 العةار (149)
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   ةنتتل مجتتةاءات اختتتاذ أيف لال فتتاق انتهاكتتا مدائيتتة أممتتال يف العتتدوع
 مستتتتوغا يرتتتتكالل، امل تتتتول ابلتتتتتاخة ي ةندتتتتت متتتتا ذلتتتتك يف مبتتتتا،  وفيتتتت ي
 .(150)(2017) 2374 العةار مبوجب اجللاءات نائمة يف لإلارال

 يف احلالتتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف، ذلتتتتتك مىل يفابإلضتتتتتافة 
 مبة ف تتتتتتات يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا، اجلتتتتتتو ل مة ف تتتتتتات يف“ ستتتتتتطاأليف  الرتتتتتتةق
 مستتتتتةائيل متتتتتا ق مدتتتتتى الوانتتتتتع ا لتتتتتتلام مدتتتتتى اجملدتتتتتس شتتتتتدا، اجلتتتتتو ل

 ا شتت اك لفض 1974 مام ا فاق ابحرتام السورية ال ة ية يفاجلمهورية
 متتتت  ا ستتتتفااة مدتتتى يفشتتتج هما، يفاتم انيتتتتق فتتتو مدتتتى العتتتوات  تتتني

 ا شتت اك فتض ملةان تة املتحتدة ماألمت نتوة هبا  عوم اليت ا  صال يفظيفة
 .(151)املررتك ا ذتمام موضع املسائل م اجلة أجل م 
 

 حل األامات السياسية واالنتقال السلمي للسلطة 
  يستتتايف - يفغيويتتتا الدميعةاقيتتتة الكونغتتو جبمهوريتتتة يت دتتتق فيمتتا 

 ال دتتتدال  دتتتك يف السياستتتيني الفتتتامدني اجملدتتتس شتتتجع، يفغام يتتتا يفل وتتتال
 يفاملؤسستتية السياستتية األزمتتات حتتل أجتتل متت  احلتتوار يف ا وتتةاط مدتتى

  لدسد ة. السدمي ا نتعال يفكفالة العائمة
، الدميعةاقيتتتتة الكونغتتتتو جبمهوريتتتتة ت دعتتتتةامل احلالتتتتة ف دصتتتتوص 

 الكونغوليتتتتة الفامدتتتتة األقتتتتةاف التتتتتلام مزاء التفتتتتاؤل متتتت  اجملدتتتتس أمتتتتةب
 يف متتتام  وافتتتق مىل التوصتتتل  غيتتتة شتتتامدة موانرتتتات مبواصتتتدة ابإلمجتتتاع

ستت يا مىل مجتتةاء انتدتتاابت رائستتية يف رتتةي ية حتتةة يفنليهتتة يفذات ، اآلراء
يفاهنتا،  فعتي مىل انتعتال ستدمي مصدانية يفشامدة يفشتفافة يفستدمية يفيف أ

، 2017كتانول الثام/يوتاية   4يفيف  يال رائسي صدر يف  .(152)لدسد ة
كتتانول   31رحتتب اجملدتتس  تونيتتع ا  فتتاق السياستتي الرتتامل يفاجلتتامع يف 

، يفشتتتتتتتجع األحتتتتتتتلاب السياستتتتتتتية التتتتتتتيت مل  ونتتتتتتتع 2016األيفل/ايستتتتتتتمرب 
وفتتتت  ا  فتتتتاق   تتتتد مدتتتتى أل  ف تتتتل ذلتتتتك، يفأمتتتتةب متتتت  األمتتتتل يف أل ي

ا  فتتتاق  ستتتةمة متتت  أجتتتل  وظتتتيم ا نتدتتتاابت يف مومتتتد أنصتتتاي كتتتانول 
 .(153)، مبا يفعي مىل الوعل السدمي لدسد ة2017األيفل/ايسمرب 

 يف احلالتتة” امل وتتول ابل وتتد يت دتتق فيمتتا، منديمتتي موظتتور يفمتت  
 مدتتى املون تتة األقتتةاف مجيتتع اجملدتتس امتتا، “الكتتربى ال حتت ات مو عتتة

__________ 

  .27 الفعةة، نفست املةجع (150)
  2، الفعتتتتةة (2016) 2330  يف 2، الفعتتتتةة (2016) 2294العتتتةارات  (151)

 .2، الفعةة (2017) 2394  يف 2، الفعةة (2017) 2361يف 
(152) S/PRST/2016/18 ،اجلتتتلء انظتتتة، امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد الةا  تتتة. الفعتتتةة 

  “.الدميعةاقية الكونغو جبمهورية يت دق فيما احلالة”، 6 العسم، األيفل
(153) S/PRST/2017/1 ،يفالثالثة. يفالثانية األيفىل الفعةات  

 الكونغتتتو جلمهوريتتتة يفالت تتتايفل يفاألمتت  الستتتالم  رتتتال اإلقتتتاري ا  فتتاق
 متتدم ذلتتك يف مبتتا، اماهتتتا لتل  الكامتتل التوفيتت  مىل يفاملو عتتة الدميعةاقيتتة
 التتتتدمم  عتتتتدمي يفمتتتتدم، اجملتتتتايفرة لد دتتتتدال الداخديتتتتة الرتتتتؤيفل يف التتتتتدخل

 يفقالتتب احلتتةب. جملةمتي آمتت  متالذ  تتوف  يفمتدم، املستتدحة لدجمامتات
 الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف ال امدتتتتتتتة املستتتتتتتدحة اجلمامتتتتتتتات مجيتتتتتتتع اجملدتتتتتتتس

 نتلع يف الت ايفل مىل املو عة ايفل يفاما، أسدحتها  دعي ال الدميعةاقية
 اجملدتتتس يفحتتتث أيفقتتتاهنم. مىل يفممتتتااهتم اجلمامتتتات  دتتتك أفتتتةاا ستتتالح
 يفاألمتتتتت  الستتتتتالم ضتتتتتمال مدتتتتتى املو عتتتتتة يف األمعتتتتتاء التتتتتديفل كتتتتت لك
 يفذات لدجميتتع يفشتتامدة ستتدمية انتدتتاابت  وظتتيم ختتالل متت  التتديفليني
 مىل احلثيتتتث ستتت يها مواصتتتدة يفمدتتتى، هلتتتا املعتتتةرة املواميتتتد يف مصتتتدانية
، اإلنستتال حلعتوق التديفيل العتانول يفعتايفزات كتاتانتها  متة ك ي حماست ة

 .(154)الولامات نروب يفموع ال دالة  ني الصدة مىل مشارة يف
  شتتد، “ يستتايف - غيويتتا يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يفيف 
 يفرؤستتتتتتاء الربملتتتتتتال يفرئتتتتتتيس التتتتتتوزراء يفرئتتتتتتيس اجلمهوريتتتتتتة رئتتتتتتيس اجملدتتتتتتس
 يفامتا، السياستي ا ستتعةار محالل مدى ي مدوا أل السياسية األحلاب

 ألست اب م اجلتة مدتى م تا ال مل مىل املصدحة صاح ة األقةاف مجيع
 أل مىل اجملدتتس أشتتار، 2017 متتام يفيف .(155)ا ستتتعةار ل تتدم  ريتةاجل

 مدتتتتى 2016 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  14 يف املتتتتربم كتتتتو كةي ا فتتتتاق
 املكونتتة أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة قةيتتق خةي تتة أستتاس
 يف السياستتتتية األزمتتتتة حتتتتل  رتتتتال ا فتتتتاق” يفامل وونتتتتة نعتتتتاط ستتتتت متتتت 
 ستتدمي حتتل مىل لدتوصتتل األساستتي اإلقتتار يرتتكل، “ يستتايف - غيويتتا
 حتتوار يف ابلتتدخول ابلتتتلامهم الوفتتاء السياستتيني العتتااة يف شتتد، لازمتتة

 أرضتتتتتية يفم تتتتتاا، الدستتتتتتور مةاج تتتتتة خبصتتتتتوص ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، حعيعتتتتتي
 الستتتتتالم  عتتتتتوت نتتتتتد التتتتتيت يفاألف تتتتتال األنتتتتتوال متتتتت  يفا متوتتتتتاع مرتتتتترتكة

 .(156)الوق  يفالتماسك
 يف الةائستتة موصتتب شتتغور مزاء ال تتال  ندعتتت اجملدتتس أكتتد يفمذ 

 شتتدل متت  ذلتتك متت  نتتتج يفمتتا، املوصتتةمتني الستتوتني متتدى مدتتى ل وتتال
 مجيتتتع اجملدتتتس امتتتا، األيفستتتط الرتتتةق يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتا، سياستتي
 التتتيت اآلليتتتات    يتتتق مىل، الربملتتتال يف ذلتتتك يف مبتتتا، الد وانيتتتة األقتتتةاف

__________ 

 .13 يف 12يف  9يف  8يف  6يف  5يف  1، الفعتتتتتتتةات (2017) 2389العتتتتتتتةار  (154)
 مو عتتة يف احلالتتة”، 5 العستتم، األيفل اجلتتلء انظتتة، امل دومتتات متت  يفملليتتد

  “.لكربىا ال ح ات
 انظتة، امل دومتات مت  يفملليد .5 يف 4 الفعةاتل، (2016) 2267 العةار (155)

  “. يسايف - غيويا يف احلالة”، 8 العسم، األيفل اجللء
(156) S/PRST/2017/17 ،الثالثة. الفعةة  
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 املرتاركة يفمىل، الةائستية اب نتدتاابت يت دتق فيما الدستور مديها يو 
 يفمعتتب .(157)األزمتتة مهنتتاء أجتتل متت   تتوفيعي ا فتتاق مدتتى التفتتايفت يف

، 2016 ايستمرب/األيفل كتانول 31 يف متول ميرال الةئيس انتداب
 ا ستتتفااة مدتتى الد وتتانيني يفالعتتااة لد وتتال اجلديتتد التتةئيس اجملدتتس حتتث
   ليتل أجتل مت  ال ونتاء ال متل واصتدةمب اآلل حتم امل  يفلتة جهتواذم م 

 اجملدتتتس أذتتتاب كمتتتا .(158)حكومتتتة  ترتتتكيل يفاإلستتتةاع ال دتتتد استتتتعةار
 يفحثهتا، ال دائيتة األممتال يفنتف حتترتم أل امل ويتة األقتةاف جبميتع  عوة
 محتتتةاز أجتتتل متتت  ال تتتام يفاألمتتتني األمتتت  جمدتتتس متتتع التتتتام الت تتتايفل مدتتتى
 حتتتل يفم تتتاا رالوتتتا إلقتتتالق اائتتتم يفنتتتف حتعيتتتق صتتتوب مدمتتتوس   عتتتدم
 .(159)(2006) 1701 العةار يف  املتوخى الوحو مدى األجل قويل

 غتتتتتتةب يف الستتتتتتالم  وقيتتتتتتد” امل وتتتتتتول ابل وتتتتتتد يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا 
 مجيتتتتتع فحتتتتتث غام يتتتتتا يف السياستتتتتية األزمتتتتتة اجملدتتتتتس  وتتتتتايفل، “أفةيعيتتتتتا

 التتتتيت ا نتدتتتاابت نتيجتتتة احتتترتام مدتتتى ةاملصتتتدح يفأصتتتحاب األقتتتةاف
 التتتتتةئيس مىل يفقدتتتتتب، 2016 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 1 يف أجةيتتتتتت
 الستتد ة  وعتتل يفالعيتتام ستتدمية انتعتتال ممديتتة مجتتةاء جتتامع جتتى الستتا ق

 مىل أيعتتا اجملدتتس يفقدتتب غام يتتا. لدستتتور يففعتتا ابريف أاامتتا التتةئيس مىل
  تحدتتتى أل، رجهتتتاخا أيف غام يتتتا ااختتتل ستتتواء، امل ويتتتة األقتتتةاف مجيتتتع

 الستتتتتتدمي ا نتعتتتتتتال يف كفتتتتتتل العتتتتتتانول ستتتتتتيااة يفحتتتتتتترتم التتتتتتوفس  عتتتتتت ط
  عتع أل الغام يتة يفاألمت  التدفاع نتوات يفاجتب م  أل يفأكد، لدسد ة
  .(160)اميعةاقيا املوتد ة السد ات  صةف حتت نفسها

يفرحتتب اجملدتتس ابل مديتتتني ا نتعتتاليتني الستتدميتني الدتتتني اتتتا يف  
يف ذتتتتتاييت يفليتتتتترباي، يفأ تتتتتةز أ يتهتتتتتا ابلوستتتتت ة لدستتتتتالم أمعتتتتتاب ا نتدتتتتتاابت 

املستتتتتدام،   ستتتتيما يف ستتتتياق اخلفتتتتض التتتتتدر ي ل مديتتتتيت األمتتتتم املتحتتتتدة 
، “املستتتتالة املت دعتتتتة هبتتتتاييت”يففيمتتتتا يت دتتتتق ابل وتتتتد امل وتتتتول  حلفتتتظ الستتتتالم.

 2016رحتتتتتتب اجملدتتتتتتس اب نتدتتتتتتاابت الةائستتتتتتية التتتتتتيت جتتتتتتةت يف متتتتتتامي 
لتوقيتد املؤسستات الدميعةاقيتة يف ذتاييت  ، يفاليت مهتدت ال ةيتق2017 يف

متت  ختتالل نعتتل الستتد ة   ةيعتتة ستتدمية، يفأكتتد متت  جديتتد ضتتةيفرة احلتتوار 
السياستتي كحتتل ستتدمي متت  أجتتل املستتامدة مدتتى نتتلع فتيتتل التتتو ةات  تتني 

ا نتصتااية املتواصتدة يف  - اجلمامات املتوافسة يفم اجلة املظامل ا جتمامية
__________ 

(157) S/PRST/2016/10 ،يفاخلامسة. الثالثة الفعةاتل  
(158) S/PRST/2016/15 ،الثانية. الفعةة  
  .9 يف 6 الفعةاتل، (2016) 2305 العةار (159)
. يفملليتتد متت  امل دومتتات، 10يف  9يف  7يف  1، الفعتتةات (2017) 2337العتتةار  (160)

 .“ وقيد السالم يف غةب أفةيعيا”، 12انظة اجللء األيفل، العسم 

التتة يف ليتترباي، أذتتاب اجملدتتس جبميتتع اجلهتتات . يففيمتتا يت دتتق ابحل(161)ال دتتد
صاح ة املصدحة أل  كفل مجتةاء انتدتاابت حتةة يفنليهتة  تستم ابملصتدانية 

،  ستت ل متت   يوهتتا كفالتتة 2017يفالرتتفافية يف شتتهة  رتتةي  األيفل/أكتتتو ة 
مرتتتاركة املتتتةأة، يفأل  عتتتم   ستتتوية أي نتتتلاع ابل تتتةق الستتتدمية متتت  قةيتتتق 

ل. يفيف سياق انتهاء يف ية   ثتة األمتم املتحتدة اآلليات العائمة يفيففعاً لدعانو 
، أحاط اجملدس مدما خب تة 2018يف ليرباي، املعةر مومدي يف آذار/مارس 

 وتتاء الستتالم يفابإلجتتةاءات التتيت يت تتني اختاذذتتا اممتتا  لتتتلام احلكومتتة ال 
  تتتور، ن تتتل مغتتتاارة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة ال دتتتد، نتتتدرات يفقويتتتة مستتتتدامة 

م التتتدائم، يفشتتتدا مدتتتى ضتتتةيفرة  كثيتتتف اجلهتتتوا التتتيت لدحفتتتاظ مدتتتى الستتتال
   هلا السد ات الديربية، س يا يف مجدة أمور مىل م اجلة األست اب اجل ريتة 
املؤايتتتتة لدوتتتتلاع، يف ورتتتتيط ممديتتتتات املصتتتتاحلة، يف رتتتتجيع املرتتتتاركة الورتتتت ة 

  .(162)لدمةأة يف  واء السالم
 

 طووووووووال الوووووووويت النزاعووووووووات بشووووووووأن السووووووووالم مفاوضووووووووات 
 أمدها

 يفحتتتتث أمتتتتدذا قتتتتال التتتتيت الولامتتتتات كتتتت لك اجملدتتتتس  وتتتتايفل 
 الستتتواال يفجوتتتوب يفالستتتواال يففدستتت ني يفمستتتةائيل نتتتربص يف األقتتةاف
  نية. حبس  سالم حماااثت مجةاء مدى لغة يةا يفالصحةاء
 املفايفضتات، فيمتا يت دتق ابحلالتة يف يفيف ظل اللخم اإل ايب يف 

نتتربص، شتتجع اجملدتتس زمتتيم الع ارصتتة اليتتو نيني يفزمتتيم الع ارصتتة األ تتةاك 
يفحتتث اجملدتتس  .(163)مدتتى اغتوتتام الفةصتتة املتاحتتة لتحعيتتق  ستتوية شتتامدة

ال تةفني مدتتى  وفيتت   تتدا    وتتاء الثعتتة يفاختتتاذ املليتتد متت  اخل تتوات املع ولتتة 
اركة، مدتى يفجتت ا ستت جال، يف املرتايفرات لديهما، يفمدى مواصتدة املرت

اجلاريتتتة متتتع نتتتوة األمتتتم املتحتتتدة حلفتتتظ الستتتالم يف نتتتربص  رتتتال   يتتتني 
، هبتدف 1989حديفا املو عة ال ازلة يف رال م كةة األمم املتحدة ل ام 

 .(164)التوصل مىل ا فاق ماجل  رال املسائل ال العة
ط، مبتا يف ذلتك احلالة يف الرةق األيفست”يفيف مقار ال ود امل وول  

، شتتدا اجملدتتس مدتتى أل يفنتتف مجيتتع أنرتت ة ا ستتتي ال “نعتتية فدستت ني
__________ 

(161) S/PRST/2017/20 ،امل دومتتتات متت  يفملليتتتد يفاخلامستتة. الثالثتتتة الفعتتةاتل ،
  .“هباييت املت دعة املسالة”، 16 العسم، األيفل اجللء انظة

(162) S/PRST/2017/11 ،يفالةا  ة. الثانية لفعةاتلا  
 اجلتتلء انظتتة، امل دومتتات متت  يفملليتتد .1 الفعتتةة، (2017) 2338 العتتةار (163)

  “.نربص يف احلالة”، 21 العسم، األيفل
، (2016) 2300 يف  8 يف 4 الفعتتتتتتتةاتل، (2016) 2263 العتتتتتتتةارات (164)

  .9 يف 5 الفعةاتل، (2017) 2338 يف  9 يف 5 الفعةاتل
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https://undocs.org/ar/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2338%20(2017)
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اإلستتتةائيدية أمتتتة ضتتتةيفري إلنعتتتاذ حتتتل التتتديفلتني، يفامتتتا مىل اختتتتاذ خ تتتوات 
م ا يتتة مدتتى الفتتور ل كتتس مستتار ا عاذتتات الستتد ية العائمتتة مدتتى أرت 

أل  الوانتتع، التتيت هتتتدا    يتتق ذلتتك احلتتل. يفأذتتاب اجملدتتس أيعتتا ابل تتةفني
يتصتتةفا يففعتتا لدعتتانول التتديفيل يفا  فانتتات يفا لتلامتتات الستتا عة  يوهمتتا، يفأل 
ي مال مدى مظهار التتلام حعيعتي حبتل التديفلتني، يفأل ي ت   جهتواا مجاميتة 
متتتت  أجتتتتل  تتتتدء مفايفضتتتتات ذات مصتتتتدانية  رتتتتال مجيتتتتع مستتتتائل الوضتتتتع 

 .(165)الوهائي يف ممدية السالم يف الرةق األيفسط
عتتتتتة أ يتتتتتتي املتوتتتتتازع مديهتتتتتتا، يف مقتتتتتار ال وتتتتتتد يففيمتتتتتا يت دتتتتتتق مبو  
، حتتث “ عتتارية األمتتني ال تتام متت  الستتواال يفجوتتوب الستتواال”امل وتتول 

اجملدتتس حكتتوميت الستتواال جوتتوب الستتواال مدتتى استتتئواف املفايفضتتات 
امل اشتتةة متت  أجتتل ا  فتتاق مدتتى يفجتتت الستتةمة مدتتى  ستتوية هنائيتتة ملستتالة 

الع ائتتتل التا  تتتة لكتتتل موهتتتا، أ يتتتي، يفمدتتتى  وفيتتت   تتتدا    وتتتاء الثعتتتة  تتتني 
. يفمذ أمتةب اجملدتس مت  العدتق (166)يفكفالة مشةاك املتةأة يف مجيتع املةاحتل

مزاء التتتاخة يف التف يتتل الكامتتل للليتتة املرتترتكة لةصتتد احلتتديفا يفالتحعتتق 
موهتتتا،  شتتتد اجملدتتتس احلكتتتومتني أل  عومتتتا ابستتتتددام اآلليتتتة يف الونتتتت 

اماهتمتتتتتا املوصتتتتتوص مديهتتتتتا يف املواستتتتتب يف رتتتتتكل ف تتتتتال، يفأل حترتمتتتتتا التل 
ا  فانتتتات املت دعتتتة امتتت  احلتتتديفا، مبتتتا يرتتتمل اختتتتاذ العتتتةارات التوفي يتتتة 

 . (167)املتصدة اب فانهما  رال املو عة احلديفاية اآلموة املوليفمة السالح
 اجملدتتتتتس أذتتتتتاب، الغة يتتتتتة الصتتتتتحةاء يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 شتتةيفط ايفل فايفضتتاتامل استتتئواف ال وليستتاريو يفج هتتة املغتتةب حبكومتتة
 2006 متتتتتام موتتتتت  امل  يفلتتتتتة اجلهتتتتتوا أختتتتت  متتتتتع، نيتتتتتة يفحبستتتتت  مستتتتت عة

 حتتل مىل التوصتتل هبتتدف يفذلتتك، احلستت ال يف هلتتا الالحعتتة يفالت تتورات
 التتتتديفل اجملدتتتتس يفامتتتتا .(168)لد تتتتةفني يفمع تتتتول يفاائتتتتم متتتتاال سياستتتتي
  .(169)احملاااثت لتدك املالئمة املسامدة  عدمي مىل األمعاء

 
__________ 

، امل دومتات مت  يفملليتد .8 يف 7 يف 4 الفعتةاتل، (2016) 2334 العةار (165)
 ذلتك يف مبتا، األيفستط الرتةق يف احلالة”، 25 العسم، األيفل اجللء انظة
  “.فدس ني نعية

، (2017) 2386 يف  16 يف 4 ةاتلالفعتتتتت، (2017) 2352 العتتتتتةارال (166)
  .16 يف 6 الفعةاتل

  .7 يف 6 الفعةاتل، (2017) 2352 العةار (167)
 .8 الفعتتةة، (2017) 2351 يف  9 الفعتتةة، (2016) 2285 العتةارال (168)

 املت دعتتتتة احلالتتتتة”، 1 العستتتتم، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد
  .“الغة ية ابلصحةاء

  .9 الفعةة، (2017) 2351 العةار (169)

ت الووووويت شوووووارك مبوجبهوووووا األموووووني العوووووام يف القووووورارا - جيم
جهوووووووود اجمللوووووووس الراميوووووووة إىل تسووووووووية املنااعوووووووات 

 ابلوسائل السلمية
متتتت  امليثتتتتاق مدتتتتى أل لامتتتتني ال تتتتام أل يو نتتتتت  99 تتتو  املتتتتااة  

جمدتتس األمتت  مىل أيتتتة مستتالة يتتتةى أهنتتا نتتتد هتتتدا حفتتتظ الستتالم يفاألمتتت  
متني ال تام فيمتا يت دتق الديفليني، لك  امليثاق   ي تةن ف ابلتحديتد ايفر األ

يفمع ذلك، انتعت أممتال اجملدتس مدتى صت يد  مبسائل السالم يفاألم .
موع نروب الولامات يفالتسوية السدمية لدموازمات مراركَة األمني ال تام 

 يف مجيع اجلوانب ذات الصدة جبديفل األممال ذ ا.
 األمتتني   متتل اجملدتتس أشتتاا، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 

 يف ستتيما يف ، الستتدمية ابلوستتائل املوازمتتات  تستتوية يت دتتق فيمتتا ال تتام
 اجملدتتتس يفامتتترتف الستتتالم. مدتتتى يفاحلفتتتاظ الولامتتتات نرتتتوب موتتتع جمتتال
 ةاحلميتتتتد املستتتتامي يف اخلاصتتتتني يفم  وثيتتتتت يفاثديتتتتت ال تتتتام األمتتتتني  تتتتديفر

 يت دتتتق فيمتتتا احلتتتا ت   تتتض يف استتتتددامها يفقدتتتب الوستتتاقة يفجهتتتوا
، الوتار إلقتالق التدائم الونتف ا فانات يف وفي  ال دائية األممال  ونف

   فانتتتتتتات الكامتتتتتتل يفالتوفيتتتتتت ، الرتتتتتتامدة املصتتتتتتاحلة ممديتتتتتتات يف وفيتتتتتت 
 السياستتتتتتتتية األزمتتتتتتتتات يفحتتتتتتتتل، لدستتتتتتتتد ة الستتتتتتتتدمي يفالوعتتتتتتتتل، الستتتتتتتتالم
 لدتحتدايت يفالتصتدي، أمتدذا قتال التيت الولامتات يف سوية، يفاملؤسسية

 لدحديفا. ال ا ةة
 

 العنف إلهناء احلميدة املساعي بذل 
 ال ة يتتة يفاجلمهوريتتة ميامنتتار يف التتدائةة ابلولامتتات يت دتتق يففيمتتا 
 مستتتتاميت ي تتتت ل أل ال تتتتام األمتتتتني مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، يفالتتتتيم  الستتتتورية
  ال وف. إلهناء احلميدة

يففيمتا يت دتتق ابحلالتتة يف ميامنتتار، يف  تتد أل امتتا اجملدتتس مىل يفضتتع  
حد لدعتال يفقالتب احلكومتة اب ضت الع مبستؤيفليتها مت  محايتة املتدنيني، 
قدتتتتب اجملدتتتتس مىل األمتتتتني ال تتتتام أل يواصتتتتل مستتتتاميت احلميتتتتدة يفأل يتتتتتا ع 

كومتتتة، مبرتتتاركة مجيتتتع أصتتتحاب املصتتتدحة امل ويتتتني، متتت  موانرتتتا ت متتتع احل
أجل  عدمي املسامدة لدحكومة يف ذ ا الصدا، يفشج ت مدى أل يوظة يف 

 .(170)  يني مسترار خاص م   مبيامنار، حسب معتعى احلال
 يف ابلوتتلاع يت دتتق فيمتتا، األيفستتط الرتتةق يف ابحلالتتة صتتدة يفيف 
 أل ال تتتتتتتام األمتتتتتتتني مىل اجملدتتتتتتتس قدتتتتتتتب، الستتتتتتتورية ال ة يتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتة
 م  تتتول ي تتت هلا التتتيت يفاجلهتتتوا احلميتتتدة مستتتاميت ختتتالل متتت ، يستتتتانف

__________ 

(170) S/PRST/2017/22 ،األخ ة. ن ل الفعةة  

https://undocs.org/ar/S/RES/2334%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
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 يفامل ارضتتة احلكومتتة اثدتتي  تتني الةمسيتتة املفايفضتتات، ستتوراي مىل اخلتتاص
  .(171)املتحدة األمم رماية حتت

 رحتتتتتتب، 2016 أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتال يف، ابلتتتتتتيم  يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا 
 استعتتتتتافتها التتتتيت، ويتتتتنياليم  تتتتني الستتتتالم حمتتتتاااثت ابن تتتتالق اجملدتتتتس

 امل تتتتتتت  ال تتتتتتتام لامتتتتتتتني اخلتتتتتتتاص امل  تتتتتتتول  يستتتتتتت ذا يف تتتتتتتوىل الكويتتتتتتتت
 املستتتتتمة اممتتتتت متتتت  اجملدتتتتس أمتتتتةب، 2017 متتتتام يفيف .(172)ابلتتتتيم 
 األقتتةاف محتتل أجتتل متت  اخلتتاص امل  تتول ي تت هلا التتيت الدؤيف تتة لدجهتتوا

 إلهنتاء يفشتامل هنتائي ا فتاق مىل  ستةمة التوصتل هبتدف التفايفت مدى
 .(173)اليم  يف الولاع

 
  السياسية العمليات لدعم احلميدة املساعي بذل 
أ ةز اجملدس أيعا ايفر األمني ال ام يف امتم ممديتات املصتاحلة  

 يستتتايف يفلي يتتتا  - الوقويتتتة الرتتتامدة لدجميتتتع يف  وريفنتتتدي يفاارفتتتور يفغيويتتتا
  يفالصومال.
يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف  وريفنتتتدي، قدتتتب اجملدتتتس مىل األمتتتني  

ا مسترتتتتاري ال تتتتام أل ي متتتتل، متتتت  ختتتتالل املستتتتامي احلميتتتتدة التتتتيت ي تتتت هل
اخلتتتاص امل تتت  مبوتتتع نرتتتوب الولامتتتات، مدتتتى امتتتم احلتتتوار  تتتني األقتتتةاف 
ال وريفندية ابلتوسيق مع الوسيط التا ع جلمامة شةق أفةيعيا يفاملدموم مت  
ا حتتتاا األفةيعتتي يفامليستتة التت ي ي متتل م تتت، يفأل يعتتدم كتتل متتا يدتتلم متت  

ألمتتتني يفقدتتتب اجملدتتتس أيعتتتا مىل ا .(174)امتتتم  عتتت  يففتتت  هلتتت ي الوستتتاقة
ال تتام منرتتاء موصتتتة متت  ضتتت اط شتتةقة األمتتم املتحتتتدة يف  وريفنتتدي متتت  

  .(175)أجل رصد احلالة األموية يفامم ممديات رصد حعوق اإلنسال
 املستتتامي  تتديفر اجملدتتتس أشتتاا،  يستتتايف -  غيويتتا يت دتتتق يففيمتتا 
، لدحكومتتة اممتتاً  ال تتام لامتتني اخلتتاص املمثتتل  تتت يعتتوم التت ي احلميتتدة
 املتكامتتل املتحتتدة األمتتم مكتتتب نتتدرات   ليتتل مىل ال تتام األمتتني يفامتتا
 الوهتوت مواصتدة يفمىل الصتدا ذت ا يف  يستايف - غيويا يف السالم ل واء

  .(176)الديفيل الدمم  توسيق
__________ 

  .7 الفعةة، (2016) 2268 العةار (171)
(172) S/PRST/2016/5 ،الثالثة. الفعةة  
(173) S/PRST/2017/7 ،اخلامسة. الفعةة  
  .7 الفعةة، (2016) 2303 يف  7 الفعةة، (2016) 2279 العةارال (174)
  .13 الفعةة، (2016) 2303 العةار (175)
 . 20، الفعةة (2017) 2343  يف 17، الفعةة (2016) 2267العةارال  (176)

 أ يتتتتتة مدتتتتتى اجملدتتتتتس شتتتتدا، الصتتتتتومال يف ابحلالتتتتتة صتتتتدة يفيف 
 الصتومال مىل املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم   ثتة  عدمت ال ي الدمم
 ممديتة يف احلميتدة املستامي مبهتام العيتام يرتمل مبتا، السياسية لد مدية
  رتتتتتكيل ممديتتتتتيت  اتتتتتام يت دتتتتتق فيمتتتتتا ستتتتتيما يف ، يفاملصتتتتتاحلة الستتتتتالم

 ممديتتتتتة إلجتتتتتةاء التحعتتتتت  متتتتت  فعتتتتتال، الدستتتتتتور يفمةاج تتتتتة التتتتتو ايت
 يفانتدتتتتاابت، 2016 متتتتام يف ابلرتتتتفافية  تستتتتم يفنليهتتتتة حتتتتةة انتدا يتتتتة

 .(177)2020 مام حبدول مامة
 األمتتم ممتتل خ تتة اجملدتتس أيتتد، لي يتتا يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتايف  
، الدي يتتني يتتد يف زمامهتتا يكتتول جام تتة سياستتية ممديتتة  رتتال املتحتتدة
 ستتتتتت تمرب/أيدتتتتتتول 20 يف ال تتتتتتام لامتتتتتتني اخلتتتتتتاص املمثتتتتتتل نتتتتتتدمها التتتتتتيت

 لي يتتتتة  عيتتتتااة انتعتتتتال ممديتتتتة امتتتتم يف املتمثتتتتل هبدفتتتتت يفرحتتتتب، 2017
 مقتتتتتار يف يفف تتتتتال يفاثيدتتتتتي حتتتتتديفمو  مستتتتتتعة حكتتتتتم منامتتتتتة مىل  فعتتتتتي
 امل اارات مجيع  وحيد يو غي أنت مدى يفشدا، الدي ي السياسي ا  فاق
 املتحتتدة األمتتم نيتتااة حتتتت ال دتتد يف السياستتي احلتتوار   ليتتل مىل الةاميتتة
 .(178)ال ام األمني مليت اما ما فو مدى

 متت  ال تتام األمتتني  عتتارية” امل وتتول ال وتتد يف الوظتتة مقتتار يفيف 
 أشتتتاا، اارفتتتور يف ابحلالتتتة يتصتتتل فيمتتتا، “الستتتواال يفجوتتتوب الالستتتوا
 يفاألمتتتتم األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا  تتتتني املرتتتترتك اخلتتتتاص املمثتتتتل جبهتتتتوا اجملدتتتتس
 يفرئتتتيس اارفتتتور  رتتتال املرتتترتك الوستتت اء ك تتت / تتتدارفور امل تتت  املتحتتتدة
 أجتل مت  اارفتور يف املتحتدة يفاألمتم األفةيعتي لالحتاا املدتد ة ال مدية
 عديتد ختالل مت  ذلتك يف مبتا، مشوليتهتا يفزاياة لستالما ممدية  وريط
 فةيتتتق متتتع التوستتيق  ت ليتتتل يفرحتتب، املون تتتة غتتت  احلةكتتات متتتع التواصتتل
 اخلتتتتتاص يفامل  تتتتتول ابلتوفيتتتتت  امل تتتتت  املستتتتتتوى الةفيتتتتتع األفةيعتتتتتي ا حتتتتتتاا
 الوستتتاقة جهتتتوا مواءمتتتة يف الستتتواال يفجوتتتوب لدستتتواال ال تتتام لامتتتني

  .(179)ي  لوهنا اليت
 

 سالماملساعي احلميدة املبذولة دعماً لتنفيذ اتفاقات ال 
 مدتتتتى احلكومتتتة اجملدتتتتس حتتتث، متتتايل يف ابحلالتتتتة يت دتتتق فيمتتتا 

 نعتتاط يفضتتع مدتتى، اخلتتاص اثدتتت قةيتتق متت ، ال تتام األمتتني متتع ال متتل
 يفشدا، مايل يف يفاملصاحلة السالم ا فاق  وفي  لتعييم مدموسة مةج ية

__________ 

  .8 يف 2 الفعةاتل، (2016) 2275 العةار (177)
(178) S/PRST/2017/19 ،يفالسا  ة. الثانية الفعةاتل  
  .8 الفعةة، (2016) 2296 العةار (179)

https://undocs.org/ar/S/RES/2268%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/7
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/19
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 ملتايل ال تام لامتني اخلتاص املمثتل  ت يع دع ال ي احملوري الديفر مدى
 .(180) وفي ذا مدى افيفاإلشة  اممها يف

 ال وتتتتتتد مقتتتتتار يف، أ يتتتتتي مو عتتتتتة مدتتتتتى ابلوتتتتتلاع يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 شتجع“ الستواال يفجوتوب الستواال مت  ال تام األمتني  عتارية” امل وول
 يفامل  تتول ابلتوفيتت  امل تت  املستتتوى الةفيتع األفةيعتتي  حتتتااا فةيتتق اجملدتس
 مواصتتتتدة مدتتتتى الستتتتواال يفجوتتتتوب الستتتتواال مىل ال تتتتام لامتتتتني اخلتتتتاص
 مىل السواال يفجووب السواال حكوميت اموة أجل م  اجلهوا  وسيق
 .(181)2011 مام   فانات الكامل التوفي 

 
 األاموووووات لتسووووووية دعموووووا املبذولوووووة احلميووووودة املسووووواعي 

  واملؤسسية السياسية
 لتستتوية التتدمم  عتتدمي يف ال تتام األمتتني ايفر أيعتتا اجملدتتس أ تتةز 
 يفغام يتا الدميعةاقيتة الكونغتو مجهورية يف يفاملؤسسية السياسية األزمات
  يفل وال.

، الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة املت دعتتة ابحلالتتة يتصتتل يففيمتتا 
 حتتتل مىل يالةامتتت 2016 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول ا فتتتاق  ونيتتتع يفمعتتتب
 التتتتيت لدجهتتتتوا اممتتتتت  كيتتتتد اجملدتتتتس كتتتتةر،  ال دتتتتد يف السياستتتتية األزمتتتتة
 لتحعيتق املتحتدة األمم موظمة يف  ثة ال ام لامني اخلاص املمثل ي  هلا

 األفةيعتتتتتتتتتي يفا حتتتتتتتتتتاا الدميعةاقيتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتتتعةار
  وفيتتتتتتتت ا  وفيتتتتتتتت ي كفالتتتتتتتتة مدتتتتتتتتى املستتتتتتتتامدة يف اإلنديميتتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتتات

 ال حتتتت ات مو عتتتتة يف احلالتتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يفيف .(182)كتتتتامال
 ملو عتتتتتتة املتحتتتتتتدة لامتتتتتتم اخلتتتتتتاص امل  تتتتتتول اجملدتتتتتتس امتتتتتتا، “الكتتتتتتربى
 مىل اهلاافتتة يفالديفليتتة اإلنديميتتة مستتاميت مواصتتدة مىل الكتتربى ال حتت ات

، يفاملو عتتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة يف يفا ستتتتعةار الستتتالم   ليتتتل
 مصتتتتتدانية ذات انتدتتتتتاابت  وظتتتتتيم مدتتتتتى ترتتتتتجيعال  يوهتتتتتا متتتتت   ستتتتت ل
، اإلنديمتتتي احلتتتوار يف رتتتجيع، هلتتتا املعتتتةرة املواميتتتد يف لدجميتتتع يفشتتتامدة
 ال تتتتام لامتتتتني اخلتتتتاص املمثتتتتل متتتتع الوثيتتتتق ابلتوستتتتيق نياا تتتتت يفمواصتتتتدة
  وفيتتت  يف عيتتتيم يف وستتتيق، ال  ثتتتة يفرئتتتيس الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو جلمهوريتتتة
  .(183)يفاألم  سالمال مقار مبوجب املع ومة ا لتلامات

__________ 

(180) S/PRST/2016/16 ،يفالسااسة. امسةاخل الفعةاتل  
  .6 الفعةة، (2017) 2386 يف  4 الفعةة، (2017) 2352 العةارال (181)
(182) S/PRST/2017/12 ،مرةة. احلااية الفعةة  
  .22 الفعةة، (2017) 2389 العةار (183)

 ال وتتتتد مقتتتتار يف، غام يتتتتا يف السياستتتتية ابألزمتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 األمتتني مىل اجملدتتس قدتتب، “أفةيعيتتا غتتةب يف الستتالم  وقيتتد” امل وتتول
 أفةيعيتتتا لغتتتةب اخلتتتاص اثدتتتت قةيتتتق متتت  ذلتتتك يف مبتتتا، يعتتتوم أل ال تتتام

 املصتتتدحة أصتتتحاب  تتتني السياستتتي احلتتتوار  تيستتت ، الستتتاحل يفمو عتتتة
 املستامدة يف تعتدمي، غام يتا يف لدستد ة سدمي انتعال لعمال نيالغام ي
 متتت     لتتتت فيمتتتا أفةيعيتتتا غتتتةب لتتتديفل ا نتصتتتااية اجلمامتتتة مىل التعويتتتة
 .(184)ا نتعاء مود، الوساقة مسامي

يفيف صدة ابحلالتة يف الرتةق أليفستط، فيمتا يت دتق  د وتال، شتجع  
 مقتار التديفر الت ي اجملدس موسعة األمتم املتحتدة اخلاصتة لرتؤيفل ل وتال، يف

 عتتت دع  تتتت متتت  ختتتالل مستتتاميها احلميتتتدة يفابلتوستتتيق الوثيتتتق متتتع أمعتتتاء 
جممومتتة التتدمم الديفليتتة، مدتتى مجتتةاء ا صتتا ت مكثفتتة متتع شتتةكاء ل وتتال، 
يفمشتتتتتتةاك أصتتتتتتحاب املصتتتتتتدحة التتتتتتوقويني يفاإلنديميتتتتتتني الةئيستتتتتتيني هبتتتتتتدف 

 .(185)مسامدة ل وال مدى م اا حل ملسالة شغور موصب الةائسة
 

 النزاعوووووات لتسووووووية دعموووووا املبذولوووووة احلميووووودة ملسووووواعيا 
  أمدها طال اليت

 يعت دع الت ي احلميتدة املستامي ايفر مىل أيعتا اجملدتس أشار 
 أمتتتتتتدذا. قتتتتتتال التتتتتتيت الولامتتتتتتات  ستتتتتتوية أجتتتتتتل متتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  تتتتتتت

 اممتتتت اجملدتتتس أكتتتد، الغة يتتتة ابلصتتتحةاء املت دعتتتة ابحلالتتتة يتصتتتل يففيمتتتا
 ممديتتتة مقتتتالق  متتتااة الردصتتتي يفم  وثتتتت ال تتتام األمتتتني  لتتتتلام التتتتام

 .(186)ال تتةفني متت  مع تتول سياستتي حتتل مىل التوصتتل هبتتدف التفتتايفت
  كثيتف ال تام األمني مىل اجملدس قدب، نربص يف ابحلالة يتصل يففيما
 ال تتةفني  تني ابلتستتوية يت دتق فيمتتا ا نتعاليتة لدمةحدتتة التد تيط ممديتة

 املستتتتجدة ابلت تتتورات شتتتدامسرت ، الرتكتتتي يفالعربصتتتي اليتتتو م العربصتتتي
 األمتتتتم نتتتتوة يفمتتتتع م تتتتاً  ال متتتتل مدتتتتى ال تتتتةفني يفشتتتتجع، املفايفضتتتتات يف

 لدمستتتتتامي املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف  ثتتتتتة نتتتتتربص يف الستتتتتالم حلفتتتتتظ املتحتتتتتدة
  .(187)التسوية  توفي  املتصدة املسائل  رال احلميدة

 
__________ 

(184) S/PRST/2016/19 12، الفعةة (2017) 2337، الفعةة الثاموة  يفالعةار . 
(185) S/PRST/2016/10 ،مرةة. الةا  ة الفعةة  
  .7 الفعةة، (2017) 2351 يف  8 الفعةة، (2016) 2285 العةارال (186)
  .4 الفعةة ،(2017) 2338 يف  4 الفعةة، (2016) 2300 العةارال (187)

https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
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https://undocs.org/ar/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2338%20(2017)
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 للتحوودايت التصودي أجول مون املبذولوة احلميودة املسواعي 
 للحدود العابرة

  وقيتد” امل وتول ال وتد مقتار يف، الستاحل مبو عتة يت دق فيما 
 الكامتتتل اممتتتت متتت  األمتتت  جمدتتتس أمتتتةب، “أفةيعيتتتا غتتتةب يف الستتتالم

 امل  يفلتة اجلهتوا مىل يف  د تت أفةيعيتا لغةب ال ام لامني اخلاص مثللدم
 لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتم مكتتتتب هبتتتا يعتتتوم التتتيت اجلاريتتتة األنرتتت ة لت ليتتتل
 يفالوستتاقة الوتتتلامات نرتتوب موتتع جمتتا ت يف الستتاحل يفمو عتتة أفةيعيتتا

 ملواجهتتتتتتتة يفاإلنديمتتتتتتتي اإلنديمتتتتتتتي ايفل يفالت تتتتتتتايفل، احلميتتتتتتتدة يفاملستتتتتتتامي
 يف وفيتت ، يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت يفالرتتامدة لدحتتديفا ةال تتا ة  األخ تتار

   ليتتتل يفكتتت لك، الستتتاحل ملو عتتتة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم استتترتا يجية
 يف  متتتيم، اإلنستتتال يفحعتتتوق العتتتانول ستتتيااة يفاحتتترتام الةشتتتيدة احلوكمتتتة
 .(188)اجلوسام املوظور مةاماة

__________ 

(188) S/PRST/2017/2 الفعةة الثالثة  يف ،S/PRST/2017/10.الفعةة الثانية ، 

القوووورارات ذات الصوووولة ابلتنظيمووووات أو الوكوووواالت  - دال
 اإلقليمية

 م  52 املااة احكام يفممال، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
  تتتتتت  عتتتتوم التتتت ي احلاستتتتتم لدتتتتديفر  ييتتتتدي متتتتت  اجملدتتتتس أمتتتتةب، امليثتتتتاق

 التستوية يف متاتالتوظي م  يفغ ذا اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات
   ليتل يفمدتى اجلهتوا  دك مواصدة مدى يفشج ها، لدموازمات السدمية
 اجلتتتلء يف يف تتتةا الصتتتدا. ذتتت ا يف املتحتتتدة األمتتتم متتتع يفالتوستتتيق الت تتتايفل
 اضتت دع التتيت املتوازيتتة أيف املرتترتكة اجلهتتوا  رتتال اجملدتتس نتتةاراتُ  الثتتام 

 لتستتتوية يتتتةاإلنديم الوكتتتا ت أيف التوظيمتتتات أيف يفاملوظمتتتات اجملدتتتس هبتتتا
  ا ست ةات. نيد الفرتة خالل السدمية ابلوسائل املوازمات

  
 مناقشة بشأن تفسري أو تطبيق أحكام الفصل السادس من امليثاق -رابعاً 

 
 ظةمالح 
 جمدتس يف اارت التيت الةئيسية املوانرات الةا ع العسم يتوايفل 

 أحكتتتام  تفستتت  يت دتتتق فيمتتتا 2017 يف 2016 متتتامي ختتتالل األمتتت 
 اجملدتتتتتس ايفر  رتتتتتال امليثتتتتتاق متتتتت  الستتتتتااس الفصتتتتتل يف يفرات حمتتتتتداة
 العستم يفيستت  د السدمية. ابلوسائل املوازمات  سوية يف ال ام يفاألمني

 الثام . اجللء يف  ةا اليت، اإلنديمية وظماتابمل املت دعة املوانرات  
 صتةجة مشتارات يفرات، اب ست ةات املرمولة الفرتة يفخالل 

 الفصل يفك لك، (191)99 يفاملااة (190)36 يفاملااة (189)33 املااة مىل
__________ 

، S/PV.7621 انظتتتتتتتة، التتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتت  الستتتتتتتالم  صتتتتتتتول يتصتتتتتتتل فيمتتتتتتتا (189)
 71 يفالصتتتتتفحة  م(  )فييتتتتتت 47 يفالصتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتا(  19 الصتتتتتفحة

 68 الصتتتفحة، S/PV.7857 يف )ذولوتتتدا(  116 يفالصتتتفحة )الكويتتتت( 
 67 الصتتتتتتتفحة  S/PV.7886 يف ) ومتتتتتتتا(  92 يفالصتتتتتتتفحة  م(  )فييتتتتتتتت
 يفيف )ن تة(  56 الصتفحة S/PV.8144 يف ال وليفارية(  فوليفيال )مجهورية

 انظتتتتتة، (S/2010/507) األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس متتتتت كةة  توفيتتتت  يتصتتتتل متتتتا
S/PV.7633 ،يت دتتتق يففيمتتتا ال وليفاريتتتة(  فوتتتليفيال )مجهوريتتتة 3 الصتتتفحة 

 )أفغانستتتتتتال(  5 الصتتتتفحة، S/PV.7722 انظتتتتتة، أفغانستتتتتال يف ابحلالتتتتة
، S/PV.7750 انظتتتتتتتتتة، مديتتتتتتتتتت فتتتتتتتتتاظيفاحل الستتتتتتتتتالم   وتتتتتتتتتاء يت دتتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتتا

 انظتتتتتتة، الصتتتتتومال يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا )الستتتتتوغال(  18 الصتتتتتفحة
S/PV.8099 ،جي و (. 15 الصفحة(  

__________ 

، S/PV.7621 انظتتتتتتتة، نيالتتتتتتتديفلي يفاألمتتتتتتت  الستتتتتتتالم  صتتتتتتتول يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (190)
  )مصة(. 12 الصفحة

، S/PV.7606 انظتتتة، املستتتدحة الولامتتتات يف املتتتدنيني حبمايتتتة يت دتتتق فيمتتتا (191)
 املتدية ) ئتب 10 الصفحة، S/PV.7951 يف )لكسمربغ(  12 الصفحة
 )أيفكةانيتا(  14 يفالصتفحة يفيف أ(  رايتس ذيوم  يف لدمواصةة التوفي ي
، S/PV.7621 انظتتتتتتة، التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم  صتتتتتتول يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا

 املتحتدة(  ال ة يتة )اإلمتارات 90 يفالصتفحة ال تام(  )األمني 3 الصفحة
 7 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7857 يف )كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريكا(  106 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة

 16 يفالصتتتتتتفحة املتحتتتتتتدة(  )التتتتتتو ايت 12 يفالصتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتال( 
 39)أيفكةانيتتا(  يفالصتتفحة  22)اليتتاابل(  يفالصتتفحة  21)فةنستا(  يفالصتتفحة 

 األيفريفيب(  )ا حتتتتتاا 60 يفالصتتتتفحة )ل وتتتال(  59 الصتتتتفحةيف  )ذولوتتتدا( 
 104 يفالصتتفحة )الكويتتت(  95 يفالصتتفحة )أستترتاليا(  65 يفالصتتفحة

 72 يفالصتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتا(  15 الصتتتتتفحة  S/PV.7866 يف )الرب غتتتتتال( 
 9 الصتتتتتتتفحة، S/PV.7926 يف )نيوزيدوتتتتتتدا(  76 يفالصتتتتتتتفحة )أستتتتتترتاليا( 

 55 يفالصفحة )مي اليا(  26 الصفحة، S/PV.8144 يف )كازاخستال( 
 األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس متتتتتتتتت كةة  توفيتتتتتتتتتت  يت دتتتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتتتا )مكتتتتتتتتتواايفر( 

(S/2010/507) ،انظتتتتتتتتتتتتتتتتة S/PV.7740 ،أستتتتتتتتتتتتتتتترتاليا(  32 الصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 
 حلفتتظ املتحتتدة األمتتم   مديتتات يت دتتق يففيمتتا ) دجيكتتا(  44 يفالصتتفحة
 أيفكةانيا(.) 14 الصفحة، S/PV.8051 انظة، السالم
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النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق -اجلزء السادس   
 

 

327 18-12959 

 

 موانرتتتة  ُث تتتة مل احلتتتا ت م ظتتتم يف لكوهتتتا، امليثتتتاق متتت  (192)الستتتااس
 38 املتتتتتااة أيف 37 املتتتتتااة مىل صتتتتتةجة مشتتتتتارات أي  تتتتتةا يفمل استتتتتتورية.

  امليثاق. م 
 يفيتتتتتتتتتالف العستتتتتتتتم الةا تتتتتتتتع متتتتتتتت  أر  تتتتتتتتة أنستتتتتتتتام فةميتتتتتتتتة ذتتتتتتتتي:  

اإلشتتتتتارة مىل يفستتتتتائل التستتتتتوية الستتتتتدمية لدموازمتتتتتات يف ضتتتتتوء  - ألتتتتتف
أ ية أحكام الفصل السااس ابملعارنتة متع  -ابء  امليثاق  م  33 املااة

  35استتددام التديفل األمعتاء لدمتااة  - جتيم أحكام الفصل السا ع 
لتستتوية املوازمتتات ابلوستتائل  99استتددام األمتتني ال تتام لدمتااة  -يفاال 

يفيتعم  ذ ا العسم أيعا احلا ت اليت جةت فيها موانرتات  السدمية.
 ل الفرتة املرمولة اب ست ةات.استورية ذات صدة خال

__________ 

، S/PV.7606 انظتتتة، املستتتدحة الولامتتتات يف املتتتدنيني حبمايتتتة يت دتتتق فيمتتتا (192)
 رئتتتتيس متتتت كةة  توفيتتتت  يت دتتتتق يففيمتتتا ال تتتتام(  األمتتتتني ) ئتتتتب 4 الصتتتفحة
 13 الصتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7616 انظتتتتتتتتتتة، (S/2010/507) األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس

 )مجهوريتتتتة 9 الصتتتتفحة  S/PV.7766 يف ال وليفاريتتتتة(  فوتتتتليفيال )مجهوريتتتتة
 انظتتتتتتة، ابجلتتتتتتلاءات  ت دتتتتتتق مامتتتتتتة نعتتتتتتااي يف رتتتتتتال ال وليفاريتتتتتتة(  فوتتتتتتليفيال

S/PV.7620 ،اإلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمية(  ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال )مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 31 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة 
 يففيمتا العوميتات(  املت تداة  وليفيتا )ايفلتة 12 الصفحة  S/PV.8018 يف

 18 الصتفحة، S/PV.7621 انظة، الديفليني يفاألم  السالم  صول يت دق
 )مي اليتتتتتتتا(  69 يفالصتتتتتتتفحة )كولوم يتتتتتتتا(  66 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتوغال( 
 91 يفالصتتتتفحة )املغتتتتةب(  86 يفالصتتتتفحة )ابكستتتتتال(  76 يفالصتتتتفحة
 98 يفالصتتتتفحة )اتيدوتتتتد(  93 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  ال ة يتتتتة )اإلمتتتتارات
 ) ةكيتتتتتتتتتا(  107 يفالصتتتتتتتتتفحة  ) تتتتتتتتتونس( 100 يفالصتتتتتتتتتفحة )نيجتتتتتتتتت اي( 

 4 الصتتتتتتتتفحة، S/PV.7857 )مي اليتتتتتتتتا(  56 الصتتتتتتتتفحة، S/PV.7653 يف
 )املمدكتتتتتتتة 20 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتويد(  6 يفالصتتتتتتتفحة ال تتتتتتتام(  )األمتتتتتتتني

 )كوتتتتتتتتتتدا(  67 يفالصتتتتتتتتتتفحة  يتتتتتتتتتتا( )كولوم 52 يفالصتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتدة( 
 )الكويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(  96 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )منديفنيستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيا(  56 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 108 يفالصتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتدة(  ال ة يتتتتتتتتتتتة )اإلمتتتتتتتتتتتارات 103 يفالصتتتتتتتتتتتفحة
 18 الصتتتفحة  S/PV.7886 يف )املغتتتةب(  110 يفالصتتتفحة )ستتتدوفيويا( 
  دتدال حةكتة ابستم ال وليفارية فوليفيال ية)مجهور  69 يفالصفحة )أيفكةانيا( 

 يفجوتتوب الستواال متت  ال تام األمتني  تعتتارية يت دتق يففيمتتا ا فيتاز(  متدم
 الةيفستتتتتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتتتتاا 2 الصتتتتتتتتتتتتفحة، S/PV.7691 انظتتتتتتتتتتتتة، الستتتتتتتتتتتتواال

، S/PV.7837 انظتتة، الرتتامل التتدمار أستتدحة انترتتار   تتدم يت دتتق يففيمتتا
 يت دتق يففيمتا ال تام(  األمتني ) ئتب 4 يفالصتفحة )مست انيا(  2 الصتفحة
 2 الصتتفحة، S/PV.7947 انظتة، الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم   مديتات
 8 مىل 5 يفالصتتتتفحات الستتتتالم(  فتتتتظح ل مديتتتتات ال تتتتام األمتتتتني )يفكيتتتتل

 9)رئيس ال  ثة يفنائد نوة األمم املتحدة ملةان ة فتض ا شتت اك(  يفالصتفحة 
 لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة نتتتتتتوة )نائتتتتتتد

 األمت  جمدتس    ثتة يت دتق يففيمتا الوست ى(  أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار
، S/PV.7994 انظتة، (2017 يونيت/الحلية  24 مىل 22 )م  ذاييت مىل

  العوميات(. املت داة  وليفيا )ايفلة 3 يف 2 الصفحتال

اإلشارة إىل وسائل التسوية السلمية للمنااعات يف  - ألف
 من امليثاق 33ضوء املادة 

 أي أقتةاف مدتى  تب أنتت مدتى امليثتاق مت  33 املااة  و  
 لدد تة التديفيل يفاألمت  السدم حفظ ي ةت أل استمةاري شال م  نلاع
 غ ذا أيف الوساقة أيف ايفضةاملف   ةيق  دء ذي اباأل حدت يدتمسوا أل
 أقةاف يدمو أل يست يع اجملدس أل مىل يف ر ، السدمية الوسائل م 

 الفتترتة يفختتالل ال تتةق.  تدتتك الوتتلاع متت   يتتوهم متتا يستتويفا أل مىل الوتتلاع
 يتصتتتتل فيمتتتتا 33 املتتتتااة  رتتتتال موانرتتتتات أجةيتتتتت، ا ستتتتت ةات نيتتتتد

 (5 ة)احلالتتتتتتت“ التتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتت  الستتتتتتتالم صتتتتتتتول”، التاليتتتتتتتة ابل وتتتتتتتوا
 (.6 )احلالة“ يفاألم  يفالسالم املةأة” يف
 

 5 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 7621 جدستتتت اجملدتتس معتتد، 2016 فربايتتة/شتت اط 15 يف 

 الفةمتي يفال ود“ الديفليني ألم يفا السالم صول” امل وول ال ود مقار يف
 موصتةا  وصتفت املتحتدة األمتم ميثتاق يفمعاصتد م تااأل احترتام” امل وول
 مت كةة أمامت يفكانت، “الديفليني يفاألم  السالم مدى لدحفاظ أساسيا

 رائستتتتة  ولتتتتت التتتتيت، ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة مممتهتتتتا مفاذيميتتتتة
 املوانرتتتتة ال تتتتام األمتتتتني افتتتتتتح يفمذ .(193)الرتتتتهة ذلتتتتك ختتتتالل اجملدتتتتس
 نرتتتوب موتتتع متتت  الةئيستتتية املستتتؤيفلية أل مدتتتى شتتتدا، املستتتتوى الةفي تتتة

 األمعتتتاء. التتتديفل متتتا ق مدتتتى  عتتتع اإلنستتتال حعتتتوق يفمحايتتتة الولامتتتات
 مدتتتتتى  رتتتتتجع التتتتتيت األايفات متتتتت  ال ديتتتتتد اجملدتتتتتس لتتتتتدى مل يفأضتتتتتاف
، استتتتتفحاهلا ن تتتتل  ميوهتتتتا مىل يفالستتتت ي لدموازمتتتتات الستتتتدمية التستتتتوية
 .(194)امل اف هناية يف احلاسم ال امل ذي دساجمل يفحدة يفلك 

اء اجملدتس يفيف املوانرة اليت  دت ذلك، أشار ال ديد مت  أمعت 
متتت  الوظتتتام التتتداخدي  39يف  37يفاملتكدمتتتني املتتتدموي  مبوجتتتب املتتتاا ني 

املؤنت مىل التتلام التديفل األمعتاء مبوجتب امليثتاق، مبتا يف ذلتك يف مقتار 
، ابلستتت ي مىل  ستتتوية املوازمتتتات ابلوستتتائل 33الفصتتتل الستتتااس يفاملتتتااة 

مت   يفأشتار متدة متكدمتني مىل األايفات املتاحتة لدمجدتس .(195)السدمية
__________ 

 متتتتت  ال تتتتام األمتتتتني مىل موجهتتتتة 2016 فربايتتتتتة/شتتتت اط 1 مؤرختتتتة رستتتتالة (193)
 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم لتتتتتتتدى ال وليفاريتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتليفيال جلمهوريتتتتتتتة التتتتتتتتدائم املمثتتتتتتتل

(S/2016/103 ،.)املةفق  
(194) S/PV.7621 ،3 الصفحة.  
 8)مجهوريتتتتة فوتتتتليفيال ال وليفاريتتتتة(  يفالصتتتتفحة  5املةجتتتتع نفستتتتت، الصتتتتفحة  (195)

)الستتتتوغال(   19يف  18 )مصتتتتة(  يفالصتتتتفحتال 12)أنغتتتتو (  يفالصتتتتفحة 
 31)أيفريفغتتتتتتواي(  يفالصتتتتتتفحة  29)أيفكةانيتتتتتتا(  يفالصتتتتتتفحة  21يفالصتتتتتتفحة 
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متتتتت  امليثتتتتتاق،  33أجتتتتتل التستتتتتوية الستتتتتدمية لدموازمتتتتتات مبوجتتتتتب املتتتتتااة 
 .(196)التفتتتايفت يفالوستتتاقة يفالتحكتتتيم يفالتوفيتتتق يفالتستتتوية الععتتتائية يفذتتتي

يفأشتتار اثتتل مصتتة مىل نيتتام اجملدتتس  تكديتتف األمتتني ال تتام   تت ل مستتاميت 
احلميتتتتدة يفمجتتتتع امل دومتتتتات متتتت  جلتتتتال  عصتتتتي احلعتتتتائق يفم ال تتتتة حمكمتتتتة 

ليتتتة  صتتتدار فتتتتايفى يفمحالتتتة املوازمتتتات العانونيتتتة مىل احملكمتتتة ال تتتدل الديف 
يفامتتتا اتتتثال اليتتتاابل  .(197)متتت  امليثتتتاق 36متتت  املتتتااة  3مبوجتتتب الفعتتتةة 

يفذولوتتتتتدا مىل نيتتتتتام املليتتتتتد متتتتت  التتتتتديفل األمعتتتتتاء  ع تتتتتول الو يتتتتتة اجلربيتتتتتة 
يفأشتتار اثتتل الستتوغال مىل أ يتتة يفضتتع ممتتل املوظمتتات  .(198)لدمحكمتتة

صتميم اجلهتوا امل  يفلتة لتحعيتق الستالم، ابلوظتة مىل يفضتوح اإلنديميتة يف 
يفأكتتدت اثدتتة ذوغتتاراي مدتتى أ يتتة  .(199)ال  تتد اإلنديمتتي مل ظتتم الولامتتات

موتتع نرتتوب الولامتتات، يفنالتتت أنتتت يو غتتي لدمجدتتس أل يستتت مل مجيتتع 
األايفات اليت يف حوز ت، مبا يف ذلك املت دعة  تسوية املوازمات ابلوسائل 

ت تتتتايفل متتتتع املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة، يفامتمتتتتاا جتتتتلاءات ذكيتتتتة الستتتتدمية، يفال
 .(200)يفحمداة اهلدف، يفمحالة احلا ت مىل احملكمة اجلوائية الديفلية

 املفاذيميتة املت كةة اجملدتس أمتام كانتت،  نفستت ال وتد مقار يفيف 
 ذلتتتتتتك ختتتتتتالل اجملدتتتتتتس رائستتتتتتة  ولتتتتتتت التتتتتتيت، الستتتتتتويد مممتهتتتتتتا التتتتتتيت

 يف امل عتتتتتتتتواة 7857 جدستتتتتتتتتت أثوتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتس أجتتتتتتتتةى، (201)الرتتتتتتتتهة
  رتال املستتوى رفي تة مفتوحة موانرة 2017 يواية/الثام كانول 10

__________ 

)ا حتتتتتاا الةيفستتتتي(   36)الصتتتتني(  يفالصتتتتفحة  32)اليتتتتاابل(  يفالصتتتتفحة 
)مجهورية ميةال اإلسالمية ابسم حةكة  ددال مدم ا فياز(   42يفالصفحة 
 يفالصتفحة )فييتت  م(  48يف  47)الربازيل(  يفالصفحتال  44يفالصفحة 

 يفالصتتتفحة الستتورية(  ال ة يتتة )اجلمهوريتتتة 50 يفالصتتفحة )الستتويد(  49
 71 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )كولوم يتتتتتتتتتتتتا(  65 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتتتتتتتال(  62

 ) تتتتتتوغالايأ(  78 يفالصتتتتتتفحة )اجللائتتتتتتة(  74 يفالصتتتتتتفحة )الكويتتتتتتت( 
 91 يفالصتتتتتفحة )مكتتتتتواايفر(  89 يفالصتتتتتفحة )املغتتتتتةب(  85 يفالصتتتتتفحة
 94 يفالصتتتتفحة )اتيدوتتتتد(  93 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  ال ة يتتتتة )اإلمتتتتارات
 )نيجتتتتتتتتتت اي(  98 يفالصتتتتتتتتتتفحة )مدتتتتتتتتتتديف(  95 يفالصتتتتتتتتتتفحة ) ولوتتتتتتتتتتدا( 
 116 يفالصتتتتتفحة )غيتتتتتا (  104 يفالصتتتتتفحة ) تتتتت يف(  102 يفالصتتتتتفحة
  )ذولودا(.

 )التتتتتتتو ايت 34 يفالصتتتتتتتفحة )مستتتتتتت انيا(  10 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (196)
 غالايأ( ) تتتتتتتو 79 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتويد(  49 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة( 
  ) ولودا(. 95 يفالصفحة املتحدة(  ال ة ية )اإلمارات 91 يفالصفحة

  .13 الصفحة، نفست املةجع (197)
  )ذولودا(  116 يفالصفحة )الياابل(  31 الصفحة، نفست املةجع (198)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (199)
  .54 يف 53 الصفحتال، نفست املةجع (200)
 مت  ال تام األمني مىل موجهة 2017 يواية/الثام كانول 4 مؤرخة رسالة (201)

  املةفق(.، S/2017/6) املتحدة األمم لدى لدسويد الدائم املمثل

 .“املستتتتتدام الستتتتالم يفحتعيتتتتق الوتتتتتلامات رتتتتوبن موتتتتع” الفةمتتتتي ال وتتتتد
 يفاألمتتتت  الستتتتالم ذيكتتتتل مصتتتتالح  رتتتتال رؤيتتتتتت ال تتتتام األمتتتتني يفمتتتتةت
 زاياة  تحعيتتق يدتتلم أل التتديفيل اجملتمتع مدتى أل فتت كة، ال امتة ابألمانتة

 اإلنديميتتتتة. املوظمتتتتات متتتتع ابلرتتتتةاكة، الستتتتالم أجتتتتل متتتت  الد دوماستتتتية
، الوستتتاقة مدتتتى نتتتدراهتا يتتتل  ل  مدتتتى ال امتتتة األمانتتتة امتتتتلام  حتتتظ يفمذ

 اخليتتارات مت  أكتترب  رتكل يستتتفيد أل اجملدتس مىل ال تتام األمتني قدتب
 متتتتتت  يفأمتتتتتتةب، امليثتتتتتتاق متتتتتت  الستتتتتتااس الفصتتتتتتل يف مديهتتتتتتا املوصتتتتتتوص
 يفمرتتتتتتاركتت احلميتتتتتتدة مستتتتتتاميت ختتتتتتالل متتتتتت  اجملدتتتتتتس لتتتتتتدمم استتتتتتت دااي
 .(202)الردصية
 احلاجتتة” مىل  م فييتتت اثتتل أشتتار،  حعتتة مالحظتتات يفيف 

 ممتل صتميم يف املوازمتات يف سوية الولامات نروب موع لوضع دحةامل
 لتحعيتتتق يفأل، “33 املتتتااة يف مديتتتت املوصتتتوص الوحتتتو مدتتتى، املوظمتتتة
 يفال متتل العويتتة نياا تتت   ليتتل اجملدتتس يواصتتل أل يو غتتي، كهتت ي أذتتداف
 يفاألمتت  الستتالم صتتول متت  الةئيستتية مبستتؤيفليتت ا ضتت الع يف  ورتتاط
 األمعتتتتاء يفالتتتتديفل اجملدتتتتس أمعتتتتاء متتتت  ديتتتتدال  يفامتتتتا .(203)التتتتديفليني
 متت  املليتتد مىل املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  37 املتتااة مبوجتتب املتتدموة
 األايفات مجيتتع متت  ا ستتتفااة متت  اكيوتتت أجتتل متت  اجملدتتس يف الوحتدة
 يفالتوفيتتتتتق يفالوستتتتتاقة كالتفتتتتتايفت،  الولامتتتتتات نرتتتتتوب ملوتتتتتع لتتتتتت املتاحتتتتتة

 يو غتتتتتي أنتتتتتت كتتتتتوراي ريتتتتتةمجهو  اثتتتتتل يفذكتتتتتة .(204)الععتتتتتائية التستتتتتوية أيف
 لتتتت املتاحتتتة التحعيتتتق أايفات متتت  أفعتتتل  رتتتكل يستتتتفيد أل لدمجدتتتس
 املتحتتدة التتو ايت اثدتتة يفأكتتدت .(205)امليثتتاق متت  34 املتتااة مبوجتتب
 مدوتا امليثتاق يفانتهاكتات التجايفزات م  املسؤيفلة اجلهة حتديد أل مدى
   تض تلت يكتول يفرمبتا، ال عتاب مت  اإلفالت م  يفناية يوفة اجملدس يف

 .(206)الةااع التاث 
 الونتتتتتتتائي التتتتتتتديفر مىل ا نت تتتتتتتاي آختتتتتتتةيفل متكدمتتتتتتتول يفاستتتتتتترتمى 
 املوظمتتتتات متتتتع ايفليفالت تتتت، (207)الستتتتالم حفتتتتظ يفممديتتتتات لدجتتتتلاءات

__________ 

(202) S/PV.7857 ،4 الصفحة.  
  .69 يف 68 الصفحتال، نفست املةجع (203)
)املمدكتتة املتحتتدة(   20)الستتويد(  يفالصتتفحة  6املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (204)

 63)فودوتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتفحة  47)الستتتتتتتتوغال(  يفالصتتتتتتتتفحة  32يفالصتتتتتتتتفحة 
) ومتتتتتتتتتتتتتتتا(   92)كوتتتتتتتتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة  67)مكتتتتتتتتتتتتتتتواايفر(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة 

 )جي و (.  118)اإلمارات ال ة ية املتحدة(  يفالصفحة  102 يفالصفحة
  .44 الصفحة، نفست املةجع (205)
  .14 الصفحة، نفست املةجع (206)
 )فةنسا(. 17 الصفحة، نفست املةجع (207)

https://undocs.org/ar/S/2017/6
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
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 يف املتتتةأة يفمرتتتاركة اوتتتةاط يف يفالتتتلاياة، (208)اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة
يفرأت اثدتتتة التتتو ايت  .(210)يفاملصتتتاحلة يفال دالتتتة (209)الستتتالم ممديتتتات

املتحدة أل امل دأ اهلام لسيااة الديفل   ميكت  أل يكتول نيتدا جتول ايفل 
زمتتتتة لالستتتتتجا ة لازمتتتتات اختتتتاذ اجملدتتتتس يفاألمتتتتني ال تتتتام لإلجتتتةاءات الال

يفأضتتاف اثتتل الوتتةيفيج أل موتتع نرتتوب  .(211)ال اجدتتة التتيت هتتتدا األريفاح
يعوت ستيااة  الولامات يفصول السالم، مبسامدة م  اجملتمع الديفيل،  

 يد أل اثل ايفلة  وليفيا املت تداة العوميتات   .(212)الديفلة،  ل منت ي لزذا
ل يتتتتم متتتع مةامتتتاة ستتتيااة كتتتةر التاكيتتتد مدتتتى أل ممتتتل اجملدتتتس يو غتتتي أ

ال دتتتتدال يفاستتتتتعالهلا يفيفحتتتتدهتا يفستتتتالمتها اإلنديميتتتتة يفاحتتتترتام م تتتتدأ متتتتدم 
 .(213)التدخل يف شؤيفهنا الداخدية يفاملسايفاة  ني مجيع الديفل

 /األيفل كتتتانول 20 يف امل عتتتواة 8144 اجملدتتتس جدستتتة يفيف 
 الفةمتتي ال وتتد موانرتتة أجتتل متت  نفستتت ال وتتد مقتتار يف 2017 ايستتمرب
 الستتتالم  واجتتتت التتتيت امل اصتتتةة مل عتتتدةا لدتحتتتدايت التصتتتدي” امل وتتتول
 مممتهتا التيت املفاذيميتة املت كةة اجملدتس أمام كانت،  “الديفليني يفاألم 
 يفذكتتتة .(214)الرتتتهة ذلتتتك ختتتالل اجملدتتتس رائستتتة  ولتتتت التتتيت، اليتتتاابل
  ف اليتتتة ي تتتاس أل لدمجدتتتس كتتتال مذا أنتتتت مالحظا تتتت يف اليتتتاابل اثتتتل
  تتد فتتال، التتديفليني يفاألمتت  مالستتال  واجتتت التتيت امل عتتدة التحتتدايت أكتترب
 .(215)الوتتلاع ايفرة مةاحتتل مجيتتع يف ف اليتتتت يفيليتتد  ةكيتتلي يكثتتف أل لتتت
 الولامات نروب موع يفضع ضةيفرة السويد اثل أ ةز، الصدا ذ ا يفيف
   ليتتتتل مىل املتحتتتتدة األمتتتتم موظومتتتتة يفامتتتتا، اجملدتتتتس أممتتتتال صتتتتميم يف

 املتكامتتتتتتل يا ستتتتترتا يج يفالتد تتتتتتيط املرتتتتترتك التحديتتتتتتل مدتتتتتى نتتتتتدراهتا
 .(216)امل كةة مةاحدها يف الولامات م اجلة م  لدتمك 

__________ 

 )مثيو يتتتتتتتتتا(  11 يفالصتتتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتتتا(  9 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (208)
 املتحتتتتتتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتتتتتتة 20 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتتتتتتا(  18 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة
 29 يفالصتتتفحة ( )أيفريفغتتتواي 25 يفالصتتتفحة )أيفكةانيتتتا(  24 يفالصتتتفحة
  )السوغال(. 32 يفالصفحة الةيفسي(  )ا حتاا

  ) وما(. 93 يفالصفحة )فودودا(  48 الصفحة، نفست املةجع (209)
  )سدوفيويا(. 108 الصفحة، نفست املةجع (210)
  .12 الصفحة، نفست املةجع (211)
  .55 الصفحة، نفست املةجع (212)
  .34 الصفحة، نفست املةجع (213)
 ال تام األمتني مىل موجهتة 2017 ايستمرب/األيفل كتانول 1 مؤرخة رسالة (214)

  (.S/2017/1016) املتحدة األمم لدى لدياابل الدائم املمثل م 
(215) S/PV.8144 ،5 الصفحة.  
  .10 الصفحة، نفست املةجع (216)

  وصتتفها الوستتاقة أ يتتة يفأيفريفغتتواي كازاخستتتال اتتثال يفأ تتةز 
 اتتتتثال يفأثتتتتىن .(217)الستتتتالم مدتتتتى لدحفتتتتاظ الرتتتتامدة التتتتوهج متتتت  جتتتتلءا

 اجملدتتتتتتتتس  نرتتتتتتتتاء لعيامتتتتتتتت ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني مدتتتتتتتى يفالستتتتتتتتوغال مكتتتتتتتواايفر
 ايفلتتتة اثتتتل يفرأى .(218)ابلوستتتاقة  تتت امل املستتتتوى الةفيتتتع ا سترتتتاري

 الفصتتتل أحكتتام  وفيتت  يؤختت  أ   تتب أنتتت العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا
 األحكام استوفاا يتم حم ا مت ار يف املوازمات  تسوية امل   السا ع

  ُوفَّتت  أ  يف تتب، يفالثتتام  الستتااس الفصتتدني مبوجتتب مديهتتا املوصتتوص
 اجلهتوا مىل ابإلضتافة أل ذر يجتالأ اثتل يفأكتد .(219)أخت  كمالذ م 

 يتمثتتتل، يفاملوازمتتتات لدولامتتتات الستتتدمية يفالتستتتوية الونائيتتتة الد دوماستتتية
 متتتتتتت  اإلفتتتتتتتالت  هنتتتتتتتاء الت جيتتتتتتتل كفالتتتتتتتة يف ف اليتتتتتتتة األكثتتتتتتتة التتتتتتتةااع
 .(220)ال عاب

 
 6 احلالة 
 واألمن والسالم املرأة 
، 7658 جدستتتت اجملدتتس معتتد، 2016 متتارس/آذار 28 يف 

 ال وتد يف اجملدس يفنظة .“يفاألم  يفالسالم املةأة” امل وول ودال  مقار يف
 يف يفحدهتتتتتتا الولامتتتتتتات نرتتتتتتوب موتتتتتتع يف املتتتتتتةأة ايفر” امل وتتتتتتول الفةمتتتتتتي
 التيت، (221)أنغتو  مممتهتا اليت املفاذيمية امل كةة مىل استوااا، “أفةيعيا
 مجيتع أل أنغتو  اثدتة يفنالتت الرهة. ذلك خالل اجملدس رائسة  ولت

 األمتتتتني أقدعهتتتا التتتتيت يفاألمتتت  لدستتتتالم الةئيستتتية الثالثتتتتة تا ست ةاضتتتا
 العتةار  وفيت   رتال ال امليتة الدراسة ذلك يف مبا، 2015 مام يف ال ام

 املتتتتتتةأة أممتتتتتتال جلتتتتتتديفل املعتتتتتتافة العيمتتتتتتة أكتتتتتتدت، (2000) 1325
 امل كتتتة اإلنتت ار يفممكتتتا ت ولامتتاتال نرتتتوب موتتع يف يفاألمتتت  يفالستتالم

 ال وامتل حتديتد ختالل مت  اجلوستانية لالمت تارات متةاع حتديتل مجةاء يف
 أل ميكتت  الولامتتات موتتع يف املتتةأة مرتتاركة أل يفأضتتافت لدوتتلاع. املستت  ة
 مفايفضتتتتتات يف امل اشتتتتتةة املرتتتتتاركة  يوهتتتتتا متتتتت ،  تدفتتتتتة أشتتتتتكا   تدتتتتت 
 العتتةار يفصتتوع ال امتتة ستتاتيفالسيا ا سترتتارية يفالدجتتال الةمسيتتة الستتالم

 مىل يفعي اا، الرامدة يفاإلصالحات السالم يف واء الوقوية يفاحلوارات
 .(222)الدميعةاقية مرساء ممديات مدى الدميعةاقي ال ا ع مضفاء

__________ 

 )أيفريفغواي(.  18)كازاخستال(  يفالصفحة  16املةجع نفست، الصفحة  (217)
  )مكواايفر(. 55 يفالصفحة )السوغال(  21 الصفحة، نفست املةجع (218)
  .12 الصفحة، نفست املةجع (219)
  .59 الصفحة، نفست املةجع (220)
(221) S/2016/219.  
(222) S/PV.7658 ،14 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/2017/1016
https://undocs.org/ar/S/PV.8144
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/2016/219
https://undocs.org/ar/S/PV.7658
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 مبوجتتب املتتدموي  يفاملتكدمتتني اجملدتتس أمعتتاء آراء يف  ا عتتت 
 الواضحة الصدة  رال املؤنت الداخدي الوظام م  39 يف 37 املاا ني

 متتاليلاي اثتل يفأ تتةز .(223)الستالم ممديتتات يفاستتدامة املتتةأة مرتاركة  تني
  عتتدر يف ستتويتها الولامتتات موتتع املتتةأة مرتتاركة فيهتتا   تتلز جمتتا ت ثالثتتة
 العتتدرة يف وتتاء، امل كتتة اإلنتت ار يفآليتتات، السياستتية املرتتاركة يفذتتي، ك تت 
 مىل الصتني اثتل يفامتا .(224)ال ويل األجل يف الولامات مواجهة مدى

  رتكل يفا ستتفااة الوستاقة يف مهمتا قةفتا  صت ح لكتي املةأة  رجيع
 اثتتتل يف حتتتظ .(225)الستتتالم ثعافتتتة مىل التتتدموة يف ملاايذتتتا متتت  كامتتتل
 ممديتات يف العتةارات اختتاذ مدتى املتةأة نتدرة   ليتل م   د   أل فةنسا

 اثتتتتل يفنتتتتال .(226)املتتتتدم اجملتمتتتتع مرتتتتاركة  يستتتت  ختتتتالل متتتت  الستتتتالم
 يفاألمتتت  الستتتالم أممتتتال جتتتديفل يف  ف اليتتتة املتتتةأة مرتتتاركة أل الستتتوغال
 األمتتتم يف ي اآلختتة  يفاألمعتتاء األمتتت  جمدتتس  تتني متتتتآزرا ممتتال يت دتتب
 الةمستي غت  اخلترباء فةيتق  تني التوستيق ختالل مت  ذلك يف مبا، املتحدة
 مبوتتتع امل تتت  املدصتتت  ال امتتتل يفالفةيتتتق يفاألمتتت  يفالستتتالم ابملتتتةأة امل تتت 
يفأحتتاط متتدة متكدمتتني مدمتتا  .(227)يفحدهتتا أفةيعيتتا يف الولامتتات نرتتوب

اي اجلوستانية، أيعا مبدتدف اجلهوا اإلنديميتة األفةيعيتة، مبتا يف ذلتك الععتا
يف تتة مج ا حتتتاا األفةيعتتي لدستتالم يفاألمتت ، يف  يتتني امل  وثتتة اخلاصتتة لتتةئيس 

  .(228)مفوضية ا حتاا األفةيعي امل وية ابملةأة يفالسالم يفاألم 
 جدستتتتتتتتتت ختتتتتتتتالل، 2017 أكتتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتتتةي  27 يفيف 
 ال وتد مقتار يف املستتوى رفي تة مفتوحتة موانرتة اجملدس أجةى، 8079

__________ 

 السياستتية(  لدرتتؤيفل املستتامد ال تتام )األمتتني 4 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (223)
 يفالصتتتفحة املتحتتتدة(  )املمدكتتتة 15 يفالصتتتفحة )أنغتتتو (  13 يفالصتتتفحة

 22 يفالصتتتتفحة )أيفريفغتتتتواي(  19 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  )التتتتو ايت 17
 26 يف 25 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحتال )أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا(  24 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتتتتتني( 
 46 يف 45 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحتال )مستتتتتتتتتتتتت انيا(  37 يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتتتتتتتدا( 
 ميتتتتةال )مجهوريتتتتة 58 يفالصتتتتفحة )أستتتترتاليا(  48 يفالصتتتتفحة )الستتتتويد( 
  )املغةب(. 60 يفالصفحة ا فياز(  مدم  ددال حةكة ابسم اإلسالمية

  .26 الصفحة، نفست املةجع (224)
  )الصني(. 22 الصفحة، نفست املةجع (225)
  .33 الصفحة، نفست املةجع (226)
  .29 الصفحة، نفست املةجع (227)
)الستتتتتتوغال(   28)نيوزيدوتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتفحة  25املةجتتتتتتع نفستتتتتتت، الصتتتتتتفحة  (228)

 37 ةيفستي(  يفالصتفحة)ا حتتاا ال 35)فةنستا(  يفالصتفحة  33يفالصتفحة 
)الربازيتتتتتتتل(   42)كازاخستتتتتتتتال(  يفالصتتتتتتتفحة  40)مستتتتتتت انيا(  يفالصتتتتتتتفحة 

 54)مثيو يا(  يفالصتفحة  53)ا حتاا األيفريفيب(  يفالصفحة  46يفالصفحة 
)مجهوريتتتتتتتتة ميتتتتتتتتةال  58)كوتتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتتفحة  57)مستتتتتتتةائيل(  يفالصتتتتتتتتفحة 

(  )اجللائتتتة 69 اإلستتتالمية ابستتتم حةكتتتة  دتتتدال متتتدم ا فيتتتاز(  يفالصتتتفحة
  )منديفنيسيا(. 75يف  74)اتيدود(  يفالصفحتال  71يفالصفحة 

 يفاألمتت : يفالستتالم ابملتتةأة املت دعتتة اخل تتة  ومتتد الوفتتاء” امل وتتول الفةمتتي
 أمامتتتتت يفكانتتتتت، “املتتتتةأة مرتتتتاركة ذلتتتتك يف مبتتتتا، التتتتتام  وفيتتتت ذا كفالتتتتة
 ختتتتالل اجملدتتتس رائستتتة  ولتتتتت التتتيت، فةنستتتا امممتهتتتت مفاذيميتتتة متتت كةة
 مىل التتديوال رئيستتة أشتتارت، اجلدستتة افتتتتاح يفموتتد .(229)الرتتهة ذلتتك
 األمتتتم ن تتاق مدتتى اجلوستتني  تتني التكتتتافؤ لتحعيتتق ال تتام األمتتني خ تتة

، الوستتتتتي ات الوستتتتتاء جممومتتتتتة زاياة مىل الةاميتتتتتة اجلهتتتتتوا يفمىل املتحتتتتدة
 امل تتتتتتت  املستتتتتتتتوى الةفيتتتتتتتع ا سترتتتتتتتاري اجملدتتتتتتتس موهتتتتتتتا  ستتتتتتت ل يفذلتتتتتتتك

 .(230)ابلوساقة
 السياستتتية ال مديتتتات يف املتتتةأة مرتتتاركة مل فةنستتتا اثتتتل يفنتتتال 

 .(231)“ك تتت  حتتتد مىل كافيتتتة غتتت ”  ظتتتل الولامتتتات نرتتتوب موتتتع يفيف
 يفكتت لك، الستتالم ممديتتات يف املتتةأة مرتتاركة أل املتكدمتتني م ظتتم يفكتةر
 ستتتويتهايف  الولامتتتات نرتتتوب يفموتتتع يفالتفتتتايفت امل كتتتة اإلنتتت ار جمتتتال يف

 أهنتتتا حتتتني يف موهتتتا يستتتتفاا   أااة الستتتالم يف وتتتاء املصتتتاحلة يفممديتتتات
 .(232)يفاملستتدام الرامل السالم ا فانات م  املليد يف  سهم أل ميك 

 املتتتتتتتتتؤر  70/304 ال امتتتتتتتتة اجلم يتتتتتتتتتة  عتتتتتتتتةار سويستتتتتتتتتةا اثتتتتتتتتل يفأشتتتتتتتتاا
 أذتتتتتتاب التتتتتت ي، الوستتتتتتاقة ايفر  رتتتتتتال 2016 ستتتتتت تمرب /أيدتتتتتتول 26

 يف لدمتتةأة يفالف التة يفالكامدتتة املتستايفية املرتتاركة   ليتل األمعتتاء ابلتديفل
 ابلوستتتتتائل املوازمتتتتتات  ستتتتتوية مستتتتتتوايت كافتتتتتة يفمدتتتتتى احملافتتتتتل مجيتتتتتع

 ستدط، الصتدا ذت ا يفيف .(233)يفحدهتا الولامتات نرتوب يفموتع الستدمية
 يفاكتتني التتالزم ياستتيالس احليتتل هتيئتتة أ يتتة مدتتى العتتوء متكدمتتني متتدة

 أيعتتا املتكدمتتني متت  متتدا يفأشتتار .(234)العتتدرات يف وتتاء املتتدم اجملتمتتع
__________ 

(229) S/2017/889.  
(230) S/PV.8079 ،4 الصفحة.  
  .38 الصفحة، نفست املةجع (231)
)الستتويد(  يفالصتتفحة  17)أيفكةانيتتا(  يفالصتتفحة  14لصتتفحة املةجتتع نفستتت، ا (232)

)ايفلتتتتتتة  وليفيتتتتتتا املت تتتتتتداة  21يف  20)املمدكتتتتتتة املتحتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتفحتال  19
)مي اليتتا(  يفالصتتفحة  25)الستتوغال(  يفالصتتفحة  22العوميتتات(  يفالصتتفحة 

)اليتاابل(   33 )مثيو يتا(  يفالصتفحة 29)التو ايت املتحتدة(  يفالصتفحة  26
ابستتم شتت كة األمتت  ال رتتةي(   ) ومتتا 46ةنستتا(  يفالصتتفحة )ف 38يفالصتتفحة 
)كودا، ابستتم جممومتتة أصتتدناء  54 )ليدتورتاي (  يفالصفحة 48يفالصفحة 

)مجهورية ميتةال اإلستالمية(  يفالصتفحة  57املةأة يفالسالم يفاألم (  يفالصفحة 
)ذولوتتتتتتتتتدا(   99)املغتتتتتتتتتةب(  يفالصتتتتتتتتتفحة  76) دجيكتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  68

 رب غال(.)ال 125يفالصفحة 
  .77 الصفحة، نفست املةجع (233)
 )الستتتتتوغال(  23 يفالصتتتتتفحة )الستتتتتويد(  18 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (234)

 46 يفالصتتفحة )كازاخستتتال(  36 يفالصتتفحة )مثيو يتتا(  29 يفالصتتفحة
  )سويسةا(. 77 يفالصفحة ال رةي(  األم  ش كة ابسم ) وما

https://undocs.org/ar/A/RES/70/304
https://undocs.org/ar/S/2017/889
https://undocs.org/ar/S/PV.8079
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 نااذتتتا التتتيت األفةيعتتتي ا حتتتتاا متتتع املرتتترتكة املستتتتوى الةفي تتتة ال  ثتتتة مىل
 يف يفنيجتتتتت اي الدميعةاقيتتتتتة الكونغتتتتتو مجهوريتتتتتة مىل ال تتتتتام األمتتتتتني  ئتتتتتب
 يف األممتال ديفلجبت لدوهتوت جيتدا مثتا  ابمت ارذتا 2017 يوليت/اوز

  تتتني التكتتتافؤ أ يتتتة آختتتةيفل يفكتتتةر .(235)الوتتتلاع   تتتد يفمتتتا الوتتتلاع موتتتاقق
 مىل اجملدتتس يفامتوا، الستتالم حلفتظ املتحتدة األمتتم ممديتات يف اجلوستني
 ذلتك يف أيفلويتة اثتل  ظل يفاألم  يفالسالم املةأة خ ة أل مدى احلةص
 .(236)السياق
 
ة موع أحكوام أمهية أحكام الفصل السوادس ابملقارنو - ابء

 السابع الفصل
 يف املوانرتتات   تتض   ةنتتت، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 امليثتاق. مت  يفالستا ع الستااس الفصتدني أحكتام  تني الفةق مىل اجملدس
 (.7 احلالة )انظة هباييت املت دعة ابملسالة يتصل فيما ذلك يفكال
 

 7 احلالة 
 هباييت املتعلقة املسألة 
، 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 13 يف امل عتتتواة 7924 اجلدستتتة يف 

 مقتتتتتتتار يف متصتتتتتتةفا، (2017) 2350 نتتتتتتةاري مبوجتتتتتتب، اجملدتتتتتتس نتتتتتتام
 لتحعيتق املتحتدة األمتم   ثتة يف ية  تجديد، امليثاق م  عالسا  الفصل

  رتتتةي  15 حتتتم أشتتتهة ستتتتة متتتدهتا هنائيتتتة لفتتترتة ذتتتاييت يف ا ستتتتعةار
 نظتتتتتام لتتتتتدمم املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة يف نرتتتتتاء، 2017 أكتتتتتتو ة/األيفل

 اثدتتتو شتتتكك، ابإلمجتتتاع اختتتت  العتتتةار أل حتتتني يفيف ذتتتاييت. يف ال دالتتتة
 يف الةيفستتي يفا حتتتاا يفالصتتني العوميتتات ةاملت تتدا  وليفيتتا ايفلتتة متت  كتتل

 يف احلالتتتتة شتتتتهد ت التتتت ي التحستتتت  ستتتتياق يف الستتتتا ع الفصتتتتل    يتتتتق
 أكتتد، اخلصتتوص يفجتتت يفمدتتى .(237)اجملدتتس  تتت امتترتف يفالتت ي، ذتتاييت

__________ 

 )مصتتتتتتتتة(  27 صتتتتتتتتفحةيفال )الستتتتتتتتويد(  18 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (235)
  )كازاخستال(. 35 يفالصفحة )مثيو يا(  29 يفالصفحة

 20 يف 19 يفالصتتتتتتتتتفحتال )الستتتتتتتتتويد(  17 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (236)
 28 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )التتو ايت 26 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )املمدكتتة
 )اليتتتتاابل(  33 يفالصتتتفحة الةيفستتتتي(  )ا حتتتتاا 30 يفالصتتتتفحة )مصتتتة( 

 )أيفريفغتتتتتتتتتتتتتتتتواي(  37 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة ستتتتتتتتتتتتتتتتتال( )كازاخ 36 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 52 يفالصتتتتتفحة )غوا يمتتتتتا (  45 يفالصتتتتتفحة )أملانيتتتتتا(  44 يفالصتتتتتفحة
 املتتةأة أصتتتدناء جممومتتتتة ابستتتتم، )كوتتدا 55 يف 54 يفالصتتفحتال )ني تتال( 
 ) دجيكتتا(  68 يفالصتفحة )الربازيتل(  63 يفالصتتفحة يفاألمت (  يفالستالم

 82 يفالصتتتتتتفحة )األرجوتتتتتتتني(  75 يفالصتتتتتتفحة ) تتتتتت يف(  74 يفالصتتتتتتفحة
  )مسةائيل(. 84 يفالصفحة يفليتوانيا(  يف  فيا مستونيا ابسم )ليتوانيا

(237) S/PV.7924 ،وليفيتا )ايفلتة 5 يفالصفحة الةيفسي(  )ا حتاا 3 الصفحة  
  )الصني(. 8 يفالصفحة العوميات(  املت داة

،  حيتتتة فمتتت  يفاضتتتحة. ليستتتت ال  ثتتتة يف يتتتة أل الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل
 اً اممتتتتتتت أيف  وفستتتتتتها اإلنستتتتتتتال حعتتتتتتوق رصتتتتتتتد مهتتتتتتام ابل  ثتتتتتتتة أني تتتتتتت
 الت ي، الستا ع لدفصتل يففعتا ذلتك  عتةر، أخةى جهة يفم ، لدحكومة
 انتهاكتتتتات كانتتتتت مذا ممتتتتا يف ستتتتاءل العتتتتوة. استتتتتددام مدتتتتى يو تتتتوي
 أصت حت نتد، ذتاييت يف احلالة حتس  م  الةغم مدى، اإلنسال حعوق
 التتتتيت الوحيتتتتدة احلالتتتتة يفذتتتتي، التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتدم هتديتتتتدا  رتتتتكل
 يتواجتتديفل التلرق اخلتتوذ ذيفي ال يفذكنتة س.اجملدتت فيتت يوظتتة أمتةا ع دهتا

 يفأضتاف .(238)اإلنستال حبعتوق هلتا مالنتة   مستائل  ست ب ذاييت يف
 صتتتتول ذتتتتو الستتتتا ع الفصتتتتل مديتتتتت يعتتتتوم التتتت ي امل تتتتدأ أل الصتتتتني اثتتتتل

 يفأمتةب اإلنستال. حعتوق يرتمل   متا يفذتو، التديفليني يفاألمت  السالم
 ال  ثتتتتتة ابانستتتتتح امتتتتتم يف متحتتتتتداً  اجملدتتتتتس يظتتتتتل أل يف األمتتتتتل متتتتت 

 ايفلتتة اثتتل يفأمتتةب .(239)ذتتاييت يف يفالتوميتتة ا ستتتعةار   ليتتل يفمواصتتدة
 الفصتتتتل مىل اإلشتتتتارة أل مفتتتتااي رأي متتتت  العوميتتتتات املت تتتتداة  وليفيتتتتا
 لكتتتل يفأل، ال دتتتد يف امل تتتا  الوانتتتع متتت  ستتتديما    تتت ا ي تتترب   الستتتا ع
 متتت   تتتد   يفأل،  تدفتتتة مال ستتتات الظتتتةيفف متتت  جممومتتتة يفكتتتل يفانتتتع
 .(240)املدتدفة الونائع  دك مع العةارات صيغة مةمواء

، 2017 يوليتتتتت/اتتتتوز 18 يف امل عتتتتواة، 8005 اجلدستتتتة يفيف 
 رئتتيس ل دتتب  ييتتدي متت  العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا ايفلتتة اثتتل أمتتةب
 يف هبتتتتتتتا نتتتتتتتام التتتتتتتيت التتتتتتتلايرة أثوتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتس مىل لأحيتتتتتتت التتتتتتت ي، ذتتتتتتتاييت
 نظتام لتدمم املتحدة األمم   ثة  صويف  مااة، 2017 يونيت/حليةال
 مدتتى  وليفيتتا اثتتل يفشتتدا الستتااس. الفصتتل مبوجتتب ذتتاييت يف ال دالتتة
 ستيما يف ، الستااس الفصتل مبوجتب اجلديتدة ال  ثة يف ية  غي  ضةيفرة
 اثتتل يفشتتارك .(241)التتديفليني ألمتت يفا لدستتالم هتديتتد يفجتتوا ل تتدم نظتتةاً 

، املؤنتتتتت التتتتداخدي الوظتتتتام متتتت  37 لدمتتتتااة يففعتتتتا اجلدستتتتة يف الربازيتتتتل
 نظتام لتدمم املتحتدة األمتم    ثتة ا حتفاظ أل مفااي رأي م  فامةب
 الك تتت  ابلتعتتتدم ي تتترتف مل الستتتا ع الفصتتتل مقتتتار يف ذتتتاييت يف ال دالتتتة
 األمتتتتتم   ثتتتتة ممديتتتتات متتتت  مامتتتتتا 13 ختتتتالل ذتتتتاييت يف أحتتتتةز التتتت ي
 .(242)ذاييت يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة
 

__________ 

  .4 صفحةال، نفست املةجع (238)
  .8 الصفحة، نفست املةجع (239)
  .5 الصفحة، نفست املةجع (240)
(241) S/PV.8005 ،18 الصفحة.  
  .26 الصفحة، نفست املةجع (242)

https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7924
https://undocs.org/ar/S/PV.8005
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 35استخدام الدول األعضاء للمادة  - جيم
 األمتتم متت  معتتو لكتتل أل مدتتى امليثتتاق متت  35 املتتااة  تتو  
 مونف أيف نلاع أي مىل ال امة اجلم ية أيف األم  جمدس يو ت أل املتحدة

 ال وتتد يف الوظتتة يفلتتدى نلامتتا. يثتت  نتتد أيف ايفيل احتكتتاك مىل يتتؤاي نتتد
 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول 19 مؤرختتتتتتتال مت ا عتتتتتتتال رستتتتتتالتال” امل وتتتتتتول
 املمثدتتتة  متتت األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني مىل موجهتتتتال 2016
 أمعتاء أشتار، “(S/2016/53) املتحتدة األمم لدى لكولوم يا الدائمة
 أل كولوم يتتا حكومتتة  عتتةار يت دتتق فيمتتا 35 املتتااة مىل ضتتموياً  اجملدتتس
 الثوريتتتة املستتتدحة العتتتوات متتتع الستتتالم ممديتتتة مستتتالة اجملدتتتس مىل حتيتتتل

 (.8 احلالة )انظة الر  ي اجليأ - الكولوم ية
 

 8 احلالة 
 2016كوانون الثاين/ينواير   19رسالتان متطابقتان مؤرختان  

موجهتووان إىل األمووني العووام ورئوويس جملووس األموون موون املمثلووة 
 (S/2016/53) الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحدة

كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   25 امل عتتتتتتتتواة يف 7609يف اجلدستتتتتتتتة  
رستتتتتتتالتال مت ا عتتتتتتتتال مؤرختتتتتتتتال ”، يف مقتتتتتتتار ال وتتتتتتتد امل وتتتتتتتول 2016

 يفرئتتتتيس ال تتتتام موجهتتتتتال مىل األمتتتتني 2016كتتتتانول الثام/يوتتتتاية  19
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم لتتتتتدى لكولوم يتتتتتا الدائمتتتتتة املمثدتتتتتة متتتتت  األمتتتتت  جمدتتتتتس

(S/2016/53)“ ، (2016) 2261 نتتتتتتتتةاري ابإلمجتتتتتتتتاع اجملدتتتتتتتتس اختتتتتتتتت 
 ال وصتتتة  وصتتتفها، كولوم يتتتا يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة  نرتتتاء العاضتتتي
 املوننتتتع ال دائيتتة األممتتال يفيفنتتتف الوتتار مقتتالق يفنتتتف ا فتتاق يف التتديفيل
 اجلتتيأ - الكولوم يتتة ثوريتتةال املستتدحة يفالعتتوات كولوم يتتا حكومتتة  تتني

 ايفلتة  عتةر أل املتالوف غت  مت  ال التستديم مت  التةغم يفمدتى الر  ي.
 هبتتتا اخلاصتتتة مديتتتت املتفتتتايفت الستتتالم اب فتتتاق املت دعتتتة احلالتتتة متتتةت متتتا

 ابختتتتاذ املتحتتتدة يفاملمدكتتتة يفنيوزيدوتتتدا فةنستتتا اثدتتتو رحتتتب، اجملدتتتس مدتتتى
 نتائال املتحتدة ملمدكتةا اثتل يفأضتاف .(243)  لك العيام نةار كولوم يا

 أل املتحتتتتدة لامتتتم يو غتتتتي التتت ي التتتتديفر نتتتوع ابلتحديتتتتد ذتتتو ذلتتتك مل
 مىل جو تتا الصتتةامات يف ستتوية الصتتةامات نرتتوب موتتع امتتم أي،  ؤايتتت
 الال يويتتتة أمةيكتتتا ايفل مجامتتتة أمعتتتاء فتتتيهم مبتتت ، اآلختتتةي  متتتع جوتتتب
 ال امتعتتااي متت  أيفكةانيتتا اثتتل يفأمتتةب .(244)الكتتاري ي ال حتتة يفمو عتتة
 حتعيتتتتتق مدتتتتتى ستستتتتتامد املتحتتتتتدة األمتتتتتم إلشتتتتتةاك الكولوم يتتتتتة امل تتتتتاارة

__________ 

(243) S/PV.7609 ،فةنستتتتا(  8 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  )املمدكتتتتة 2 الصتتتتفحة( 
  )نيوزيدودا(. 9 يفالصفحة

  .3 الصفحة، نفست املةجع (244)

 أمتتتاك  يف ابلتكتتتةار جتتتديةة التجة تتتة  دتتتك يفأل، املو عتتتة يف ا ستتتتعةار
 يف املتحتتدة األمتتم لتتديفر التاييتتد متت  الصتتني اثتتل يفأمتتةب .(245)أختتةى
 أستتتتاس يفمدتتتتى كولوم يتتتتا حكومتتتتة  حتياجتتتتات يففعتتتتا، الستتتتالم ممديتتتتة
 .(246)اإلنديمية يفسالمتها هلايفاستعال سيااهتا احرتام

 متتت  فامة تتتت ا جتمتتتاع كولوم يتتتا خارجيتتتة يفزيتتتةة يفاختتمتتتت 
 الستتتتتالم ممديتتتتتة  تتتتتدمم العاضتتتتتي نتتتتتةاري اجملدتتتتتس اختتتتتتاذ أل مفتتتتتااي رأي

 الستتتتدمية ابلوستتتتائل املوازمتتتتات  تستتتتوية التلامتتتتت مدتتتتى اليتتتتل الكولوم يتتتتة
 امتم قةيتق مت  ابلوجتاح لدتمتتع التديفيل يفاجملتمع املتحدة لامم يففةصة
 املصتتتتتدحة أصتتتتتحاب  واستتتتت ة  ستتتتتويتت  تتتتتم نتتتتتلاع  رتتتتتال ا فتتتتتاق  وفيتتتت 

 .(247)يفاحلوار التفايفت خالل م  الوقويني
 
 99استخدام األمني العام للمادة  - دال

 يو تتتت أل ال تتتام لامتتتني أل مدتتتى امليثتتتاق متتت  99 املتتتااة  تتو  
 يفاألمتت  الستتالم حفتتظ هتتتدا نتتد أهنتتا يتتةى مستتالة أيتتة مىل األمتت  جمدتتس

 التتتتتتتديفل شتتتتتتتج ت، أا ي ةا تتتتتتت التتتتتتتيت اجملدتتتتتتتس موانرتتتتتتتات يفيف التتتتتتتديفيل.
 مليتتتتت املدولتتتتة الستتتد ة كامتتتتل ميتتتارس أل مدتتتتى ال تتتام األمتتتتني األمعتتتاء
 ال وتتد مقتتار يفيف احلميتتدة. مستتاميت ف اليتتة ي تتلز يفأل 99 املتتااة مبوجتتب
 يف امل تتتتنين  الوحتتتتو يفمدتتتتى، “التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول” امل وتتتتول
 مىل مشتتتارات متتت  جتتتاء متتتا مىل املوانرتتتات   ةنتتتت، 10 يف 9 احلتتتالتني
  .99 املااة مبوجب ال ام لامني املتاحة املت داة األايفات

 
 9 احلالة 
  الدوليني واألمن السالم صون 
 أجتةى، 7621 جدستتت أثوتاء، 2016 فرباية/ش اط 15 يف 
 م تتااأل احتترتام” امل وتتول الفةمتتي ال وتتد  رتتال مفتوحتتة موانرتتة اجملدتتس
 صتتتتتول يف أساستتتتتيا موصتتتتتةا  وصتتتتتفت يفمعاصتتتتتدي املتحتتتتتدة األمتتتتتم ميثتتتتتاق
 مىل اجلدستة  دتك أثوتاء ال تام األمتني يفأشتار .“الديفليني يفاألم  السالم

 ذلتتتتك يفلكتتتت ،  ارا م  رمسيتتتتا هبتتتتا يؤختتتت  مل امليثتتتتاق متتتت  99 املتتتتااة أل
 األخت  ميكت    أنت أيف صدة ذات أيف املف ول  ف ة   د مل أهنا ي    

 األختتتتتتت  أل يفأضتتتتتتتاف رئيستتتتتتتية. آليتتتتتتتة  ظتتتتتتتل يفأهنتتتتتتتا، املستتتتتتتتع ل يف هبتتتتتتتا
، شتيء كتل يفن تل أيف  يفأل، اثنتوي أمتة هبتا األخ  مدم أيف 99 ابملااة

__________ 

  .10 الصفحة، نفست املةجع (245)
  .7 الصفحة، نفست املةجع (246)
  .12 الصفحة، نفست املةجع (247)

https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/2016/53
https://undocs.org/ar/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7609
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  تتةى اموتتدم ال امتة األمانتتة متا ق مدتتى اجملدتس  و يتتت مت  املستتؤيفلية  عتع
 .(248) دخدت  ت دب حا ت ذواك أل

 يفايفر 11 املتتتااة مبوجتتتب ال امتتتة اجلم يتتتة  تتتديفر يت دتتتق يففيمتتتا 
 املت دعتتتة لاملستتتائ مىل اجملدتتتس  و يتتت يف 99 املتتتااة مبوجتتتب ال تتتام األمتتني
 التتديفري  ذتت ي  أل اجللائتتة اثتتل نتتال، التتديفليني يفاألمتت  الستتالم  صتتول

 األمتتتتم ف اليتتتتة متتتت  يعدتتتتل اتتتتا، الكفايتتتتة فيتتتتت مبتتتتا يف  اائمتتتتا يوفتتتت ال  
 مبوجتتتتب املتحتتتتدة ال ة يتتتتة اإلمتتتتارات اثدتتتتة شتتتتاركت يفمذ .(249)املتحتتتتدة
 يرأ مت  م ة تة ا فانهتا أ تدت، املؤنتت التداخدي الوظام م  37 املااة
 يفأهنتتتتا  ةحيتتتتب موضتتتتع ستتتتيكول 99 املتتتتااة استتتتتددام زاياة أل مفتتتتااي

 مىل جو تتا استتتددامها ستتيتم  تتل، اجملدتتس مرتتاركة متت   ديدتتة  كتتول لتت 
 امليثتتاق أل مىل كوستتتاريكا اثتتل يفأشتتار .(250)اجملدتتس ممتتل متتع جوتتب
 التلاما تتتت متتت  أل يفذكتتتة، امل كتتتة اإلنتتت ار صتتتالحية ال تتتام لامتتتني ختتتول

 احلصتتتول ميكوتتتت التتتيت الصتتتدة ذات امل دومتتتات مىل ابلوظتتتة، يفمستتتؤيفليا ت
 املواستتب الونتتت يف اجملدتتس جتت ر أل، ا ستترتا يجي مون تتت يفمىل مديهتتا
 يت دتتتق يففيمتتتا .(251)املواستتت ة الونائيتتتة التتتتدا   اختتتتاذ متتت  يتتتتمك  كتتتي

   مديتتتتة التحديتتتتد يفجتتتتت مدتتتتى نتتتتربص اثتتتتل ستتتتدم، احلميتتتتدة ابملستتتتامي
 مت  يفأمةب، ال ام األمني مايةر  حتت نربص  رال اجلارية املفايفضات

 .(252)امل اف هناية يف جناحها يف األمل
 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 10 يف امل عتتتتواة، 7857 اجلدستتتتة يفيف 
 يف أجةيتتتتت التتتتيت املستتتتتوى الةفي تتتتة املفتوحتتتتة املوانرتتتتة ختتتتالل، 2017
، “املستتدام السالم يفحتعيق الوتلامات نروب موع” الفةمي ال ود مقار
 املتاا ني مبوجتب املتدموي  يفاملرتاركني اجملدتس أمعتاء مت  يتدال د أشار
 ال تام األمني اكني ضةيفرة مىل املؤنت الداخدي الوظام م  39 يف 37

، لتتتت املتاحتتتة الولامتتتات نرتتتوب موتتتع أايفات استتتتددام متتت  اتم  رتتتكل
 99 املتااة مبوجتب املسائل مىل اجملدس يف و يت احلميدة املسامي فيها مبا

 املستتتتتعدة املرتتتتورة  عتتتتدمي أل أستتتترتاليا اثدتتتتة يفنالتتتتت .(253)امليثتتتتاق متتتت 
__________ 

(248) S/PV.7621 ،4 صفحةال.  
  .74 الصفحة، نفست املةجع (249)
  .91 الصفحة، نفست املةجع (250)
  .107 الصفحة، نفست املةجع (251)
  .99 الصفحة، نفست املةجع (252)
(253) S/PV.7857 ،مثيو يتتتتتتتا(  11 يفالصتتتتتتتفحة )كازاخستتتتتتتتال(  8 الصتتتتتتفحة( 

 املتحتتدة(  )املمدكتتة 20 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )التتو ايت 15 يفالصتتفحة
 42 يفالصتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتا(  24 يفالصتتتتتتفحة )اليتتتتتتاابل(  22 يفالصتتتتتتفحة
 )ا حتتتتتتاا 61 يفالصتتتتتفحة )ل وتتتتتال(  60 يف 59 يفالصتتتتتفحتال )ذولوتتتتتدا( 
 )كوتتتتتتتتتتتتتتدا(  66 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )أستتتتتتتتتتتتتترتاليا(  66 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة األيفريفيب( 
  )الكويت(. 96 يفالصفحة

 لامتني الةئيستي التديفر ذتو يكول أل يو غي األم  جمدس مىل يفالصةجة
 املتكدمني م  مدا يفأ ةز .(254)يفاسع ن اق مدى ال امة يفاألمانة ال ام

 أااة ابمت ارذتا ال امتة األمانتة  عتدمها التيت اآلفتاق استرتةاف محاقات
 .(255)لدمجدتتتتتتس املتاحتتتتتتة الولامتتتتتتات نرتتتتتتوب موتتتتتتع أايفات متتتتتت  ذامتتتتتتة

 احلتتتوار يفجدستتتات آراي صتتتيغة فائتتتدة مىل أيعتتتا الرب غتتتال اثدتتتة يفأشتتتارت
 املوانرتتتتات متتتت  فعتتتتال، اجملدتتتتس ي عتتتتدذا التتتتيت الةمستتتتي غتتتت  التفتتتتامدي
 ال اايتة التعتارية أل مفتااي رأي مت  فةنستا اثتل يفأمةب .(256)املفتوحة

 مبوتتتتع امل تتتت  اخلتتتتاص رتتتتاريفاملست اإلنستتتتال حلعتتتتوق الستتتتامية لدمفوضتتتتية
 مدتتتى يفشتتتدا، اجملدتتتس ممتتتل يف لدغايتتتة مفيتتتدة يفاثئتتتق اجلماميتتتة اإلاباة
 متترب املعدمتة لدم دومتات املوهجتي ا ستتددام زاياة مىل اجملدتس حاجتة
 .(257)العووات  دك

 
 10 احلالة 
  الدوليني واألمن السالم صون 
، 8069، يف جدستتتتتتت 2017 رتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتو ة  12يف  

ى اجملدتتس موانرتتة مفتوحتتة  رتتال خ تتة اجملامتتة يف جوتتوب الستتواال أجتتة 
يفافتتتتتح األمتتتني ال تتتام املوانرتتتة  يفالصتتتومال يفالتتتيم  يفمشتتتال شتتتةق نيجتتت اي.

ف كة أنتت أمتةب مت  ندعتت ال ميتق مزاء خ تة اجملامتة يف  دتك ال دتدال يف 
رسالتني يفجههما مىل الديفل األمعتاء ن تل  ست ة أشتهة، امتا فيهمتا مىل 

 .(258)رة ماجدة يف عدمي الدمم لدوكا ت اإلنسانية يفاإلمنائيةالتحةك  صو 
 مدتتتتتى اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء متتتتت  ال ديتتتتتد أثتتتتتىن، املوانرتتتتتة يفختتتتتالل 
 يفنتتتوع  فتتتااي أجتتتل متتت  ال تتتام األمتتتني أقدعهتتتا التتتيت ال متتتل مىل التتتدموة
 التفامتتل متت  الوتتوع ذلتتك أل الستتويد اثتتل يفنتتال .(259)منستتانية كارثتتة
 يعتتدم، صتتميمت يف الونايتتة  عتتع التت ي، مال تتا يفاألمتتني اجملدتتس  تتني فيمتتا

 يف متلايتتد فتتو مدتتى  تستت ب الولامتتات يفأل خاصتتة، لدمستتتع ل منوذجتتا
__________ 

  .66 الصفحة، فستن املةجع (254)
 ) ولوتتتتتتتتدا(  37 يفالصتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتاابل(  21 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (255)

 51 يفالصتتتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتتتا(  49 يفالصتتتتتتتتتفحة )فودوتتتتتتتتتدا(  48 يفالصتتتتتتتتتفحة
 )مستتونيا(  73 يفالصتفحة األيفريفيب(  )ا حتاا 62 يفالصفحة )الربازيل( 
  )الرب غال(. 105 يفالصفحة

  .105 الصفحة، نفست املةجع (256)
  .17 الصفحة، نفست املةجع (257)
(258) S/PV.8069 ،2 الصفحة.  
 )كازاخستتتتال(  11 يفالصتتتفحة )الستتتوغال(  9 الصتتتفحة، نفستتتت املةجتتتع (259)

 17 يفالصتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتا(  16 يفالصتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتني(  12 يفالصتتتتتتتفحة
  )مصة(. 18 يفالصفحة ت( العوميا املت داة  وليفيا )ايفلة

https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.8069
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 امل تاارة  ةيفح يفمي اليا مصة م  كل اثال يفأشاا .(260)منسانية أزمات
 يف املتمثدتتتتة مبهمتتتتت نتتتام التتتت ي، ال تتتام األمتتتني هبتتتتا حتدتتتى التتتيت يفالعيتتتااة
 أل  وليفيتا اثتل يفنتال .(261)ستالتيتر  يف اجملدتس مىل م كتة منت ار  وجيت
 امل كتتةة اإلنتت ارات أستتاس مدتتى الونائيتتة التتتدا   يتدتت  أل اجملدتتس مدتتى
 منستتانية موانتتب األزمتات لتدتتك مل حيتتث، ال تام األمتتني أصتتدرذا التيت

 ال يتتتتتال مىل اليتتتتتاابل اثتتتتتل يفأشتتتتتار .(262)اجملامتتتتتة مىل  تتتتتؤاي أل يفميكتتتتت 
__________ 

  .5 الصفحة، نفست املةجع (260)
  )مصة(. 23 يفالصفحة )مي اليا(  17 الصفحة، نفست املةجع (261)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (262)

 فيتتت قدتتب التت ي، (263)2017 أغستت س/آب 9 يف الصتتاار الةائستتي
 ذوتتتاك  كتتتول حيومتتتا م كتتتةا منتتت ارا يعتتتدم أل ال تتتام األمتتتني مىل اجملدتتتس
  وفيتت  ايفل يفجتتول متتدمةة منستتانية موانتتب لتتت نتتلاع يتتؤاي ألل ممكانيتتة
 اجملدتتتس مل يفأضتتتاف .(264)اجملامتتتة  فرتتتي مىل ف التتتة منستتتانية استتتتجا ة

 ك يتتتم حتم، الصتتدا ذت ا يف ال تام األمتتني جهتوا مدتتى ي تول يتلال  
   دتوغ جهتواي يفر تط، اجملامة خل ة لدتصدي يفف الية  سةمة ال مل م 

 .(265)ال ويل املدى مدى يفاألم  السالم حتعيق يف املتمثل اهلدف
__________ 

(263) S/PRST/2017/14.  
(264) S/PV.8069 ،22 يف 21 الصفحتال.  
  .22 الصفحة، نفست املةجع (265)

  

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/ar/S/PV.8069
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 استهاللية مالحظة  
يت يتدتت ذا جمدتتس األمتت  يف حتتا ت هتديتتد الستتدم يتوتتايفل اجلتتلء الستتا ع متت  ذتت ا املدحتتق اإلجتتةاءات التت 

يفاإلخالل  ت أيف يفنوع ال ديفال، يفذلك يف مقتار الفصتل الستا ع مت  ميثتاق األمتم املتحتدة، مبتا يف ذلتك املتواا مت  
أنستتام، يةكتتل كتتل موهتتا مدتتى متتواا  تتتارة  ستتدط العتتوء مدتتى  فستت   10. يفيوعستتم ذتت ا اجلتتلء مىل 51مىل  39

سا ع م  امليثاق يفكيفية    يعت هلا يف مدايف  ت يفنةارا ت. يف رمل األنسام مت  األيفل مىل اجملدس ألحكام الفصل ال
، التتتيت  تتوظم ستتتد ة جمدتتتس األمتتت  يف  عةيتتتة التهديتتتدات احملدنتتتة 42مىل  39الةا تتع الوصتتتوَص املتصتتتدة ابملتتتواا متتت  

ت  تتتدا   جلائيتتتة أيف اإلذل ابلستتتالم يفاألمتتت  التتتديفليني يفاختتتتاذ اإلجتتتةاءات املواستتت ة لدتصتتتدي هلتتتا، مبتتتا يف ذلتتتك فتتتة 
املت دعتة  عيتااة العتوات املستدحة  47مىل  43ابستددام العوة. يفيةكل العسمال اخلامس يفالسااس مدى املواا مت  

، 49يف  48يفنرتتتةذا. يفيتوتتتايفل العستتتمال الستتتا ع يفالثتتتام  ابلرت يتتتب التلامتتتات  التتتديفل األمعتتتاء مبوجتتتب املتتتاا ني 
. يف تعتتتتم  51يف  50لرت يتتتتب اارستتتتَة اجملدتتتتس فيمتتتا يت دتتتتق ابملتتتتاا ني يغ تتتتي العستتتتمال التاستتتتع يفال اشتتتة اب  يومتتتا

األنسام أنساماً فةمية  غ ي املوانرات التيت جتةت ااختل جمدتس األمت   رتال التفست  يفالتوفيت  الستديمني لدمتواا 
 اليت حتكم مسؤيفلية جمدس األم  الةئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني.

يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، يفكمتتا ذتتو احلتتال يف الفتترتات الستتا عة، امتمتتد اجملدتتس متتا متوستت ت  
نتتتةاراً صتتتتدرت يف  77جممتتتوع  يف املائتتتة متتت  نةارا تتتت صتتتةاحة مبوجتتتب الفصتتتل الستتتتا ع متتت  امليثتتتاق. فمتتت  50
متصتتتةفاً مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع متتت  ”يف املائتتتة(  54موهتتتا )متتتا يعتتتةب متتت   42، اختتتت  اجملدتتتس 2016 متتتام

يف  47موهتتتا )متتتا يعتتتةب متتت   29، اختتتت  اجملدتتتس 2017نتتتةاراً صتتتدرت يف متتتام  61، يفمتتت  جممتتتوع “امليثتتتاق
ت   ثتات األمتم املتحتدة حلفتظ الستالم أيف املائة( مبوجب الرةيفط نفسها. يف ت دق م ظم ذت ي العتةارات  تو اي

نواهتتتا املت تتداة اجلوستتيات أيف متتا ماثدهتتا متت    ثتتات يفنتتوات ات  تتة لتوظيمتتات منديميتتة، يف فتتةت  تتدا   جلائيتتة 
 اديدذا أيف   ديدها أيف مهنائها.  أيف

 ممكانيتتةَ  أل اجملدتتس امتتترب، األيفل العستتم يف نتتونأ متتا فتتو يفمدتتى، 2017 يف 2016 متتامي يفيف 
 يف التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتدم جديتتتدا هتديتتتدا اثتتتل الكيميائيتتتة لاستتتدحة لدتتتديفل التا  تتتة غتتت  اجلهتتتات حيتتتازة
 يفاألمتتت  لدستتتدم هتديتتتدات  رتتتكل  تتتلال   األختتتةى احلتتتا ت متتت  متتتداا أل يفأكتتتد، لي يتتتا يف احلالتتتة ستتتياق

 يفاجلمهوريتتتة، الوستتت ى أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة، يفاهلةستتتك ال وستتتوة يف احلتتتا ت يفذتتتي، التتتديفليني أيف/يف اإلنديميتتتني
، ايفتوار يفكتوت، يفالصتومال، يفالستواال، الستواال يفجوتوب، الدميعةاقيتة الكونغتو يفمجهورية، السورية ال ة ية
، “يفمظتتتاذةي أشتتتكالت جبميتتتع” اإلرذتتتاب أل متتتةارا التاكيتتتد اجملدتتتس يفأمتتتاا يفالتتتيم .، يفمتتتايل، يفليتتترباي، يفل وتتتال

 الديفلتتة ) وظتتيم يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم ن يتتل متت  اإلرذا يتتة اجلمامتتات أنرتت ة ستتيما يف 
 يفامتتترب التتديفليني. يفاألمتت  لدستتدم التهديتتدات أخ تتة أحتتد يرتتكل، اامتتأ( ابستتم أيعتتا امل تتةيفف اإلستتالمية
 أفغانستتتتتال يف املرتتتتةيفمة غتتتت  ابملدتتتتدرات يفا عتتتتار، يفمريتتتترتاي جي تتتتو   تتتتني العتتتتائم الوتتتتلاع أل أيعتتتتا اجملدتتتتس

 األستتتدحة يفانترتتتار، الصتتتومال ستتتواحل ن التتتة ال حتتتة يف املستتتدح يفالستتت و يفالعةصتتتوة، يفاستتتتهالكها يفمنتاجهتتتا
 يفاألستدحة الصتغ ة لاستدحة املرتةيفع غت  يفالوعل، ميصاهلا يفسائل يفك لك، يفال يولوجية يفالكيميائية الوويفية
  رتتتتكل أمتتتتور، ال تتتتامل متتتت  كثتتتت ة موتتتتاقق يف استتتتتددامها يفمستتتتاءة لالستتتتتعةار امللمتتتتلع يف كديستتتتها اخلفيفتتتتة
  الديفليني. يفاألم  لدسدم تمةةمس هتديدات
 يفاحلالتة متايل يف احلالتة  فتانم ملوع التدا   اختاذ اجملدس يفاصل، الثام العسم يف امل ني الوحو يفمدى 

  امليثاق. م  40 املااة يف   يق لتفس  أ ية  كتسيال الدتني، السواال جووب يف
 يف ابحلالة يت دق فيما 41 املااة بمبوج جديدة  دا   اجملدس فةت، الثالث العسم يف يفرا يفكما 

 يفجتتدا الدميعةاقيتتة. الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة ضتتد العائمتتة التتتدا   ن تتاق مدحتتوظ فتتو مدتتى يفيفستتع، متتايل
 العامتتتتدة يف وظتتتتيم )اامتتتتأ( اإلستتتتالمية الديفلتتتتة يف وظتتتتيم، يفمريتتتترتاي ابلصتتتتومال يت دتتتتق فيمتتتتا اجلتتتتلاءات  تتتتدا  

، الوستتت ى أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة، يفلي يتتتا، يفالستتتواال، الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو يفمجهوريتتتة، هبمتتتا املة   تتتة يفاجلهتتتات
 يف وظتتتيم، يفمريتتترتاي ابلصتتتومال املت دعتتتة التتتتدا     تتتض مدتتتى   تتتديالت يفأجتتتةى، الستتتواال يفجوتتتوب، يفالتتتيم 
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 الوستتت ى. أفةيعيتتتا يفمجهوريتتتة، يفلي يتتتا، هبمتتتا املة   تتتة يفاجلهتتتات العامتتتدة يف وظتتتيم )اامتتتأ( اإلستتتالمية الديفلتتتة
 يف دتتك، يفكيتتا ت أفتتةاا متت  هبتتا يتتة  ط يفمتتا قال تتال حبةكتتة املت دعتتة التتتدا   مدتتى  غيتت ات أي ماختتال يتتتم يفمل

 ليتتترباي مدتتتى املفةيفضتتتة املت عيتتتة ابلتتتتدا   ال متتتل اجملدتتتس يفأهنتتتى  يستتتايف. - يفغيويتتتا، يفل وتتتال، ابل تتتةاق املت دعتتتة
 ميتتةال مجهوريتتة مدتتى ةاملفةيفضتت اجلتتلاءات نظتتام مهنتتاء ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة ختتالل يفجتتةى ايفتتوار. يفكتتوت

 ميتتةال مجهوريتتة أل أكتتد التت ي ال ريتتة لد انتتة الديفليتتة الوكالتتة متت  املعتتدم التعةيتتة  دعتتي مثتتة مدتتى اإلستتالمية
 ابلتتتتتتدا   يت دتتتتتق يففيمتتتتا املرتتتتترتكة. الرتتتتتامدة ال متتتتل خ تتتتتة يف احملتتتتتداة اإلجتتتتةاءات اختتتتتت ت نتتتتتد اإلستتتتالمية
 الستا عة ليوغوسالفيا الديفلية احملكمة يفيفاصدت .2017 يف 2016 مامي يف مجةاء أي يُتد  مل، الععائية
 حمكمتتة مغتتالق يفمت اجلوتتائيتني. لدمحكمتتتني املت عيتتة األممتتال لتصتتةيف الديفليتتة اآلليتتة متتع ابلتتتوازي ال متتل

  .2017 ايسمرب/األيفل كانول 31 يف هنائي  ركل السا عة يوغوسالفيا
 املت تتتتداة يفالعتتتتوات الستتتتالم ظحفتتتت ل  ثتتتتات اجملدتتتتس أذل، الةا تتتتع العستتتتم يف امل تتتتني الوحتتتتو يفمدتتتتى 
 يت دتتق فيمتتا يفذلتتك، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب العتتوة ابستتتددام املتحتتدة لامتتم التا  تتة اجلوستتيات

 املت تداة يفالعتوات الستالم حفظ   ثات م  مدا جانب م  است ااهتما أيف الديفليني يفاألم  السالم  صول
 يفجوتتتتوب، الدميعةاقيتتتتة الكونغتتتتو يفمجهوريتتتتة، الوستتتت ى أفةيعيتتتتا يفمجهوريتتتتة، يفاهلةستتتتك ال وستتتتوة يف اجلوستتتتيات
، يفمايل، يفلي يا، يفل وال، ايفوار يفكوت، يفالصومال، أ يي( يفمو عة اارفور ذلك يف )مبا يفالسواال، السواال
 املتحتدة األمتم   ثتة جانتب مت  العتوة ابستتددام األمت  جمدتس أذل، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل يفذاييت.
 لتحعيتتق املتحتتدة األمتتم ل  ثتتة األختت ة الو يتتة انتهتتاء مثتتة مدتتى حتتديثا املورتتاة اييتذتت يف ال دالتتة نظتتام لتتدمم

 املدنيني حبماية املت دعة ابلو ايت ا ض الع يف العوة ابستددام اإلذل اجملدس يفجدا ذاييت. يف ا ستعةار
 لتحعيتتتق األ  تتتاا اةاملت تتتد املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، ل وتتتال يف املؤنتتتتة املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة متتت  لكتتتل

 أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة، متتايل يف ا ستتتعةار
 الكونغتتتتو مجهوريتتتة يف املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتتة يف  ثتتتة، ايفتتتوار كتتتوت يف املتحتتتتدة األمتتتم يفممديتتتة، الوستتت ى

 لدعتتتوات اإلذل متتوح اجملدتتتس أمتتاا، ذلتتتك مدتتى يفمتتاليفة الصتتتومال. يف األفةيعتتي ا حتتتتاا يف  ثتتة، الدميعةاقيتتة
 األمم   ثة لدمم“ الالزمة التدا   مجيع”  ختاذ يفمايل ايفوار يفكوت الوس ى أفةيعيا مجهورية يف الفةنسية
 يف املتحدة األمم يفممدية، الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة
 يف، التتوايل مدتى، متايل يف ا ستتعةار لتحعيتق األ  اا املت داة املتكامدة املتحدة األمم يف  ثة، وارايف كوت

 لدتتتديفل املموتتتوح مذنتتتت  كيتتتد اجملدتتتس كتتتةر،  لي يتتتا يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا هبتتتا. املووقتتتة ابملهتتتام ا ضتتت الع
 ا ضتتتت الع يف يفكتتتت لك  املهتتتتاجةي مهتتتتةيب مواجهتتتتة موتتتتد“ الالزمتتتتة التتتتتدا   مجيتتتتع”  تدتتتت  ال األمعتتتتاء
 اجملدتس أيفضتح، السا عة املمارسة مع يفارياً  األسدحة.  وريد حظة  وفي  مقار يف السف   فتيأ   مديات

 املتحتدة األمتم يف  ثتة اارفتور يف املتحتدة يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاا املدتد تة لد مديتة املموتوح اإلذل ن اق أل
 التتدا   مجيتع” اختتاذ يرتمل العتوة ابستتددام أل يتي املؤنتتة ةاألمويت املتحتدة األمم يفنوة السواال جووب يف

  املدنيني. حلماية“ الالزمة
 ستتياق يف، األمعتاء التتديفل اجملدتس امتتا، الثتام  مىل اخلتتامس مت  األنستتام يف امل تني الوحتتو يفمدتى 

 حتتتني يف، اجلويتتتة العتتتوة اكتتتني مواصتتتة ذلتتتك يف مبتتتا، أختتتةى يفأصتتتول  عتتتوات املستتتا ة مىل، الستتتالم حفتتتظ
 متتع املرتتايفرات يف  ليتتل التواصتتل زاياة مىل التتدموة ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل األمعتتاء التتديفل يفاصتتدت
 يفاجلهتات التديفل امتثتال أيعتا األحيتال مت  كثت  يف اجملدتس يفقدتب شةقة. يفافةاا  عوات املسا ة ال ددال

 التتدا    وفيت  يف  يوهتا فيمتا الت تايفل مت  فعال، السا ع الفصل مبوجب املتد ة لعةارا ت لدديفل التا  ة غ 
 العستتتم يف  وايفلتتتت  تتتةي التتت ي الوحتتتو يفمدتتتى، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل العتتتةارات.  دتتتك يف التتتواراة
 مت  اجلمتامي أيف/يف الفتةاي الدفاع م دأ مىل اجملدس رائسة  دعتها اليت الةسائل م  ال ديد يف أش َ ، ال اشة
 مت  التدفاع يف احلتق يف فست  ن تاق  رتال متدايف ت مجتةاء مىل أاى اا، امليثاق م  51 املااة يفمىل الوفس
  األممال. جديفل  ووا م  يفاس ة قائفة مقار يف الوفس
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 وقع ما كان أو به إخالل أو للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير - أوال
 قامليثا  من 39 للمادة وفقا العدوان أعمال من عمالً 

 39 املااة 
 لدستتتتتدم هتديتتتتتد يفنتتتتتع نتتتتتد كتتتتتال مذا متتتتتا األمتتتتت  جمدتتتتتس يعتتتتتةر 

 يف يفيعتتدم، ال تتديفال أممتتال متت  ممتتال يفنتتع متتا كتتال أيف  تتت مختتالل أيف
 ألحكتتتام ق عتتتا التتتتدا   متتت  اختتتتاذي  تتتب متتتا يعتتتةر أيف  وصتتتيا ت ذلتتتك

  نصا ت. مىل مماا ت أيف الديفيل يفاألم  السدم حلفظ 42 يف 41 املاا ني
 

 مالحظة 
  رتال األم  جمدس يت  ها اليت ابملمارسة األيفل العسم يت دق 

 يفنتع متا كتال أيف  تت مختالل أيف لدسدم هتديدٌ  يفنع ند كال مذا ما  عةية
 يفذتتو امليثتتاق. متت  39 املتتااة ألحكتتام يففعتتا ال تتديفال أممتتال متت  ممتتالً 
 يفي حتث، هتديد يفنع ند كال مذا ما اجملدس عةية  م  م دومات يعدم

 العسم ذ ا يفيوعسم هتديد. أي يفنوع موانرة فيها جةت اليت احلا ت
 لعةارات ماما مةضا ألف الفةمي العسم يفيتعم  فةميني. نسمني مىل

 ستواء، “لدستدم هتديتد” يفنع ند كال مذا ما  تعةية يت دق فيما اجملدس
 متتتت  سدستتتتدة ابء الفةمتتتتي لعستتتتما يفيتعتتتتم ، مستتتتتمةا أيف جديتتتتدا كتتتتال

 نتتتدمت التتتيت احلجتتتج لتتت  ض يفصتتف فيهتتتا يتتتةا التتتيت احلتتتا ت اراستتات
 هتديتد يفنتع ند كال مذا ما  تعةية الصدة ذات اجملدس مدايف ت خالل
 العستم يف املت كورة العتةارات   تض يفاختتاذ امليثتاق مت  39 لدمااة يففعا

  ألف. الفةمي
 
  39قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  - ألف

 الفتتتترتات متتتتع يفا ستتتتانا اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 
 يف امليثتتاق متت  39 ابملتتااة صتتةاحة األمتت  جمدتتس يسترتتهد مل، الستتا عة

 أي حتتتتتديفل اجملدتتتتتس يعتتتتتةر مل، ذلتتتتتك مدتتتتتى يفمتتتتتاليفة نةارا تتتتتت. متتتتت  أي
 التتةغم يفمدتتى ال تتديفال. أممتتال متت  ممتتل أي يفنتتوع أيف لستتدماب مختتالل

 العائمتتتتة يفاحلتتتتا ت الولامتتتتات   تتتتور رصتتتتد اجملدتتتتس يفاصتتتتل، ذلتتتتك متتتت 
 جديتتتتتدة هتديتتتتتدات ذوتتتتتاك كانتتتتتت مذا متتتتتا  عةيتتتتتة أجتتتتتل متتتتت  يفالواشتتتتتئة
   ت. يفمنةاري ذلك مدى  كيدي يف كةار يفمستمةة

 
 اجلديدة التهديدات 
 احتمتتتتال” أل اجملدتتتتس نتتتتةر، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 

 ميثتتتل“ لي يتتتا يف الكيميائيتتتة لاستتتدحة التتتديفل غتتت  متتت  جهتتتات حيتتتازة

 نتد اجملدتس كتال،  2014 متام يفيف .(1)الديفليني يفاألم  لدسالم هتديداً 
 يفالتتتتتت خائة األستتتتتتدحة”  رتتتتتتكدت متتتتتتا اءمز  العدتتتتتتق متتتتتت  ابلف تتتتتتل أمتتتتتتةب

 .(2)ةيفاملو عت ال دتد  ستتعةار هتديتد م “ يفانترارذا لي يا يف املؤموة غ 
 األستدحة مدتى ابحلصتول األمعتاء لدتديفل اجملدتس أذل، ل لك يفنتيجة

 يفحتويدهتتتتتتا يفنعدهتتتتتتا مديهتتتتتتا يفالستتتتتتي ةة الدي يتتتتتتة األراضتتتتتتي يف الكيميائيتتتتتتة
 األستتتتتتتدحة متتتتتتت  يتتتتتتتالي   تتتتتتتليف ت مدتتتتتتتى الععتتتتتتتاء لعتتتتتتتمال، يف تتتتتتتدم ذا
  .(3)تيفج يفاسدم يفنت أ كة يف الكيميائية

 
  املستمرة التهديدات 
 يف احلتتتا ت أل اجملدتتتس نتتتةر، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 يفمجهوريتتتتتة، الستتتتتورية ال ة يتتتتتة يفاجلمهوريتتتتتة، الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة
، يفالصتتتتتتومال، يفالستتتتتتواال، الستتتتتتواال يفجوتتتتتتوب، الدميعةاقيتتتتتتة الكونغتتتتتتو
 أخ تارا  رتكل  تلال   يفاليم ، يفمايل، يفليرباي، يفل وال، ايفوار يفكوت
 يف يفاألمتتت  الستتالم هتتتدا أخ تتارا أيف/يف التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا

  الصدة. ذات املواقق
 اجملدتتتتتتس أاال، متتتتتتايل يف ابحلالتتتتتتة يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا، أفةيعيتتتتتا يفيف 
 يف مبتا، ال دتد يف ال امدتة اإلرذا يتة املوظمتات هبتا  عت دع اليت األنر ة
 يف ميةاإلستتتال الديفلتتتة يف وظتتتيم يفاملستتتدمني اإلستتتالم نصتتتةة مجامتتتة ذلتتتك

 مرتت ا، متتؤخةا أنرتتئت التتيت اإلستتالم أنصتتار يفمجامتتة الكتتربى الصتتحةاء
 يفأماا .“يفخارجها املو عة يف” يفاألم  لدسالم هتديدا  ركل أهنا مىل

 متتايل يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا التهديتتد ذتت ا يفجتتوا  كيتتد أيعتتا اجملدتتس
 يفمو عتتتة، ال دتتتد يف اإلرذا يتتتة التوظيمتتتات هبتتتا  عتتت دع التتتيت يفاألنرتتت ة

 .“أفةيعيتتا يف يفاألمتت  الستتالم”  وتتد مقتتار يف يفذلتتك، ممومتتا ستتاحلال
 أممتتتتتال أل مىل اجملدتتتتتس خدتتتتت ، الصتتتتتومال يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا

 فعتتال، الصتتومالية الستتواحل ن التتة ال حتتة يف املستتدح يفالستت و العةصتتوة
 مهمتتتتني متتتتامدني ميتتتتثالل الصتتتتومال يف العةاصتتتتوة مجامتتتتات نرتتتتاط متتتت 

  رتكدت يفالت ي املو عتة يف يفاألمت  المالست يهتدا الت ي اخل تة يفانمال
كتل مزاء العدتق مت  اجملدس أمةب، ذلك مدى يفماليفة ال دد. يف احلالة

__________ 

   الدي اجة. م  الثاموة الفعةة، (2016) 2298 العةار (1) 
 اجلمامتات مىل يفالت خ ة األستدحة نعتل يرتكدت ممتا امل دومتات م  ملليد (2) 

مةجتتتتتع  انظتتتتتة، التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  لدستتتتتدم هتديتتتتتد متتتتت  لي يتتتتتا يف اإلرذا يتتتتتة
 األيفل. العسم، السا ع اجللء، 2015-2014املدحق  املمارسات،

   .3 الفعةة، (2016) 2298 العةار (3) 
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 التتتتت ي يفاملو عتتتتتة ال دتتتتتد يف يفا ستتتتتتعةار لدستتتتتالم املستتتتتتمة التهديتتتتتد متتتتت 
 املة   تتتتول يرتتتتكدت التتتت ي املتوتتتتامي يفالتهديتتتتد، الرتتتت اب حةكتتتتة  رتتتتكدت
 اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم) يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  توظتتيم

 جي تتتتو   تتتني الوتتتلاع أل كتتت لك يفنتتتةر اامتتتأ(. ابستتتم أيعتتتا امل تتتةيفف
 يفأاال التتتديفليني. يفاألمتت  الستتتالم يهتتدا خ تتةا يرتتتكل يتتلال   يفمريتترتاي
 الصتتتتتومال مىل يفالتتتتت خ ة األستتتتتدحة ممتتتتدااات  تتتتتدفعات أيعتتتتتا اجملدتتتتس
 كل ىمد املفةيفت األسدحة  وريد حلظة انتهاك يف، مريرتاي يفمىل يفمربي
 يف يفا ستتتتعةار لدستتتالم خ تتت ا هتديتتتدا يرتتتكل ذلتتتك ابمت تتتار، موهمتتتا

 أمتتتتاا، الستتتتواال يفجوتتتتوب الستتتتواال يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا املو عتتتتة.
 قتتتتول يفمدتتتتى أ يتتتتي يف الةاذوتتتتة احلالتتتتة أل مدتتتتى أيعتتتتا التاكيتتتتد اجملدتتتتس
 خ تت ا هتديتتدا  رتتكن ل  تتلال   الستتواال يفجوتتوب الستتواال  تتني احلتتديفا
  الديفليني. يفاألم  لدسالم

 اجملدتس يفاصتل، أفغانستتال يف ابحلالة يت دق يففيما، آسيا يفيف 
 منتتتال جتتةاء متت “ التتديفيل اجملتمتتع لتتت يت تتةت التت ي اخل تتة”  تتت التستتديم

، أيعتا اجملدتس يفأنتة يفاستتهالكها. هبتا يفا عار املرةيفمة غ  املددرات
 باإلرذتتتا ال، املاضتتتي يف ف تتتل يفكمتتتا، ال تتتةاق يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتا

  الديفليني. يفاألم  لدسالم هتديدا يركل
 خ تتتتورة” أل اجملدتتتتس نتتتتةر، األيفستتتتط ابلرتتتتةق يت دتتتتق يففيمتتتتا 
  تتتلال   الستتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتة يف“  املةيفمتتتة  اإلنستتانية األيفضتتاع
  املو عة. يف يفاألم  لدسالم هتديدا  ركل

 التتتتتيت العتتتتتةارات  عتتتتتموت، 2017-2016 الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 هتتتدا التتيت األخ تتار مىل مشتتارةً  املواضتتي ية ل وتتوااب يت دتتق فيمتتا اختتت ت
 يف حتديتتدذا جتتةى التتيت األخ تتار غتتةار مدتتى التتديفليني يفاألمتت  الستتالم
 اجملدتتتس أمتتتاا، األختتت  يفمدتتتى اإلنديميتتتة. يفاحلتتتا ت الع ةيتتتة احلتتتا ت
 يفالكيميائيتتتتتتتتتة الوويفيتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتدحة انترتتتتتتتتتار أل مدتتتتتتتتتى متتتتتتتتتةارا التاكيتتتتتتتتتد

 يفاألمتت  لدستتالم هتديتتداً  يرتتكل ،ميصتتاهلا يفستتائل يفكتت لك، يفال يولوجيتتة
 كتل مدتى امل  يفلتة اجلهتوا  وستيق زاياة  عةيفرة ك لك يفأنة الديفليني.

   ليتل أجتل مت  يفالتديفيل اإلنديمي يفايفل يفاإلنديمي الوق  الص يد م 

 اجملدتتس يفيفاصتتل ال تتاملي. الو تتاق مدتتى التهديتتد هلتت ا التصتتدي مستتامي
 الستتتالم صتتتول” وتتوننيامل  ال وتتتدي  مقتتار يف ااثدتتتة نتتةارات اختتتتاذ أيعتتا

 الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة/ا نترتتتتتتتار متتتتتتتدم” يف“ التتتتتتتديفليني يفاألمتتتتتتت 
 أشتتتد” متتت  اجملدتتتس أمتتتةب، الثتتتام ابل وتتتد يت دتتتق يففيمتتتا .“الدميعةاقيتتتة

 مجهوريتتتة أجةهتتتتا التتتيت التستتتيارية العتتت ائف عتتتارب سدستتتدة مزاء“ العدتتتق
 ايستتتتتمرب/األيفل يفكتتتتتانول يوليتتتتتت/اتتتتتوز  تتتتتني الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي
 يفاألمتتت  الستتتالم مدتتتى التجتتتارب ذتتت ي  رتتتكدت التتت ي يفاخل تتتة، 2017
 التتيت األممتتال أل كتت لك اجملدتتس يفنتتةر يفخارجهتتا. املو عتتة يف التتديفليني

 لدمو عتة هتديدا ُ ركنل   الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية هبا  عوم
  املتحدة. األمم يف األمعاء الديفل جلميع أيعا  ل، فحسب

 يفاألمت  الستالم هتتدا التيت األخ تار”  وتولامل ال ود مقار يفيف 
 اإلستتتتتتتتتتتتالمية الديفلتتتتتتتتتتتتة  وظتتتتتتتتتتتتيم أل مىل اجملدتتتتتتتتتتتتس أشتتتتتتتتتتتتار، “التتتتتتتتتتتتديفليني

 يت دتتتق يففيمتتتا .“التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتدم يهتتتدا مامليتتتا خ تتتةا” يرتتكل
 جتتتتتةاء متتتتت  التتتتتديفليني يفاألمتتتتت  الستتتتتالم هتتتتتتدا التتتتتيت األخ تتتتتار” ابل وتتتتتد

 جبميتتتتتع ذتتتتتاباإلر  ال اإلنتتتتتةار اجملدتتتتتس يفاصتتتتتل، “اإلرذا يتتتتتة األممتتتتتال
 يفاألمت  الستالم هتتدا التيت األخ ار أشدن  أحد” ميثل يفمظاذةي أشكالت
 الستتدم هتديتتد مىل اجملدتتس أشتتار، حتديتتدا أكثتتة يفجتتت يفمدتتى .“التتديفليني
 يفأكتتد، األجانتتب اإلرذتتا يول املعتتا دول يرتتكدت التت ي التتديفليني يفاألمتت 

 أي شال شاهنا، املدم ال  ال ضد اإلرذا ية اهلجمات أل جديد م 
 التتتتديفليني. يفاألمتتتت  الستتتتالم يهتتتتدا خ تتتتةا  رتتتتكل، ايفيل مرذتتتتايب ممتتتتل
 الصتتتتتتتغ ة لاستتتتتتتدحة املرتتتتتتتةيفع غتتتتتتت  الوعتتتتتتتل أل أيعتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس يفأكتتتتتتتد

 يف استت ماهلا يفمستاءة لالستتعةار امللمتلع يف كديستها اخلفيفتة يفاألسدحة
  الديفليني. يفاألم  السالم يهدا يلال   ال امل م  كث ة مواقق

 األحكتتتتتتتتتتتام، التتتتتتتتتتتتوايل مدتتتتتتتتتتتى، 2 يف 1 اجلتتتتتتتتتتتديفلني يف يف تتتتتتتتتتتةا 
 يفموتتتاقق   دتتتدال خاصتتتة حبتتتا ت املت دعتتتة، العتتتةارات متتت  الصتتتدة ذات

 يفجتتتتتوا مىل اجملدتتتتتس فيهتتتتتا أشتتتتتار يفالتتتتتيت، مواضتتتتتي ية مبستتتتتائل أيف   يوهتتتتتا
 ا ست ةات. نيد الفرتة خالل يفاألم  لدسالم مستمةة هتديدات
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 1 اجلديفل
 2017-2016ت مستمرة للسالم، مصنفًة حسب املنطقة والبلد، القرارات اليت أشار فيها اجمللس إىل وجود هتديدا

 احلكم يفاترخيت العةار
  أفريقيا  

  أفريقيا يف واألمن السالم
 (2017) 2359 العةار
 2017 يونيت/حليةال 21

 هبتتتتا  عتتتتوم التتتتيت األنرتتتت ة يفأل، التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتدا  رتتتتكل متتتتايل يف احلالتتتتة أل مىل يرتتتت  يفمذ
 )الفعتةة يفخارجهتا املو عتة يف يفاألمت  لدسالم هتديدا  ركل الساحل مو عة يفيف  مايل يف اإلرذا ية التوظيمات

 الدي اجة( م  األخ ة
 (2017) 2391 العةار

 2017كانول األيفل/ايسمرب   8
 اجلةميتتتة متتت   ستتتتفيد التتتيت  دتتتك هتتتافي مبتتتا، الستتتاحل مو عتتتة يف اإلرذا يتتتة التوظيمتتتات أنرتتت ة أل يالحتتتظ يفمذ

 الدي اجة( م  األخ ة )الفعةة الديفليني يفاألم  لدسالم هتديدا  ركل، الوقوية مرب املوظمة
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 (2016) 2262 العةار
 2016 يواية/الثام كانول 27

 يف التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم يتهتتتدا ةاخ تتت  رتتتكل  تتتلال   الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف احلالتتتة أل يتتتةى يفمذ
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة املو عة

 )الفعتتتتتةة (2016) 2281 يفالعتتتتتةار، الدي اجتتتتتة( متتتتت  الثالثتتتتتة )الفعتتتتتةة (2016) 2264 العتتتتتةار أيعتتتتتا انظتتتتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2016) 2301 يفالعةار، الدي اجة( م  السااسة

 الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق فيما احلالة
 (2016) 2277العةار 
 2016آذار/مارس  30

يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف مجهوريتتة الكونغتتو الدميعةاقيتتة    تتلال  رتتكل خ تتةاً مدتتى الستتدم يفاألمتت  التتديفليني يف 
 املو عة )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(

 (2017) 2348 يفالعتتتتتتةار، الدي اجتتتتتتة( متتتتتت  األختتتتتت ة ن تتتتتتل )الفعتتتتتتةة (2016) 2293 العتتتتتتةار أيعتتتتتتا انظتتتتتتة 
 الدي اجة( م  خ ةاأل ن ل )الفعةة (2017) 2360 يفالعةار، الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة

  احلالة يف كوت ديفوار
  (2016) 2260العةار 
 2016كانول الثام/يواية   20

يفمذ يتتتتتةى أل احلالتتتتتة يف كتتتتتوت ايفتتتتتوار    تتتتتلال  رتتتتتكل خ تتتتتةا يهتتتتتدا الستتتتتالم يفاألمتتتتت  التتتتتديفليني يف املو عتتتتتة 
 الدي اجة(اخلامسة م   )الفعةة

  ليرباي يف احلالة
 (2016) 2308العةار 
 2016أيدول/س تمرب  14

يفمذ يعةر أل احلالة يف ليترباي متا زالتت  رتكل خ تةا يهتدا الستالم يفاألمت  التديفليني يف املو عتة )الفعتةة الثاموتة 
 م  الدي اجة(

  بيالي يف احلالة
 (2016) 2273العةار 
 2016آذار/مارس  15

م  أل احلالة يف لي يا    لال  رتكل هتديتدا لدستدم  (2015) 2213يفمذ ير  مىل ما خُد  مليت يف العةار 
 األم  الديفليني )الفعةة األخ ة م  الدي اجة(يف 

 )الفعتتتتةة (2016) 2323 يفالعتتتتةار، الدي اجتتتتة( متتتت  األختتتت ة )الفعتتتتةة (2016) 2291 العتتتتةار أيعتتتتا انظتتتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة )الفعةة (2017) 2376 يفالعةار، الدي اجة( م  األخ ة

  (2016) 2278العةار 
 2016آذار/مارس  31

 ركل هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(يفمذ يعةر أل احلالة يف لي يا    لال  
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2017) 2362 العةار أيعا انظة

https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
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 احلكم يفاترخيت العةار
  مايل يف احلالة  

 (2016) 2295العةار 
 2016حليةال/يونيت  29

يفمذ يتتدي   عتتوة أنرتت ة التوظيمتتات اإلرذا يتتة يف متتايل يفمو عتتة الستتاحل، مبتتا يف ذلتتك  وظتتيم العامتتدة يف  تتالا 
املغتتةب اإلستتالمي يفحةكتتة املتتةا  ني يفحةكتتة أنصتتار التتدي  يفاحلةكتتات التا  تتة هلتتا متت  ن يتتل ج هتتة حتةيتتة ماستتيوا، 

وم   مديات يف مايل يف ركنل هتديدا لدسالم يفاألم  يف املو عة يفخارجها، يفمذ يدي  متا  عرتفتت اليت    لال  ع
اجلمامات اإلرذا ية يف مايل يفيف املو عة م  انتهاكتات حلعتوق اإلنستال يفمت  موتف ضتد املتدنيني، يف  ستيما 

 الوساء يفاألقفال )الفعةة اخلامسة مرةة م  الدي اجة(
ايل    تتتتلال  رتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتت  التتتتديفليني )الفعتتتتةة ن تتتتل األختتتت ة متتتت  يفمذ يعتتتتةر أل احلالتتتتة يف متتتت 

 الدي اجة(
 (2017) 2374 يفالعتتتتتتةار، الدي اجتتتتتتة( متتتتتت  األختتتتتت ة ن تتتتتتل )الفعتتتتتتةة (2017) 2364 العتتتتتتةار أيعتتتتتتا انظتتتتتتة 

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة
 (2017) 2364العةار 
 2017حليةال/يونيت  29

يفمذ يدي   عوة أنر ة التوظيمات اإلرذا ية يف مايل يفمو عة الساحل، مبا يف ذلتك حةكتة التوحيتد يفاجلهتاا يف 
ةب أفةيعيتتا، يف وظتتيم العامتتدة يف  تتالا املغتتةب اإلستتالمي، يفحةكتتة املتتةا  ني، يفحةكتتة أنصتتار التتدي ، يفاألفتتةاا غتت

يفاجلمامتات املوتست ة، مثتل مجامتتة نصتةة اإلستالم يفاملستدمني، يف وظتتيم الديفلتة اإلستالمية يف الصتحةاء الكتتربى، 
هتديتتتدا لدستتتالم يفاألمتتت  يف املو عتتتة  يفمجامتتتة أنصتتتار اإلستتتالم، التتتيت    تتتلال  عتتتوم   مديتتتات يف متتتايل يف رتتتكنل

يفخارجها، يفمذ يدي   عوة ما  عرتفت اجلمامتات اإلرذا يتة يف متايل يفيف املو عتة مت  انتهاكتات حلعتوق اإلنستال 
 يفم  موف ضد املدنيني، يف  سيما الوساء يفاألقفال )الفعةة السا  ة مرةة م  الدي اجة(

 الدي اجة( م  مرةة الةا  ة )الفعةة (2017) 2374 العةار أيعا انظة 
  الصومال يف احلالة
 (2016) 2289العةار 
 2016أاير/مايو  27

 يعةر أل احلالة يف الصومال    لال  ركل هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني يف املو عة )الفعةة الةا  ة م  الدي اجة(يفمذ 
 )الفعتتةة (2017) 2355 يفالعتةار، الدي اجتتة( مت  األخت ة ن تتل )الفعتةة (2016) 2297 العتتةار أيعتا انظتة
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2017) 2372 يفالعةار، الدي اجة( م  الةا  ة

 (2016) 2316العةار 
 2016 رةي  الثام/نوفمرب  9

يفمذ يعتتةر أل حتتواال العةصتتوة يفالستت و املستتدح يف ال حتتة ن التتة ستتواحل الصتتومال يفنرتتاط مجامتتات العةاصتتوة 
يف الصتتتتومال ميتتتتثالل متتتتامال مهمتتتتا يفتتتتانم احلالتتتتة يف الصتتتتومال التتتتيت    تتتتلال  رتتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتتت  

  ل األخ ة م  الدي اجة(الديفليني يف املو عة )الفعةة ن
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2017) 2383 العةار أيعا انظة 

 (2016) 2317العةار 
 2016 رةي  الثام/نوفمرب  10

ي ةب م  ندعت مزاء ما  ركدت حةكة الر اب م  هتديد خ   يفمستمة لدسالم يفا ستتعةار يف الصتومال يفمذ 
 يفاملو عة )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(

يفمذ يعتتةر أل احلالتتة يف الصتتومال، يفكتت لك الوتتلاع العتتائم  تتني جي تتو  يفمريتترتاي، متتا زا  يرتتكالل خ تتةا يهتتدا  
  عة )الفعةة ن ل األخ ة م  الدي اجة(السالم يفاألم  الديفليني يف املو

 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2017) 2385 العةار أيعا انظة 
 (2017) 2385العةار 
 2017مرب  رةي  الثام/نوف 14

يفمذ يتتتدي  أي  تتتتدفعات متتتت  ممتتتتدااات األستتتتدحة يفالتتتت خ ة مىل الصتتتتومال يفمتتتتربي يف انتهتتتتاك  حلظتتتتة األستتتتدحة 
املفةيفت مدى الصومال، مبا يف ذلك مودما  عونت ذ ي التدفعات سيااة الصومال يفسالمتت اإلنديمية، يفمىل 

ك هتديتتدا خ تت ا لدستتالم يفا ستتتعةار يف مريتترتاي يف انتهتتاك  حلظتتة األستتدحة املفتتةيفت مدتتى مريتترتاي، ابمت تتار ذلتت
 املو عة )الفعةة الةا  ة م  الدي اجة(

https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
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 احلكم يفاترخيت العةار
يفمذ ي تتتتةب متتتت  العدتتتتق لكتتتتول حةكتتتتة الرتتتت اب    تتتتلال  رتتتتكل خ تتتتةا جستتتتيما مدتتتتى الستتتتالم يفا ستتتتتعةار يف    

الصتتتومال يفاملو عتتتة، يفمذ ي تتتةب متتت  العدتتتق لظهتتتور كيتتتا ت موتستتت ة مىل  وظتتتيم الديفلتتتة اإلستتتالمية يف ال تتتةاق 
 يف لايد خ ةذا )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة(“( اامأ”ام )امل ةيفف أيعا ابسم يفالر

 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير
  (2016) 2265العةار 
 2016ش اط/فرباية  10

يفمذ يعتتتةر أل احلالتتتتة يف الستتتواال    تتتتلال  رتتتكل هتديتتتتدا لدستتتتالم يفاألمتتت  التتتتديفليني يف املو عتتتة )الفعتتتتةة ن تتتتل 
 خ ة م  الدي اجة(األ

)الفعتةة ن تتل  (2017) 2340)الفعتةة األختت ة مت  الدي اجتة(، يفالعتتةار  (2016) 2296انظتة أيعتا العتتةار  
 )الفعةة األخ ة م  الدي اجة( (2017) 2363 األخ ة م  الدي اجة(، يفالعةار

 (2016) 2271العةار 
 2016آذار/مارس  2

ستتتدم يفاألمتتت  التتتديفليني يف املو عتتتة يفمذ يعتتتةر أل احلالتتتة يف جوتتتوب الستتتواال متتتا زالتتتت  رتتتكل خ تتتةاً يهتتتدا ال
 )الفعةة الثانية م  الدي اجة(

 ن تتل )الفعتتةة (2016) 2290 يفالعتتةار، الدي اجتتة( متت  الثانيتتة )الفعتتةة (2016) 2280 العتتةار أيعتتا انظتتة 
 (2016) 2304 يفالعتتةار، الدي اجتتة( متت  الثانيتتة )الفعتتةة (2016) 2302 يفالعتتةار، الدي اجتتة( متت  األختت ة
 2327 يفالعتةار، الدي اجتة( مت  الثانيتة )الفعةة (2016) 2326 العةاريف ، الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة

، الدي اجتتتة( متتت  الثانيتتتة )الفعتتتةة (2017) 2353 يفالعتتتةار، الدي اجتتتة( متتت  األختتت ة ن تتتل )الفعتتتةة (2016)
 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة (2017) 2392 يفالعةار

 (2016) 2287العةار 
 2016أاير/مايو  12

يفمذ ي تترتف ال الوضتتع التتةاذ  يف أ يتتي يفمدتتى قتتول احلتتديفا  تتني الستتواال يفجوتتوب الستتواال   يتتلال يرتتكن ل 
 هتديدا خ  ا لدسالم يفاألم  الديفليني )الفعةة األخ ة م  الدي اجة(

 )الفعتتتتةة (2017) 2352 يفالعتتتتةار، الدي اجتتتتة( متتتت  األختتتت ة )الفعتتتتةة (2016) 2318 العتتتتةار أيعتتتتا انظتتتتة 
 الدي اجة( م  األخ ة )الفعةة (2017) 2386 يفالعةار، الدي اجة( م  األخ ة

 (2017) 2340عةار ال
 2017ش اط/فرباية  8

 -يفمذ جث مجيع اجلمامات املسدحة املراركة يف الوتلاع يف مو عة ج ل مةة، مبا يف ذلتك جتيأ حتةيتة الستواال 
ىل صتوب فصيل م تد الواحتد، مدتى ا نعتمام مىل مفايفضتات الستالم التيت يعواذتا ا حتتاا األفةيعتي، كد توة أيف 

التوصل مىل ا فاق سالم شتامل يفاائتم، يفمذ يرت  مىل استت دااي لدوظتة يف فتةت جتلاءات حمتداة األذتداف مدتى 
األفةاا أيف الكيا ت ا  ي ةندول ممدية السالم، أيف يرتكدول هتديتدا لالستتعةار يف اارفتور يفاملو عتة، أيف ية ك تول 

حلعتتتوق اإلنستتتال أيف غ ذتتتا متتت  الفظتتتائع، أيف يوتهكتتتول انتهاكتتتات لدعتتتانول التتتديفيل اإلنستتتام أيف العتتتانول التتتديفيل 
 التدا   اليت  وف ذا الديفل األمعاء يففعا لدعةارات ذات الصدة )الفعةة ال اشةة م  الدي اجة(

  آسيا
  أفغانستان يف احلالة
 (2016) 2274 العةار
 2016 مارس/آذار 15

يفمذ يرتجع اجملتمتتع التتديفيل يفالرتةكاء اإلنديميتتني مدتتى مواصتدة  عتتدمي التتدمم الف تال لدجهتتوا املتواصتتدة امل  يفلتتة 
 عيتتااة أفغانستتتال لدتصتتدي إلنتتتال املدتتدرات يفا عتتار هبتتا، يففتتق معار تتة متوازنتتة يفمتكامدتتة، مبتتا يف ذلتتك متت  

يفامل تتت  مبكافحتتتتة املدتتتدرات، مضتتتتافة مىل ختتتالل الفةيتتتق ال امتتتتل التتتتا ع لدمجدتتتتس املرتتترتك لدتوستتتيق يفالةصتتتتد 
امل اارات اإلنديمية، يفمذ يدرك اخل ة ال ي يرتكدت منتتال املدتدرات غت  املرتةيفمة يفا عتار هبتا يفعارهتتا مدتى 
السالم يفا ستعةار الديفليني يف مواقق  تدفة م  ال امل، يفالديفر اهلام ال ي يعت دع  تت مكتتب األمتم املتحتدة 

 (44جلةمية يف ذ ا الصدا )الفعةة احلااية يفالثالثول م  الدي اجة  يفانظة أيعا الفعةة امل   ابملددرات يفا

https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
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 احلكم يفاترخيت العةار
 (2017) 2344 العةار  
 2017 مارس/آذار 17

ع التتديفيل متت  جتتةاء يهيتتب ابلتتديفل أل   تتلز الت تتايفل التتديفيل يفاإلنديمتتي ملواجهتتة اخل تتة التت ي يت تتةت لتتت اجملتمتت
منتال املددرات غ  املرةيفمة األفغانية املصدر يفا عار هبا يفاستتهالكها، يفذتي أنرت ة  ستهم   رتكل ك ت   
يف   ليتتتل املتتتوارا املاليتتتة حلةكتتتة قال تتتال يفمتتت  يتتتة  ط هبتتتا، يففعتتتا مل تتتدأ املستتتؤيفلية ال امتتتة يفاملرتتترتكة متتت  التصتتتدي 

متتتت  قةيتتتتق الت تتتتايفل يف جماهبتتتتة ا عتتتتار يف املدتتتتدرات غتتتت  ملرتتتتكدة املدتتتتدرات يف أفغانستتتتتال، مبتتتتا يف ذلتتتتك 
املرتتةيفمة يفالكيمتتايفايت الستتديفة، يفي تتةب متت  التعتتدية لاممتتال املعتت دع هبتتا يف مقتتار م تتاارة ميثتتاق ابريتتس 

، يفكتت لك لدجهتتوا التتيت   تت هلا موظمتتة شتتوغهاي لدت تتايفل، يفيرتتدا مدتتى أ يتتة “موستتكو -ابريتتس ”يفممديتتة 
يةحتتب ابلت تتايفل املكثتتف يف ذتت ا الصتتدا ملؤسستتات األمتتم املتحتتدة امل ويتتة متتع الت تتايفل مدتتى ضتت ط احلتتديفا، يف 

موظمتة األمتت  يفالت تايفل يف أيفريفاب يفموظمتتة م اذتدة األمتت  اجلمتامي يفاملةكتتل اإلنديمتي لدم دومتتات يفالتوستتيق يف 
 (26ة آسيا الوس ى امل   مبكافحة ا عار غ  املرةيفع ابملددرات يفاملؤثةات ال عدية يفسالئفهما )الفعة 

  ابلعراق املتعلقة احلالة
 (2016) 2299 العةار
 2016 يوليت/اوز 25

  تت ل  ت دتتب التهديتتد ذتت ا مكافحتتة يفأل، التتديفليني يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا يرتتكل اإلرذتتاب ال يستتدم يفمذ
 األمتم يفميثتاق التديفيل العتانول احترتام أستاس مدتى  عتوم يفالتديفيل ييفاإلنديمت الوق  الص د مدى مجامية جهوا

 الديفلتتتة  وظتتتيم جملاهبتتتة يفشتتتةكاؤذا ال تتتةاق حكومتتتة   تتت هلا التتتيت ابجلهتتتوا الصتتتدا ذتتت ا يف يةحتتتب يفمذ، املتحتتتدة
 يةحتتب يفمذ، ال دتتد أفتتاء مجيتتع يف ا ستتتعةار يفإلمتتااة، انتهاكتتات متت  ار ك تتت متتا مدتتى يفحماستت تها، )اامتتأ(

  وظتتيم ن عتتة متت  يفذيتتت يفالةمتتااي يف يجتتي ستتوجار حتةيتتة يف ال تتةاق حكومتتة حععتهتتا التتيت احتتاتابلوج أيعتتا
 الديفليتتتة اجلهتتتوا يف ذامتتتة خ تتتوة كتتتال التتت ي األمتتتة، األختتت ة اآليفنتتتة يف الفدوجتتتة يفكتتت لك، )اامتتتأ( الديفلتتتة

 الدي اجة( م  ال اشةة )الفعةة )اامأ( الديفلة  وظيم احة مىل الةامية املتواصدة
 الدي اجة( م  ال اشةة )الفعةة (2017) 2367 العةار أيعا انظة 
  أورواب
  واهلرسك البوسنة يف احلالة
 (2016) 2315 العةار

 2016 نوفمرب/الثام  رةي  8
ر أل احلالة يف املو عة ما زالت  ركل خ تةا يهتدا الستالم يفاألمت  التديفليني )الفعتةة ن تل األخت ة مت  يفمذ يعة 

 الدي اجة(
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة (2017) 2384 العةار أيعا انظة 

  األوسط الشرق
  األوسط الشرق يف احلالة
 (2016) 2332العةار 
 2016كانول األيفل/ايسمرب   21

 الستتالم يهتتدا خ تتةا  رتتكل  تتلال   الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف املتتتدذورة اإلنستتانية األيفضتتاع أل يعتتةر يفمذ
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة املو عة يف يفاألم 

 (2017) 2342 العةار
 2017 فرباية/ش اط 23

 متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة التتديفليني يفاألمتت  الستتالم يهتتدا خ تتةا  رتتكل  تتلال   التتيم  يف احلالتتة أل يعتتةر يفمذ
 الدي اجة(

 (2017) 2373 العةار
 2017 أغس س/آب 30

 متت  األختت ة ن تتل )الفعتتةة التتديفليني يفاألمتت  الستتالم يهتتدا خ تتةا  رتتكل  تتلال    وتتالل يف احلالتتة أل يعتتةر يفمذ
 الدي اجة(

 (2017) 2393 العةار
كانول األيفل/ايسمرب  19

2017 

 يهتتدا خ تتةا  رتتكل  تتلال   الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة يف  املةيفمتتة  اإلنستتانية األيفضتتاع خ تتورة أل يعتتةر يفمذ
 الدي اجة( م  األخ ة ن ل )الفعةة املو عة يف يفاألم  السالم

https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2332%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2393%20(2017)


من األعمال يف حاالت هتديد السلم  يتخذفيما  -اجلزء السابع 
(العدوان لالفصل السابع من امليثاق ووقو واإلخالل به    

 

18-12959 346 

 

 2 اجلديفل
 2017-2016القرارات اليت أشار فيها اجمللس إىل وجود هتديدات مستمرة للسالم، مصنفًة حسب املسألة املواضيعية، 

 احلكم يفاترخيت العةار
 ملالشا الدمار أسلحة انتشار عدم  

 (2016) 2325العةار 
 كانول األيفل/  15

 2016 ايسمرب

يفمذ ي يد أيعا  كيد أل انترار األسدحة الوويفية يفالكيميائية يفال يولوجيتة، يفكت لك يفستائل ميصتاهلا، يرتكل خ تةا 
   الدي اجة(يهدا السالم يفاألم  الديفليني )الفعةة الثانية م

يفمذ يعتتتة  عتتتةيفرة حتستتتني التوستتتيق  تتتني اجلهتتتوا امل  يفلتتتة مدتتتى كتتتل متتت  الصتتت يد التتتوق  يفايفل اإلنديمتتتي يفاإلنديمتتتي 
يفالتتديفيل، حستتب ا نتعتتاء، متت  أجتتل   ليتتل املواجهتتة ال امليتتة ملتتا يرتتكدت انترتتار أستتدحة التتدمار الرتتامل يفيفستتائل 

 ليني )الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة(ميصاهلا م  حتد يفهتديد خ  ي  لدسالم يفاألم  الديف 
 الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية/االنتشار عدم
 (2016) 2270 العةار

 2016 مارس/آذار 2
 لدستالم هتديتداً  يرتكل، ميصتاهلا يفيفسائل، يفال يولوجية يفالكيميائية الوويفية األسدحة انترار أل جديد م  يؤكد يفمذ

 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة الديفليني يفاألم 
 متت  الثانيتتة ة)الفعتتة  (2017) 2371 يفالعتتةار، الدي اجتتة( مت  الثانيتتة )الفعتتةة (2016) 2321 العتتةار أيعتتا انظتة 

 مت  الثانيتة )الفعتةة (2017) 2397 يفالعتةار، الدي اجتة( م  الثانية )الفعةة (2017) 2375 يفالعةار، الدي اجة(
 الدي اجة(

كتتتتانول   6العدتتتتق مزاء التجة تتتتة الوويفيتتتتة التتتتيت أجةهتتتتتا مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة يف  يفمذ ي تتتتةب متتتت  أشتتتتد 
 (2013) 2087يف  (2009) 1874يف  (2006) 1718، يف انتهتتتتتتتتتتتتتتتتتاك لدعتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات 2016الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 

، يفمزاء التحدي الت ي  رتكدت ذت ي التجة تة مل اذتدة متدم انترتار األستدحة الوويفيتة يفلدجهتوا (2013) 2094 يف
يل الوظام ال املي ل دم انترار األسدحة الوويفية، يفما اثدت مت  خ تة مدتى الستالم يفا ستتعةار الديفلية الةامية مىل   ل 

 يف املو عة يفخارجها )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(
)الفعةة اخلامسة مت   (2017) 2356عةار )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(، يفال (2016) 2321انظة أيعا العةار  

)الفعتةة اخلامستة  (2017) 2375)الفعةة التاس ة مت  الدي اجتة(، يفالعتةار  (2017) 2371الدي اجة(، يفالعةار 
 )الفعةة السااسة م  الدي اجة( (2017) 2397م  الدي اجة(، يفالعةار 

 (2016) 2276 العةار
 2016 مارس/رآذا 24

 هتديتتتداً  يرتتتكل زال متتتا، ميصتتتاهلا يفستتتائل يفكتتت لك، يفال يولوجيتتتة يفالكيميائيتتتة الوويفيتتتة األستتتدحة انترتتتار أل يعتتتةر يفمذ
 الدي اجة( م  السا  ة )الفعةة الديفليني يفاألم  لدسالم

 الدي اجة( م  السا  ة لفعةة)ا (2017) 2345 العةار أيعا انظة 
 (2017) 2371 العةار

 2017 أغس س/آب 5
يفمذ ي تتتتةب متتتت  ابلتتتت  ندعتتتتت مزاء عتتتتة يت العتتتت ائف التستتتتيارية الدتتتتتني أجةهتمتتتتا مجهوريتتتتة كتتتتوراي الرتتتت  ية الدميعةاقيتتتتة يف 

ذكتةت مجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة أهنمتا عة تتال لعت ائف  ستيارية متا ةة  ، يفالدتني2017اوز/يوليت  28 يف 3
 (2013) 2094 يف (2013) 2087يف  (2009) 1874يف  (2006) 1718لدعتتارات، موتهكتتة  تت لك العتتةارات 

التحتتدي التت ي  رتتكدت ذتت ي التجتتارب مل اذتتدة  ، يفمزاء(2017) 2356يف  (2016) 2321يف  (2016) 2270يف 
  مدم انترار األسدحة الوويفية يفلدجهوا الديفلية الةامية مىل   ليل الوظام ال املي ل دم انترار األسدحة الوويفية، يفما اثدت م

 خ ة مدى السالم يفا ستعةار يف املو عة يفخارجها )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(
S/PRST/2017/16 

 أغس س/آب 29
2017 

 ذت ي مت  ورافت ابلتوننتف يفيُ ال هتا، الرتائوة أمماهلتا مدتى الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهوريتة كت لك اجملدس يفيُدي 
 هتديتتدا ُ رتتكنل   الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة  عتتوم التتيت األممتتال ذتت ي أل مدتتى اجملدتتس يفُيرتتدنا األممتتال.
 الثانية( )الفعةة األمعاء الديفل جلميع أيعا  ل، فحسب لدمو عة

https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/16
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/16
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 احلكم يفاترخيت العةار
 (2017) 2375 العةار  
 2017 س تمرب/يدولأ 11

أيدول/ست تمرب  2يفمذ ي تةب مت  ابلت  العدتق مزاء التجة تة الوويفيتة التيت أجةهتتا مجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة يف 
يف  (2013) 2087 يف (2009) 1874يف  (2006) 1718، موتهكتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتت لك أحكتتتتتتتتتتام العتتتتتتتتتتةارات 2017
، يفمزاء (2017) 2371يف  (2017) 2356يف  (2016) 2321يف  (2016) 2270يف  (2013) 2094

التحتتتدي التتت ي  رتتتكدت ذتتت ي التجة تتتة مل اذتتتدة متتتدم انترتتتار األستتتدحة الوويفيتتتة يفلدجهتتتوا الديفليتتتة الةاميتتتة مىل   ليتتتل 
الوظتتام ال تتاملي ل تتدم انترتتار األستتدحة الوويفيتتة، يفمتتا اثدتتت متت  خ تتة مدتتى الستتالم يفا ستتتعةار يف املو عتتة يفخارجهتتا 

 )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(
 (2017) 2397 عةارال

كانول األيفل/ايسمرب   22
2017 

 28يفمذ ي ةب م  ابل  العدق مزاء ممدية مقالق الع يفة التستيارية التيت أجةهتتا مجهوريتة كتوراي الرت  ية الدميعةاقيتة يف 
 2087 يف (2009) 1874يف  (2006) 1718لعتتتتتتةارات ، يف انتهتتتتتتاك ألحكتتتتتتام ا2017 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/نوفمرب 

 2371 يف (2017) 2356يف  (2016) 2321يف  (2016) 2270يف  (2013) 2094يف  (2013)
، يفمزاء التحتتدي التت ي  رتتكدت ذتتت ي التجة تتة مل اذتتدة متتتدم انترتتار األستتدحة الوويفيتتتة (2017) 2375يف  (2017)

ل تتاملي ل تتدم انترتتار األستتدحة الوويفيتتة، يفمتتا اثدتتت متت  خ تتة مدتتى الستتالم يفلدجهتتوا الديفليتتة الةاميتتة مىل   ليتتل الوظتتام ا
 يفا ستعةار يف املو عة يفخارجها )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(

 الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 (2017) 2379 العةار
 2017 ربس تم/أيدول 21

 مامليتتا خ تتةا يرتتكل اامتتأ( ابستتم أيعتتا )امل تتةيفف يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم أل مىل يرتت  يفمذ
 املوهجيتتة يفامتداءا تتت، ال ويفتتة املت ةفتتة يفأيديولوجيتتتت، اإلرذا يتتة أممالتتت  ستت ب يفذلتتك التتديفليني يفاألمتت  الستتدم يهتتدا

 يف ، اإلنستتتال يفحلعتتتوق اإلنستتام التتتديفيل لدعتتتانول يفانتهاكا تتت، ينياملتتتدن  ستتتتهدف التتيت يفالواستتت ة املتواصتتتدة الستتافةة
 يف دري تت يفعويتدي، مةنيتة أيف ايويتة  تديفافع  تتم التيت ا نتهاكتات فيهتا مبتا، يفاألقفتال الوستاء ضتد املة ك ة  دك سيما

  اجة(الدي م  الثالثة )الفعةة األمعاء يفالديفل املواقق مجيع مدى خ ةذم يؤثة أجانب مرذا يني ملعا دني
 اإلرهابية األعمال جراء من الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار

S/PRST/2016/6 
 2016 مايو/أاير 11

 أل مىل، لدميثتتاق يففعتا، التتديفليني يفاألمت  الستتالم صتول متت  األساستية مستتؤيفليتت متع ارتتيا، كت لك اجملدتتس يفيرت 
 األفتتتتةاا  تتتتني الت تتتةف نرتتتتة موتتتتع ذلتتتك يف مبتتتتا، اإلرذتتتتاب مىل يفعتتتي أل ميكتتتت  التتتت ي ال ويتتتف الت تتتتةف مكافحتتتة
 أساستياً  موصتةاً  اثتل، أجانتب مرذتا يني معتا دني مىل يفحتتويدهم اإلرذا يتة اجلمامات صفوف يف يفحردذم يفعويدذم

 جتتتةى متتتا فتتتو مدتتتى، األجانتتتب اإلرذتتتا يول املعتتتا دول يرتتتكدت التتت ي التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتدم لتهديتتتد التصتتتدي يف
، ال ويتتف الت تتةف ملوتتع ال تتام األمتتني ممتتل خ تتة الصتتدا ذتت ا يف يفيالحتتظ، (2014) 2178 العتتةار يف  كيتتدي
 ستدعتع التيت املت كورة ابخل تة مدمتا يفأحاقتت ال تام األمني مب اارة رح ت ند ال امة اجلم ية أل ك لك يفيالحظ
، 2016 يونيتت/لحليتةا يف اإلرذتاب ملكافحتة ال امليتة املتحتدة األمتم استرتا يجية استت ةات ختالل الوظة م  لدمليد
 التاس ة( )الفعةة صدة ذات أخةى حمافل يفيف

 (2016) 2309 العةار
 2016 س تمرب/أيدول 22

 يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار أشتتتد أحتتتد ميثتتتل يفمظتتتاذةي أشتتتكالت جبميتتتع اإلرذتتتاب أل جديتتتد متتت  يؤكتتتد مذ
 متت  الوظتتة يف صتتةف، ايفاف تتت متت  الوظتتة  غتتض  ربيتتةي ميكتت    مجةامتتي ممتتلٌ  ذتتو مرذتتايب ممتتل أي أليف  التتديفليني
 مىل الةاميتتتتة اجلهتتتتوا جممتتتتل ف اليتتتتة   ليتتتتل يف اإلستتتتهام مواصتتتتدة مدتتتتى مصتتتتمما يظتتتتل يفمذ، مة ك يتتتتت ذويتتتتة أيف  ونيتتتتتت

 الدي اجة( م  األيفىل )الفعةة ال املي الص يد مدى اآلفة ذ ي مكافحة
 مت  الةا  تة )الفعتةة (2017) 2370 يفالعتةار، الدي اجتة( مت  الةا  تة )الفعتةة (2017) 2341 العتةار أيعتا انظة 

 2396 يفالعتتتتتتةار، الدي اجتتتتتتة( متتتتتت  يفال رتتتتتتةيفل يفالتاستتتتتت ة الثانيتتتتتتة )الفعتتتتتتةة (2017) 2395 يفالعتتتتتتةار، الدي اجتتتتتتة(
 الدي اجة( م  الثانية )الفعةة (2017)

https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
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 احلكم يفاترخيت العةار
شال أي ممل مرذتايب ايفيل،  رتكل خ تةا  يفمذ يؤكد م  جديد أل اهلجمات اإلرذا ية ضد ال  ال املدم، شاهنا   

يهدا السالم يفاألم  الديفليني، يفأل أي ممل م  أممال اإلرذاب ذو ممتل مجةامتي يف  ميكت   ربيتةي  غتض الوظتة 
ايفاف ت، يف صةف الوظة م   ونيتت أيف مكانت أيف ذوية مة ك ت، يفمذ ي يد  كيد ضةيفرة التصتدي  كتل الوستائل  م  

يفاألمت  التتديفليني نتيجتة لاممتتال اإلرذا يتة، يففعتتا لدميثتاق يفغتت ي مت  صتتكوك العتتانول لاخ تار التتيت هتتدا الستتالم 
التتديفيل، يف  ستتيما العتتانول التتديفيل حلعتتوق اإلنستتال، يفنتتانول الالجئتتني التتديفيل، يفالعتتانول التتديفيل اإلنستتام )الفعتتةة 

 التاس ة م  الدي اجة(
 (2016) 2322 العةار
كانول األيفل/ايسمرب   12

2016 

الستالم يفاألمت  يفأل  خ تار التيت هتتدا يفمذ يؤكد م  جديد أل اإلرذاب جبميع أشكالت يفمظاذةي ميثتل أحتد أشتد األ
أي ممل م  أممال اإلرذاب ذو ممل مجةامي يف  ميك   ربيةي أاي كانت ايفاف تت أيف  ونيتت أيف مكتال ار كا تت أيف 

 ذوية مة ك ت )الفعةة الثالثة م  الدي اجة(
 مت  الةا  تة )الفعتةة (2017) 2354 يفالعتةار، الدي اجتة( مت  الةا  تة )الفعتةة (2017) 2347 العتةار أيعتا انظة 

 الدي اجة(
 (2017) 2341 العةار
 2017 فرباية/ش اط 13

د أل اإلرذاب يركل هتديدا لدسالم يفاألم  الديفليني، يفأل مكافحة ذ ا التهديد  ت دتب  ت ل يفمذ يؤكد م  جدي
جهتتوا مجاميتتة مدتتى كتتل متت  الصتت يد التتوق  يفاإلنديمتتي يفالتتديفيل  عتتوم مدتتى أستتاس احتترتام العتتانول التتديفيل، مبتتا فيتتت 

 )الفعةة اخلامسة م  الدي اجة( العانول الديفيل حلعوق اإلنسال يفالعانول الديفيل اإلنسام، يفميثاق األمم املتحدة
 متت  الثالثتتة )الفعتتةة (2017) 2395 يفالعتتةار، الدي اجتتة( متت  الثالثتتة )الفعتتةة (2017) 2368 العتتةار أيعتتا انظتتة 

 الدي اجة( م  الثالثة )الفعةة (2017) 2396 يفالعةار ،الدي اجة(
 (2017) 2370 العةار

 2017 أغس س/آب 2
صتغ ة يفاألستدحة اخلفيفتة يف كديستها امللمتلع لالستتعةار يفمذ يسايفري ابل  العدق ألل الوعل غ  املرةيفع لاستدحة ال

يفمساءة است ماهلا يف مواقق كث ة م  ال امل   يلال يهدا السالم يفاألم  الديفليني، يفيتس ب يف مزذاق ال ديد م  
األريفاح، يفيسهم يف زملمة ا ستعةار يفان دام األمت ، يفيواصتل  عتويض اضت الع اجملدتس مدتى فتو ف تال مبستؤيفليتت 

 ةئيسية م  صول السالم يفاألم  الديفليني )الفعةة السا  ة م  الدي اجة(ال
 واألمن السالم صون
 الدوليني

 

 (2016) 2310 العةار
 2016 س تمرب/أيدول 23

كل خ تتةا يهتدا الستتالم يفاألمت  التتديفليني يفمذ ي يتد  كيتتد أل انترتار أستتدحة التدمار الرتتامل يفيفستائل ميصتتاهلا يرت
 )الفعةة الةا  ة م  الدي اجة(

   
 39املناقشات املتعلقة ابملادة  - ابء

 موانرتتتتتات ختتتتتالل أثتتتتت ت، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 ذوتاك كتال مذا متا يف عةيتة 39 املتااة  فس   رال مسائل مدة اجملدس
 يف 39 املتتتتتااة مىل صتتتتتةاحة يفأشتتتتت  التتتتتديفليني. يفاألمتتتتت  لدستتتتتالم هتديتتتتتد

 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 10 يف امل عتتتواة 7857 اجلدستتتة يفيف مواستتت تني.
، “التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف 2017
 ميكتت    39 املتتااة أل الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة اثتتل أكتتد
 .(4)تاجلتلاءا مبوج هتا  فةت اليت لدعةارات العانوم األساس  كول أل

__________ 

 (4) S/PV.7857 ،141 الصفحة.   

 ال وتد مقتار يف 2017 متايو/أاير 23 يف امل عواة 7947 اجلدسة يفيف
 ال  ثتة رئتيس أمتةب، “الستالم حلفظ املتحدة األمم ممديات” امل وول
 أل مفتتتااي رأي متتت  ا شتتتت اك فتتتض ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة يفنائتتتد
 يف امل تتتتةف الوحتتتتو مدتتتتى، لدستتتتالم هتديتتتتدا يرتتتتكل ملتتتتا املوستتتتع الفهتتتتم
 الستتتكال محايتتتة يفذتتتو، الستتتالم حلفتتتظ را تتتع م تتتدأ مىل اىأ، 39 املتتتااة

 امل تتتااأل متتت  فعتتتال، اإلنستتتانية يفال مديتتتات اإلنستتتال يفحعتتتوق املتتتدنيني
 العتتوة استتتددام يفمتتدم يفاحليتتاا املوافعتتة يف املتمثدتتة التعديديتتة األساستتية

  .(5)سالوف م  املرةيفع الدفاع حالة يف م 
__________ 

 (5) S/PV.7947 ،6 يف 5 الصفحتال. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2310%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.7947
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 موانرتتتتة جملدتتتتسا يفاصتتتتل، 2017 يف 2016 متتتتامي يفختتتتالل 
، الستا ق يف فيهتا نظتة التيت التديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت املداقة

 يفممكانيتة الرتامل التدمار أستدحة يفانترار يفالعةصوة اإلرذاب ن يل م 
، حتديتتتدا أكثتتة يفجتتت يفمدتتى، اإلرذا يتتتة اجلمامتتات جانتتب متت  حيازهتتتا

 الديفلة  وظيم سيما يف ، اإلرذا ية التوظيمات  ركدها اليت التهديدات
، الرتت اب يفحةكتة، العامتدة يف وظتيم، حتةام يف وكتو، )اامتأ( اإلستالمية
، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل .(6)باألجانتتت اإلرذتتتا يول يفاملعتتتا دول

 حالتة، 2014 متام موت   ت نام ما فو مدى، أخةى مةة اجملدس  نأ
  و تتتوي يفمتتتا الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة يف اإلنستتتال حعتتتوق
  .(7)يفالديفليني اإلنديميني يفاألم  السالم هتديد ممكانية م  مديت

 األخ تتتتتار اجملدتتتتتس  وتتتتتايفل، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة يفختتتتتالل 
 يف غت  امليتاي نتدرة ن يتل مت ، ال امليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخةى
 “ التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتدم صتتتتتتول” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف املوتتتتتتا 
 مسالة مدى أيعا اجملدس ركل، نفست ال ود مقار يفيف (.1 احلالة )انظة
 التديفليني يفاألمت  لدستالم هتديتدا  رتكل كانت مذا يفما ابل رة ا عار
  (.2 احلالة )انظة

 ال ديتتد يف اجملدتتس  نتتأ، 2017 يف 2016 متتامي يفختتالل 
 التتتت ي التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم يهتتتتدا التتتت ي اخل تتتتة اجلدستتتتات متتتت 

 الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي جلمهوريتتتتة الوتتتتويفي الورتتتتاط  لايتتتتد يرتتتتكدت
 حعتتتتتوق حالتتتتتة  رتتتتتكدت متتتتتا أيعتتتتا اجملدتتتتتس يف نتتتتتأ (.3 احلالتتتتتة )انظتتتتة
 خ تة مت ، الةيفذيوغيتا انديتة يت دق فيما سيما يف ، ميامنار يف اإلنسال
  .(8)(4 احلالة )انظة يفالديفليني اإلنديميني يفاألم  السالم مدى حمتمل
 

__________ 

، “التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم صتتتتتتول” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف، انظتتتتتتة (6) 
S/PV.7621 يف S/PV.7776 يف S/PV.7857 يف S/PV.7886  يففيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

، “الرتتتتتتتتامل التتتتتتتدمار أستتتتتتتتدحة انترتتتتتتتار متتتتتتتدم” امل وتتتتتتتتول ابل وتتتتتتتد يت دتتتتتتتق
S/PV.7758 يف S/PV.7837 يف S/PV.7985 يف S/PV.8053  مقتتتتتتتتار يفيف 

 يفيف  S/PV.7675، “أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب يف الستتتتتالم  وقيتتتتتد” امل وتتتتتول ال وتتتتتد
 متتت  التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار
 S/PV.7882 يف S/PV.7831 يف S/PV.7670، “اإلرذا يتتة األممتتال جتتةاء

   .S/PV.8017 يف
   .S/PV.8130 يف S/PV.7830 انظة (7) 
 ذتتت ا مقتتتار يف اجملدتتتس اختتتت ذا التتتيت اإلجتتتةاءات متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (8) 

 .20 العستتتتم، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، 2017-2016 الفتتتترتة ختتتتالل ال وتتتتد
 جيم. - يفالثام ابء - األيفل العسمال، السااس اجللء أيعا يفانظة

  1 احلالة 
  الدوليني واألمن السالم صون 
 جدستتتت اجملدتتس معتتد، 2016 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  22 يف 
 رائستتتتتة متتتتت  م تتتتتاارة مدتتتتتى  وتتتتتاء، متتتتتةة أليفل فيهتتتتتا نظتتتتتة التتتتتيت، 7818
 .(10)“يفاألمتتت  يفالستتتالم امليتتتاي” امل وتتتول الفةمتتتي ال وتتتد يف، (9)لالستتتوغا
 حتتتتتتتتد يف ذتتتتتتتتي ال  ي يتتتتتتتتة املتتتتتتتتوارا أل الةيفستتتتتتتتي ا حتتتتتتتتتاا اثتتتتتتتتل يفذكتتتتتتتتة
 يفجواذتا امت تار  داذتة ميكت    تف نَّت، يفلت ا، “   ي تهتا حمايتدة” ذاهتا
 لدستتتتتتالم هتديتتتتتتد أيف الولامتتتتتتات يفراء كتتتتتتام    ستتتتتت ب” مبثا تتتتتتة نتتتتتتدرهتا أيف

 حتتداي” اثتل امليتاي نتدرة أل، ابملثتل، الربازيتل اثتل يفأكد .(11)“يفاألم 
 أل ميكت  أهنتا مىل أشتار حتني يفيف  “شتيء كتل ن ل املستدامة لدتومية
 نتتال، احملتتداة الظتتةيفف ض  تت يف ا ستتتعةار يفمتتدم الولامتتات يف  ستتهم
 يفمدتتتتى .(12)التتتتديفليني يفاألمتتتت  لدستتتتالم هتديتتتتدا ابلعتتتتةيفرة اثتتتتل   مهنتتتتا

 ال  فيتتد التتيت التون تتات مىل  و ستتوا  اثتتل أشتتار، ذلتتك متت  الوعتتيض
 يفاألمتت  الستتدم هتتتدا نتتد، املوتتا   غتت   ستت ب  فانمتتت التتيت، امليتتاي نتتدرة

 ذتتت ا أيتتتد التتت ي، كوستتتتاريكا اثتتتل يفشتتتدا .(13)املستتتتع ل يف التتتديفليني
 ايفنتت مت  الت ي يفالعتانوم املؤسستي اهليكتل منرتاء ضةيفرة مدى، ال يال

 مت  آختةيفل متكدمول يفأمةب .(14)الديفيل لام  هتديدا املياي ستكول
 نرتتتتتتتوب مىل يتتتتتتؤاي أل ميكتتتتتت  امليتتتتتتاي مدتتتتتتى التوتتتتتتافس أل مفتتتتتتااي رأي

 .(15)التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  لدستتتتتتالم هتديتتتتتتدا  صتتتتتت ح يف تتتتتت لك، الولامتتتتتتات
 أل ميكتت  احلالتة مل أنغتو  اثتتل نتال،  رتاا حبتت ة  تتعد  قيت دت يففيمتا
 يفاألمتتتت  لدستتتتالم حعيعيتتتتا يفهتديتتتتدا، يفالولامتتتتات لازمتتتتات  تتتتؤرة  صتتتت ح

 املهتتتم متتت  مل املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل يفنتتتال .(16)يفالتتتديفليني اإلنديميتتتني
 الستدم هلتا يت تةت التيت لدتهديتدات الكفايتة فيت مبا يفاسع   ةيف يفضع

 متتت  األختتتةى األجتتتلاء مستتتؤيفليات مدتتتى لدت تتتدي  ، التتتديفليال يفاألمتتت 
 أل مصتتة اثتتل يفذكتة .(17)م هتتا لدتكتتا ف  تل، املتحتتدة األمتتم موظومتة

__________ 

 ال تام األمتني مىل هتةموج 2016 نتوفمرب/الثام  رةي  14 مؤرخة رسالة (9) 
 (.S/2016/969) املتحدة األمم لدى لدسوغال الدائم املمثل م 

 آراي  صتتيغةنتتد معتتديفا جدستتة  اجملدتتس أمعتتاءكتتال ،  الستتوغال متت  مب تتاارة (10) 
 .“يفاألم  يفالسالم املياي” موضوع  رال 2016 أ ةيل/نيسال 22 يف

 (11) S/PV.7818 ،28 الصفحة. 
 .39 الصفحة، نفست املةجع (12) 
 .82 الصفحة، نفست املةجع (13) 
 .84 الصفحة، نفست املةجع (14) 
 )ذاييت(. 90 يفالصفحة )ماليلاي(  16 يف 15 الصفحتال، نفست املةجع (15) 
 .24 الصفحة، نفست املةجع (16) 
 .25 الصفحة، نفست املةجع (17) 
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من األعمال يف حاالت هتديد السلم  يتخذفيما  -اجلزء السابع 
(العدوان لالفصل السابع من امليثاق ووقو واإلخالل به    

 

18-12959 350 

 

 هتديتتتتد ا أيف التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتدم لتحعيتتتتق كمصتتتتدر امليتتتتاي نعتتتتية
  .(18)ا نت اي م  املليد  ستوجب
 يف اجملدتتتتس  نتتتتأ، 2017 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 20 يفيف 
 الستتتتتالم  واجتتتتتت التتتتتيت امل اصتتتتتةة امل عتتتتتدة التحتتتتتدايت، 8144 جدستتتتتتت
 كتتتتتانول 1 مؤرختتتتتة رستتتتتالة مديتتتتتت م ةيفضتتتتتة يفكانتتتتتت، التتتتتديفليني يفاألمتتتتت 
 األمتتم لتتدى اليتتاابل التتدائم املمثتتل متت  موجهتتة 2017 ايستتمرب /األيفل

 متت  كتل اتثال حتتتدل، املوانرتة الليفخت .(19)ال تتام األمتني مىل املتحتدة
 يفأشتتتار .(20)لامتتت  هتديتتتدا  وصتتتفت املوتتتا   غتتت  متتت  يفمدتتتديف الستتتويد
 نظتتةا، ك تت   رتتكل ا ستتع اجملدتتس أممتتال جتتديفل أل مىل أيفكةانيتتا اثتتل

 مت  يفحتتدايت التديفليني يفاألمت  لدستالم التهديتدات  تني الوثيق لدرتا ط
 مل ال تام األمتني يفنتال .(21)املوتا  يف غت  يفالتوميتة اإلنستال حعوق ن يل
 اثتتتتل يفأشتتتتار، لدمدتتتتاقة معتتتتامفا متتتتامال ابمت تتتتاري ظهتتتتة املوتتتتا   غتتتت 

 مىل يتؤاي أل ميكت  املوا   غ  ال أنة اجملدس أل مىل املتحدة املمدكة
 اثتتتل يفنتتتال .(22)التتتديفليني يفاألمتتت  لدستتتالم العائمتتتة التهديتتتدات  فتتتانم
 حعيعيتتة جتتد آاثر  أحيتتا هلمتتا  كتتول املوتتا   غتت  أيف األيف ئتتة مل فةنستتا
 يفيف .(23) ةمتهتتا مو عتتة أمتت  يهتتداا أل يفميكتت ، ال دتتدال استتتعةار مدتتى
 أل رأى فعتتتتد، املوتتتتا   غتتتت  مىل صتتتتةاحة  و ستتتتوا  اثتتتتل يرتتتتة مل حتتتتني

 ان تتدام لتترتا ط املتلايتتدة ا عاذتتات متت  ذلتتك يفغتت ، ال يئيتتة التحتتدايت
 متتتتت يفاأل لدستتتتتالم خ تتتتت ا هتديتتتتتدا  رتتتتتكل، األمتتتتت  يفان تتتتتدام ا ستتتتتتعةار
  تتتتتتتب اجملدتتتتتتتس مل الربازيتتتتتتتل اثتتتتتتتل نتتتتتتتال، ذلتتتتتتتك يفمتتتتتتتع .(24)التتتتتتتديفليني

 مدتتتى األمتتت  ال تتتا ع مضتتتفاء حمتتتايف ت لتجوتتتب احلتتت ر  يتتتت  وخى” أل
، الديفليتتة يفاهلجتتةة، املوتتا   غتت  أل مىل يفأشتتار، “التوميتتة أممتتال جتتديفل
 التوميتتة نعتتااي متت  يفغ ذتتا، الغتت ائي األمتت  يفان تتدام، الستتكام يفالومتتو

 رتتكل يف حتتد ذاهتتتا هتديتتدات لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني   ، املستتتدامة
  .(25)يف  اثل أس ااب ج رية لدولامات

 
__________ 

 .33 الصفحة، نفست املةجع (18) 
 (19) S/2017/1016. 
 (20) S/PV.8144 ،82 يف 81 يفالصتتتفحتال )الستتتويد(  10 يف 9 الصتتفحتال 

  )مدديف(.
   .7 يف 6 الصفحتال، نفست املةجع (21) 
 )املمدكتتتتتة 13 يفالصتتتتتفحة ال تتتتتام(  )األمتتتتتني  2 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (22) 

   املتحدة(.
   .14 الصفحة، نفست املةجع (23) 
  .70 الصفحة، نفست املةجع (24) 
   .51 الصفحة، نفست املةجع (25) 

 2 احلالة 
  الدوليني واألمن السالم صون 
كتتتتتانول   20، امل عتتتتواة يف 7847أجتتتتةى اجملدتتتتس يف جدستتتتتتت  

 ، موانرتتتتتتتتة مفتوحتتتتتتتتة يف مقتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتد الفةمتتتتتتتتي2016األيفل/ايستتتتتتتتمرب 
، يفنظتتتتتة خالهلتتتتتا يف  عةيتتتتتة “الوتتتتتلاعا عتتتتتار ابألشتتتتتداص يف حتتتتتا ت ”

. (26)األمتتتتتني ال تتتتتام متتتتت   وفيتتتتت   تتتتتدا   التصتتتتتدي لالعتتتتتار ابألشتتتتتداص
يفخالل اجلدستة، أكتد رئتيس مست انيا يفاثتل اليتاابل أل ا عتار ابل رتة يف 
حتتتا ت الوتتتلاع يفاحلتتتا ت ذات الصتتتدة ابإلرذتتتاب ميثتتتل هتديتتتدا لدستتتالم 

يرتكل ”ا عتار ابل رتة  . يفذكتة اثتل أيفريفغتواي أل(27)يفاألم  الديفليني
هتديتتتدا لدمجتمتتتع كافتتتة يفيتتتؤثة مدتتتى رفتتتاي اجملتم تتتات احملديتتتة يفمدتتتى أمتتت  

يفأنتتت متتة  ط مدتتى فتتو متلايتتد ابلولامتتات املستتدحة يفالتهديتتدات “ التتديفل
. يفأشتتار اثتتل فةنستتا مىل أل (28)التتيت يت تتةت هلتتا الستتدم يفاألمتت  التتديفليال
يُ تتترب  ...  أمتتة ا  كثتت ا متتا ” ا عتتار ابألشتتداص يف حتتا ت الوتتلاع 

يفأل ذتتتتتتتت ي “ موفصدتتتتتتتتت ا  متتتتتتتت  التهديتتتتتتتتدات لدستتتتتتتتدم يفاألمتتتتتتتت  التتتتتتتتديفليني
جتتتتتتلءا   يتجتتتتتتلأ متتتتتت  استتتتتترتا يجيات اجلمامتتتتتتات ”املمارستتتتتتات  رتتتتتتكل 

،  تتتل  رتتكل هتديتتتدا “اإلرذا يتتة مثتتل  وظتتتيم اامتتأ يفمجامتتتة  وكتتو حتتةام
. يفأمتتةب اثتتل كازاخستتتال متت  رأي مفتتااي (29)لدستتالم يفاألمتت  التتديفليني

ار ابألشتتداص موصتتة حاستتم يف التتتدفعات املاليتتة لدجمامتتات أل ا عتت
اإلرذا يتتتة يفغستتتل األمتتتوال متتت  جانتتتب شتتت كات اجلةميتتتة املوظمتتتة، األمتتتة 

 . (30)ال ي يركل هتديداً لدسدم يفاألم  الديفليني
 املستتتتتتتتوى مدتتتتتتتى امل عتتتتتتتواة، لدمجدتتتتتتتس 7898 اجلدستتتتتتتة يفيف 
 أل املتكدمتتتني متتت  ال ديتتتد أكتتتد، 2017 متتتارس/آذار 15 يف التتتوزاري
 اثتتل يفذكتتة .(31)التتديفليني يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا ميثتتل ابل رتتة ا عتتار
 ضتتتتتحااي متتتتت  األقفتتتتتال يفاستتتتتتغالل، ابألشتتتتتداص ا عتتتتتار أل اليتتتتتاابل
 أل هبا ميك  اليت الكيفية ي ني املسدحة الولامات يف كمعا دني ا عار
 لدستدم هتديتدات اإلنستانية يفالكةامتة اإلنسال حعوق انتهاكات  ص ح

__________ 

 (26) S/2016/949.   
 (27) S/PV.7847 ،الياابل(. 19 يفالصفحة )مس انيا(  14 الصفحة( 
   .23 يف 22 الصفحتال، نفست املةجع (28) 
   .25 الصفحة، نفست املةجع (29) 
   .96 الصفحة، نفست املةجع (30) 
 (31) S/PV.7898 ،كم تتتتتتتتوااي(  66 يفالصتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتا(  17 الصتتتتتتتفحة( 

 املتحتتتتدة(  ال ة يتتتتة )اإلمتتتتارات 85 يفالصتتتتفحة )أل انيتتتتا(  70 يفالصتتتتفحة
 ايفوار(. )كوت 99 يفالصفحة )اليو ل(  92 يفالصفحة
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2017-2016ممارسات جملس األمن، ملحق مرجع    

 

351 18-12959 

 

 ية ك هتتتا التتتيت األممتتتال مل فةنستتتا اثدتتتة يفنالتتتت .(32)التتتديفليني يفاألمتتت 
 مثتتالني  رتتكل، حتتةام  وكتتو يفمجامتتة )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم

 التديفليني يفاألمت  لدستدم التهديتد  تني العائمتة الصتالت مدى ماسايفيني
 أل مفتااي رأي مت  الةيفستي ا حتتاا اثتل يفأمتةب .(33)ل رتةاب يفا عتار
، اإلرذتتتتتتاب لتمويتتتتتتل كمصتتتتتتاار  ستتتتتتتددم ابل رتتتتتتة ا عتتتتتتار مائتتتتتتدات

 .(34)التديفليني يفاألمت  الستالم يتهتدا الت ي اخل تة  فتانم مىل يتؤاي اتا
 أل مدتتتتى ا فعتتتتا الدتتتت ال يفمصتتتتة أفةيعيتتتتا جوتتتتوب اتتتتثال التتتتةأي يفشتتتتاقةي
 اإلرذتتاب ن يتتل متت ، أختتةى جبتتةائم يعتتايفث ار  اقتتا يتتة  ط ابل رتتة ا عتتار
 يفاألمت  لدسدم هتديدا يركل ما يفذو، ابألسدحة املرةيفع غ  يفا عار
 أنتتت جمتتداا الربازيتتل اثتتل أكتتد، ذلتتك متت  الوعتتيض يفمدتتى .(35)التتديفليني

 يفأل، ابل رتتتة يفا عتتتار املستتتدح الوتتتلاع  تتتني“  دعائيتتتة ريفا تتتط”  وجتتتد  
 لدستتتدم هتديتتتدا اثتتتل   التتتيت احلتتتا ت يف أيعتتتا جتتتدل ابل رتتتة ا عتتتار
  .(36)الديفليني يفاألم 

 يف امل عتتتواة، 8111 جدستتتتت يف أختتتةى متتتةة اجملدتتتس يف نتتأ 
، الوتتلاع حتتا ت يف ابل رتة ا عتتار، 2017 نتوفمرب/الثتتام  رتةي  21

 يف ابألشتتتتتداص ا عتتتتتار متتتتت  ال تتتتام لامتتتتتني الالحتتتتتق التعةيتتتتتة يف وتتتتايفل
 املستتتتتددمة العوتتتوات أل يتتتاأيفكةان اثتتتتل يفأكتتتد .(37)املستتتدحة الولامتتتات
 اإلرذا يتتتتتة التوظيمتتتتتات  ستتتتتتددمها أل أيعتتتتتا ميكتتتتت  ابل رتتتتتة لالعتتتتتار
 ابمت ارذتتتتتا م امدتهتتتتتا يفيو غتتتتتي، اإلرذتتتتتا يني نعتتتتتل أيف األستتتتتدحة لتهةيتتتتتب
 أل مدى يففةنسا السواال اثال يفا فق .(38)الديفيل لام  رئيسيا هتديدا
 يفيف .(39)نيالتتديفلي يفاألمتت  لدستتالم هتديتتدا يرتتكل ابألشتتداص ا عتتار
 يفاألمت  الستالم يهدا ابل رة ا عار أل أفةيعيا جووب اثل ذكة حني

 أل جمتتداا الربازيتتل اثتتل أكتتد، (40)اإلرذتتاب امتتم ختتالل متت  التتديفليني
 لدستتتدم هتديتتتدا اثتتتل   التتتيت احلتتتا ت يف أيعتتتا جتتتدل ابل رتتتة ا عتتتار
  .(41)الديفليني يفاألم 

__________ 

  .25 الصفحة، نفست املةجع (32) 
   .11 الصفحة، نفست املةجع (33) 
   .27 الصفحة، نفست املةجع (34) 
   أفةيعيا(. )جووب 68 يفالصفحة )مصة(  29 الصفحة (35) 
   .45 الصفحة، نفست املةجع (36) 
 (37) S/2017/939.   
 (38) S/PV.8111 ،15 الصفحة.   
   )السواال(. 70 يفالصفحة )فةنسا(  18 الصفحة، نفست املةجع (39) 
   .58 الصفحة، نفست املةجع (40) 
   .45 الصفحة، نفست املةجع (41) 

  3 احلالة 
  الدميقراطية الشعبية ايكور  مجهورية/االنتشار عدم 
 التجتتارب متتةارا اجملدتتس  نتتأ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختالل 

 الرت  ية كتوراي مجهوريتة أجةهتتا التيت التسيارية الع ائف يفعارب الوويفية
 كتتتوراي مجهوريتتتة/ا نترتتتار متتتدم” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، الدميعةاقيتتتة

 يف ابإلمجتتتاع دتتتساجمل اختتتت ، املثتتتال ستتت يل ف دتتتى .“الدميعةاقيتتتة الرتت  ية
 فيتتتت أاال نتتتةارا، 2016 متتتارس/آذار 2 يف امل عتتتواة، 7638 جدستتتتت
 كتوراي مجهوريتة أجةهتمتا الدتتني التستيارية الع يفة يفعة ة الوويفية التجة ة
 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط 7 يف يوتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتانول 6 يف الدميعةاقيتتتتتتة الرتتتتت  ية
 اثدتتتتتتتة ذكتتتتتتةت، ذلتتتتتتك  دتتتتتتتت التتتتتتيت املوانرتتتتتتات يفختتتتتتالل .(42)2016

 مىل الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة ستتتت ي أل املتحتتتتدة و ايتالتتتت
 يفلكوتتت، شتت  ها م تتا ة مىل فحستتب يتتؤاي   الوويفيتتة األستتدحة حيتتازة
 اجلليتةة شت ت يف يفاألمت  لدستدم يفمتلايدا مااي غ  هتديدا أيعا يركل
 اهنمتا التجتة تني فةنستا اثتل يفيفصتف .(43)يفال امل املو عة يفيف، الكورية
 لدستتتتالم يفهتديتتتدا، األمتتت  جمدتتتس لعتتتةارات“ صتتتارخا انتهاكتتتا” اتتتثالل
  .(44)يفاإلنديميني الديفليني يفاألم 

 يف امل عتتتتتتواة، 7821 جدستتتتتتتت يف ابإلمجتتتتتتاع اجملدتتتتتتس يفاختتتتتتت  
 التتيت الوويفيتتة التجة تتة فيتتت أاال نتتةارا، 2016 نتتوفمرب/الثتتام  رتةي  30

 /أيدتتتتتتتتتتتتتول 9 يف الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتتتتتة أجةهتتتتتتتتتتتتتتا
 أل مفتتتتتتتتااي رأي متتتتتتتت  ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني يفأمتتتتتتتتةب .(45)2016 ستتتتتتتت تمرب
 ال دتتتتد هبتتتتا يعتتتتوم التتتتيت التستتتتيارية العتتتت ائف يفأنرتتتت ة الوويفيتتتتة التجتتتتارب
 متتتتتت  متتتتتتدا يفأمتتتتتتةب .(46)اإلنديمتتتتتتي لامتتتتتت  متلايتتتتتتدا هتديتتتتتتدا  رتتتتتتكل

 الت تتوية أل مؤكتتدي ، التتةأي ذتت ا متتع ا فتتانهم متت  اآلختتةي  املتكدمتتني
 يرتتتتكل الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة  تتتتت  عتتتتوم التتتت ي الوتتتتويفي
  .(47)الديفليني أيف اإلنديميني يفاألم  لدسالم هتديدا

 /آب 5 يف امل عتتتتتتتتواة، 8019 جدستتتتتتتتتت يف اجملدتتتتتتتتس يفاختتتتتتتتت  
 التستتيارية العتت ائف مقتتالق ممديتتيت فيتتت أاال نتتةارا، 2017 أغستت س

__________ 

   .1 الفعةة، (2016) 2270 العةار (42) 
 (43) S/PV.7638 ،3 الصفحة.   
   .7 الصفحة، نفست املةجع (44) 
   .1 الفعةة، (2016) 2321 العةار (45) 
 (46) S/PV.7821 ،3 الصفحة.   
 10 يفالصتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتو ايت 4 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (47) 

 )فةنستتتتتتتا(  16 يفالصتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتواي(  11 يفالصتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتدا( 
   )أنغو (. 17 يف 16 يفالصفحتال
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 يف الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة أجةهتمتتا الدتتتني العتتارات ال تتا ةة
 أل املتكدمتتتتتني متتتتت  ال ديتتتتتد يفذكتتتتتة .(48)2017 يوليتتتتتت/وزاتتتتت 28 يف 3

 اإلنديميتتتتتني يفاألمتتتتت  لدستتتتتالم هتديتتتتتدا  رتتتتتكل لد دتتتتتد الوويفيتتتتتة األنرتتتتت ة
 حعتتوق انتهاكتتات أل املتحتتدة التتو ايت اثدتتة يفأكتتدت .(49)يفالتتديفليني
 الستتتالم هتتتتدا التتتيت األخ تتتار متتتع“ جوتتتب مىل جو تتتا  ستتت ” اإلنستتتال
  .(50)الديفليني يفاألم 

 نتتتتوفمرب/الثتتتتام  رتتتتةي  29 يف امل عتتتتواة 8118 ةاجلدستتتت يفيف 
 ن يفتة  قتالق الدميعةاقيتة الرت  ية كوراي مجهورية نيام  رال 2017
 ا نتصتتتتتتااية املو عتتتتتتة يف ال حتتتتتتة يف ستتتتتتع ت اليتتتتتتوم نفتتتتتتس يف أختتتتتتةى
 يفنال، التسيارية الع يفة ن اق مىل الياابل اثل أشار، لدياابل اخلالصة

، منديمتتي هتديتتد جمتتةا لتتيس ذتت ا لأ“ ك تت ة  درجتتة  اجلدتتي ” متت  منتتت
 التتةأي ذتت ا يفشتتاقةي .(51)األمعتتاء التتديفل جلميتتع متتاملي هتديتتد ذتتو  تتل

  وصتتفت التستتيارية العتت ائف عتتارب استتتمةار حتتدايفا آختتةيفل متكدمتتول
  .(52)الديفليني يفاألم  لدسالم هتديدا

 مؤرختتتتتة رستتتتالة مديتتتتت م ةيفضتتتتا كتتتتتال التتتت ي، اجملدتتتتس يفمعتتتتد 
 املمثتتل مت  ال تام األمتني مىل موجهتة 2017 ايستمرب/األيفل كتانول 1

 كتتتانول 15 يف 8137 جدستتتتت، املتحتتتدة األمتتتم لتتتدى لديتتتاابل التتتدائم
 خارجيتتتتة يفزيتتتتة أكتتتتد، اجلدستتتتة  دتتتتك يفيف .(53)2017 ايستتتتمرب/األيفل
 مامليتتتا هتديتتتدا  رتتتكل الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة أل اليتتتاابل
 مجهوريتتة أل لالستتوغا اثتتل يفذكتتة .(54)األمعتتاء التتديفل جلميتتع يفاضتتحا
  جحتتة عة تتة أحتتدل أمعتتاب يف، أظهتتةت الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي
 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  29 يف أجةهتتتتا لدعتتتارات متتتا ةة  ستتتيارية لع يفتتتة
 هتديتدا يرتكل ما يفذو، نويفية ندرة اكتساب مدى  صميمها، 2017
 لستتالمة أيعتا  تل، فحستب يفاملو عتة اجلليتةة شت ت لرت ب لتيس خ ت ا

__________ 

   .1 الفعةة، (2017) 2371 العةار (48) 
 (49) S/PV.8019 ،أيفريفغتتتتتتتتتتتتواي(  6 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتتتتتا(  4 الصتتتتتتتتتتتتفحة( 

 12 يفالصتتتتتتتفحة )مي اليتتتتتتتا(  11 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتوغال(  9 يفالصتتتتتتتفحة
   كوراي(. )مجهورية 15 يفالصفحة )مصة( 14 يفالصفحة )مثيو يا( 

   .3 الصفحة، نفست املةجع (50) 
 (51) S/PV.8118 ،8 الصفحة.   
 )مصتتة(  10 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )املمدكتتة 9 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (52) 

 19 يفالصتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتا(  12 يفالصتتتتتتفحة )الستتتتتتويد(  10 يفالصتتتتتتفحة
   )مي اليا(. 21 يفالصفحة )أيفريفغواي(  21 يفالصفحة )فةنسا( 

 (53) S/2017/1038.   
 (54) S/PV.8137 ،4 الصفحة. 

 أمعتتاء متت  متتدا يفأمتتاا .(55)ال تتامل متت  اجلتتلء ذلتتك يف جلويتتةا املالحتتة
 الكوريتتة اجلليتتةة شتت ت يف احلالتتة أل مدتتى أيعتتا التاكيتتد اآلختتةي  اجملدتتس
 ذتتتتتت ي مدتتتتتتى را يفيف .(56)التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  لدستتتتتتالم هتديتتتتتتدا  رتتتتتتكل

  دتتتدي أل الدميعةاقيتتتة الرتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة اثتتل أمدتتت ، ا امتتاءات
 مصتتتتتتاع اامتتتتتتت متتتتتتا مو عتتتتتتة أي أيف  دتتتتتتد ألي هتديتتتتتتد أي يرتتتتتتكل  

 أل مدتتى التاكيتتد يفكتتةر  ُوتهتتك.   الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة
 مت  لدتدفاع رااماً ”  وصفها ملهمتها حصةا مكةسة ل ددي الوويفية العوة

 التو ايت عةيهتا التيت املرترتكة ال سكةية التدري ات مل يفنال .“الوفس
 شتت ت يف يفاألمتت  الستتالم خ تت  ل رتتك هتتتدا كتتوراي يفمجهوريتتة املتحتتدة
  .(57)يفال امل يفاملو عة الكورية اجلليةة
 

  4 احلالة 
 ميامنار يف احلالة 
 ستتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتول 28 يف امل عتتتتتتتتتتتتواة، 8060 اجلدستتتتتتتتتتتتة يف 
 يف احلالتتتتتتة  رتتتتتتال 2009 متتتتتتام موتتتتتت  األيفىل اجلدستتتتتتة يفذتتتتتتي، 2017
 املت دعتتتتتة اجلدستتتتتة ل عتتتتتد  عتتتتتديةي متتتتت  الستتتتتوغال اثتتتتتل أمتتتتتةب، ميامنتتتتتار

 كازاخستتال اثتل يفرأى .(58)التديفليني يفاألمت  لدسالم املتلايد تهديدابل
 ال دتدال يف الالجئتني مرتكدة جانب مىل، “يفالدي  ال ةني الولاع” أل

 الستتتدم لتهديتتتد مصتتتدرا يصتت ح يفأل اإلرذتتتاب يتتتدمم أل ميكتتت ، اجملتتايفرة
 احلالتتتة” أل  تتتوغالايأ اثتتتل يفأكتتتد .(59)يفالتتتديفليني اإلنديميتتتني يفاألمتتت 
 أل يفيو غتتتي اإلنديميتتتني يفاألمتتت  لدستتتدم أكتتترب هتديتتتدا  رتتتكل“ املتعد تتتة
  .(60)الديفيل لدمجتمع ابلوس ة رئيسيا أمويا شاغال  كول

 يف ال وتتتتتتتتتد ذتتتتتتتتت ا مقتتتتتتتتتار يف امل عتتتتتتتتتواة، 8133 اجلدستتتتتتتتتة يفيف 
 مفااي رأي م  مصة اثل أمةب، 2017 ايسمرب/األيفل كانول 12

__________ 

   .22 الصفحة، نفست املةجع (55) 
 7 يفالصتتتفحة املتحتتتدة(  )التتتو ايت 30 يف 6 الصتتتفحتال، نفستتتت املةجتتتع (56) 

 )مصتتة(  12 لصتتفحةيفا املتحتتدة(  )املمدكتتة 11 يفالصتتفحة )الستتويد( 
 21 يفالصتتتتتتتتفحة )مثيو يتتتتتتتتا(  17 يفالصتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتا(  15 يفالصتتتتتتتتفحة

 )مي اليا(. 23 يفالصفحة )أيفريفغواي( 
 التتت ي التهديتتتد يف اجملدتتتس نظتتتة .29 يف 28 الصتتتفحتال، نفستتتت املةجتتتع (57) 

 متتتدة يف الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي جلمهوريتتتة الوويفيتتتة األنرتتت ة  رتتتكدت
 S/PV.7958 يف S/PV.7932 )انظتتة  وتتدال ذتت ا مقتتار يف أختتةى جدستتات

   (.S/PV.8151 يف S/PV.8039 يف S/PV.7996 يف
 (58) S/PV.8060 ،9 الصفحة.  
 .16 الصفحة، نفست املةجع (59) 
 .29 الصفحة، نفست املةجع (60) 
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أل التجتتايفزات املة ك تتة ضتتد أنديتتة الةيفذيوغيتتا يف ميامنتتار،  كافتتة حتتتدايهتا 
ا جتماميتتة،    تلال هتتتدا الستتدم يفاألمتت  اإلنستانية يفالسياستتية يفاألمويتتة يف 

. يفأكتتتتد اثتتتتل أيفريفغتتتتواي أل (61)اإلنديميتتتتني يف  دتتتتك املو عتتتتة متتتت  ال تتتتامل
__________ 

 (61) S/PV.8133، 13 الصفحة.  

 تتني انتهاكتتات حعتتوق اإلنستتال يفخدتتق الولامتتات “ صتتدة يفثيعتتة”ذوتتاك 
  .(62)يفندرهتا مدى أل  ص ح هتديدا لدسدم يفاألم  الديفليني

__________ 

   .22 الصفحة، نفست املةجع (62) 

  
 احلالة تفاقم دون للحيلولة امليثاق من 40 لمادةل وفقاً  املتخذة املؤقتة التدابري - اثنيا

 40 املااة 
  وصتتتيا ت يعتتدم أل ن تتتل، األمتت  دتتسجمل، املونتتتف لتفتتانم مو تتاً  

 املتوتتازمني يتتدمو أل، 39 املتتااة يف مديهتتا املوصتتوص التتتدا   يتدتت  أيف
 ذتت ي ختتتل يف  مؤنتتتة.  تتدا   مت  مستحستتوا أيف ضتتةيفراي يتتةاي مبتتا لاخت 
 جمدتتتس يفمدتتتى مبةكتتلذم. أيف يفم تتتال هم املتوتتتازمني حبعتتوق املؤنتتتتة التتتدا  
  حسا ت. املؤنتة التدا   هب ي املتوازمني أخ  ل دم جسب أل األم 
 

 مالحظة 
يتوايفل العسم الثتام اارستات جمدتس األمت  فيمتا يت دتق ابملتااة  

م  امليثاق املتصدة ابلتدا   املؤنتة اليت م  شاهنا موتع  فتانم احلالتة.  40
 40يفختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، مل  تتةا أي مشتتارة صتتةجة مىل املتتااة 

 ت اجملدتتتتس، يفمل عتتتتتة أي موانرتتتتة ذات أ يتتتتتة متتتت  امليثتتتتاق أثوتتتتتاء متتتتدايف 
استتتتتتتتورية  رتتتتتتتال  فستتتتتتت ذا. يفابملثتتتتتتتل، يفمل  تتتتتتتةا أي مشتتتتتتتارة صتتتتتتتةجة مىل 

يف أي متتت  الةستتتائل التتتيت  دعاذتتتا اجملدتتتس. يف تتتةا أا ي موانرتتتة  40 املتتتااة
 م  امليثاق.  40لعةارات اجملدس ذات الصدة  تفس  يف   يق املااة 

 
 40 ابملادة ذات الصلة األمن قرارات جملس 
 اجملدتتتتتس يسترتتتتتهد مل، اب ستتتتتت ةات املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 يفمتع اختت ذا. التيت العتةارات مت  أي يف امليثتاق مت  40 ابملااة صةاحة
 التتتدا    توفيتت  اجملدتتس فيهتتا قالتتب التتيت العتتةارات   تتض كانتتت،  ذلتتك

 فيهتتا حتتث يفالتتيت متتايل يف يفاحلالتتة الستتواال جوتتوب يف ابحلالتتة املت دعتتة
  احلكم. ذ ا يف   يق لتفس  أ ية ذات   لك العيام مدى

التتتيت يتتتةاا هبتتتا ال التتتتدا   املؤنتتتتة  40يفيف حتتتني  تتتوحي املتتتااة  
احليدولتتتة ايفل  فتتتانم نتتتلاع متتتا  ُتدتتت  ن تتتل فتتتةت  تتتدا   مبوجتتتب الفصتتتل 

(،   كس اارسة اجملدتس ا  امتت لتوهج أكثتة 42يف  41السا ع )املاااتل 
مةيفنتتتتة يف  فستتتت  ذلتتتتك احلكتتتتم. يفابلوظتتتتة مىل ق ي تتتتة الولامتتتتات امل ولتتتتة 

مؤنتتتتتتة يفامل عتتتتتدة يفاملتغتتتتت ة  ستتتتتةمة التتتتتيت  وايفهلتتتتتا اجملدتتتتتس، فةضتتتتتت  تتتتتدا   
 م  امليثاق.  42يف  41ابلتوازي مع امتماا  دا   مبوجب املاا ني 

ت ، الستا عة الستوتني فرتة يف احلال ذو يفكما   متامي ختالل اختا
 يفنتتتتتف كفالتتتتتة دفهبتتتتت املؤنتتتتتتة التتتتتتدا   متتتتت  متتتتتدا 2017 يف 2016
 التتتيت املت ان تتتة الوتتتار مقتتتالق يفنتتتف ا فانتتتات يف وفيتتت  ال دائيتتتة األممتتتال
 .(63)متتايل يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا 2015 يف 2014 متتامي يف أ ةمتتت
 متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب  تتتدا   اختتتتاذ متتتع ابلتتتتلام  ذلتتتك مت يفنتتتد

   ثتتتة جانتتتب متتت  العتتتوة ابستتتددام اإلذل عديتتتد ذلتتتك يف مبتتتا، امليثتتاق
 متتتايل يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة متتتماأل

 متتتتت  كتتتتت لك اجملدتتتتتس يفأمتتتتتةب .(64) تتتتتدممها التتتتتيت الفةنستتتتتية يفالعتتتتتوات
 التتتتت ي  مدتتتتتى األذتتتتتداف حمتتتتتداة جتتتتتلاءات فتتتتتةت يف لدوظتتتتتة استتتتتت دااي
 ا فتتتتاق  وفيتتت    ةندتتتة التهديتتتد أيف مةندتتتة مىل  ةمتتتي مجتتتةاءات يتدتتت يفل
 مجتتتةاءات يتدتتت يفل أيف يهتتتامجول يفالتتت ي  ،متتتايل يف يفاملصتتتاحلة الستتتالم
، األختتةى الديفليتتة لدكيتتا ت امليتتدام يفالوجتتوا املتكامدتتة ال  ثتتة لتهديتتد
 يفاإلجتتتتتةاءات اهلجمتتتتتات هلتتتتت ي التتتتتدمم يعتتتتتدمول التتتتت ي  مدتتتتتى يفكتتتتت لك
 فيت حث (66)رائسيا  يا  أيعا اجملدس يفأصدر .(65)(3 اجلديفل )انظة

 مقتتتتالق  ونتتتتف لصتتتتارما التعيتتتتد مدتتتتى ا  فتتتتاق مدتتتتى املون تتتتة األقتتتتةاف
 يف 41 املتااة مبوجتب  تدا   اختتاذ يف الوظة امتلامت  كيد يفكةر، الوار
  (.3 اجلديفل )انظة ا متثال مدم حالة
    

__________ 

 .5 الفعةة، (2017) 2364 يف  5 الفعةة، (2016) 2295 العةارال (63) 
 2364 يف  35 يف 17 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2295 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (64) 

 اإلذل متتتتتتتتت  امل دومتتتتتتتتتات متتتتتتتتت  ملليتتتتتتتتتد .37 يف 18 الفعتتتتتتتتتةاتل، (2017)
 ي.أا  الةا ع العسم انظة، امليثاق م  42 املااة مبوجب العوة ابستددام

 .4 الفعتتةة، (2017) 2364 يف  4 الفعتتةة، (2016) 2295 العتةارال (65) 
 العستتم، التاستتع يفاجلتتلء، أا ي الثالتتث العستتم انظتتة، امل دومتتات متت  ملليتتد
 ابء. - األيفل

 (66) S/PRST/2016/16 ،يفالثانية. األيفىل الفعةاتل   
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 3 اجلديفل
 االمتثال عدم حالة يف إلجراءات اجمللس اختاذ على وتنص املؤقتة للتدابري االمتثال إىل تدعو اليت القرارات

 التُحكم التد   نوع
 (2016 يونيت/حليةال 29 املؤر  (2016) 2295 )العةار مايل يف احلالة  

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاءات
 يف اجملدتتتتتتتتتتتتس يتدتتتتتتتتتتتت ذا

 ا متثال مدم حال

التهديتد  ي ةب م  است دااي لدوظة يف فةت جلاءات حمداة األذداف مدى ال ي  يتد يفل مجتةاءات  ةمتي مىل مةندتة أيف
دتتتتى التتتت ي  يستتتتتانفول األممتتتتال ال دائيتتتتة يفيوتهكتتتتول يفنتتتتف مقتتتتالق الوتتتتار، يفالتتتت ي  يهتتتتامجول   ةندتتتتة  وفيتتتت  ا  فتتتتاق، يفم

يتدتت يفل مجتتةاءات لتهديتتد   ثتتة األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف متتايل يفالوجتتوا امليتتدام  أيف
 (4 يفاإلجةاءات )الفعةةلدكيا ت الديفلية األخةى، يفك لك مدى ال ي  يعدمول الدمم هل ي اهلجمات 

 .4 الفعةة، (2017) 2364 العةار أيعا انظة 
ي الب ال  دعي مجيع اجلمامات املسدحة يف مايل أسدحتها، يف ونف األممال العتالية يف و   الدجوء مىل ال وف، يف ع ع  ال دائية األممال يفنف

صتتالهتا ابلتوظيمتتات اإلرذا يتتة، يف تدتت  مجتتةاءات مدموستتة لت ليتتل   ايفهنتتا يف وستتيعها متتع حكومتتة متتايل لدععتتاء مدتتى مجيتتع 
 (5خ ة اإلرذاب، يف  رتف، ايفل شةيفط،  وحدة ايفلة مايل يفسالمتها اإلنديمية، يف مقار ا  فاق )الفعةة 

 .5 الفعةة، (2017) 2364 العةار أيعا انظة 
 (2016 نوفمرب/الثام  رةي  3 املؤر  S/PRST/2016/16) مايل يف احلالة

مامتتات املستتدحة التا  تتة يفيتتدي  جمدتتس األمتت   رتتدة ا نتهاكتتات املتكتتةرة لرت ي تتات يفنتتف مقتتالق الوتتار متت  جانتتب اجل يفنف األممال ال دائية
لالئتتتالف يفالتوستتيعية يف كيتتدال يفحوهلتتا ختتالل األشتتهة األختت ة، اتتا يهتتدا ممكانيتتة  وفيتت  ا فتتاق الستتالم يفاملصتتاحلة يف 
مايل. يفجث اجملدتس اجلمامتات املستدحة املون تة لال فتاق مدتى يفنتف األممتال ال دائيتة فتوراً، يفالتعيتد الصتارم  رت ي تات 

 تئواف احلوار ايفل  خ  م  أجل  وفي  ا  فاق )الفعةة األيفىل(يفنف مقالق الوار، يفاس
اإلجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاءات التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيت 
يتدتتتتتتتتتتتت ذا اجملدتتتتتتتتتتتتس يف 

 حال مدم ا متثال

يفجتتتث اجملدتتتس حكومتتتة متتتايل يفاجلمامتتتات املستتتدحة التا  تتتة لالئتتتتالف يفالتوستتتيعية مدتتتى الوفتتتاء، ابلكامتتتل يف ختتتالص، 
دااي لدوظتتتتة يف فتتتتةت جتتتتلاءات حمتتتتداة األذتتتتداف مدتتتتى التتتت ي  ابلتلاماهتتتتتا مبوجتتتتب ا  فتتتتاق. يفيرتتتت  اجملدتتتتس مىل استتتتت 

يتد يفل مجةاءات  ةمتي مىل مةندتة  وفيت  ا  فتاق، يفمدتى الت ي  يستتانفول األممتال ال دائيتة يفيوتهكتول يفنتف مقتالق 
 )الفعةة الثانية( (2016) 2295الوار، مدى فو ما أمةب موت يف نةاري 

   
 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري - اثلثا

 امليثاق من 41 للمادة وفقاً  املتخذة
 41 املااة 
 التتتتيت التتتتتدا   متتتت  اختتتتتاذي  تتتتب متتتتا يعتتتتةر أل األمتتتت  جملدتتتتس 

 ي دتتتب أل يفلتتتت، نةارا تتتت لتوفيتتت  املستتتدحة العتتتوات استتتتددام  ت دتتتب  
 متت  يكتتول أل يف تتوز التتتدا  . ذتت ي    يتتق املتحتتدة األمتتم أمعتتاء مىل

 يفال حةيتتتتتة احلديديتتتتتة يفاملواصتتتتتالت ا نتصتتتتتااية الصتتتتتالت يفنتتتتتف  يوهتتتتتا
 املواصتتتالت يفستتائل متتت  يفغ ذتتا يفالالستتدكية يفالربنيتتتة يفالربيديتتة يفاجلويتتة
 الد دوماسية. ال النات يفن ع كديا أيف جلئياً  يفنفا

 مالحظة 
  تدا    فتةت التيت األم  جمدس نةارات الثالث العسم يغ ي 

 يفخالل امليثاق. م  41 ابملااة ممال، العوة استددام مدى  و وي  
 الفصتتل مبوجتتب جديتتدة  تتدا   اجملدتتس فتتةت، ا ستتت ةات نيتتد فتترتةال

 مايل. يف ابحلالة يت دق فيما السا ع
 مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة املت عيتتتتتتتة ابلتتتتتتتتدا   ال متتتتتتتل اجملدتتتتتتتس يفأهنتتتتتتتى 

 يف اي ديترب  املت دعة يفالتدا   2016 أ ةيل/نيسال 28 يف ايفوار كوت
 املعدم التعةية  دعي مود، ذلك مىل يفابإلضافة .2016 مايو/أاير 25
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 ميتتتتتةال مجهوريتتتتتة أل أكتتتتتد التتتتت ي ال ريتتتتتة لد انتتتتتة الديفليتتتتتة الوكالتتتتتة متتتتت 
 مىل 1-15 مت  الفعتةات يف احملتداة اإلجتةاءات اختت ت ند اإلسالمية

 مدتتتتى، املرتتترتكة الرتتتتامدة ال متتتل خل تتتة اخلتتتتامس املةفتتتق متتت  15-11
  وظتتتتتتام ال متتتتتتل أهنتتتتتتي، (2015) 2231 العتتتتتتةار يف ىاملتتتتتتتوخ الوحتتتتتتو

 كتتتتتانول 16 يف اإلستتتتتالمية ميتتتتتةال مجهوريتتتتتة مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة اجلتتتتلاءات
 .(67)التوفي   يوم أيعا امل ةيفف، 2016 يواية/الثام

 ىلم صتتتتةاحة اجملدتتتتس أشتتتتار، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتالل 
 2321 يف، (2016) 2270 العتتتتتتتتتتتتتتةارات اي اجتتتتتتتتتتتتتتة يف 41 املتتتتتتتتتتتتتتااة

 2375 يف، (2017) 2371 يف، (2017) 2356 يف، (2016)
 املت دعتة اجللاءات  تدا   يتصل فيما (2017) 2397 يف، (2017)

 2271 العتتتتتتتتتتتتةارات يفيف، الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتة الرتتتتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتتتتوراي جبمهوريتتتتتتتتتتتتة
 2353 يف ،(2016) 2290 يف، (2016) 2280 يف، (2016)
 السواال. جبووب يتصل فيما (2017)

 امليثتاق. مت  41 املتااة مبوجتب نعائية  دا   أي  فةت يفمل 
 الديفليتتتة احملكمتتتة يفاصتتتدت، التاستتتع اجلتتتلء يف نتتتونأ يفكمتتتا، ذلتتتك يفمتتتع

 لتصتتتتتةيف الديفليتتتتة اآلليتتتتة متتتتع ابلتتتتتوازي ال متتتتل الستتتتا عة ليوغوستتتتالفيا
 اجلوائيتني. لدمحكمتني املت عية األممال
يفيوعسم ذ ا العسم مىل نسمني فةميني. يفجتدا العستم الفةمتي  

  ديل أيف مهنتاء  ألف العةارات الصاارة م  اجملدس فيما يت دق  فةت أيف
متت  امليثتتاق. يفيتتوظم يف مقتتار موتتوانني  41 تتدا   متدتت ة مبوجتتب املتتااة 

قتتا ع مواضتتي ي يفمستتائل  ارات  رتتال مستتائل ذاترئيستتيني يتوتتايف ل نتتة 
ذات قتتتا ع يت دتتتق   دتتتدال م يوتتتة. يفيغ تتتي العستتتم الفةمتتتي ابء متتتدايف ت 
اجملدتتس ختتتالل الفتترتة نيتتتد ا ستتت ةات، يفذتتتو يُتتوظَّم أيعتتتاً حتتتت موتتتوانني 
يستتدط كتتل موهمتتا العتتوء مدتتى الععتتااي ال تتارزة التتيت أثتت ت يف متتدايف ت 

مقتتتار ال وتتوا املواضتتتي ية  امليثتتاق، يف متتت  41اجملدتتس فيمتتا يتصتتتل ابملتتااة 
 ال ووا اخلاصة   ددال م يوة. أيف
 
 41قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  - ألف

اليت اختذت بشوأن مسوائل  41املتعلقة ابملادة  القرارات 
 مواضيعية

 قتتا ع ذات مستتائل  رتتال العتتةارات متت  ال ديتتد اجملدتتس اختتت  
 العتتتةارات يف تصتتتل يف وفيتتت ذا. لاءاتاجلتتت  تتتتدا   يت دتتتق فيمتتتا مواضتتتي ي 

__________ 

 (67) S/2016/57. ختتتتالل معتتتدت التتتتيت اجلدستتتات متتتت  امل دومتتتات متتتت  ملليتتتد 
 (2015) 2231 العتةار وفيت    ةصتد يت دتق فيمتا ا ست ةات نيد الفرتة
، اإلستتالمية ميتتةال جبمهوريتتة املتصتتدة اجلتتلاءات  تتتدا   ال متتل مهنتتاء معتتب
  ابء. - 37 العسم، األيفل اجللء انظة

 يف مبتتتتتتتتتا، اجملدتتتتتتتتس مدتتتتتتتتى امل ةيفضتتتتتتتتة ال وتتتتتتتتوا متتتتتتتت  متوومتتتتتتتتة مبجمومتتتتتتتتة
 يف يفاألمتت  الستتالم” يف، (68)“التتديفليني يفاألمتت  الستتالم صتتول” ذلتتك
، (70)“التتديفليني يفاألمت  الستالم هتتتدا التيت األخ تار” يف، (69)“أفةيعيتا

 األممتتال اءجتتة  متت  التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار” يف
 .(71)“اإلرذا ية
 مدتتى التاكيتتد اجملدتتس يفاصتتل، 2017 يف 2016 متتامي يفيف 

 صتتتتتول أايفات متتتتت  ذامتتتتتة أااة امليثتتتتتاق مبوجتتتتتب  رتتتتتكل اجلتتتتتلاءات أل
 يفشتتدا، اإلرذتتاب مكافحتتة امتتم يرتتمل مبتتا، ديفلينيالتت يفاألمتت  الستتالم

 استت دااي  كيد يفكةر .(72)الصارم التوفي  ضةيفرة مدى الصدا ذ ا يف
أفتتتتةاا جتتتتدا يفمجامتتتتات يفمؤسستتتتات يفكيتتتتا ت  مدتتتتى جتتتتلاءات لفتتتتةت

 املدرجتة يفاألفتةاا الكيتا ت مت  يفغت ي العامتدة توظيمجديدة مة   ني  
 .(73)العائمة يف أمساؤذم

نيد ا ست ةات، أمةب اجملدتس مت  امتلامتت الوظتة  يفخالل الفرتة 
يف فتتتةت جتتتلاءات حمتتتداة األذتتتداف مدتتتى األفتتتةاا يفالكيتتتا ت العتتتال ة يف 
ا عار ابألشداص يف املواقق املتعةرة م  الولامات املستدحة يفيف ال وتف 

. يفأذاب ابلديفل األمعاء أل  عوم يف أمايل (74)اجلوسي يف حا ت الولاع
حل الديتت ي،  تفتتتيأ أي مةكتتب جمهتتول اهلويتتة يُستتتددم ال حتتار ن التتة الستتا

ي تعتتد أنتتت يُستتتددم متت  جانتتب  وظيمتتات مجةاميتتة لتهةيتتب املهتتاجةي   أيف
. يفشتتتجع التتتديفل األمعتتتاء أيعتتتا (75)ا عتتتار ابل رتتتة ان النتتتا متتت  لي يتتتا أيف

مدتتتتتى  ليفيتتتتتد املديةيتتتتتة التوفي يتتتتتة لدجوتتتتتة مكافحتتتتتة اإلرذتتتتتاب يففةيتتتتتق التتتتتدمم 
ت ابمل دومتتتتات املواستتتت ة املت دعتتتتة ابلصتتتتالت  تتتتني التحديدتتتتي يفرصتتتتد اجلتتتتلاءا

 .(76)ا عار ابل رة يفاويل اإلرذا يني
__________ 

 2347 يف (2016) 2331 العتتتتتتتتتتتةارات املثتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتتتى انظتتتتتتتتتتتة (68) 
  .S/PRST/2017/24 الةائسي يفال يال (2017) 2388 يف (2017)

 2359 يف (2017) 2349 العتتتتتتتتتتتةارات املثتتتتتتتتتتتال ستتتتتتتتتتت يل مدتتتتتتتتتتتى انظتتتتتتتتتتتة (69) 
  .(2017) 2391 يف (2017)

  .(2017) 2379 العةار املثال س يل مدى انظة (70) 
 (2017) 2368يف  (2016) 2322انظتتة مدتتى ستتت يل املثتتال العتتتةارات  (71) 

  .(2017) 2396يف  (2017) 2395يف  (2017) 2370يف 
  الدي اجة. م  مرةة السااسة الفعةة، (2017) 2368 العةار (72) 
  الدي اجة. م  اخلامسة الفعةة، (2017) 2359 العةار (73) 
 2368 يف، 13 يف 12 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2331 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (74) 

  .27 الفعةة، (2017) 2388 يف، 15 الفعةة، (2017)
  .5 الفعةة، (2017) 2380 العةار (75) 
  .9 الفعةة، (2017) 2388 العةار (76) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/57
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)


من األعمال يف حاالت هتديد السلم  يتخذفيما  -اجلزء السابع 
(العدوان لالفصل السابع من امليثاق ووقو واإلخالل به    

 

18-12959 356 

 

 اخل تتتوات اختتتتاذ مىل األمعتتتاء التتتديفل امو تتتت اجملدتتتس يفجتتتدا 
 ابملمتدكتتتات املرتتتةيفمني غتتت  يفا عتتتار التجتتتارة يفمكافحتتتة ملوتتتع املواستتت ة
 ثعافيتتتتتةيفال يفالتارخييتتتتتة األثةيتتتتتة األ يتتتتتة ذات املتتتتتواا متتتتت  يفغ ذتتتتتا الثعافيتتتتتة
 التتديفل يفشتتجع مستتدح نتتلاع ستتياق متت  اآل يتتة يفالديويتتة الوتتاارة يفال دميتتة
 أمستاء العائمتة يف  درل ألامل وية  الدجوة مدى  عرتح أل مدى األمعاء
 .(77)األنر ة ذ ي يف العال ة يفالكيا ت األفةاا
 

 بشووووووأن اختووووووذت الوووووويت 41 ابملووووووادة املتعلقووووووة القوووووورارات 
 حمددة ببلدان تتصل مسائل

، أا ي امل تتني الوحتو يفمدتتى، 2017 يف 2016 متامي ختالل 
 ايفتتتوار كتتتوت مدتتتى املفةيفضتتتة اجلتتتلاءات  تتتتدا   ال متتتل اجملدتتتس أهنتتتى
 متتايل. يف ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا جديتتدة جتتلاءات  تتدا   يففتتةت، يفليتترباي
 مجهورية مدى املفةيفضة العائمة التدا   ن اق مدحوظ فو مدى يفيفسنع
 الةاميتة اجلديتدة التتدا   مت  سدستدة ةتيفمت الدميعةاقيتة الر  ية كوراي
 جمال يفيف الوويفي اجملال يف احملظورة يفأنر تت ال دد ندرات م  احلد مىل

  التسيارية. الع ائف
يفجدا اجملدس التدا   املت دعة ابلصتومال يفمريترتاي، يف وظتيم الديفلتة  

امتتتدة يفاجلهتتتات املة   تتتة هبمتتتا، يفمجهوريتتتة اإلستتتالمية )اامتتتأ( يف وظتتتيم الع
الكونغو الدميعةاقية، يفالسواال، يفلي يا، يفمجهورية أفةيعيا الوس ى، يفاليم ، 
يفجوتتوب الستتواال. يفأجتتةى اجملدتتس   تتديالت أيعتتا مدتتى أنظمتتة اجلتتلاءات 
فيما يت دق ابلصومال يفمريرتاي، يف وظتيم الديفلتة اإلستالمية يف ال تةاق يفالرتام 

ستتتالمية امل تتتةيفف أيعتتتا ابستتتم اامتتتأ( يف وظتتتيم العامتتتدة ) وظتتتيم الديفلتتتة اإل
يفاجلهتتتات املة   تتتة هبمتتتا، يفلي يتتتا، يفمجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى، مدتتتى الوحتتتو 
امل تتتتتني أا ي. يفلدمتتتتتةة األيفىل، أصتتتتت ح ال وتتتتتف اجلوستتتتتي يفاجلوستتتتتام م يتتتتتارا 
لتإلارال يف نائمتتة اجلتلاءات فيمتتا يت دتق جبمهوريتتة أفةيعيتا الوستت ى  يفمل يتتتم 

 غي ات مدى التدا   املت دعة حبةكة قال تال يفاألفتةاا يفالكيتا ت ماخال أي 
  يسايف. - املة   ة هبا، يفال ةاق، يفل وال، يفغيويا

 يف اجملدتتتتس نتتتتةر، الستتتتواال جوتتتتوب يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 أنتتتتت، (2016) 2304 العتتتتةار مبوجتتتتب، 2016 أغستتتت س/آب 12
 مت  16 ابلفعتةة ممتال امل تدة التعتارية م  أي يف ال ام األمني أ د  مذا

 احلمايتتتتة نتتتتوة  ف يتتتتل   تتتترتت  رتتتتغيدية أيف سياستتتتية موائتتتتق متتتت  العتتتتةار
 جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة اضتتت الع   تتتوق مةانيتتتل أيف اإلنديميتتتة
 نتتتتف ، ا نتعاليتتة الوقويتتة الوحتتدة حكومتتة مىل  ُ تتلى  و يتهتتا الستتواال

__________ 

 1483 العتةار أيعتا انظة .10 يف 8 الفعةاتل، (2017) 2347 العةار (77) 
  .7 الفعةة، (2003)

 لتوريتتتتتد حظتتتتتة ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، “املواستتتتت ة التتتتتتدا  ” اختتتتتتاذ يف ستتتتتيوظة
  ابلعةار. املةفق العةار مرةيفع يف امل ني الوحو مدى، األسدحة
يف  يتعم  ذ ا العسم الفةمي املت دتق ابلت تورات احلاصتدة يف   

نظتام مت  نظتم اجلتلاءات مشتارًة مىل ذيئتات اجملدتس الفةميتة املستؤيفلة كل 
ابء يفصتتتتتتف  - متتتتتت   وفيتتتتتت ذا. يفيتتتتتتةا يف اجلتتتتتتلء التاستتتتتتع، العستتتتتتم األيفل

 فصتتتتتيدي لعتتتتتةارات اجملدتتتتتس املت دعتتتتتة ابهليئتتتتتات الفةميتتتتتة. يففئتتتتتات  تتتتتدا   
اجلتتلاءات املستتتددمة يف ذتت ا العستتم الفةمتتي، متت  ن يتتل احلظتتة املفتتةيفت 

دحة أيف عميتتد األصتول أيف حظتتة الستفة، ذتتي ألغتتةات مدتى  وريتتد األست
التوضتتيح فعتتط، يف  يُعصتتد هبتتا أل  كتتول   تتاريف نانونيتتة هلتت ي التتتدا  . 
يفابإلضافة مىل ذلتك، ُ صتوَّف الت تورات يف  تدا   اجلتلاءات التيت فةضتها 
اجملدتتس ختتالل الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات يففتتق اإلجتتةاءات األساستتية التاليتتة 

، (79)“الت تتتتديل”، أيف (78)“اإلنرتتتتاء”دتتتس، يفذتتتتي: متتتت  ن تتتتل اجملاملتدتتت ة 
  .(82)“اإلهناء”، أيف (81)“التمديد لفرتة حمديفاة”، أيف (80)“التمديد”أيف 

يف تتتتتالف كتتتتل متتتت  األنستتتتام الفةميتتتتة التاليتتتتة متتتت  نستتتتم ستتتتةاي  
يفجديفل  2017يف  2016يصف أذم الت ورات اليت حدثت يف مامي 

لتغي ات املدخدة مدى يرمل مجيع أحكام نةارات اجملدس ذات الصدة اب
نظتتام لدجتتلاءات يففتتق الفئتتات امل يوتتة أمتتالي )يفيُستتتددم رنتتم ل يتتال الفعتتةة 

متتةت متتام  5يف  4املعا دتتة متت  نتتةار جمدتتس األمتت (. يفيتتةا يف اجلتتديفلني 
التتتيت أنرتتتا  2017يف  2016لدعتتتةارات ذات الصتتتدة املتدتتت ة يف متتتامي 

   ن ل.اجملدس أيف مدل مبوج ها  دا   اجللاءات اليت فةضها م
__________ 

 اجملدتتتس يفتتةت موتتدما “منرتتاء” انتتتت اجملدتتس يتدتت ي  تتد   أي ُيصتتوَّف (78) 
  األمة. اباأل يف جلائياً   د  اً 

 يفيكتتتتول .“  تتتتديل” انتتتتت يصتتتتوف، التتتتتد   مدتتتتى  غيتتتت  يتتتتدخل موتتتتدما (79) 
، مستتتتحدثة أيف موتهيتتتة التتتتد   مواصتتتة  كتتتول )أ( موتتتدما م تتتد  التتتتد  

 يف املدرجتتة الكيتتا ت أيف املتتدرجني األفتتةاا متت  امل دومتتات   تتدَّل )ب( يف
 يتتتتتتم أيف املتتتتت كور التتتتتتد   متتتتت  اإلمفتتتتتاءات  ستتتتتتحَدل )ل( يف، العائمتتتتتة
  آخة. فو مدى  التد  مواصة   دَّل )ا( يف، مهناؤذا أيف   ديدها

  تتدا     تتدَّل   موتتدما“ اديتتد” انتتت اجملدتتس يتدتت ي مجتتةاء أي يصتتوَّف (80) 
 التتتد   ذتت ا اجملدتتس ميتتدا يفموتتدما هبتتا ال متتل يوتهتتي يف  امل ويتتة اجلتتلاءات

  لت. هنائي مومد حتديد ايفل جديد م  يؤكدي أيف
 موتدما“ ديفاةحمت لفترتة اديتداً ”  وصتفت اجملدتس يتد ي مجةاء أي يصوَّف (81) 

 التتاريت  رتمل التلم  مت  حمتداة لفرتة امل وية اجللاءات  تد   ال مل ميدَّا
  اديدي. اجملدس يواصل مل ما التد   هب ا ال مل فيت يوتهي ال ي

  د   اجملدس يوهي مودما “مهناء” انت اجملدس يتد ي مجةاء أي ُيصوَّف (82) 
 يف ظتل، فعتط التتد   مواصتة أحتد يُوهتى موتدما أنتت غ  احملدا. اجللاءات
 مودئتت    يصتتوَّف، نائمتتة التتتد   ذلتتك متت  أختتةى مواصتتة أيف أختتةى  تتدا  
  امل كور. لدتد     ديالً  ابمت اري اإلجةاء ذ ا
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  4 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، املفروضة أو السارية، 41 ابملادة عمالً  املتخذة ابلتدابري املتعلقة للقرارات عام عرض

 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال
 يفمريرتاي

 يفمتا قال ال حةكة
 متتتتتتت  هبتتتتتتتا يتتتتتتتة  ط
 يفكيا ت أفةاا

 اإلستتتتتتتتتتتتتتالمية الديفلتتتتتتتتتتتتتتة  وظتتتتتتتتتتتتتتيم
 يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم )اامتتتتأ(

 ليرباي ال ةاق يفكيا ت أفةاا م  هبما ية  ط

 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

 ل وال السواال ايفوار كوت الدميعةاقية

مجهوريتتتة كتتتوراي 
 الرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ية

 لي يا اقيةالدميعة 
 - غيويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

  يسايف
 أفةيعيتتا مجهوريتتة
 اليم  الوس ى

 جوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب
 مايل السواال

 الحق وقت يف تعديلها أو تدابري فرض مبوجبها جرى اليت القرارات                

733 (1992)  
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) 

1988 (2011)  
2082 (2012)  
2160 (2014)  
2255 (2015)  

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)  

661 (1990)  
687 (1991)  
707 (1991) 

1483 (2003)  
1546 (2004)  
1637 (2005)  
1723 (2006)  
1790 (2007)  
1859 (2008)  
1905 (2009)  
1956 (2010)  
1957 (2010)  

788 (1992)  
1521 (2003)  
1532 (2004)  
1579 (2004)  
1607 (2005)  
1647 (2005)  
1683 (2006)  
1688 (2006)  
1689 (2006)  
1731 (2006)  
1753 (2007)  
1792 (2007) 
1854 (2008)  
1903 (2009)  
1961 (2010)  
2025 (2011)  
2079 (2012)  
2128 (2013)  
2188 (2014)  
2237 (2015) 

1493 (2003)  
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)  

1572 (2004)  
1643 (2005)  
1727 (2006)  
1782 (2007)  
1842 (2008)  
1893 (2009)  
1946 (2010)  
1975 (2011)  
1980 (2011)  
2045 (2012)  
2101 (2013) 
2153 (2014)  
2219 (2015)  

1556 (2004)  
1591 (2005)  
1672 (2006)  
1945 (2010)  
2035 (2012)  
2138 (2014)  
2200 (2015)  

1636 (2005)  
1701 (2006)  

1718 (2006)  
1874 (2009)  
2087 (2013)  
2094 (2013)  
2141 (2014)  
2207 (2015)  

1970 (2011)  
1973 (2011)  
2009 (2011)  
2016 (2011)  
2095 (2013)  
2146 (2014)  
2174 (2014)  
2208 (2015)  
2213 (2015)  
2238 (2015)  
2259 (2015)  

2048 (2012)  
2157 (2014)  
2186 (2014)  
2203 (2015)  

2127 (2013)  
2134 (2014)  

S/PRST/2014/28  
2196 (2015)  
2217 (2015) 

2140 (2014)  
2204 (2015)  
2216 (2015)  

2206 (2015)  
2241 (2015)  
2252 (2015)  

2374 (2017) 

 2017-2016 الفرتة يف املتخذة القرارات

2316 (2016)  
2317 (2016)  
2383 (2017)  
2385 (2017) 

 (2017) 2349  (2017) 2347 نةارات أي  تد  مل
2368 (2017) 

  (2016) 2293  (2016) 2288 نةارات أي  تد  مل
2360 (2017)  

2283 (2016)  2265 (2016)  
2340 (2017)  

  (2016) 2270 نةارات أي  تد  مل
2321 (2016)  
2356 (2017)  
2371 (2017)  
2375 (2017)  
2397 (2017) 

2278 (2016)  
2292 (2016)  
2357 (2017)  
2362 (2017) 

  (2016) 2262 نةارات أي  تد  مل
2339 (2017) 

2266 (2016)  
2342 (2017) 

2271 (2016)  
2280 (2016)  
2290 (2016)  
2353 (2017) 

2374 (2017) 

https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1356%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1425%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1725%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1744%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1772%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1816%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1851%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1872%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1897%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1916%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1950%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1964%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1972%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2002%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2023%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2060%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2093%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2125%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2142%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2182%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2184%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2244%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2082%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2160%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1388%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1452%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1735%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2083%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2161%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2170%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/661%20(1990)
https://undocs.org/ar/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/707%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1546%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1637%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1723%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1790%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1859%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1905%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1956%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1957%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/788%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1532%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1579%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1607%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1647%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1683%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1688%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1689%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1731%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1753%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1792%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1854%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1903%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1961%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2025%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2079%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2128%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2188%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1552%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1616%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1649%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1671%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1698%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1768%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1771%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1799%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1857%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1896%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1952%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2136%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2198%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1643%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1727%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1782%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1842%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1893%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1946%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1975%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1980%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2045%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2101%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2153%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2219%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1672%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1945%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2035%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2138%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2200%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2087%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2141%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2207%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2016%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2208%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2238%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2259%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2157%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2186%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2203%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2134%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/ar/S/RES/2196%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2217%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2204%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2241%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
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  5 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، املفروضة أو السارية، 41 ابملادة عمالً  املتخذة للتدابري امع عرض

 التد   نوع
 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال

 يفمريرتاي
 حةكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 قال ال

 الديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  وظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم
 )اامتتتتتأ( اإلستتتتتالمية

 ليرباي ال ةاق العامدة يف وظيم

 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
 ل وال السواال ايفوار كوت الدميعةاقية

 كتتتتوراي مجهوريتتتتة
   يةالرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 لي يا الدميعةاقية

 - غيويتتتتا
  يسايف

 مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة
 أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 اليم  الوس ى

 جوتتتتتتتتتتتتتتتوب
 مايل السواال

   X X X X X X X X X X X  X X األسدحة  وريد حظة                 
 X X X   X X X X X X X X X X X مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 X X X X  X X X X X X  X X X X ولاألص عميد

 الديفلتة م  األسدحة صاارات مدى املفةيفت احلظة
      X X          ابجللاءات املستهدفة

       X          اخلارل يف ال امدني مدى العيوا/احلظة

      X          )مريرتاي( X التجارية األنر ة مدى املفةيفضة العيوا

                X الفحم حظة

       X                  اخلارجي/الد دوماسي التمثيل مدى املفةيفضة العيوا

       X    X      ال  ي ية املوارا مدى املفةيفت احلظة

      X X         )مريرتاي( X املالية العيوا

       X          الكمالية السدع مدى املفةيفت احلظة

       X            ي يال الغاز مدى العيوا/احلظة

       X          ا نترار موع  دا  

      X X          ال رتيفلية يفاملوتجات ال رتيفل/الوفط مدى العيوا/احلظة

      X X          ابلونوا السف  اوي  خدمات حظة

 احلكتتومي املتتايل التتدمم  عتتدمي مدتتى املفةيفضتتة العيتتوا
          X                   التجاري لدت اال

          X                  التسيارية الع ائف مدى املفةيفضة العيوا

       X          الع امي احلظة

العيتتتتوا املفةيفضتتتتة مدتتتتى التتتتتدريس املتدصتتتت  يفالت تتتتايفل 
       X          التع 

         X                  يفال  ال الوعل مدى املفةيفضة اجللاءات

              X   الثعافية السدع يف التجارة مدى املفةيفت احلظة
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  وإريرتاي الصومال 
 العتتةارات األمتت  جمدتتس اختتت ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 
 (2017) 2383 يف (2016) 2317 يف (2016) 2316

 جمدتتتتتس فةضتتتتتها التتتتتيت اجلتتتتتلاءات  تتتتتتدا   املت دعتتتتتة (2017) 2385 يف
 اديتتتتد مدتتتتى العتتتتةارات يفنصتتتتت .(83)يفمريتتتترتاي الصتتتتومال  رتتتتال األمتتتت 

 عميتتد يفذتتي، ابلصتتومال املت دعتتة اجلتتلاءات  تتدا   متت  ثالثتتة   تتديل أيف
 6 ديفلاجلتتت يف يفيتتتةا الفحتتتم. يفحظتتتة األستتتدحة  وريتتتد يفحظتتتة األصتتتول
 اجملدتتس هبتتا أذل التتيت التتتدا   مدتتى أُاخدتتت التتيت لدتغيتت ات متتام متتةت

  .2017 يف 2016 مامي يف
 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب، 2016 نتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتام  رتتتتتتتتةي  9 يفيف 
 مدتتتتى يستتتتةي   األستتتتدحة حظتتتتة أل اجملدتتتتس نتتتتةر، (2016) 2316
 املعةر املسامدة  عدمي أيف ال سكةية يفامل دات األسدحة م  تاإلمدااا
 يفاملوظمتات الديفليتة يفاملوظمتات األمعاء الديفل مدى استددامها نصة

 املستدح يفالس و العةصوة مبكافحة هلا املاذيفل اإلنديمية يفايفل اإلنديمية
 يف نتتتةاري  كيتتتد اجملدتتتس يفكتتتةر .(84)الصتتتومال ستتتواحل ن التتتة ال حتتتة يف

  .(85)(2017) 2383 العةار
 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب، 2016 نتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  11 يفيف 
 األستتتتتتتتدحة  وريتتتتتتتد حظتتتتتتتتة  كيتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتس أمتتتتتتتاا، (2016) 2317
 األستتدحة  وريتتد حظتتة  كيتتد كتت لك يفأمتتاا الصتتومال مدتتى املفتتةيفت
 شتتتتتتحوات ميصتتتتتتال أل مدتتتتتتى التاكيتتتتتتد يفكتتتتتتةر مريتتتتتترتاي. مدتتتتتتى املفتتتتتتةيفت
 املرتتتتتتتتورة مستتتتتتتتداء أيف ال ستتتتتتتتكةية امل تتتتتتتتدات أيف التتتتتتتت خ ة أيف األستتتتتتتتدحة

__________ 

 العتتتتتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتتتتتب ال امدتتتتتتتتتتة الدجوتتتتتتتتتتة  رتتتتتتتتتتال امل دومتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتت  ملليتتتتتتتتتتد (83) 
 انظتتتتتة، يفمريتتتتترتاي الصتتتتتومال  رتتتتتال (2009) 1907 يف (1992) 751
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء

  .16 يف 14 الفعةاتل، (2016) 2316 العةار (84) 
  .16 الفعةة، (2017) 2383 ةارالع (85) 

 حصةا ذلك م  الغةت يكول حيوما، التدريب أيف املسامدة  عدمي أيف
، الصتومال لرت ب األم  يف وف  الصومالية الوقوية األم  نوات   وية

 املتتوان  مىل أمتتتدة متت  هبتتا يتصتتل يفمتتا ابألستتدحة حممندتتة ستتف  اختتوليف 
 انتهاكتتتتتا يرتتتتتكالل   افاميتتتتتة ألغتتتتتةات مؤنتتتتتتة زايرات يف الصتتتتتومالية

 نتتةاري يف أختتةى متتةة التاكيتتد اجملدتتس يفأمتتاا .(86)األستتدحة  وريتتد حلظتتة
 مدتى 2017 نتوفمرب/الثام  رةي  14 يف الصاار (2017) 2385
 مىل يفابإلضتتتافة .(87)أمتتتالي امل يوتتتة يفاإلمفتتتاءات األستتتدحة  وريتتتد حظتتتة
 2385 يف (2016) 2317 العتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتب اجملدتتتتتتس نتتتتتتةر، ذلتتتتتتك

 األمتتتتوال افتتتتع مدتتتتى    يعتتتتت يو غتتتتي   األصتتتتول عميتتتتد أل (2017)
 لعتمال الالزمتة األختةى ا نتصتااية املتوارا أيف املالية األصول  وف  أيف

 العتتةاري  يفمبوجتب .(88)املواستب الونتت يف اإلنستانية املستامدة ميصتال
 احلظتتتة  كيتتتد اجملدتتتس أمتتتاا، (2017) 2385 يف (2016) 2317
 اإلذل يفجتتتتدا (89)يف صتتتديةي الصتتتومايل الفحتتتتم استتتت اا مدتتتى املفتتتةيفت
 الصتتومالية اإلنديميتتة امليتتاي يف الستتف   تفتتتيأ األمعتتاء لدتتديفل املموتتوح

 أصتتتتتواف أي يفمصتتتتتاارة الصتتتتتومال ستتتتتواحل ن التتتتتة ال حتتتتتار أمتتتتتايل يفيف
 موتتتدما، فيهتتتا يفالتصتتتةف موتتتت ناامتتتة أيف الصتتتومال مىل متجهتتتة حمظتتتورة
متت   فحمتتا حتمتتل الستتف  ال ا متعتتاا مىل  تتدمو أستت اب ذوتتاك  كتول

 األفتتةاا مىل أيف الصتتومال مىل مستكةية م تتدات أيف أستتدحة أيفالصتومال 
 .(90)الصدة ذات الدجوة أمساءذم حدات ال ي  الكيا ت أيف

__________ 

  .16 يف 3 يف 2 يف 1 الفعةات، (2016) 2317 العةار (86) 
  .19 يف 3 يف 2 يف 1 الفعةات، (2017) 2385 العةار (87) 
  .33، الفعةة (2017) 2385  يف 28، الفعةة (2016) 2317العةارال  (88) 
 2385 يف  25 يف 22 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2317 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (89) 

  .29 يف 26 الفعةاتل، (2017)
 . 29، الفعةة (2017) 2385  يف 25الفعةة  ،(2016) 2317العةارال  (90) 

 
  6 جلديفلا

 2017-2016 للفرتة، وإريرتاي ابلصومال يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

 املتصتتتتتتتتتتتتدة األحكتتتتتتتتتتتام
ئة العةارات اجللاءات  تدا    لدتدا   املور 

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات
2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

 حمديفاة لفرتة اديد (1) اديد (16) ممفاء  5 الفعةة، (1992) 733 سدحةاأل  وريد حظة      
 (3 يف 2) ممفاء (25)

 حمديفاة لفرتة اديد (1) اديد (16) ممفاء
 (3 يف 2) ممفاء (29)

 األسدحة  وريد حظة
 )مريرتاي(

 (19) اديد  (16) اديد   6يف  5، الفعةاتل (2009) 1907

https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)


فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق
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 املتصتتتتتتتتتتتتدة األحكتتتتتتتتتتتام
ئة العةارات اجللاءات  تدا    لدتدا   املور 

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات
2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

 (33) ممفاء  (28) ممفاء  3 الفعةة، (2008) 1844 األصول عميد      
 لفتتتتتتتتتترتة اديتتتتتتتتتتد (22) اديتتتتتتتتتتد  22 الفعةة، (2012) 2036 الفحم حظة

 (25) حمديفاة
 لفتتتتتتتترتة اديتتتتتتتتد (26) اديتتتتتتتتد 

 (29) حمديفاة
  

  وكياانت أفراد من هبا يرتبط وما طالبان حركة 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، اخت  اجملدتس ستتة نتةارات  رتال  

 1526ا ممتتتتال ابلعتتتتةار فةيتتتتق التتتتدمم التحديدتتتتي يفرصتتتتد اجلتتتتلاءات املورتتتت
.  يتتتتتتد أنتتتتتتت مل يتدتتتتتت  أي نتتتتتتةارات جديتتتتتتدة  رتتتتتتال  تتتتتتدا   (91)(2004)

اجلتتتلاءات املفةيفضتتتة مدتتتى حةكتتتة قال تتتال يفستتتائة متتت  يرتتترتك متتتع حةكتتتة 
قال تتتتال متتتت  أفتتتتةاا يفمجامتتتتات يفمؤسستتتتات يفكيتتتتا ت يف  رتتتتكيل هتديتتتتد 

. امل ويتة ستعةار يفاألم  يف أفغانستال، يففتق متا حتتداي الدجوتةلدسالم يفا 
يفيفاصتتتتتتتدت الدجوتتتتتتتة اإلشتتتتتتتةاف مدتتتتتتتى  وفيتتتتتتت  ممديتتتتتتتة عميتتتتتتتد األصتتتتتتتتول 

 وريتتتتتتتتتتد األستتتتتتتتتتدحة يفحظتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتفة أيف العيتتتتتتتتتتوا التتتتتتتتتتيت ستتتتتتتتتت ق  يفحظتتتتتتتتتتة
 (2000) 1333يف  (1999) 1267العتتتتتتتتتتتةارات  مبوجتتتتتتتتتتتب فةضتتتتتتتتتتتها

 . (2002) 1390 يف
 

 القاعووووودة وتنظووووويم لداعووووو ( اإلسوووووالمية الدولوووووة تنظووووويم 
 وكياانت أفراد من هبما يرتبط وما

 2331 العتةارات اجملدتس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 2368 يف (2017) 2349 يف (2017) 2347 يف (2016)
 مدتى املفةيفضتة اجللاءات  دا    رال (2017) 2396 يف (2017)

 املة   تتة يفاجلهتتات العامتتدة يف وظتتيم )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم
  فةيتتتتتق يت دتتتتتق فيمتتتتتا أمتتتتتالي املتتتتت كورة العتتتتتةارات مىل يفابإلضتتتتتافة هبمتتتتتا.
 جتتبمبو  ال امدتتة الدجوتتة مدتتى  تتؤثة نتتةارات مخستتة اجملدتتس اختتت ، الةصتتد

 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات
 )اامتتأ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  رتتال (2015)

 يفمؤسستتتتات يفمجامتتتتات أفتتتتةاا متتتت  هبمتتتتا يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم
__________ 

 (2017) 2347 يف (2017) 2342 يف (2016) 2331 العتتتتتتتةارات (91) 
 ملليتتتتتتتتتد .(2017) 2388 يف (2017) 2370 يف (2017) 2368 يف

  ابء. -م  امل دومات م  فةيق الةصد، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

 أُاخدتتت التتيت لدتغيتت ات متتام متتةت 7 اجلتتديفل يف يفيتتةا .(92)يفكيتتا ت
  .(93)ا ست ةات نيد الفرتة خالل التدا   مدى

 اجملدتتتتتتتتتتتتس أاال، 2016 ايستتتتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتتتانول 20 يفيف 
 ستتتتتيما يف ، ا عتتتتتار أممتتتتتال مجيتتتتتع (2016) 2331 العتتتتتةار مبوجتتتتب
 الديفلتتة  وظتتيم هبتتا يعتتوم التتيت هبتتم املتتتاجةة أيف األشتتداص  يتتع ممديتتات
 مىل يوتمتتتول اتتت  يفستتتواذم األيليتتتديول فتتتيهم مبتتت ، )اامتتتأ( اإلستتتالمية
 ابألشتتتتتداص ا عتتتتتار تممديتتتتتا يفكتتتتت لك، يفاإلثويتتتتتة الديويتتتتتة األنديتتتتتات
 املستتدحة أيف اإلرذا يتتة اجلمامتتات  ة ك هتتا التتيت التجتتازيفات متت  يفغ ذتتا

 يفأمةب، املسؤيفلني حماس ة لكفالة األالة مجع ا ية يفامرتف األخةى.
 األفتتتتةاا مدتتتتى اهلتتتتدف حمتتتتداة جتتتتلاءات فتتتتةت يف الوظتتتتة امتلامتتتتت متتتت 

  .(94)األممال ذ ي يف العال ة يفالكيا ت
 العتتةار مبوجتتب اجملدتتس قدتتب، 2017 سمتتار /آذار 24 يفيف 
 التجتتتتتتتتارة يفمكافحتتتتتتتتة موتتتتتتتتع األمعتتتتتتتتاء التتتتتتتتديفل مىل (2017) 2347
 نتتتلاع ستتتياق متتت  اآل يتتتة الثعافيتتتة ابملمتدكتتتات املرتتتةيفمني غتتت  يفا عتتتار
 ل تةاقا مت  نتانوم غت   ركل نعدت اليت األصواف سيما يف ، مسدح
 موتتت  الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يفمتتت  1990 أغستتت س/آب 6 موتتت 
تتتتة، 2011 متتتتارس/آذار 15  األصتتتتتول  تجميتتتتد الصتتتتدا ذتتتت ا يف يفذكن

 اجلمامات أيف يفاألفةاا )اامأ( اإلسالمية الديفلة  وظيم مدى املفةيفت
 يفكتتةر .(95)العامتتدة  توظتتيم أيف  تتت املة   تتة املؤسستتات أيف الكيتتا ت أيف

 الديفلتتة  وظتتيم فيهتتا يرتتارك عاريتتة أممتتال أي ايفلتتةمل  أل مدتتى التاكيتتد
 يفاملؤسستتتتتات يفاجلمامتتتتتات األفتتتتتةاا يفستتتتتائة الوصتتتتتةة يفج هتتتتتة اإلستتتتتالمية
 متتتايل امتتتم مبثا تتتة   تتتترب أل ميكتتت  العامتتتدة  توظتتتيم املة   تتتة يفالكيتتتا ت

__________ 

 (2017) 2349 يف (2017) 2347 يف (2016) 2325 العتتتتتتتةارات (92) 
  .(2017) 2370 يف (2017) 2368 يف

 اجلتتتتتتتتديفل يف (2017) 2396 يف (2016) 2331 العتتتتتتتتةارال يُتتتتتتتتدرل مل (93) 
 متتتت  اجملدتتتتس يفأمتتتتةب  تتتتدا  . أي مدتتتتى  غيتتتت ات ماختتتتال متتتتدم مىل نظتتتتةا

 ةارالعتتتتت يف األذتتتتتداف حمتتتتتداة مضتتتتتافية جتتتتتلاءات فتتتتتةت يف الوظتتتتتة امتلامتتتتتت
2331 (2016).  

  .12 يف 11 الفعةاتل، (2016) 2331 العةار (94) 
  .8 الفعةة، (2017) 2347 العةار (95) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
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 .(96)العائمتتة يف اجلهتتات متت  املليتد  ارال الدجوتتة نيتتام مىل  تتؤاي يفنتد
  عتترتح أل مدتى األمعتتاء التديفل أيعتتا ساجملدت شتتجع، العتةار ذلتك يفيف

 يتة  ط يفمتا العامتدة يف وظتيم اإلستالمية الديفلتة  وظتيم مىل املوتمني مارال
 ا عتتتار يف العتتتال ني يفكيتتتا ت يفمؤسستتتات يفمجامتتتات أفتتتةاا متتت  هبمتتتا
 يف اإلارال م تاي  مدتيهم  و  تق ات  الثعافيتة ابملمتدكتات املرةيفع غ 

 (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتةارات يف احملتتتداة العائمتتتة
  .(97)الدجوة فيهم ستوظة َم  ضم  (2015) 2253 يف

 العتتتتتةار مبوجتتتتتب اجملدتتتتتس نتتتتتةر، 2017 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 20 يفيف 
 األصتتتتول يفعميتتتتد األستتتتدحة  وريتتتتد حظتتتتة عديتتتتد، (2017) 2368
 يف وظتتيم )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة  توظتتيم يت دتتق فيمتتا الستتفة يفحظتتة

 يفمؤسستتتتتتتتتات يفمجامتتتتتتتتتات أفتتتتتتتتتةاا متتتتتتتتت  هبمتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتة  ط يفمتتتتتتتتت  العامتتتتتتتتتدة
 يفحظتتتتتة األصتتتتتول عميتتتتتد متتتتت  اإلمفتتتتتاءات متتتتت  فعتتتتتال، (98)ا تيفكيتتتتت

 اجلتتتتتتلاءات نائمتتتتتتة يف اإلارال م تتتتتتاي  مىل اجملدتتتتتتس يفأشتتتتتتار .(99)الستتتتتتفة
 العامتتتتدة يف وظتتتتيم )اامتتتتأ( اإلستتتتالمية الديفلتتتتة  وظتتتتيم مدتتتتى املفةيفضتتتتة
 فتتةت يف الوظتتة امتلامتتت  كيتتد ممتتااة متتع الستتا عة العتتةارات يف التتواراة

 اإلستتتتالمية الديفلتتتتة  توظتتتتيم يتتتتة  ط  َمتتتت مدتتتتى اهلتتتتدف حمتتتتداة جتتتتلاءات
 ا عتتتتار يف ضتتتال ني يفكيتتتا ت أفتتتةاا متتتت  العامتتتدة  وظتتتيم أيف )اامتتتأ(

 ال وتتتف يفيف املستتتدحة الولامتتتات متتت  املتعتتتةرة املوتتتاقق يف ابألشتتتداص
 األفتتتتتةاا لترتتتتتمل اإلارال م تتتتتاي  يفيفستتتتتع، الوتتتتتلاع حتتتتتا ت يف اجلوستتتتتي

 الديفلتة  وظتيم متع  تتم أنرت ة أيف أممال اويل يف العال ني يفالكيا ت
 يف أيف، هبما املة   ة اجلهات أيف العامدة  وظيم أيف )اامأ( اإلسالمية

 يف التجتارة أنرت ة فيهتا مبا،  سهيدها أيف يفاألنر ة األممال ذ ي امم
  .(100)يفاآلاثر الوفط

__________ 

  .2 الفعةة، نفست املةجع (96) 
  .10 الفعةة، نفست املةجع (97) 
 مىل 5 يف، )ل( مىل )أ( 1 يف، 1 الفعتتتتتتتتتتتتةات، (2017) 2368 العتتتتتتتتتتتتةار (98) 

  )ب(. يف )أ( 81 يف، 80 يف، 22 يف، 20 يف، 13 يف، 10
  .81 يف 80 يف 10 يف 6 يف )ب( 1 الفعةات، نفست عاملةج (99) 
 50 يف 15 يف 14 يف 4 يف 3 يف )ل( مىل )أ( 2 الفعتتتةات، نفستتتت املةجتتتع (100)

  .61 يف

 عميتد ن اق  وسيع أيعا اجملدس نةر، نفست العةار يفمبوجب 
، ال  ي يتتتة املتتتوارا أيف،  يتتتةالوف املوتجتتتات يف التجتتتارة ليرتتتمل األصتتتول

، اآلاثر أيف، األستتتتتتتتتتتتدحة أيف، اللراميتتتتتتتتتتتتة أيف الكيميائيتتتتتتتتتتتتة املوتجتتتتتتتتتتتتات أيف
 ذلتتتك يف مبتتتا، األختتتةى اجلتتتةائم يفمائتتتدات، لدفديتتتة قد تتتا يفا خت تتتاف

 يفامتتتتا .(101)املصتتتتارف مدتتتتى يفالستتتت و يفا  تتتتتلاز ابألشتتتتداص ا عتتتتار
 والاألمت حتويل نظم مدى اإلشةاف مىل األمعاء الديفل ك لك اجملدس

 احلتتديفا متترب لد مدتتة املاايتتة احلةكتتة يفموتتع يفكرتتف هلتتا املكافئتتة العتتيم أيف
 ابإلجتتةاءات امل ويتتة ال متتل فةنتتة  وصتتيات مةامتتاة متتع، اإلرذتتاب لتتدمم
 املوظمتتتتات يفمحايتتتتة، الديفليتتتتة يفامل تتتتاي  الصتتتتدا ذتتتت ا يف الصتتتتاارة املاليتتتتة
 ساجملدت يفنتةر .(102)مرذا يتة ألغتةات ا ستتددام مساءة م  الةحبية غ 

 ممكانيتتتتة يف الوظتتتتة هبتتتتدف العتتتتةار يف امل يوتتتتة التتتتتدا   استتتتت ةات أيعتتتتا
  .(103)شهةا 18   د أكثة   ليلذا

 مبوجب اجملدس نةر، 2017 ايسمرب/األيفل كانول 21 يفيف 
 م ُدتتتتتتتل   أل، األمعتتتتتتتاء لدتتتتتتتديفل يو غتتتتتتتي أنتتتتتتتت، (2017) 2396 العتتتتتتتةار
 متتتت  مستتتت عة م دومتتتتات  تعتتتتدمي أراضتتتتيها يف ال امدتتتتة ال تتتت ال شتتتتةكات

 يفضتتتتت تت التتتتت ي يفامل يتتتتتار (2014) 2178 لدعتتتتتةار   ليتتتتتلا، املستتتتتافةي 
 /األيفل  رتتتتتتتةي  23 متتتتتتت  امت تتتتتتتارا ،التتتتتتتديفيل املتتتتتتتدم ال تتتتتتت ال موظمتتتتتتتة
 فيهتتا يعتتوم التتيت احلتتا ت اكترتتاف متت   تتتمك  كتتي ،2017 أكتتتو ة

 مبغتتاارة الدجوتتة حتتداهتم التت ي  يفاألفتتةاا األجانتتب اإلرذتتا يول املعتتا دول
 .(104)م ورذا أيف األراضي  دك اخول حمايفلة أيف، أراضيها

__________ 

  .7 الفعةة، نفست املةجع (101)
  .22 الفعةة، نفست املةجع (102)
  .104 الفعةة، نفست املةجع (103)
 2178 العتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتا انظتتتتتتتتة .11 الفعتتتتتتتتةة، (2017) 2396 العتتتتتتتتةار (104)

مةجتتتع املمارستتتات،  انظتتتة، امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد .8 الفعتتتةة، (2014)
  .2 - ألف - الثالث العسم، السا ع اجللء، 2015-2014املدحق 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
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  7 اجلديفل
 وتنظوووووويم (لداعوووووو  اإلسووووووالمية الدولووووووة بتنظوووووويم يتعلووووووق فيمووووووا 41 ابملووووووادة عمووووووال املفروضووووووة التوووووودابري علووووووى املدخلووووووة التغيووووووريات
 2017-2016 للفرتة، هبما املرتبطة واجلهات القاعدة

  تتتتتدا   املتصتتتتدة األحكتتتام
ئة العةارات اجللاءات  لدتدا   املور 

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات
2347 (2017) 2349 (2017) 2368 (2017) 

 )ل(( 1 يف 1) اديد    5، الفعةة (2000) 1333 األسدحة  وريد حظة     
 4، الفعتتتتتةة (1999) 1267 األصول عميد

 ب()
 (13 يف 9 يف 8 يف 7 يف 6 يف 5 يف )أ( 1 يف 1) اديتتتتد (6) اديد (8) اديد

 80 يف 10 يف 6) ممفتتتتتتتتتاء (22 يف 20 يف 7)   تتتتتتتتتديل
 )ب(( يف )أ( 81 يف 81 يف

 مدتتتتتتتتتتتى املفتتتتتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتتتتتة
 الثعافية السدع يف التجارة

، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2015) 2199
17 

   (8) ل  دي

 نيتتتتتوا فتتتتتةت الستتتتتفة حظتتتتتة
 مديت

 2، الفعتتتتتةة (2002) 1390
 )ب(

 (80 يف 10 يف )ب( 1) ممفاء )ب(( 1، 1) اديد  

  
 العراق 
 أي اجملدتتتتتتتتتس يتدتتتتتتتتت  مل، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتامي ختتتتتتتتتالل 
، ال تتةاق مدتتى املفةيفضتتة املت عيتتة اجلتتلاءات  تتدا    رتتال جديتتدة نتتةارات
 ألصتتول يفعميتدا، اإلمفتاءات   تتض متع، لاستدحة حظتتةا  رتمل التيت

 يفاملؤسستتتتتات يفاهليئتتتتتات الستتتتتا ق ال ةانتتتتتي الوظتتتتتام يف املستتتتتؤيفلني ك تتتتتار
 1483 األمتتت  جمدتتتس  عتتتةار يفممتتتال لتتتت. التا  تتتة احلكوميتتتة يفالوكتتتا ت

 عميتد ممديتة  وفيت  مدتى اإلشتةافَ  امل ويتة الدجوة يفاصدت، (2003)
 يفالكيا ت. األفةاا نوائم يف  هد األصول

 
  ليرباي 
 2288 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 

 يف يف تتةا .(105)ليتترباي مدتتى املفتتةيفت األستتدحة حظتتة  رتتال (2016)
__________ 

 (2003) 1521 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ليدمل (105)
  ابء. - رال ليرباي يفيف ية فةيق اخلرباء، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

 ختتالل التتدا   مدتتى أُاخدتت التتيت التغيت ات متت  مامتة حملتتة 8 اجلتديفل
  ا ست ةات. نيد الفرتة

 عتةي ليترباي يف الوتار مقتالق يفنتف أل مىل اجملدس خُد  يفملا 
 يف ُأحتتتتتةز ك تتتتت ا  عتتتتتدما يفأل، كامدتتتتتة  صتتتتتورة مديتتتتتت يفاحملافظتتتتتة مةاما تتتتتت
، (106)اإلنديميتة ايفل يفاملو عة ليرباي يف مديت يفاحملافظة ا ستعةار مشامة
 2288 نتتتتتتتتتتةاري مبوجتتتتتتتتتتب، 2016 متتتتتتتتتتايو/أاير 25 يف اجملدتتتتتتتتتتس نتتتتتتتتتتةر

 ستتتا عا املفتتتةيفت األستتتدحة حظتتتة، الفتتتور مدتتتى، يوهتتتي أل، (2016)
 .(2003) 1521 العةار مبوجب

__________ 

 . 1، الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة، يفالفعةة (2016) 2288العةار  (106)

 
 8 اجلدول
 2017-2016 للفرتة، بليرباي يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على خلةاملد التغيريات

 لدتدا   املورئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة ألحكاما
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2188 (2014) 
 (1مهناء ) 2 الفعةة ،(2003) 1521 األسدحة حظة (2) مهناء  
 

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2347%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1333%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1390%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
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  الدميقراطية الكونغو مجهورية 
 2293 العتةاري  اجملدتس اختت ، ا ستت ةات نيتد الفترتة خالل 

 املفةيفضتة اجلتلءات  تتدا   يت دق فيما (2017) 2360 يف (2016)
 لاستتتدحة حظتتتة متتت   لفتتتت التتتيت الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة مدتتتى
 يف تتةا .(107)ال  ي يتتة املتتوارا مدتتى يفحظتتة لاصتتول يفعميتتد ستتفة يفحظتتة

 التتتتتدا   مدتتتتى أُاخدتتتتت التتتتيت التغيتتتت ات متتتت  مامتتتتة حملتتتتة 9 اجلتتتتديفل يف
  ا ست ةات. يدن الفرتة خالل

 يفذتتتتي، هبتتتتا امل متتتتول اجلتتتتلاءات  تتتتدا   متتتتة ني اجملدتتتتس يفجتتتتدنا 
 حتتتم األيفىل املتتتةة يف، لستتفةا يفحظتتتة األصتتتول يفعميتتد األستتتدحة حظتتة

 ذلتتك يف  تتد، (2016) 2293 العتتةار مبوجتتب 2017 يوليتتت/اتتوز 1
 .(108)(2017) 2360 العتتتتةار مبوجتتتتب 2018 يوليتتتتت/اتتتتوز 1 حتتتتم

 الستتتتتا عة العتتتتتةارات أحكتتتتتام  كيتتتتتد اجملدتتتتتس أمتتتتتاا، ذلتتتتتك ىلم يفمضتتتتافة
 األحيتتاء ذلتتك يف مبتتا، ال  ي يتتة املتتوارا مدتتى املفتتةيفت ابحلظتتة املت دعتتة

__________ 

 ابلعتةار ممتال املورتاة ابلدجوتة يت دتق فيمتا، ا ستت ةات نيتد الفترتة ختالل (107)
، ءاخلتتربا فةيتتق أيف الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة  رتتال (2004) 1533
 (2016) 2293 يف (2016) 2277 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 انظتتتة، امل دومتتتات متتت  ملليتتتد .(2017) 2360 يف (2017) 2348 يف
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء

، (2017) 2360 يفالعتتةار، 5 يف 1 الفعتةاتل، (2016) 2293 العتةار (108)
  .1 الفعةة

 العتتةارات يف التتواراة التتتدا   أل جديتتد متت  اجملدتتس يفأكتتد .(109)الربيتتة
  تتتتدرجها التتتتيت يفالكيتتتتا ت األفتتتتةاا متتتت  اجلهتتتتات مدتتتتى  ستتتتةي الستتتتا عة
 ا ستتتتتتتتعةار أيف الستتتتتتتالم  عتتتتتتتوت أممتتتتتتتا  كتتتتتتتب ة  ابمت ارذتتتتتتتا الدجوتتتتتتتة

  دتتتتتتتك أل يفنتتتتتتتةر، (110)الدميعةاقيتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف األمتتتتتتت  أيف
 الستتالم حفتتظ أفتتةاا مدتتى ذجمتتات لرتت  التد تتيط  رتتمل األممتتال
 مجهوريتتتة يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة ل  ثتتتة التتتتا  ني
 فةيتتتق أمعتتتاء فتتتيهم مبتتت ، املتحتتتدة األمتتتم أفتتتةاا أيف الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو
 .(111)فيهتتا املرتتاركة أيف رمايتهتتا أيف اهلجمتتات  دتتك  وجيتتت أيف، اخلتترباء

 جديتتتتتتتتتد متتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتس أكتتتتتتتتتد، (2016) 2293 العتتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتتب
 اإلمفتتتتاءات مليهتتتتا يفأضتتتتاف الستتتتا عة العتتتتةارات يف التتتتواراة اإلمفتتتتاءات

 يتصتتل يفمتتا األستتدحة متت  األختتةى اإلمتتدااات أيف/يف  ي تتاتابمل املت دعتتة
 مديتتت  وافتتق متتا فتتو مدتتى، األفتتةاا أيف املستتامدة  تتوف  أيف، متتتاا متت  هبتا

يفيف العتتتتتتتةار نفستتتتتتتت، أكتتتتتتتد اجملدتتتتتتتس متتتتتتت  جديتتتتتتتد  .(112)مستتتتتتت عا الدجوتتتتتتتة
 1807اإلمفتتتتتتاءات متتتتتت  حظتتتتتتة الستتتتتتفة املوصتتتتتتوص مديهتتتتتتا يف العتتتتتتةاري  

 .(113)(2012) 2078 يف (2008)
__________ 

، (2017) 2360 يفالعتتتتتتتتتتتةار، 29 الفعتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2293 العتتتتتتتتتتتةار (109)
  .26 الفعةة

 . 2، الفعةة (2017) 2360، يفالعةار 7، الفعةة (2016) 2293العةار  (110)
  .3 الفعةة، (2017) 2360 العةار (111)
  )ا(. 3 الفعةة، (2016) 2293 العةار (112)
، (2008) 1807 العتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتا يفانظتتتتتتتتة .6 الفعتتتتتتتتةة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (113)

   .10 الفعةة، (2012) 2078 يفالعةار، 9 الفعةة
 9اجلديفل 

 2017-2016فيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية، للفرتة  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عماًل ابملادة 

ئة العةارات اجللاءات    تدا املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2293 (2016) 2360 (2017) 
 2 يف 1) ممفتتتاء (1) حمتتتديفاة لفتتترتة اديتتتد 20 الفعةة، (2003) 1493 األسدحة حظة    

 )ا(( - )أ( 3 يف
 (1) ممفاء (1) حمديفاة لفرتة اديد

 (1) ممفاء (1) حمديفاة لفرتة اديد (5) ممفاء (5) حمديفاة ةلفرت  اديد 15 الفعةة، (2005) 1596 األصول عميد
 (1) ممفاء (1) حمديفاة لفرتة اديد (6 يف 5) ممفاء (5) حمديفاة لفرتة اديد 13 الفعةة، (2005) 1596 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 (26 يف 25 يف 22) اديد (29 يف 28 يف 25) اديد 16 الفعةة، (2005) 1649 ال  ي ية ملواراا مدى املفةيفت احلظة

   

https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2078%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1493%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1596%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1649%20(2005)
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 ديفوار كوت 
 يفاحتدا نتةارا األمت  جمدس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 يف يف تتتتتتتةا .(114)ايفتتتتتتوار  كتتتتتتوت املت دعتتتتتتتة اجلتتتتتتلاءات  تتتتتتتدا   متصتتتتتتال
 التتيت التتتدا   مدتتى أُاخدتتت التتيت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 10 اجلتتديفل

 .2017 يف 2016 مامي خالل اجملدس هبا أذل
__________ 

 (2004) 1572 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد (114)
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء انظة، ايفوار كوت  رال

 ال دتد يف ا ستعةار حتعيق يف احملةز ابلتعدم اجملدس رحب يفمذ 
 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  25 يف الةائستتية ا نتدتتاابت مجتتةاء يف يفالوجتتاح
  تتتتتتدا  ، (2016) 2283 العتتتتتتةار وجتتتتتتبمب، اجملدتتتتتتس أهنتتتتتتى، 2015

 األستتتتتدحة حظتتتتتة يفذتتتتتي، ايفتتتتتوار كتتتتتوت يف املت عيتتتتتة الثالثتتتتتة اجلتتتتتلاءات
 .(115)السفة يفحظة األصول يفعميد

__________ 

  .1 يفالفعةة الدي اجة م  السا  ة الفعةة، (2016) 2283 العةار (115)

 
 10 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، ديفوار بكوت قيتعل فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

ئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2283 (2016) 
 (1) مهناء 7 الفعةة، (2004) 1572 األسدحة حظة (2) مهناء  

 (1) مهناء 11 الفعةة، (2004) 1572 األصول عميد
 (1) مهناء 9 الفعةة، (2004) 1572 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  

 السودان 
  رتتتال نتتتةاري  اجملدتتتس اختتتت ، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 2265 العتتتتتتتةارال  تتتتتتتا، الستتتتتتتواال مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة اجلتتتتتتتلاءات  تتتتتتتدا  

حملتتة مامتتة  11يف تتةا يف اجلتتديفل  .(116)(2017) 2340 يف (2016)
  .2017 يف 2016م  التغي ات اليت أُاخدت مدى التدا   يف مامي 

  تتتتتتوف  متتتتتت  ندعتتتتتتت متتتتتت  اجملدتتتتتتس أمتتتتتتةب، العتتتتتتةاري  كتتتتتتال يفيف 
، الستواال مىل نعدهمتا أيف مبعا تل  عتدميهما أيف الفويني يفالدمم املسامدة

  ستتتتدةذا أل ميكتتتت  التتتتيت يفاألمتتتتتدة األستتتتدحة موظومتتتتات ذلتتتتك يف مبتتتتا
 األستتدحة حظتة لتتتدا   انتهتاك يف ال ستكةية ال تتائةات لتدمم احلكومتة

 العتةاري  مبوجتب املفةيفضتة يفاألفتةاا احلكوميتة غ  الكيا ت مجيع مدى
 يفجهتتة حتويتتل استتتمةار يفمتت ، (2005) 1591 يف (2004) 1556
 .(117)اارفتور مىل يفنعدها مسكةية أغةات يف  ستددامها املواا   ض

__________ 

 (2016) 2265 العتتةارات اجملدتتس اختتت ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل (116)
 املورتتاة ابلدجوتتة يت دتتق فيمتتا، (2017) 2363 يف (2017) 2340 يف

 امل دومتتات متت  يفملليتتد .الستتواال  رتتال (2005) 1591 ابلعتتةار ممتتال
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء انظة، الدجوة م 

، (2017) 2340 يفالعتتةار  9 يف 6 الفعتةاتل، (2016) 2265 العتةار (117)
  .11 يف 8 ةاتلالفع

 اجملدتتتتس أشتتتتار، (2017) 2340 يف (2016) 2265 العتتتتةاري  يفيف
 يف املفتتتةيفت األستتتدحة حبظتتتة املت دعتتتة الستتتواال حكومتتتة التلامتتتات مىل

 نعتتتتتتل ألممتتتتتتال  تصتتتتتتدى أل ابحلكومتتتتتتة يفأذتتتتتتاب، الستتتتتتا عة العتتتتتتةارات
 امللمتتلع يف كديستتها املرتتةيفع غتت  اخلفيفتتة يفاألستتدحة الصتتغ ة األستتدحة

 ماارة أيعتتتتتتتا  كفتتتتتتتل يفأل، اارفتتتتتتتور يف استتتتتتتت ماهلا يفمستتتتتتتاءة لالستتتتتتتتعةار
  تتدم  أيف/يف يفمجتتع، يفف تتال آمتت  فتتو مدتتى يفمحايتهتتا يفختليوهتتا  ليف هتتتا
 املمدوكتتة أيف املوستتومة غت  أيف املعتت وقة أيف الفائعتة يفالتت خ ة األستدحة

  .(118)مرةيفع غ  فو مدى
 مدتتى يت تتني أنتتت جديتتد متت  اجملدتتس أكتتد، العتتةاري  نفتتس يفيف 

 التتت ي  األشتتتداص مجيتتتع ملوتتتع الالزمتتتة التتتتدا    تدتتت  أل التتتديفل مجيتتتع
 لدعتتتتتتتتةار يففعتتتتتتتتا، م ورذتتتتتتتتا أيف أراضتتتتتتتتيها اختتتتتتتتول متتتتتتتت  الدجوتتتتتتتتة   يتتتتتتتتوهم
 يف  تاال الت ايفل   لز أل السواال حبكومة يفأذاب، (2005) 1591

 العتتتتتتةار يفيف .(119)الصتتتتتتدا ذتتتتتت ا يف األختتتتتتةى التتتتتتديفل متتتتتتع امل دومتتتتتتات
 حتتا ت يف متتام نعتت  حبتتديفل اجملدتتس أنتتة  يومتتا، (2017) 2340

__________ 

، (2017) 2340 يفالعتتةار  8 يف 7 الفعتةاتل، (2016) 2265 العتةار (118)
  .10 يف 9 الفعةاتل

، (2017) 2340 يفالعتتتتتتتتتتتةار  12 الفعتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2265 العتتتتتتتتتتتةار (119)
  .14 الفعةة

https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2283%20(2016)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

365 18-12959 

 

 مىل اجلوتتتتتتاة يف عتتتتتتدمي التحعيعتتتتتتات م اشتتتتتتةة ابحلكومتتتتتتة أذتتتتتتاب، ال وتتتتتتف
  عتتاريةي يف اخلتترباء فةيتتق مليهتتا خدتت  التتيت الوتتتائج مةامتتاة متتع، ال دالتتة

 األمتتتتتتتتتتتتني يف عةيتتتتتتتتتتتتة، 2016 يف 2015 يف 2014 ألمتتتتتتتتتتتتوام الوهائيتتتتتتتتتتتتة
 فتتتتتتةت امتلامتتتتتتت متتتتتت  اجملدتتتتتس أمتتتتتتةب، نفستتتتتتت العتتتتتتةار يفيف .(120)ال تتتتتام

 التتتيت يفالكيتتا ت األفتتتةاا متت  اجلهتتتات مدتتى األذتتتداف حمتتداة جتتلاءات
__________ 

(120) S/2016/1109.  

 املدتد تتتتتة ال مديتتتتتة يفأفتتتتتةاا املتتتتتدنيني ضتتتتتد هلجمتتتتتات ابلتد تتتتتيط  عتتتتتوم
 أيف املدتد تتتتة( )ال مديتتتتة اارفتتتتور يف املتحتتتتدة يفاألمتتتتم األفةيعتتتتي لالحتتتتتاا

 .(121)فيها املراركة أيف اهلجمات  دك ةماية 
__________ 

 18 يفالفعتتتةات الدي اجتتتة متتت  اخلامستتتة الفعتتتةة، (2017) 2340 العتتتةار (121)
  .21 يف 20 يف

 
 11 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، ابلسودان يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

ئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2265 (2016) 2340 (2017) 
 (9) اديد (7) اديد  8 يف 7 الفعةاتل، (2004) 1556 األسدحة حظة    

    )ه( 3 الفعةة، (2005) 1591 األصول عميد
 (14) اديد (12) اديد )ا( 3 الفعةة، (2005) 1591 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  

 لبنان 
 أي اجملدتتتتتتتتس يتتتتتتتتدخل مل، ا ستتتتتتتتت ةات نيتتتتتتتتد الفتتتتتتتترتة ختتتتتتتتالل 
 ممتتتال أنرتتتئت التتتيت  وتتتال د املت دعتتتة اجلتتتلاءات  تتتدا   مدتتتى   تتتديالت
 يفعميتتتتد أستتتتدحة حظتتتتة متتتت   تتتتتالف يفالتتتتيت (2005) 1636 ابلعتتتتةار
 سفة. يفحظة لاصول

 
  الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية 
ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، اختتتتت  اجملدتتتتس ستتتت  ة نتتتتةارات  

 رتتتتتتتتال  تتتتتتتتدا   اجلتتتتتتتتلاءات املفةيفضتتتتتتتتة مدتتتتتتتتى مجهوريتتتتتتتتة كتتتتتتتتوراي الرتتتتتتتت  ية 
، ممدت ستة موها مدى   ليتل التتدا   املتدت ة رًاا مدتى (122)الدميعةاقية

  كثيتتتف أنرتتت ة التجتتتارب الوويفيتتتة يفمقتتتالق العتتت ائف التستتتيارية ختتتتالل
حملتتتتتتة مامتتتتتتة متتتتتت   12. يف تتتتتتةا يف اجلتتتتتديفل (123)الفتتتتترتة نيتتتتتتد ا ستتتتتتت ةات

 . 2017 يف 2016التغي ات اليت أُاخدت مدى التدا   خالل مامي 
__________ 

 (2016) 2321 يف (2016) 2276 يف (2016) 2270 العتتتتتتتةارات (122)
 (2017) 2375 يف (2017) 2371 يف (2017) 2356 يف
  .(2017) 2397 يف

 (2006) 1718 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد (123)
 انظتة، الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهورية مدى املفةيفضة اجللاءات  رال
  .ابء-األيفل العسم، التاسع اجللء

 2270 العتتتتتتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتتتتتتب، 2016 متتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 2 يفيف 
 أجةهتتتتتتا التتتتتيت الةا  تتتتة الوويفيتتتتتة التجة تتتتتة خدفيتتتتة مدتتتتتى املتندتتتت  (2016)

، 2016 يوتاية/الثتام كتانول 6 يف الدميعةاقيتة الرت  ية كوراي مجهورية
 يفمىل ال دتتد. مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلاءات  تتدا   ن تتاق  وستتيع اجملدتتس نتتةر

 يف مديهتتتتتتا املوصتتتتتتوص ا نترتتتتتتار متتتتتتدم  تتتتتتدا    كيتتتتتتد ممتتتتتتااة جانتتتتتتب
 صوف أي لترمل التدا    دك ن اق اجملدس يفسنع، السا عة العةارات

 جلمهوريتتة التستتيارية العتت ائف  تتةامج يف يستتهم أنتتت  ويتتةامل الديفلتتة  عتتةر
 الرتتامل التتدمار استتدحة املت دعتتة  ةاجمهتتا أيف الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي

 مت، يفابملثتتتتل .(124)املستتتتدحة لعواهتتتتتا الترتتتتغيدية العتتتتدرات   تتتتوية يف أيف
 يفعميتتتتتتتتد، (125)األستتتتتتتتدحة حبظتتتتتتتتة املت دعتتتتتتتتة التتتتتتتتتدا   ن تتتتتتتتاق  وستتتتتتتتيع
 الستدع يفحظتة، (128)الستفة يفحظتة، (127)املاليتة ايفالعيو ، (126)األصول
 التتيت يفالكيتتا ت األفتتةاا متت  اجلهتتات متتدا زاياة يفاتتت، (129)الكماليتتة
 املفةيفضتة العيوا اجملدس ملز، ذلك مدى يفماليفة التدا  . لتدك ختعع
   تتةا األمعتتاء لدتتديفل يفأذل، اخلتتارل يف يفاملمثدتتني الد دوماستتيني مدتتى

__________ 

 24 يف 17 يف )ب( يف )أ( 8 يف 8 الفعتتتتتتتةات، (2016) 2270 العتتتتتتتةار (124)
  .27 يف 25 يف

  .27 يف 25 يف )ب( 8 يف )أ( 8 يف 8 يف 7 يف 6 الفعةات، نفست املةجع (125)
  .47 يف 37 يف 32 يف 25 يف 23 يف 12 يف 10 الفعةات، نفست املةجع (126)
  .37 يف 35 يف 34 يف 33 يف 15 الفعةات، نفست املةجع (127)
  .15-13 يف 11 يف 7 الفعةات، نفست املةجع (128)
  .39 يف 25 الفعةاتل، نفست املةجع (129)

https://undocs.org/ar/S/2016/1109
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1556%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)


فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 366 

 

 كيتتتال أيف فتتتةا ابستتتم ي مدتتتول التتت ي  كومتتتةاحل اثدتتتي أيف الد دوماستتتيني
، موتتتت  توجيتتتت أيف ماراجتتتت مت الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي جلمهوريتتتة ات تتع
 اجلتتلاءات متت  التهتتةب مدتتى  ستتامد كيتتا ت أيف فتتةا ابستتم ي مدتتول أيف
  .(130)السا عة العةارات أحكام انتهاك مدى أيف

 أل أيعتتتتتا اجملدتتتتتس نتتتتتةر، (2016) 2270 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 متدصصتتني  تتدريب أيف  تتدريس أي  وظتتيم األمعتتاء التتديفل مجيتتع اوتتع

 مجهوريتتتة  تتتت  عتتتوم متتتا يف  ستتتهم نتتتد ختصصتتتات يف ال دتتتد ذلتتتك لةمتتتااي
 صتتتت يد مدتتتتى حساستتتة نويفيتتتتة أنرتتت ة متتتت  الدميعةاقيتتتة الرتتتت  ية كتتتوراي

 يفنتةر .(131)الوويفيتة األستدحة ميصتال موظومتات   توية يف أيف ا نترار
 يف يفاملعيمتتني رماايذتتا مدتتى األمعتتاء التتديفل حتظتتة أل كتت لك اجملدتتس
 كتوراي جلمهوريتة مدمها  ةفع قائةات أيف سف   ج  أيف ممارة أراضيها
 مىل يفمضتتافة .(132)ال تتوانم خبتتدمات  ليفيتتدذا أيف، الدميعةاقيتتة الرتت  ية
 متتت  الدميعةاقيتتتة  يةالرتتت  كتتتوراي مجهوريتتتة اتوتتتع أل اجملدتتتس نتتتةر، ذلتتتك
 يفركتتتاز يفالتتت ذب احلديتتتد يفركتتتاز يفاحلديتتتد الفحتتتم نعتتتل أيف  يتتتع أيف  وريتتتد

 مجيتتتتع حتظتتتتة يفأل، الوتتتتاارة األرت يفم تتتتاال الفوتتتتاايوم يفركتتتتاز التيتتتتتانيوم
 اتتتا، الدميعةاقيتتة الرتتت  ية كتتوراي مجهوريتتتة متت  املتتتواا ذتت ي شتتتةاء التتديفل
  .(133) يةال  ي املوارا مدى املفةيفت احلظة ن اق  وسيع مىل أاى

 الوويفيتتة التجة تتة   تتد، 2016 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  30 يفيف 
 /أيدتتول 9 يف الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة أجةهتتتا التتيت اخلامستتة
 اجلتتتتلاءات  تتتتدا   ن تتتتاق  وستتتتيع  تتتتلاياة اجملدتتتتس نتتتتام، 2016 ستتتت تمرب

 العتتتتتتتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتتتتتتب جديتتتتتتتتتتتتتد. نتتتتتتتتتتتتتةار يف ال دتتتتتتتتتتتتتد مدتتتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتتتتة
تتتتتتع، (2016) 2321  ليرتتتتتتمل األستتتتتتدحة حظتتتتتتة ن تتتتتتاق اجملدتتتتتتس يفسن
 الستتتتتتتتتدع مدتتتتتتتتتى املفتتتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتتتة يفكتتتتتتتتت لك، (134)مضتتتتتتتتتافية أصتتتتتتتتتوافا
 املتوارا مدتى املفتةيفت احلظتة ن اق أيعا اجملدس يفيفسنع .(135)الكمالية
 عةاقيتتتةالدمي الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة يف مورتتتؤذا يكتتتول التتتيت ال  ي يتتتة
 نائمتة مىل يفاللنتك يفالفعتة يفالويكتل الوحتاس  يوها م  أصواف  ضافة
 الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة مىل  ي هتتتتتا ُجظتتتتتة التتتتتيت امل تتتتتاال

 مدتتتتى املفةيفضتتتتة العيتتتتوا  ترتتتتديد اجملدتتتتس يفنتتتتام .(136)موهتتتتا شتتتتةاؤذا أيف
__________ 

  .13 الفعةة، نفست املةجع (130)
  .17 الفعةة، نفست جعاملة  (131)
  .19 الفعةة، نفست املةجع (132)
  .30 يف 29 الفعةاتل، نفست املةجع (133)
  .7 يف 4 الفعةاتل، (2016) 2321 العةار (134)
  .7 يف 5 الفعةاتل، نفست املةجع (135)
  .28 يف 26 ةاتلالفع، نفست املةجع (136)

 الرتتتتتت  ية كتتتتتتوراي جلمهوريتتتتتتة اخلتتتتتتارجي يفالتمثيتتتتتتل الد دوماستتتتتتي التمثيتتتتتل
 متتتتدا  عدتتتتي   يوهتتتتا متتتت  امتتتتور األمعتتتتاء التتتتديفل مب ال تتتتة ةاقيتتتتةالدميع

 يف عييتد، لد دتد التا  ة العوصدية يفاملكا ب الد دوماسية ال  ثات موظفي
 املصتتتتتتةفية احلستتتتتتاابت متتتتتتدا يف عدتتتتتتي ، أراضتتتتتتيها م تتتتتتورذم أيف اختتتتتوهلم
 لكتتتل يفاحتتتد حستتتاب مىل أراضتتتيها يف املوجتتتواة املصتتتارف يف املفتوحتتتة

 الرتتتتتت  ية كتتتتتوراي جلمهوريتتتتتتة ات تتتتتع دينوصتتتتتت يفمكتتتتتتب ا دوماستتتتتتية   ثتتتتتة
 نوصتتتتتتدي يفموظتتتتتتف ا دوماستتتتتتي لكتتتتتتل يفاحتتتتتتد يفحستتتتتتاب، الدميعةاقيتتتتتتة

 مجهوريتتتة مدتتتى األمعتتتاء التتتديفل حتظتتتة أل اجملدتتتس يفنتتتةر .(137)م تمتتتد
 ادكهتتا التتيت ال عاريتتة املمتدكتتات استتتددام الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي

 األنرتتتتتتتتت ة غتتتتتتتتت  آختتتتتتتتتة غتتتتتتتتتةت ألي أراضتتتتتتتتتيها مدتتتتتتتتتى  ستتتتتتتتتتاجةذا أيف
 موتد ث تت مذا أنتت كت لك اجملدتس يفنةر .(138)العوصدية أيف وماسيةالد د
 ات  تني ماليتة مؤسستة أيف مصتةف ابستم ي متل فتةاا أل معتو ايفلة أي

 مدتتتى يت تتتني، موهمتتتا  توجيتتتت أيف الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي جلمهوريتتتة
  .(139)أراضيها م  الفةا ذلك   ةا أل ال عو الديفلة

 أل أيعتتتتتا اجملدتتتتتس نتتتتتةر، (2016) 2321 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
  ي هتتا أيف التماثيتتل  وريتتد متت  الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة اتوتتع
 م  املعتويات ذ ي شةاء الديفل مجيع حتظة يفأل، أراضيها م  نعدها أيف

 األمعتتتاء التتديفل مجيتتع  عتتوم أل أيعتتتا اجملدتتس يفنتتةر .(140)ال دتتد ذلتتك
 مىل نعدهتتا أيف  ي هتا أيف اجلديتتدة يفالستف  اهلديكتتو رت قتائةات  وريتتد مبوتع

  .(141)م اشة غ  أيف م اشة  ركل الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية
 2356 العتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتب، 2017 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 2 يفيف 

 م ظمهتتتا  كيتتتد يفأمتتتاا العائمتتتة التتتتدا   مىل جملدتتتسا أشتتتار، (2017)
 اخلاضتتتت ة اجلهتتتتات نائمتتتتة مىل جديتتتتدة يفكيتتتتا ت أفتتتتةاا أمستتتتاء يفأضتتتتاف
 العتتتتتةار اختتتتتتاذ موتتتتت  املفةيفضتتتتتة الستتتتتفة يفحظتتتتتة األصتتتتتول عميتتتتتد لتتتتتتدا  
1718 (2006)(142). 

 2371 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، 2017 أغستتت س/آب 5 يفيف 
 مدتتتتى املفةيفضتتتتة اجلتتتتلاءات  تتتتدا    كيتتتتد فيتتتتت أمتتتتاا التتتت ي، (2017)

 حتدل يفكمتا جمتداا. ن انهتا يفيفسنتع الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية
 نتتتتتام، ا ستتتتتت ةات نيتتتتتد الفتتتتترتة ختتتتتالل املتَّدتتتتت ة الستتتتتا عة العتتتتتةارات يف

__________ 

  .16 يف 15 يف 14 الفعةات، نفست املةجع (137)
  .18 الفعةة، نفست املةجع (138)
  .33 الفعةة، نفست املةجع (139)
  .29 الفعةة، نفست املةجع (140)
  .30 الفعةة، نفست املةجع (141)
  .3 الفعةة، (2017) 2356 العةار (142)

https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
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  توستتتتيع، الستتتتارية التتتتتدا   م ظتتتتم  كيتتتتد ممتتتتااة جانتتتتب مىل، اجملدتتتتس
 يفستتتتتتتد ا يفم تتتتتتتدات يفمتتتتتتواا أصتتتتتتتوافاً  ليرتتتتتتتمل األستتتتتتدحة حظتتتتتتتة ن تتتتتتاق

 اجملدتس يفيفسنتع التعديديتة. ابألستدحة متصتدة حمتدناة مضافية يف كوولوجيا
 األفتتةاا متت  املليتتد ليرتتمل الستتفة يفحظتتة األصتتول ميتتدع ن تتاق أيعتتا

 اجملدتتتس أضتتتاف، نفستتتت العتتتةار يفيف .(143)أمستتتاؤذم احملتتتداة يفالكيتتتا ت
 اتوتتتع أل يفنتتتةر، ال  ي يتتتة املتتتوارا نائمتتتة مىل الةصتتتاص يفركتتتاز الةصتتتاص
  دتتتك نعتتتل أيف  يتتتع أيف  وريتتتد متتت  الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة

 يفحتتتدا ال دتتتد. ذلتتتك متتت  شتتتةاءذا يفلالتتتد مجيتتتع حتظتتتة يفأل، األصتتتواف
 يفاحلديتتتتد الفحتتتتم مدتتتتى املفتتتتةيفت احلظتتتتة لتوفيتتتت  موعحتتتتا مجتتتتةاءً  اجملدتتتتس
 .(144)(2016) 2270 العتتتتةار مبوجتتتتب أنرتتتت  التتتت ي احلديتتتتد يفركتتتتاز
 موتدما املفةيفضتة املاليتة العيتوا ن تاق اجملدتس يفسنتع، ذلتك مدى يفماليفة
 كيتتتتتا ت أيف جديتتتتتدة مرتتتتترتكة مرتتتتتاريع افتتتتتتتاح التتتتتديفل حتظتتتتتة أل نتتتتةر

 الرتت  ية كتتوراي جلمهوريتتة ات  تتني أفتتةاا أيف كيتتا ت متتع جديتتدة   ايفنيتتة
  كتتت  مل متتتا ابلف تتتل نائمتتتة مرتتترتكة مرتتتاريع يف التوستتتع أيف الدميعةاقيتتتة

 املاليتة العيتوا أل اجملدتس يفيفضنتح .(145)مست عا مديها يفافعت ند الدجوة
لتتتتة (2006) 1718 العتتتتةار يف راةالتتتتوا ، الالحعتتتتة العتتتتةارات يف يفامل دن
 األمتتوال ُمعاصتتة مدتتى أيعتا  و  تتق، (2013) 2094 العتتةار فيهتتا مبتا
  .(146)األمعاء الديفل مجيع أراضي مرب  تم اليت

 أمتتتتةب، (2017) 2371 العتتتتةار يف، ذلتتتتك مدتتتتى يفمتتتتاليفة 
 الدميعةاقيتتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة رمتتتتااي لكتتتول العدتتتق متتت  اجملدتتتس
 أل يفنتةر، أجو يتة صتاارات ميتةااات مارار  غية أخةى ايفل يف ي مدول

  صتدرذا التيت اجلديتدة ال متل  تةاخي  مت  األمعتاء لتديفلا مجيتع حتد
 ال متتل ذتت ا يكتت  مل متتا، العتتةار اختتتاذ اتريتتت متت  امت تتارا الةمتتااي أليفلئتتك
 يف  تتد، الوتتويفي الستتالح نتلع أيف اإلنستتانية املستتامدات إليصتتال ضتةيفراي
 مىل يفمضتتتافة .(147)حتتتدة مدتتتى حالتتتة كتتتل أستتتاس مدتتتى الدجوتتتة موافعتتتة
، ال حةيتتتة األغ يتتتة نعتتل أيف  يتتتع أيف  وريتتتد جظتتة أل اجملدتتتس نتتتةر، ذلتتك
 الالفعتتارايت متت  يفغ ذتتا، يفالةختتوايت، يفالعرتتةايت، األمستتاك فيهتتا مبتتا

  .(148)أنوامها جبميع املائية
 الوويفيتتتتتتتتة التجة تتتتتتتتة   تتتتتتتتد، 2017 ستتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتول 11 يفيف 
 اجملدتس اختت ، الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهورية أجةهتا اليت السااسة

__________ 

  .5 يف 3 الفعةاتل، (2017) 2371 العةار (143)
  .10 يف 8 الفعةاتل، نفست املةجع (144)
  .12 الفعةة، نفست املةجع (145)
  .13 الفعةة، نفست املةجع (146)
  .11 ةالفعة ، نفست املةجع (147)
  .9 الفعةة، نفست املةجع (148)

  تتتتتتدا     تتتتتتض  كيتتتتتتد فيتتتتتتت أمتتتتتتاا التتتتتت ي، (2017) 2375 العتتتتتتةار
 يفكت لك، األستدحة حظتة ن تاق ذلتك يف مبتا، ن انهتا يفيفسنتع اجللاءات
  .(149)السفة يفحظة األصول لتجميد اخلاض ني يفالكيا ت األفةاا

يتتدة متصتتدة يفيف العتتةار نفستتت، متتةت اجملدتتس ثالثتتة  تتدا   جد 
 ع تتاع ال انتتة، حتظتتة  وريتتد مجيتتع املتتواا املكثفتتة يفستتوائل الغتتاز ال  ي تتي 

 ي هتتتا أيف نعدهتتتا مىل مجهوريتتتة كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة  يفحتتتتد كميتتتة  أيف
مجيتتع املوتجتتات الوف يتتة املكتتةرة التتيت يتتتم  وريتتدذا أيف  ي هتتا أيف نعدهتتا مىل 

دذا أيف  ي ها أيف نعدها ستوواي  ال دد  يف عيند كمية الوفط اخلام اليت يتم  وري
. يفمضتتتتافة مىل ذلتتتتك، يفسنتتتتع اجملدتتتتس ن تتتتاق   تتتتض  تتتتدا   (150)مىل ال دتتتتد

اجللاءات م  خالل: )أ( حظة  يع املوسوجات، كما ي ةنفهتا العتةار، مىل 
يف رتتديد العيتتوا  مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة يفشتتةائها موهتتا، )ب(

ةاخي  ممتتل لةمتتااي مجهوريتتة  التتيت  فةضتتها التتديفل األمعتتاء مدتتى متتوح  تت
كتتتوراي الرتتت  ية الدميعةاقيتتتة، )ل( يفحظتتتة افتتتتتاح يف  هتتتد يف رتتتغيل مجيتتتع 
املرتتتاريع املرتتترتكة أيف الكيتتتا ت الت ايفنيتتتة، اجلديتتتدة موهتتتا يفالعائمتتتة، متتتع  

 . (151)أفةاا ات  ني جلمهورية كوراي الر  ية الدميعةاقية كيا ت أيف
 العتتةار اجملدتس اختتت ، 2017 ايستمرب/األيفل كتانول 22 يفيف 
 ن تتتتاع  ستتتتتهدف التتتتيت التتتتتدا   فيتتتتت شتتتتدا التتتت ي، (2017) 2397
 املفةيفضتتة يفالعيتتوا، (152)الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة يف ال انتتة
 يفحظتة األصتول يفعميتد، (153)لةماايذتا املمووحتة ال مل  ةاخي  مدى

 املتتتتوارا مدتتتتى املفتتتتةيفت ابحلظتتتتة املت دعتتتتة التتتتتدا   يف وفيتتتت ، (154)الستتتتفة
 يفسنتتع، العتتةار نفتتس يفيف .(155)احملظتتورة األصتتواف متت  يفغ ذتتا ال  ي يتتة
 الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية انتصاا ن امات مدا أكثة اجملدس

، يفاآل ت، يفاللراميتتتتتة الغ ائيتتتتتة املوتجتتتتات يفذتتتتتي، لدجتتتتتلاءات اخلاضتتتت ة
 ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، يفاحلجةيتتتتتة األرضتتتتتية يفاملوتجتتتتتات، لكهةابئيتتتتتةا يفامل تتتتتدات

 اآل ت يفكتتتتتتتتتتتت لك، يفالستتتتتتتتتتتتف ، يفاخلرتتتتتتتتتتتتب، يفاملغويستتتتتتتتتتتتيا املغوستتتتتتتتتتتتيت
 يفالصتتتتتتدب يفاحلديتتتتتتد، الوعتتتتتتل يفمةك تتتتتتات، الصتتتتتتوامي ا ستتتتتتتددام ذات
  .(156)امل اال م  ذلك يفغ 

__________ 

  .5 يف 4 يف 3 الفعةات، (2017) 2375 العةار (149)
  .15 يف 14 يف 13 الفعةات، نفست املةجع (150)
  .18 يف 17 يف 16 الفعةات، نفست املةجع (151)
  .5 يف 4 الفعةاتل، (2017) 2397 العةار (152)
  .8 الفعةة، نفست املةجع (153)
  .3 الفعةة، نفست املةجع (154)
  .9 الفعةة، نفست املةجع (155)
  .7 يف 6 الفعةاتل، نفست املةجع (156)
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 كتتتتوراي مجهوريتتتتة  صتتتتةفات ستتتتُي عي أنتتتتت أيعتتتتا اجملدتتتتس يفأكتتتتد 
 امتلامتتتتت متتتت  يفأمتتتتةب، املستتتتتمة ا ستتتتت ةات نيتتتتد الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية
 ممديتتتتة أيف نويفيتتتتة  تجة تتتتة لعيتتتتاما حتتتتال يف أختتتتةى مهمتتتتة  تتتتدا   اختتتتتاذ

 أختتةى نويفيتتة  تجة تتة ال دتتد ذتت ا نتتام حتتال يف أنتتت يفنتتةر، أختتةى مقتتالق
  دوغ مدى ناارة لدعارات ما ةة التسيارية لدع ائف موظومة  قالق أيف

 التستيارية لدعت ائف موظومتة   وية يف اإلسهام أيف لدعارات ما ة مدى

 العيتتوا لتتلاياة ءاتمجتتةا ستتيتد  موتتدذا، املتتدى ذتت ا  دتتوغ مدتتى نتتاارة
 الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة مىل الوف يتتتتتتتة الصتتتتتتتاارات مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة
 .(157)الدميعةاقية

__________ 

  .28 الفعةة، نفست املةجع (157)

 
 12 اجلديفل

 2017-2016فيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، للفرتة  41التغيريات املدخلة على التدابري املفروضة عمالً ابملادة 

  تتتتتتتدا   املتصتتتتتتدة األحكتتتتتتام
 اجللاءات

 املورتتتتتتتتتتتتتتئة العتتتتتتتتتتتتتةارات
 لدتدا  

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2270 (2016) 2321 (2016) 
2356 

(2017) 
2371 

(2017) 
2375 

(2017) 
2397 

(2017) 
، (2006) 1718 األسدحة حظة        

 8 يف )أ( 8 الفعتتتتتةات
 )ل( يف ‘1’ )أ(

 6)   تتتتتتتتتتتتديل (5) اديتتتتتتتتتتتتد
 (27 يف 25 يف 8 يف 7 يف

 )أ( 8 يف 8) ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 )ب(( يف

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل (5)   ديل (3) اديد (7 يف 4)   ديل
 (5 يف 4)

 

، (2006) 1718 األصول عميد
 )ا( 8 الفعةة

 23 يف 12 يف 10)   ديل
يف  37 يف 32 يف 25 يف

 (32( ممفاء )47

   تتتتتتتتديل (41) اديتتتتتتتتد
(3) 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل  (3)   ديل
( 4 يف 3)

 (26ممفاء )

 (3)   ديل (3)   ديل

 مدتتتتتتتتتتتتى املفتتتتتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتتتتتة
 متتتتتتتت  األستتتتتتتتدحة صتتتتتتتتاارات

 ابجللاءات املستهدفة الديفلة

1718 (2006) ،
 )ب( 8 عةةالف

 7)   تتتتتتتتتتتتديل (9) اديتتتتتتتتتتتتد
 ممفاء (27 يف 25 يف 8 يف
 )ب(( يف )أ( 8 يف 8)

    تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل (5)   ديل (3) اديد (7 يف 4)   ديل
 (5 يف 4)

 

 ال تامدني مدى العيوا/احلظة
 اخلارل يف

2371 (2017) ،
  11 الفعةة

 (17)   ديل منراء   
 (17) ممفاء

 (8)   تتتتتتتتتتتتتتتتتديل
 (8) ممفاء

العيتتتتتتتتتتتتوا املفةيفضتتتتتتتتتتتتة مدتتتتتتتتتتتتتى 
 التمثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتل الد دوماستتتتتتتتتتتتتتتتتتي/

 اخلارجي

2094 (2013) ،
  24 الفعةة

 ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتاء (13)   تتتتتتتتتتتتتتتتتديل
(13) 

 15 يف 14)   تتتتتتتتتتتتتتتتديل
 (18 يف 16 يف

    

 املتوارا مدى املفةيفت احلظة
 ال  ي ية

2270 (2016) ،
 30 يف 29 الفعةاتل

 ممفاء (30 يف 29) منراء
 )ب(( يف )أ( 29)

 (28 يف 26)   تتتتتتتتتتديل
 )أ( 26) ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 )ب(( يف

 8  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل ) 
( ممفتتتتتتتتتتتتاء 10 يف
 (10يف  8)

( 7 يف 6  ديل ) 
 7يف  6ممفتتتتتتتتتاء )

 (16يف 
، (2006) 1695 املالية العيوا

 4 الفعةة
 15)   تتتديل (33) اديتتتد

 (37 يف 35 يف 34 يف
 (35 يف 33) ممفاء

 18 يف 16)   تتتتتتتتتتتتتتتتديل
 ممفتتتتتتتاء (35 يف 31 يف
(31) 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل  
 13 يف 12)
( ممفتتتتاء 14يف 
(12) 

 (18)   ديل
 (18) ممفاء

 

 مدتتتتتتتتتتتتى املفتتتتتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتتتتتة
 الكمالية السدع

1718 (2006) ،
 8 يف )أ( 8 الفعتتتتتتةاتل

  ‘3’ )أ(

  (5)   ديل (5)   ديل (3) اديد (7 يف 5)   ديل (39 يف 25)   ديل

 الغتتتتتاز مدتتتتتى العيتتتتتوا/احلظتتتتتة
 ال  ي ي

2375 (2017) ،
  13 الفعةة

  منراء    

، (2006) 1718 ا نترار موع  دا  
 7 يف 6 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات

 8 يف )أ( 8 يف
  )ل( 8 يف ‘2’ )أ(

 (5 يف 4 يف 3 يف 2) اديد
 25 يف 17 يف 8)   تتتتتتتتتتديل

 )أ( 8) ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء (27 يف
 )ب(( 8 يف

    تتتتتتتتتتتتديل (2) اديتتتتتتتتتتتتد
 11يف  10يف  7يف  4)
 ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء (37 يف
 )ب(( يف )أ( 11)

 اديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 (3 يف 2)

 (2) اديتتتتتتتتتتتتتتد
 (5)   ديل

 (2) اديتتتتتتتتتتتتتتتد
   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل

 (5 يف 4)

 (2) اديد

https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2094%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1695%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
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  تتتتتتتدا   املتصتتتتتتدة األحكتتتتتتام
 اجللاءات

 املورتتتتتتتتتتتتتتئة العتتتتتتتتتتتتتةارات
 لدتدا  

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2270 (2016) 2321 (2016) 
2356 

(2017) 
2371 

(2017) 
2375 

(2017) 
2397 

(2017) 
 ال تتترتيفل مدتتى العيتتوا/احلظتتة        

 ال رتيفلية يفاملوتجات
2375 (2017) ،
  15 يف 14 الفعةاتل

 - منرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء    
 ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء

 (15 يف 14)

 4)  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل 
 ممفتتتتتتتتتتتتتتاء (5 يف
 (5 يف 4)

 اتتتتتتتتتتتوي  ختتتتتتتتتتتدمات حظتتتتتتتتتتتة
 ابلونوا السف 

1874 (2009) ،
  17 الفعةة

 ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتاء (31)   تتتتتتتتتتتتتتتتتديل
(31) 

     (20)   ديل

 مدتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتتة العيتتتتتتتتتتتوا
 املتتتتتتتتتتتتتتتتايل التتتتتتتتتتتتتتتتدمم  عتتتتتتتتتتتتتتتتدمي
 التجاري لدت اال احلكومي

1874 (2009) ،
 20 الفعةة

 (32 يف 22)   تتتتتتتتتتديل (36) اديد
 (32) ممفاء

 (11) اديتتتتتتتتتتتتد   
 (11) ممفاء

 مدتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتتة العيتتتتتتتتتتتوا
 التسيارية الع ائف

1695 (2006) ،
 4 يف 3يف  2الفعةات 

( 5 يف 4 يف 2) اديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 (27 يف 25 يف 8)   تتتتديل

 )أ( 8 يف 8) ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء
 )ب(( يف

   تتتتتتتتتتتتديل (2) اديتتتتتتتتتتتتد
 (37 يف 7 يف 4)

 اديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 (3 يف 2)

 (2) اديتتتتتتتتتتتتتتد
 (5)   ديل

 (2) اديتتتتتتتتتتتتتتتد
 (5)   ديل

 (2) اديد

، (2016) 2321 الع امي احلظة
 30 يف 29 الفعةاتل

 ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء - منرتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
 (30 يف 29)

 (9)   تتتتتتتتتتديل 
 (9) ممفاء

 (16)   ديل
 (16) ممفاء

 (14)   تتتتتتتتديل
 (14) ممفاء

 مدتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتتة العيتتتتتتتتتتتوا
 املتدصتتتتتتتتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتدريس

 التع  يفالت ايفل

2270 (2016) ،
  17 الفعةة

     (11 يف 10)   ديل منراء

 مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة جلتتتتتتلاءاتا
 يفال  ال الوعل

2270 (2016) ،
  20 يف 19 الفعةاتل

ممفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  -منرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
 (20 يف 19)

 (9 يف 8)   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل
 (9 يف 8) ممفاء

 (7)   تتتتتتتتتتديل 
 (7) ممفاء

  

 نيتوا فتةت أيف الستفة حظة
 مديت

1718 (2006) ،
  )ه( 8 الفعةة

-13 يف 11 يف 7)   ديل
 (14 يف 13) ممفاء (15

 (33 يف 3)   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل
 (33) ممفاء

 (3)   ديل (3)   ديل (3)   ديل (3)   ديل

  
 ليبيا 
خالل الفرتة نيد ا ست ةات، اخت  جمدس األمت  أر  تة نتةارات  

،  عتم  نتةارال موهتا   تتديال (158)ت دعتة  دي يتامتصتدة  تتدا   اجلتلاءات امل
حملتة مامتة مت  التغيت ات  13لتدا   اجلتلاءات العائمتة. يف تةا يف اجلتديفل 

 .(159)2017يف  2016اليت أُاخدت مدى التدا   يف مامي 
 2278 العتتتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتتتب، 2016 متتتتتتتتتتتتارس/آذار 31 يفيف 

 التتتتيت التتتتتدا   2017 يوليتتتتت/اتتتتوز 31 حتتتتم اجملدتتتتس متتتتدا، (2016)
 لدتوفط املرتةيفع غت  التصدية ملوع (2014) 2146 العةار استحدثها

 يفحظتة، املالية امل امالت مدى نيد فةت  عموت اليت، لي يا م  اماخل
__________ 

 (2017) 2357 يف (2016) 2292 يف (2016) 2278 العتتتتتتتةارات (158)
  .(2017) 2362 يف

، اجلتتتتتتديفل يف (2017) 2357 يف (2016) 2292 العتتتتتتةارال يُتتتتتتدرل مل (159)
   دي يا. دعةاملت  اجللاءات  دا   ي د ل أيف ميداال   ألهنما

 أيف احملتتتتداة الستتتف  متتتتن مدتتتى نعدتتتت أيف لي يتتتتا متتت  اخلتتتتام التتتوفط حتميتتتل
  .(160)السف  اوي  خدمات يفحظة، موها  فةيغت

 2362 العتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتب، 2017 يونيتتتتتتتتت/حليتتتتتتتةال 29 يفيف 
  رتتتتتةي  15 حتتتتتم أمتتتتتالي املتتتتت كورة التتتتتتدا   اجملدتتتتتس متتتتتدنا، (2017)

تتتتتل التتتتتيت الستتتتتف  لترتتتتتمل ن انهتتتتتا يفيفسنتتتتتع، 2018 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  حتمن
 الوف يتتة يفاملوتجتتات اخلتتام التتوفط ذلتتك يف مبتتا، التتوفط  فتتةنغ أيف  وعتتل أيف

 مت  مرتةيفمة غت   صتورة  صتديةي مىل ُيست ى أيف ُيصتدنر الت ي، املكةرة
 يفعميتتتتتد الستتتتتفة حظتتتتتة  تتتتتدا   أل  كيتتتتتد اجملدتتتتتس يفأمتتتتتاا .(161)لي يتتتتتا

 املورتتتاة الدجوتتتة  عتتتةر التتت ي  يفالكيتتتا ت األفتتتةاا مدتتتى  و  تتتق األصتتتول
 أممتتال يف يرتتاركول أهنتتم لي يتتا  رتتال (2011) 1970 ابلعتتةار ممتتال

   ةنتتتتتتتل أيف لي يتتتتتتتا يف األمتتتتتتت  أيف عةارا ستتتتتتتت أيف الستتتتتتتالم هتتتتتتتتدن ا أختتتتتتتةى
 لتدتتتتتك التتتتتدمم يعتتتتتدمول أيف السياستتتتي حتوهلتتتتتا ممديتتتتتة جنتتتتتاح  عتتتتونت أيف

__________ 

 2146 العتتتتتتتتتةار أيعتتتتتتتتتا يفانظتتتتتتتتتة .1 الفعتتتتتتتتتةة، (2016) 2278 العتتتتتتتتتةار (160)
  .10 يفالفعةة الدي اجة م  يفاخلامسة الةا  ة الفعة ني، (2014)

  .2 الفعةة، (2017) 2362 لعةارا (161)

https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1695%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
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 أيعا التدا   لكال خيعع أل اجملدس نةر، ذلك مىل يفمضافة األممال.
 مدتتتتتى هبجمتتتتتات لدعيتتتتتام التد تتتتتيط يف املرتتتتتاركول يفاألفتتتتتةاا الكيتتتتتا ت
 مم تتتتاء أيف، اخلتتتترباء فةيتتتتق أمعتتتتاء فتتتتيهم مبتتتت ، املتحتتتتدة األمتتتتم متتتتوظفي
  .(162)فيها املراركة أيف رمايتها أيف اهلجمات  تدك لدعيام األيفامة

__________ 

  .11 الفعةة، نفست املةجع (162)

، يوظتتتة أل استتتت دااي متتت  اجملدتتتس أمتتتةب، العتتتةاري  كتتتال يفيف 
 يفعميتتد األستتدحة حظتتة يف، التتوق  الوفتتاق حكومتتة قدتتب مدتتى  وتتاء

  .(163)ا نتعاء مود، األصول
__________ 

 2362 يفالعتتتتتتةار  16 يف 11 يف 7 الفعتتتتتتةات، (2016) 2278 العتتتتتتةار (163)
 ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف، أا ي 9 احلالتتتتتتة انظتتتتتتة .12 يف 7 الفعتتتتتتةاتل، (2017)

  .“لي يا يف احلالة” امل وول
 

 13 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، بليبيا يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  فروضةامل التدابري على املدخلة التغيريات

ئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2278 (2016) 2362 (2017) 
 (7) ممفاء (7) ممفاء  9 الفعةة، (2011) 1970 األسدحة حظة    

 (11) ممفاء (11)   ديل   17 الفعةة، (2011) 1970 األصول عميد
 صتتتتتتتتتتاارات مدتتتتتتتتتتى املفتتتتتتتتتتةيفت احلظتتتتتتتتتتة

 فةاملستتتتتتتتتتتهد الديفلتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  األستتتتتتتتتتدحة
 ابجللاءات

    10 الفعةة، (2011) 1970

 األنرتتتتتتتتتت ة مدتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتة العيتتتتتتتتتتوا
 التجارية

    21 الفعةة، (2011) 1973

 (2) حمديفاة لفرتة اديد (1) حمديفاة لفرتة اديد  )ا( 10 الفعةة، (2014) 2146 املالية العيوا
 (2)   ديل (2) حمديفاة لفرتة اديد (1) ديفاةحم لفرتة اديد )أ( يف )ل( يف )ا(  10، الفعةات (2014) 2146 ال رتيفل/الوفط مدى العيوا/احلظة
 (2)   ديل (2) حمديفاة لفرتة اديد (1) ممفاء (1) حمديفاة لفرتة اديد  )ل( 10 الفعةة، (2014) 2146 ابلونوا السف  اوي  خدمات حظة
 لوعتتلا مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلاءات  تتدا  

 يفال  ال
    18 يف 17 يف 6 الفعةات، (2011) 1973

 (11) ممفاء (11) اديد   15 الفعةة، (2011) 1970 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  

 ساوبي - غينيا 
 اجلتتتتتتتلاءات نظتتتتتتتام ظتتتتتتتل، 2017 يف 2016 متتتتتتتامي ختتتتتتتالل 
 املف تتول ستتاري، لدستتفة حظتتةا يرتتمل التت ي،  يستتايف -  غيويتتا املت دتتق
، (2016) 2267 العتتتةار يفيف .(164)  تتتديالت ألي خيعتتتع مل يفلكوتتتت
 اتريتت مت  أشتهة ست  ة  تد  اجلتلاءات  تدا   يستت ةت أل اجملدتس نتةر

 العتتتتتتتتةار يفيف .(165)2016 ستتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتول يف، العتتتتتتتتةار ذتتتتتتتت ا اختتتتتتتتتاذ
__________ 

 (2012) 2048 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد (164)
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء انظة،  يسايف - غيويا  رال

  .20 الفعةة، (2016) 2267 العةار (165)

 يف اجلتتتتتتلاءات  تتتتتتدا   يستتتتتتت ةت أل اجملدتتتتتتس نتتتتتتةر، (2017) 2343
  .(166)2017 س تمرب/أيدول

 
 الوسطى أفريقيا مجهورية 
 (2016) 2301يف  (2016) 2262اختتت  اجملدتتتس العتتتةارات  

املتصتتتدة  تتتتدا   اجلتتتلاءات املت دعتتتة جبمهوريتتتة أفةيعيتتتا  (2017) 2339يف 
__________ 

  .23 الفعةة، (2017) 2343 العةار (166)
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حملتتتتتة  14. يف تتتتةا يف اجلتتتتتديفل (167)2017يف  2016الوستتتت ى يف متتتتتامي 
 . (168)مامة م  التغي ات اليت أُاخدت مدى التدا   خالل  دك الفرتة

 2262، مبوجتتتتتب العتتتتتةار 2016كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   27 يفيف 
 تتتتتدا    2017كتتتتتانول الثام/يوتتتتتاية   31، متتتتتدا اجملدتتتتتس حتتتتتم (2016)

اجلتتتلاءات الثالثتتتة املت دعتتتة جبمهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى املورتتتاة يف العتتتةارات 
. يفنت ن (169)يفحظة السفة يفعميد األصتول السا عة، يفذي حظة األسدحة

، يفأكد، فيمتا (170)اجملدس أيعا مدى ممفاءات مضافية م  حظة األسدحة
__________ 

 (2013) 2127 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد (167)
  ابء. - رال مجهورية أفةيعيا الوس ى، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل 

 ي تتتتتتدل أيف ميتتتتتتدا مل ألنتتتتتتت اجلتتتتتتديفل يف (2016) 2301 العتتتتتتةار يُتتتتتتدرل مل (168)
  الوس ى. أفةيعيا جبمهورية املت دعة اجللاءات  دا  

  .8 يف 5 يف 1 الفعةات، (2016) 2262 العةار (169)
  (.)ل 1 يف )ب( 1 الفعةة، نفست املةجع (170)

يت دتتق ابحلظتتة املفتتةيفت مدتتى الستتفة، أل األشتتداص التت ي  يعومتتول متت  
مدتتتتم  تيستتتت  ستتتتفة شتتتتد  متتتتدرل يف العائمتتتتة يف انتهتتتتاك حلظتتتتة الستتتتفة 

 . (171) اإلارال يف العائمةاملفةيفت مديت ميك  امت ارذم مستوفني مل اي 
 2339 العتةار مبوجب، 2017 يواية/الثام كانول 27 يفيف 

 /الثام كانول 31 حم اجللاءات  دا   اديد اجملدس نةر، (2017)
 م تتتتتاي  ن تتتتتاق أيعتتتتتا اجملدتتتتتس يفسنتتتتتع، العتتتتتةار يفيف .(172)2018 يوتتتتتاية
 يفحظتتة األصتتول  تجميتتد املت دعتتة لدجتتلاءات اخلاضتت ة اجلهتتات حتديتتد
 ألممتتتتتال التد تتتتتيط يف العتتتتتال ة يفالكيتتتتتا ت األفتتتتتةاا لترتتتتتمل الستتتتتفة
 األممتتتال  دتتتك  وجيتتتت يف أيف يفاجلوستتتام اجلوستتتي ال وتتتف مدتتتى  و تتتوي

 .(173)الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ار كاهبا أيف
__________ 

  .7 الفعةة، نفست املةجع (171)
  .12 يف 5 يف 1 الفعةات، (2017) 2339 العةار (172)
 )ل(. 17 الفعةة، نفست املةجع (173)

 
 14 اجلديفل

 2017-2016فيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى، للفرتة  41ري املفروضة عمالً ابملادة التغيريات املدخلة على التداب

ئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2262 (2016) 2339 (2017) 
  (1) حمديفاة لفرتة اديد  54 الفعةة، (2013) 2127 األسدحة حظة    

 )ح(( - )أ( 1) ممفاء
  (1) حمديفاة لفرتة اديد
 )ح(( - )أ( 1) ممفاء

  ممفاء (8) حمديفاة لفرتة اديد  34 يف 32 الفعةاتل، (2014) 2134 األصول عميد
 (11 يف 10 يف )ل( - )أ( 9 يف 9)

 13) ممفتاء (12) حمديفاة لفرتة اديد
 (15 يف 14 يف )ل( - )أ( 13 يف

  ممفاء (5) حمديفاة لفرتة دادي 30 الفعةة، (2014) 2134 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
 )ل(( - )أ( 6 يف 6 يف 5)

  ممفتتتتتتاءات (5) حمتتتتتتديفاة لفتتتتتترتة اديتتتتتتد
 )ل(( - )أ( 10 يف 5)

  
 اليمن 
 نتتتتةاري  األمتتتت  جمدتتتتس اختتتتت ، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 

 اجلتديفل يف يف تةا .(174)ابلتيم  املت دعتة اجلتلاءات  تتدا   متصدني اثوني
 الفتترتة ختتالل التتتدا   مدتتى أُاخدتتت يتالتت التغيتت ات متت  مامتتة حملتتة 15
  ا ست ةات. نيد

، (2017) 2342 يف (2016) 2266 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 
، الستتتفة يفحظتتتة األصتتتول يفعميتتتد ستتتدحةاأل حظتتتة  تتتدا   اجملدتتتس متتتدنا

 فربايتتتة/شتتت اط 26 لغايتتتة، التتتتدا    تدتتتك املتصتتتدة اإلمفتتتاءات يفكتتت لك
__________ 

 رتتال  (2014) 2140ملليتتد متت  امل دومتتات متت  الدجوتتة املورتتاة ممتتال ابلعتتةار  (174)
 ابء.  -  دا   اجللاءات املفةيفضة مدى اليم ، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل

 اجملدس يفأكد .(175)التوايل مدى، 2018 فرباية/ش اط 26 يف 2017
 يف التتتتتواراة لدجتتتتتلاءات اخلاضتتتتت ة اجلهتتتتتات حتديتتتتتد م تتتتتاي  جديتتتتتد متتتتت 

 نيتتتتد لتتتتيم ا يف احلالتتتتة م عتتتتاء مدتتتتى ملمتتتتت يفكتتتت لك، الستتتتا عة العتتتتةارات
 التتتتتدا   مالءمتتتتة متتتتدى  ستتتتت ةات يفاستتتتت دااي املستتتتتمة ا ستتتتت ةات

 .(176)ال دد يف   ورات م  يعع ما ضوء يف العةار ذ ا يف الواراة
 
 

__________ 

 . 2، الفعةة (2017) 2342، يفالعةار 2، الفعةة (2016) 2266العةار  (175)
 2342 يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  12 يف 4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2266 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (176)

  .12 يف 4 الفعةاتل، (2017)
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 15 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، ابليمن يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

ئة العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   املور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2266 (2016) 2342 (2017) 
 (2) حمديفاة لفرتة اديد (2) حمديفاة لفرتة اديد  16 مىل 14 الفعةات، (2015) 2216 األسدحة حظة    

 (2) ممفاء (2) حمديفاة لفرتة اديد (2) ممفاء (2) حمديفاة لفرتة اديد 13 يف 11 الفعةاتل، (2014) 2140 األصول عميد
 (2) ممفاء (2) حمديفاة لفرتة اديد (2) ممفاء (2) حمديفاة لفرتة اديد  15 الفعةة، (2014) 2140 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  

 السودان جنوب 
 ستتتتتتة اجملدتتتتتس اختتتتتت ، اب ستتتتتت ةات املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 
  لفتتت التتيت، الستتواال جوتتوب مدتتى املفةيفضتتة اجلتتلءات  رتتال نتتةارات

 حملتتتة 16 اجلتتتديفل يف يف تتتةا .(177)لدستتتفة يفحظتتتة لاصتتتول عميتتتد متتت 
 نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل التتتتتدا   مدتتتتى أُاخدتتتتت التتتتيت التغيتتتت ات متتتت  مامتتتتة

  .(178)ا ست ةات
، (2016) 2280 يف (2016) 2271 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 

 املتصتدة يفاإلمفتاءات الستفة يفحظتة األصتول عميتد  تدا   دساجمل مدنا
 مدى، 2016 يونيت/حليةال 1 يف 2016 أ ةيل/نيسال 15 لغاية، هبا

  التوايل.
 الوتلاع حبتل املت دتق ا  فتاق  وفيت   رتال الرتواغل خعم يفيف 

 اجملدتس اختت ، 2016 متايو/أاير 31 يف، السواال جووب مجهورية يف
 اجلتلاءات  تدا   أختةى متةة فيت جدا ال ي، (2016) 2290 العةار
، العتةار يفيف .(179)2017 متايو/أاير 31 حتم املتةة ذت ي يفيف، العائمة
 لدجتتتلاءات اخلاضتتت ة اجلهتتتات حتديتتتد م تتتاي  جديتتتد متتت  اجملدتتتس أكتتتد

 امتلامتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتت  يفأمتتتتتتتتتتةب، (180)(2015) 2206 العتتتتتتتتتتةار يف امل يوتتتتتتتتتتة
، العتتةار اختتتاذ اتريتتت متت   تتدءا يومتتا 90 فتترتات مدتتى الوضتتع استتت ةات

__________ 

 (2016) 2290 يف (2016) 2280 يف (2016) 2271 العتتتتتتتةارات (177)
 ملليتتتتتتتتتد .(2017) 2353 يف (2016) 2327 يف (2016) 2304 يف
  رال (2015) 2206 ابلعةار ممال املوراة الدجوة م  امل دومات م 

  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء انظة، السواال جووب
 اجلتتتتتتتتديفل يف (2016) 2327 يف (2016) 2304 العتتتتتتتتةارال يُتتتتتتتتدرل مل (178)

  اجللاءات.  دا     دل أيف ادا أحكاما يتعموال   ألهنما
 متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد .7 يف 6 الفعتتتتةاتل، (2016) 2290 العتتتتةار (179)

  عتتتتارية”، 11 العستتتتم، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، الستتتتواال جوتتتتوب يف احلالتتتتة
  “.السواال يفجووب السواال م  ال ام األمني

  .10 يف 9 يف 8 الفعةات، (2016) 2290 العةار (180)

 مدتتى احملتتةز التعتتدم ضتتوء يف التتتدا   لتكييتتف استتت داا مدتتى أنتتت يفأكتتد
 ا  فتتتاق  وفيتتت  ضتتتوء يفيف يفاملصتتتاحلة يفاملستتتاءلة الستتتالم ممديتتتة صتتت يد

  .(181)األقةاف لاماتيفالت
 يف، (2016) 2304 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب،  حتتتتتتق يفنتتتتتتت يفيف 

 نتةر، (182)الستواال جوتوب يف املتحتدة األمتم   ثتة يف يتة عديد سياق
 أي يف ال تتام األمتتني أ دتت  مذا املواستت ة التتتدا   فتتةت يف الوظتتة اجملدتتس

 احلمايتة نتوة  ف يتل   رتت  رغيدية أيف سياسية موائق م  تعاريةال م 
 التتدا   يف تةا .(183) و يتها ال  ثة اض الع   وق مةانيل أيف اإلنديمية

 املةفتتتتق العتتتتةار مرتتتتةيفع يف لاستتتتدحة حظتتتتةا  ورتتتت  أل شتتتتاهنا متتتت  التتتيت
 .(2016) 2304 ابلعةار

 الوظتتتتة امتلامتتتتت اجملدتتتتس أكتتتتد، (2016) 2327 العتتتتةار يفيف 
 جوتتتتتتوب يف  ت تتتتتتور التتتتتتيت احلالتتتتتتة مل اجلتتتتتتة، املواستتتتتت ة التتتتتتتدا   اختتتتتتتاذ يف

 2304 العتتتتتتتتةار مةفتتتتتتتتق يف امل يوتتتتتتتتة التتتتتتتتتدا   ذلتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتا، الستتتتتتتتواال
 التتتتدا   مجيتتتع يف الوظتتتة امتلامتتتت متتت  اجملدتتتس يفأمتتتةب .(184)(2016)

 جوتوب ستالم  عتونت اممتال يعومتول الت ي  األشداص ضد املواس ة
  .(185)يفأموت يفاستعةاري السواال
  تتتتتتدا   اجملدتتتتتتس متتتتتتدا، (2017) 2353 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب 

 متتتايو/أاير 31 حتتتم أختتتةى ستتتوة ملتتتدة الستتتفة يفحظتتتة األصتتتول عميتتتد
 .(186)أخةى  دا   أي مىل اإلشارة ايفل، 2018

__________ 

  .16 يف 15 يف 6 الفعةات، نفست املةجع (181)
، الستتواال جوتتوب يف تحتتدةامل األمتتم   ثتتة يف يتتة متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (182)

  األيفل. العسم، ال اشة اجللء انظة
  .17 يف 16 الفعةاتل، (2016) 2304 العةار (183)
  .10 الفعةة، (2016) 2327 العةار (184)
  .3 الفعةة، نفست املةجع (185)
  .1 الفعةة، (2017) 2353 العةار (186)

https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
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 16 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، سودانال جبنوب يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري على املدخلة التغيريات

  تدا   املتصدة األحكام
 اجللاءات

تتتتتتتتتتتتئال العتتتتتتتتتتتةارال  املور 
   لدتدا

 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات
2271 (2016) 2280 (2016) 2290 (2016) 2353 (2017) 

، (2015) 2206 األصول عميد      
 14 يف 12 الفعةاتل

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتد
 (1) ممفاء

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتتد
 (1) ممفاء

 (7) حمتتتتتديفاة رتةلفتتتتت اديتتتتتد
 (7) ممفاء

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتتد
 (1) ممفاء

 نيوا فةت أيف السفة حظة
 مديت

2206 (2015) ،
  9 الفعةة

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتد
 (1) ممفاء

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتتد
 (1) ممفاء

 (7) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتتد
 (7) ممفاء

 (1) حمتتتتتديفاة لفتتتتترتة اديتتتتتد
 (1) ممفاء

 
 مايل 
  تتتتتتدا   اجملدتتتتتتس فتتتتتتةت، ا ستتتتتتت ةات يتتتتتتد ق الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 ابحلالتتة يت دتتق فيمتتا لدستتفة يفحظتتةا لاصتتول يفعميتتدا جديتتدة جتتلاءات

  .(187)(17 اجلديفل )انظة مايل يف
 متتتتتت  متتتتتتةارا اجملدتتتتتتس أمتتتتتتةب، 2017 يف 2016 متتتتتتامي يفيف 
 التتتتت ي  مدتتتتتى األذتتتتتداف حمتتتتتداة جتتتتتلاءات فتتتتتةت يف لدوظتتتتتة استتتتتت دااي
 ا فتتتتاق  وفيتتت    ةندتتتة التهديتتتد أيف مةندتتتة مىل  ةمتتتي مجتتتةاءات يتدتتت يفل
 ال دائيتتة األممتتال يستتتانفول التت ي  يفمدتتى، متتايل يف يفاملصتتاحلة الستتالم

 مجتةاءات يتدت يفل أيف يهتامجول يفالت ي ، الوار مقالق فيفن يفيوتهكول
 لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة لتهديتتتتتتد

، األختتتتتتةى الديفليتتتتتتة لدكيتتتتتتا ت امليتتتتتتدام يفالوجتتتتتتوا متتتتتتايل يف ا ستتتتتتتعةار
  .(188)يفاإلجةاءات اهلجمات هل ي الدمم يعدمول ال ي  مدى يفك لك

 2374 العتةار يف اجملدس رنة ، 2017 س تمرب/أيدول 5 يفيف 
 عميتتد فتتةت، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب متصتتةفا، (2017)

  صتتتتتفتهم احملتتتتتداي  يفالكيتتتتتا ت األفتتتتتةاا ضتتتتتد ستتتتتفة يفحظتتتتتة لاصتتتتتول
 األمتت  أيف الستتالم هتتتدا التتيت السياستتات أيف اإلجتتةاءات متت  مستتؤيفلني

  صتتتورة ستتتواء فيهتتتا مرتتتاركني أيف متتتتواقئني أيف، متتتايل يف ستتتتعةارا  أيف
 يفأنرتتتا .(189)يفاحتتتدة ستتتوة متتتدهتا أيفليتتتة لفتتترتة، م اشتتتةة غتتت  أيف م اشتتتةة

__________ 

 “.متايل يف احلالتة”، 15 العستم، األيفل اجللء انظة، امل دومات م  ملليد (187)
 (2017) 2374 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  امل دومتات مت  ملليد
  ابء. - األيفل العسم، التاسع اجللء انظة، خربائها يففةيق مايل  رال

 الفعتتتتتتتتتةة، S/PRST/2016/16 يف  4 الفعتتتتتتتتتةة، (2016) 2295 العتتتتتتتتتةار (188)
  .4 الفعةة، (2017) 2364 يفالعةار الثانية 

  .8 يف 4 يف 1 الفعةات، (2017) 2374 العةار (189)

 متتدنهتا أيفليتتة لفتترتة، أنرتتا كمتتا،  التتتدا    وفيتت  لةصتتد جلوتتةً  أيعتتا اجملدتس
  .(190)الدجوة ممل  دمم مكدَّف خرباء فةيقَ ، شهةا 13

اجملدتس  صتورة أكثتة  فصتيال اإلجتةاءات  يفيف ذلك العةار، حدا 
أيف السياستتتات التتتيت هتتتتدا الستتتالم أيف األمتتت  أيف ا ستتتتعةار يف متتتايل، يفالتتتيت 
 رتتتتتتمل العتتتتتتدوع يف أممتتتتتتال مدائيتتتتتتة يف انتهتتتتتتاك لال فتتتتتتاق  يفالعتتتتتتدوع يف 
ذجمتتات ضتتد نتتوات التتدفاع يفاألمتت  املاليتتة يفحفظتتة الستتالم التتتا  ني ل  ثتتة 

األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف متتتتتايل  األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة
يفموظفي األمم املتحدة أيف الوجوا األم  الديفيل مبدتدف أشكالت  يفمةندتة 

 . (191)ميصال املسامدات اإلنسانية  يفاستددام األقفال يفعويدذم
 م  اإلمفاءات م  التفاصيل م  مليدا أيعا اجملدس يفمةت 
 اجملدتتتس نتتتةر، املثتتتال ستتت يل مدتتتى، الستتتفة حبظتتتة يت دتتتق يففيمتتتا التتتتدا  .

 التتتتديفل أراضتتتتي مىل املتتتتةيفر أيف التتتتدخول مدتتتتى الستتتتفة حظتتتتة يستتتتةي أ ن 
 ألستت اب يتتربري متتا الستتفة هلتت ا كتتال )أ( مذا موهتتا م تتورذم أيف األمعتتاء
 يكتتتول موتتتدما أيف )ب(، الديويتتتة املواستتتك أااء ذلتتتك يف مبتتتا، منستتتانية
 أل الدجوتتتتة  عتتتتةر موتتتتدما أيف )ل(، نعتتتتائية مجتتتتةاءات لتوفيتتتت  ضتتتتةيفراي
 يفا ستتعةار متايل يف الوقويتة يفاملصتاحلة الستالم أذتداف سي لز اإلمفاء

  ستةي أ  اجملدس نةر، األصول  تجميد يت دق يففيما .(192)املو عة يف
  تتتةى التتتيت ا نتصتتتااية املتتتوارا أيف األمتتتوال مدتتتى األصتتتول عميتتتد  تتتدا  
 ا ستتثوائية أيف األساستية الوفعتات لتغ يتة ضةيفرية أهنا األمعاء الديفل
 نتتد نعتتائي حكتتم أيف لتتةذ  خاضتت ة  كتتول يفالتتيت الدجوتتة  موافعتتة   تتد
 مت  اإلمفتاء أل الدجوتة  تةى يفموتدما العتةار  ذت ا اختاذ اتريت ن ل يفنع

 متتتتايل يف الوقويتتتتة يفاملصتتتتاحلة الستتتتالم حتعيتتتتق أذتتتتداف خيتتتتدم أل شتتتتانت
 .(193)املو عة يف ا ستعةار يف سط

__________ 

  .11 يف 9 الفعةاتل، نفست املةجع (190)
  .8 الفعةة، نفست املةجع (191)
  .2 الفعةة، نفست املةجع (192)
  .5 الفعةة، نفست املةجع (193)

https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
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 17 اجلديفل
 2017-2016 للفرتة، مبايل يتعلق فيما 41 ابملادة عمالً  املفروضة التدابري

ئةامل العةارات اجللاءات  تدا   املتصدة األحكام  لدتدا   ور 
 )الفعةة( الفرتة ذ ي خالل املتد ة العةارات

2374 (2017) 
 (7 يف 6 يف، )ا( - )أ( 5) ممفاء - منراء 4 الفعةة، (2017) 2374 األصول عميد   

 )ل(( - )أ( 2) ممفاء - منراء 1 الفعةة، (2017) 2374 مديت نيوا فةت أيف السفة حظة
  
 41املناقشات املتعلقة ابملادة  - ابء

 اجملدتتس يف اارت التتيت املوانرتتات الفةمتتي العستتم ذتت ا يغ تتي 
 متت  41 ابملتتااة ممتتال التتتدا   متت  يفغ ذتتا ءاتاجلتتلا استتتددام  رتتال
   دتدال املت دعتة يفاملستائل املواضتي ية املستائل  تا: موتوانني حتتت امليثاق
  م يوة. يفمواقق

 صتةاحة اإلشتارة عة مل أنت مع، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
 جدستتتتتتتات أثوتتتتتتتاء املواستتتتتتت ات متتتتتتت  نديتتتتتتتل متتتتتتتدا يف م  41 املتتتتتتتااة مىل

 اجملدتتس يف األمعتتاء يفغتت  األمعتتاء التتديفل  نرتتت فعتتد، (194)اجملدتتس
 ابل وتتوا املت دعتتة املتتدايف ت أثوتتاء مستتتفيض  رتتكل اجلتتلاءات استتتددام
 مقتتار يفيف .(195)ا  يوهتت موتتاقق أيف  دتتدا  ختتت  التتيت يفال وتتوا املواضتتي ية

 سياستتا ية كتتاااة اجلتتلاءات استتتددام اجملدتتس  نتتأ، املواضتتي ية ال وتتوا
 )انظتتتتتتة متتتتتتام  رتتتتتتكل التتتتتتديفليني يفاألمتتتتتت  الستتتتتتدم  صتتتتتتول يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا
 يفمكافحتتتتة ( 6 احلالتتتتة )انظتتتتة اجلوستتتتي ال وتتتتف يفمكافحتتتتة ( 5 احلالتتتتة

 يف الوتتتتتويفي ا نترتتتتتار يفمكافحتتتتتة ( 7 احلالتتتتتة )انظتتتتتة ابل رتتتتتة ا عتتتتتار
 يت دتتق فيمتتا أمتتا (.8 احلالتتة )انظتتة الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة
 اجملدتتتتتس  نتتتتتأ فعتتتتتد،   يوهتتتتتا موتتتتتاقق أيف  دتتتتتدا  ختتتتتت  التتتتتيت ابل وتتتتتوا

 مدتتتتتتى يف تتتتتدامياهتا لي يتتتتتتا يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق فيمتتتتتتا اجلتتتتتلاءات استتتتتتددام
 يفالت تتتورات ( 9 احلالتتتة )انظتتتة السياستتتية ال مديتتتة يفمدتتتى لي يتتتا حكومتتتة

  فتتااي هبتتدف، اجلديتتدة التتتدا   ف اليتتة اصتتةيفخب، الستتواال جوتتوب يف
__________ 

(194) S/PV.7620 اليتتاابل(   15)املمدكتتة املتحتتدة(  يفالصتتفحة  13، الصتتفحة(
 8، الصتتفحة S/PV.8053هوريتتة فوتتليفيال ال وليفاريتتة(  يف )مج 26يفالصتتفحة 

)املمدكتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتدة(   4، الصتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.8018)كازاخستتتتتتتتتتتتتتال(  يف 
 )مثيو يا(.  8، الصفحة S/PV.8151)مصة(. يف  21 يفالصفحة

، ابء - الثالتتتث الفةمتتتي العستتتم يف التتتواراة احلتتتا ت اراستتتات مىل مضتتتافة (195)
 متتتت كةة  وفيتتتت ) S/PV.8038 يف S/PV.7740، املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى، انظتتتتة

 يف )احلالتتتتتتتتتتة S/PV.7925 يف (( S/2010/507) األمتتتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس
 )صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول S/PV.8114 يف S/PV.7938 يف S/PV.7857يف الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومال( 
 S/PV.8040 يف S/PV.7917 يف التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديفليني(  يفاألمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم

  مايل(. يف )احلالة S/PV.8062 يف

 يف يفالوتتتتتتتلاع ( 10 احلالتتتتتتة )انظتتتتتتتة ال وتتتتتتف أممتتتتتتال متتتتتتت  املليتتتتتتد يفنتتتتتتوع
 الكيميائيتتتتة األستتتتدحة استتتتتددام مدتتتتى را ا الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة

 (.11 احلالة )انظة
 

  مواضيعية مبسائل املتعلقة املناقشات 
 5احلالة  
 مسائل عامة متصلة ابجلزاءات 
، 2016 فربايتتتة/شتتت اط 11 يف امل عتتتواة 7620 اجلدستتتة يف 

 اهليئتتتات ممتتتل أستتتاليب  رتتتال مفتوحتتتة موانرتتتة األمتتت  جمدتتتس أجتتتةى
 أل مدتتتى اليتتتاابل اثتتتل شتتتدا، اجلدستتتة يفختتتالل األمتتت . جملدتتتس الفةميتتتة

 يف مديهتتتتتتا املوصتتتتتتوص ال ستتتتتتكةية غتتتتتت  التتتتتتتدا  ”  وصتتتتتتفها اجلتتتتتتلاءات
 يفاحتتدة ذتتي  تتل، ذتتدفا أيف معتتااب  رتتكل  ، “امليثتتاق متت  41 املتتااة
 شتامل حتل مىل التوصتل أجتل مت  لدمجدتس املتاحتة األايفات أذتم مت 

 يرتتاقةيفل أهنتتم متكدمتتني متتدة يفأيفضتتح .(196)ال حتتث موضتتوع لدوتتلاع
 موتتتدما ف التتتة  كتتتول أل لدجتتتلاءات ميكتتت    أنتتتت مؤكتتتدي  التتتةأي ذتتت ا

 أل ميكت  اجلتلاءات أل املتكدمتني   تض يفأكتد .(197)مبفةاذتا ُ ستددم
 امل ويتتة األقتتةاف نتتدرة متت  احلتتد  يوهتتا متت  أمتتور لتحعيتتق يتتدةمف  كتتول
 آختتةيفل يفأشتار .(199)الولامتتات نرتوب يفموتع (198)ضتتةر محتدال مدتى
، متوومتتة أذتتداف حتعيتتق متت  اجلتتلاءات فتتةت فيهتتا اكنتت  حتتا ت مىل
 ميتتتتتتتةال مجهوريتتتتتتتة يف الوويفيتتتتتتتة األستتتتتتتدحة   تتتتتتتوية متتتتتتت  احلتتتتتتتد ستتتتتتتيما يف 

__________ 

(196) S/PV.7620 ،15 الصفحة.  
 )نيوزيدوتتتتتتتدا(  10 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتويد(  2 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (197)

  )مس انيا(. 17 يفالصفحة
  )نيوزيدودا(. 10 فحةالص، نفست املةجع (198)
 20 يفالصتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتة 13 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (199)

  املتحدة(. )الو ايت
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 يف ال وصتتتتةي الفصتتتتل نظتتتتام اءمهنتتتت مدتتتتى يفاملستتتتامدة، (200)اإلستتتتالمية
 متتت ” انتتتت اجلتتتلاءات نظتتتام مصتتتة اثتتتل يفيفصتتتف .(201)أفةيعيتتتا جوتتتوب

 األمم ميثاق يفم ااأل معاصد لتحعيق“ لدموظمة املتاحة األايفات أذم
 املمدكتتتتتتة اثتتتتتتل شتتتتتتدا، 41 املتتتتتتااة مىل اإلشتتتتتتارة يف  تتتتتتد .(202)املتحتتتتتتدة
 امتتم مواصتتدة أجتتل متت   ف اليتتة اجلتتلاءات  وفيتت  ضتتةيفرة مدتتى املتحتتدة
  .(203)الديفليني يفاألم  السالم صول

 ا متوتاع” لدمجدس يو غي أنت الصني اثل أكد، املعا ل يفيف 
 متت   تتد  ي تمتتد يفأل“ ابستتتددامها أيف جتتلاءات  فتتةت التهديتتد متت 

 يفال مديتتتات احلميتتتدة يفاملستتتامي الوستتتاقة ن يتتتل متتت   تتتدا   مدتتتى ذلتتتك
 يفأشتتتار .(204)متتتاتاألز  يفحتتتل يفاملوازمتتتات اخلالفتتتات لتستتتوية السياستتتية

 ميكتت  أنتتت مدتتى يتتو  امليثتتاق أل مىل ال وليفاريتتة فوتتليفيال مجهوريتتة اثتتل
  فتتتتااي أجتتتتل متتتت  مستتتتكةي ممتتتتل أي ن تتتتل اإلجتتتتةاءات   تتتتض اختتتتتاذ

 اجلتلاءات يت كة   يفلكوتت، الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار
 .(205)41 املتتتتتااة يف التتتتتواراة التتتتتتدا   متتتتت  جممومتتتتتة فعتتتتتط يتتتتت كة  تتتتتل
 يفنتتوع يف اجلتتلاءات  تستت ب أل ابحتمتتال املتكدمتتني متت  متتدا متترتفيفا

 املتوارا  رتمل التيت ابجلتلاءات يت دتق يففيمتا .(206)معصواة غ  موانب
 الوتتاس متت  الكثتت  أل متت  شتتيدي اثتتل حتت نر، ختتاص  رتتكل ال  ي يتتة
 آختتةيفل شتتدا حتتني يف، (207)احليتتاة نيتتد مدتتى لد عتتاء مديهتتا ي تمتتديفل

 .(208)التديفل لستيااة انتهاكتا يرتكل لاءاتاجل ذ ي استددام أل مدى
تتتتت فدتتتتم  جتتتع: اجملدتتتتس هنتتتج ال املتحتتتتدة املمدكتتتة اثتتتتل يفأفتتتاا  أي يوجن

__________ 

 )املمدكتتتتة 14-13 يفالصتتتتفحتال )فةنستتتتا(  7 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (200)
  املتحدة(. )الو ايت 20 يفالصفحة املتحدة( 

 يفالصتتفحة )فةنستتا(  7 يفالصتتفحة )الستتويد(  2 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (201)
  ال وليفارية(. فوليفيال )مجهورية 26 يفالصفحة املتحدة(  )الو ايت 20

  .25 الصفحة، نفست املةجع (202)
  .14 الصفحة، نفست املةجع (203)
  .6 الصفحة، نفست املةجع (204)
  .27 الصفحة، نفست املةجع (205)
)نيوزيدوتتتتتتتتتتدا(   10)شتتتتتتتتتتيدي(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  3املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتتفحة  (206)

)مستتتتتتتتتتتتتت انيا(   17)املمدكتتتتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتتتتدة(  يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة  13 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة
 26)متتتتتتاليلاي(  يفالصتتتتتتفحة  22)أيفريفغتتتتتتواي(  يفالصتتتتتتفحة  19 يفالصتتتتتتفحة

 )مجهورية ميةال اإلسالمية(.  30)مجهورية فوليفيال ال وليفارية(  يفالصفحة 
  .5 الصفحة، نفست املةجع (207)
 ال وليفاريتتتتتتتتتتتتة(  فوتتتتتتتتتتتتليفيال هوريتتتتتتتتتتتتة)مج 27 الصتتتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتتتع (208)

  )السواال(. 34 يفالصفحة

 املعصتواة غ  ابل وانب يت دق لدمسامدة قدً ا الديفل م  اثلث قةف
 .(209)2003 مام مو  لدجلاءات
 م تتتتتاي  وايفجتتتتت أ يتتتتتة مدتتتتتى املتكدمتتتتتني متتتتت  ال ديتتتتتد يفشتتتتتدنا 
 الظتتتتتتتةيفف حستتتتتتتب يفمهنائهتتتتتتتا يف  ديعهتتتتتتتا اجلتتتتتتتلاءات لت تتتتتتتديل يفاضتتتتتتتحة
 مدوًتتا املتعتتةرة التتديفل مخ تتار يت تتني أنتتت التت  ض يفأضتتاف، (210)املتغتت ة

 األختتتةى الرتتتةيفط يف عتتتموت .(211)اجلتتتلاءات رفتتتع يفم تتتاي   جتتتةاءات
 يفالتمييتتتتتل األذتتتتتداف حمتتتتتداة جتتتتتلاءات فتتتتتةت املتكدمتتتتتول ذكةذتتتتتا التتتتتيت

 .(212)املسدحة ماماتيفاجل الديفل  ني  وضوح
 محاقتتات اجلتتلاءات جلتتال  تتوظم أل مىل متكدمتتني متتدة يفامتتا 

، (213)الرتتتفافية متتت  مليتتتد إلضتتتفاء لدمجدتتتس ال دويتتتة اجلدستتتات أثوتتتاء
 التتوهج ذتت ا يتتؤاي أل يف شتتكت متت  الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل أمتتةب  يومتتا
 ضتتتتةيفرة مدتتتتى آختتتتةيفل يفشتتتتدا .(214)اجلتتتتلاءات جلتتتتال ف اليتتتتة   ليتتتتل مىل

 ال دتتدال يفمتتع اجلتتلاءات متت  املتعتتةرة األمعتتاء التتديفل متتع واراحلتت   ليتتل
 التتتيت يفالتتتلايرات  (215)اجملدتتتس اجتمامتتتات أثوتتتاء ذلتتتك يف مبتتتا، اجملتتتايفرة

__________ 

  .13 الصفحة، نفست املةجع (209)
 )شتتتتتيدي(  6-3 يفالصتتتتتفحات )الستتتتتويد(  2 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (210)

 يفالصتتتتتفحتال )أيفريفغتتتتواي(  19 يفالصتتتتتفحة )الستتتتوغال(  12 يفالصتتتتفحة
 ال وليفاريتتتتتتتة(  فوتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتة 26 يفالصتتتتتتتفحة )مصتتتتتتتة(  26 يف 25

  )مريرتاي(. 35 يفالصفحة اإلسالمية(  ميةال )مجهورية 30 يفالصفحة
 )مجهوريتتتتتة 26 يفالصتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتواي(  19 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (211)

  ال وليفارية(. فوليفيال
 )فةنستتتتتتتتتتا(  7 يفالصتتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتتويد(  2 الصتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتع (212)

 ملتحتتدة( ا )التتو ايت 20 يفالصتتفحة املتحتتدة(  )املمدكتتة 13 يفالصتتفحة
  )لي يا(. 31 يفالصفحة ال وليفارية(  فوليفيال )مجهورية 26 يفالصفحة

 )شتتتتتيدي(  6-3 يفالصتتتتتفحات )الستتتتتويد(  4 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (213)
 12 يفالصتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتدا(  10 يفالصتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتني(  6 يفالصتتتتتتتفحة
 )التو ايت 22-20 يفالصتفحات )مس انيا(  17 يفالصفحة )السوغال( 
 )أيفكةانيتتتتتتتتتتتا(  24 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )متتتتتتتتتتتاليلاي(  22 لصتتتتتتتتتتتفحةيفا املتحتتتتتتتتتتتدة( 
 )مصة(. 25 يفالصفحة

  .16 الصفحة، نفست املةجع (214)
 )شتتتتتتتتتتيدي(  4 يفالصتتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتتويد(  3 الصتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتع (215)

)أنغتتتتتتتو (   9)فةنستتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتفحة  7)الصتتتتتتتني(  يفالصتتتتتتتفحة  6 يفالصتتتتتتتفحة
 19فحة )مستتتتتتتتت انيا(  يفالصتتتتتتتتت 17)الستتتتتتتتتوغال(  يفالصتتتتتتتتتفحة  12يفالصتتتتتتتتتفحة 

)متتتاليلاي(   22)التتو ايت املتحتتتدة(  يفالصتتفحة  20)أيفريفغتتواي(  يفالصتتتفحة 
)مجهوريتتتة  26)مصتتة(  يفالصتتفحة  25)أيفكةانيتتا(  يفالصتتفحة  24يفالصتتفحة 

)الستتتتتتواال(   34)لي يتتتتتتا(  يفالصتتتتتتفحة  31فوتتتتتتليفيال ال وليفاريتتتتتتة(  يفالصتتتتتتفحة 
  )مجهورية أفةيعيا الوس ى(. 39)مريرتاي(  يفالصفحة  35يفالصفحة 
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 رؤستتتاء  تتتني الوثيتتتق يفالت تتتايفل  (216)املوتتتاقق مىل الدجتتتال رؤستتتاء  ةيهتتتا
 ا يتتتة يت دتتتق يففيمتتتا .(217)لدعتتتةارات األيفىل املستتتواة يفيفاضتتت ي الدجتتتال

  ييتتتدذم متتت  املتكدمتتتني   تتتض أمتتتةب، الواج تتتة العانونيتتتة اإلجتتتةاءات
 مجيتتتتتع لترتتتتتمل ن انهتتتتتا يف وستتتتتيع املظتتتتتامل أمتتتتتني مكتتتتتتب يف يتتتتتة لت ليتتتتتل

  رتتتتتتتفافية يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا أنتتتتتتتت، الستتتتتتتويد اثتتتتتتتل يف حتتتتتتتظ .(218)الدجتتتتتتتال
، الواج تتتة العانونيتتتة اإلجتتتةاءات مبةامتتتاة املت دعتتتة يفاألحكتتتام اإلجتتتةاءات
 نظتتتام  تتتني الةئيستتتي التتتةا ط الكوهنتتت“ حامستتتة أ يتتتة” الدجتتتال  كتستتتي
 مت  شيدي اثل يفح ر .(219)األمعاء يفالديفل املتحدة لامم اجللاءات

 شتتتتتتةمية يعتتتتتوت نتتتتتد الواج تتتتتة العانونيتتتتتتة اإلجتتتتتةاءات مةامتتتتتاة متتتتتدم أل
 مفتااي رأي مت  الستوغال اثتل يفأمةب .(220) وفي ذا يفي ةنل اجللاءات

 أل لكفالتة املظتامل أمتني مكتتب مدتى مؤسستي قتا ع مضتفاء يو غي أنت
 ا حتتاا اثتل أل م  .(221)يفاجملدتس الدجتال مىل ابلوست ة مستتعال يكتول

 خ تتت  أمتتتة املظتتتامل أمتتتني ستتتد ة ن تتتاق  وستتتيع أل متتت  حتتت نر الةيفستتتي
   يفنةاقيتتتتتتتة ق عتتتتتتتات إلنرتتتتتتتاء” يففتتتتتتتدي م ارضتتتتتتتة جديتتتتتتتد متتتتتتت  يفأكتتتتتتتد
 .(222)“مضافية

، 2017 أغستتت س/آب 3 يف امل عتتواة 8018 اجلدستتة يفيف 
  تل، ذاهتتا حتد يف غاية ليست اجللاءات أل جمداا متكدمني مدة أكد
 اثتل يفأمتةب .(223)شتامدة سياستية استرتا يجية ضتم   ودرل أل يو غي
، ذلتك مىل مضتافة، أنتت مفتااي رأي م  العوميات املت داة  وليفيا ايفلة
 لتدتتتتك اخلاضتتتت ة التتتتديفل  وميتتتتة مدتتتتى اجلتتتتلاءات فتتتتةت يتتتتؤثة أ   تتتتب

 أاىن مىل التعديتتتل هبتتتدف  وفتتت  لأ  تتتب احلتتتا ت مجيتتتع يفيف، التتتتدا  
__________ 

 7 )شتيدي(  يفالصتفحة 4)الستويد(  يفالصتفحة  2املةجع نفستت، الصتفحة  (216)
)مصتتتتة(   25)التتتتو ايت املتحتتتتدة(  يفالصتتتتفحة  20)فةنستتتتا(  يفالصتتتتفحة 

  )كوت ايفوار(. 37)السواال(  يفالصفحة  34يفالصفحة 
 )الستتتتتتتوغال(  12 يفالصتتتتتتتفحة )الستتتتتتتويد(  2 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (217)

 24 يفالصتتتفحة )أيفريفغتتتواي(  19 يفالصتتتفحة )مستتت انيا(  17 يفالصتتتفحة
  )مصة(. 25 يفالصفحة )أيفكةانيا( 

 19)شتتيدي(  يفالصتتفحة  4)الستتويد(  يفالصتتفحة  2املةجتتع نفستتت، الصتتفحة  (218)
 )مجهورية فوليفيال ال وليفارية(.  26)أيفريفغواي(  يفالصفحة 

  .3 الصفحة، نفست املةجع (219)
  .4 الصفحة، نفست املةجع (220)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (221)
  .17 الصفحة، نفست املةجع (222)
(223) S/PV.8018 ،مثيو يتتتتتتتتتتتتتتتتا(  8 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )الصتتتتتتتتتتتتتتتتني(  7 الصتتتتتتتتتتتتتتتفحة( 

  وليفيتتتا )ايفلتتتة 11 يفالصتتتفحة الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 10 يف 9 يفالصتتتفحتال
  مي اليا(.) 18 يفالصفحة العوميات(  املت داة

 الستكال مدتى احملتمدتة اإلنستانية  كدفتهتا يفمت  أثةذتا مت  كل م  حد
 .(224) وفي ذا م  املتعةري  املدنيني

 اجلتتتلاءات أل مدتتتى املتكدمتتتني   تتتض شتتتدا، اجلدستتتة يفختتتالل 
 يفم تاي  يفاضتحة أذداف هلا  كول يفأل، املدة حمديفاة  كول أل يو غي

 ا ستتتتت ةات أ يتتتة مدتتتى آختتتةيفل متكدمتتتتول أكتتتد  يومتتتا .(225)لإلهنتتتاء
 اثتتتتل يفأضتتتتاف .(226)يف وفيتتتت ذا اجلتتتتلاءات  صتتتتميم حتستتتتني يف التتتتديفري
 ايفريتتة است ةاضتتات  تتةي أل أيعتتاً  لدمجدتتس يو غتتي منتتت نتتائال الستتويد
 أل مت  التاكتد  غية اجللاءات نظم مجيع يف املدرجة يفالكيا ت لافةاا

 مع الت ايفل أ ية مدى املتكدمني   ض يفشدا .(227)حديثة امل دومات
 .(228)امل ويتتة املوتتاقق  دتتدال يفمتتع اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة املوظمتتات
 يفالستتتتماح اجلتتتتلاءات  ستتتتييس متتتت  يفمثيو يتتتتا كازاخستتتتتال اتتتتثال يفحتتتت نر
 ا حتتتتتاا اثتتتتل يفأكتتتتد .(229)يف وفيتتتت ذا  صتتتتميمها يف مبكيتتتتالني ابلكيتتتتل
 غتتتتت  ابألنظمتتتتتة” لإلقاحتتتتتة التعييديتتتتتة التتتتتتدا   استتتتتتددام أل الةيفستتتتتي
 .(230)مع ول غ  أمة“ فيها املةغوب

يففيما يت دق ابلتوفي ، أكد اثتل املمدكتة املتحتدة جمتداا مدتى أل  
اجلتتلاءات التتيت ا اف تتق مديهتتا يف اجملدتتس ذتتي التلامتتات مدلمتتة نتتانو  مبوجتتب 

ات . يفشتتدا متتدة متكدمتتني مدتتى أ يتتة   تتاال امل دومتت(231)الفصتتل الستتا ع
يفالت تتتتايفل، يفخاصتتتتة  وتتتتاء العتتتتدرات متتتت  جانتتتتب التتتتديفل األمعتتتتاء لعتتتتمال 

. يفيف ذتتتت ا الصتتتدا، أكتتتتد اثتتتل كازاخستتتتتال مدتتتى أنتتتتت (232)ف اليتتتة التوفيتتت 
__________ 

  .12 الصفحة، نفست املةجع (224)
 )الصتتتتتتني(  7 يفالصتتتتتتفحة كازاخستتتتتتتال( ) 6 الصتتتتتتفحة، نفستتتتتتت املةجتتتتتتع (225)

 20 يفالصتتفحة الةيفستتي(  )ا حتتتاا 9 يفالصتتفحة )مثيو يتتا(  8 يفالصتتفحة
  )الياابل(.

 )الصتتتتتتني(  7 يفالصتتتتتتفحة كازاخستتتتتتتال( ) 6 الصتتتتتتفحة، نفستتتتتتت املةجتتتتتتع (226)
 10 يفالصتتفحة الةيفستتي(  )ا حتتتاا 9 يفالصتتفحة  )مثيو يتتا( 8 يفالصتتفحة

 العوميتتتتتتتتتتات(  املت تتتتتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتتتتة 11 يفالصتتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتتا( 
 19 يفالصتتتتفحة )مي اليتتتتا(  18 يفالصتتتتفحة )أيفريفغتتتتواي(  13 يفالصتتتتفحة
  )الياابل(. 20 يفالصفحة )السويد( 

  .20 الصفحة، نفست املةجع (227)
 )أيفكةانيتتتتتتتتتا(  10 يفالصتتتتتتتتتفحة ( )مثيو يتتتتتتتتتا 8 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (228)

  )السوغال(  15 يفالصفحة )أيفريفغواي(  13 يفالصفحة
  )مثيو يا(. 9 يفالصفحة )كازاخستال(  6 الصفحة، نفست املةجع (229)
  .9 الصفحة، نفست املةجع (230)
  .5 الصفحة، نفست املةجع (231)
 6 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتتتتتة 4 الصتتتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتتع (232)

 )الستوغال(  15 يفالصتفحة )أيفريفغواي(  13 يفالصفحة )كازاخستال( 
  )مصة(. 21 يفالصفحة )الياابل(  20 يفالصفحة
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يو غي مسامدة الديفل مدى   وية مجةاءاهتا العانونية يفس   رةي ات حمديتة 
جديتتتدة ارتتتيا متتتع م تتتاي  األمتتتم املتحتتتدة. يفأفتتتاا ال ا فتعتتتار مىل التتتومي 
يفمدم يفجوا حوار مع الديفل األمعاء املتعةرة ميكت  أل يتؤاي مىل لكتل 

 .(233)مصدانية اجللاءات يفيؤاي مىل الرتاا يف  وفي ذا
 

 6احلالة  
 واألمن والسالم املرأة 
، 2016 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 2 يف امل عتتتتتواة 7704 اجلدستتتتتة يف 

 اجلوستتتتتي ال وتتتتتف حتتتتتا ت يف ابل رتتتتتة ا عتتتتتار مستتتتتالة اجملدتتتتتس  نتتتتتأ
 اخلاصتة املمثدتة نتدمتها محاقتة مىل اجملدتس يفاستتمع ابلولامتات. صلاملت

 أثواءذتتا ركتتلت الوتتلاع حتتا ت يف اجلوستتي ابل وتتف امل ويتتة ال تتام لامتتني
 يفمدتتتتتى يفالوستتتتتاء ابلفتيتتتتتات املستتتتتدحة اجلمامتتتتتات اعتتتتتار مرتتتتتكدة مدتتتتتى

 يفأكتدت هبت ن. لالعتار نتيجتة التوظيمتات  دتك حتصندها اليت اإليةااات
 التتتتتتةاع متتتتتت  موتتتتتتاى يف اجلمامتتتتتتات ذتتتتتت ي أل مبتتتتتتا أنتتتتتتت اخلاصتتتتتتة املمثدتتتتتتة

 يفاحلتتد املتتوارا ذتت ي متت  عةيتتدذا مىل األيفلويتتة مم تتاء فيو غتتي، الععتتائي
 متت  يفأنتتت، العتتةر يفمحلتتاق يفالتجتتارة يفالستتفة ا  صتتال مدتتى نتتدرهتا متت 

 يفأمتتتةب .(234)جةائمهتتتا  كدفتتتة رفتتتع ميكتتت ، اجلتتتلاءات ذياكتتتل ختتتالل
 لفتتتتتتتتتتتتتتتةت  ييتتتتتتتتتتتتتتتدي  متتتتتتتتتتتتتت ال وليفاريتتتتتتتتتتتتتتتة فوتتتتتتتتتتتتتتليفيال مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة اثتتتتتتتتتتتتتتل
 ال وتف جتةائم مت  املسؤيفلني أيف احملةضني كل مدى “راامة” جلاءات
 احملتتتتداة اجلتتتتلاءات نظتتتتام   ليتتتتل مىل اتيدوتتتتد اثتتتتل يفامتتتتا .(235)اجلوستتتتي

 ابلولامتتتتات املتصتتتتل اجلوستتتتي ال وتتتتف أممتتتتال متتتتة ك ي ضتتتتد األذتتتتداف
 أيةلوتتتتتتتدا اتتتتتتتثال أمتتتتتتتةب، الستتتتتتتياق نفتتتتتتتس يفيف .(236)ابل رتتتتتتتة يفا عتتتتتتتار
 املتاحتتة الوستتائل محتتدى ذتتي اجلتتلاءات أل مفتتااي رأي متت  يفاألرجوتتتني

 اجلوستتتتي لد وتتتف لدتصتتتتدي استتتتددامها التتتديفيل لدمجتمتتتتع ميكتتت  التتتيت
 ضتتتدوعَ  مستتت انيا اثتتتل يفأكتتتد .(237)ابل رتتتة يفا عتتتار ابلولامتتتات املتصتتتل
 ا عتار يتتم الدتوا  الوستاء يف  عيم اهلةمو ت مم اء يف مؤذدني مهويني

 مت  الوتوع ذت ا ية ك تول الت ي  األشتداص عتعخي أل يو غتي يفأنتت، هب 
 .(238)لدجلاءات اجلةائم

__________ 

  .6 الصفحة، نفست املةجع (233)
(234) S/PV.7704 ،5 الصفحة.  
  .31 الصفحة، نفست املةجع (235)
  .68 الصفحة، تنفس املةجع (236)
  )األرجوتني(. 79يف  78)أيةلودا(  يفالصفحتال  59املةجع نفست، الصفحة  (237)
  .17 الصفحة، نفست املةجع (238)

 ال امدتتتتة الدجوتتتتة أل مدتتتتى املتحتتتتدة التتتتو ايت اثدتتتتة يفشتتتتدات 
 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتةارات مبوجتتتب

 )اامتتأ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  رتتال (2015)
 يفمؤسستتتتات يفمجامتتتتات أفتتتتةاا متتتت  هبمتتتتا يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم
 اجلوستتتي ال وتتتف أممتتتال متتتة ك ي مل ان تتتة حيويتتتة أااة  رتتتكل يفكيتتتا ت
 )اامتتتتأ( اإلستتتتالمية الديفلتتتتة  وظتتتتيم  تمويتتتتل يعتتتتوم فتتتتةا أي لأ حيتتتتث

 يستتتتويف اجلوستتتي ابل وتتتف يتصتتتل فيمتتتا األختتتةى اإلرذا يتتتة يفاجلمامتتتات
 فةنستتتا اثتتتل أفتتتاا، الصتتتدا ذتتت ا يفيف .(239)العائمتتتة يف اإلارال شتتتةيفط
 يفالكيتتتا ت األفتتتةاا ذويتتتة لتحديتتتد ال متتتل مواصتتتدة العتتتةيفري متتت  انتتتت

 ا عتتار يف مبرتتاركتهم، اإلرذا يتتة متتاتاجلما اويتتل يف يستتهمول التت ي 
 جلتتتتتتتتتتال أنرتتتتتتتتت ة متتتتتتتتتترب ذلتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتتا، اجلوستتتتتتتتتي ال وتتتتتتتتتتف ألغتتتتتتتتتةات
   تتتتتديل املتكدمتتتتتني   تتتتتض انتتتتترتح، ذلتتتتتك مىل يفمضتتتتتافة .(240)اجلتتتتتلاءات
 املتصتتتتتتتتتتتل اجلوستتتتتتتتتتتي ال وتتتتتتتتتتتف لترتتتتتتتتتتتمل العائمتتتتتتتتتتتة يف اإلارال م تتتتتتتتتتتاي 

 ال كازاخستتتتتال اثتتتتل يفأفتتتتاا .(242)ابل رتتتتة يفا عتتتتار (241)ابلولامتتتتات
 األمتم جلتلاءات املستوى الةفيع ا ست ةات يف الواراة التوصيات ض  

  فيتتد أل ميكتت ، 2015 يونيتتت/حليتتةال يف امُتمتتدت التتيت (243)املتحتتدة
 يف العتال ني يفالكيا ت األفةاا مدى املفةيفضة اجللاءات أثة حتسني يف

 أيعتتا املتكدمتتني   تض يفأمتتةب .(244)اجلوستتي ال وتف ألغتتةات ا عتار
 اجلوستتتتي ابل وتتتتف املت دعتتتتة املستتتتائل إلارال أمتتتتم  رتتتتكل  ييتتتتدذم متتتت 

 يفمت ، (245)اجللاءات جلال ممل يف ابل رة يفا عار ابلولامات املتصل
 .(246)اجلةائم ذ ي مكافحة يف الديفلية اجلوائية احملكمة لديفر اممهم

__________ 

  .14 الصفحة، نفست املةجع (239)
  .41 الصفحة، نفست املةجع (240)
 )ذوغتتتتتتتتاراي(  45 يفالصتتتتتتتتفحة )أملانيتتتتتتتتا(  43 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (241)

 66 يفالصتتتتفحة )ليتوانيتتتتا(  61 يفالصتتتتفحة )لكستتتتمربغ(  56 يفالصتتتتفحة
  )اهلود(.

 )ليدتورتتاي (  47 يفالصتفحة )نيوزيدوتدا(  38 الصتفحة، نفستت املةجتع (242)
  األيفريفيب(. )ا حتاا 49 يفالصفحة

(243) S/2015/432 ،.املةفق  
(244) S/PV.7704 ،58 الصفحة.  
 )مجهوريتتتتتة 30 يفالصتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتواي(  22 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (245)

  ال وليفارية(. فوليفيال
 )أيفريفغتتتتتواي(  22 يفالصتتتتتفحة )اليتتتتتاابل(  21 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (246)

 يب( األيفريف  )ا حتتتتتتتتتتاا 49 يفالصتتتتتتتتتفحة )ليدتورتتتتتتتتتتاي (  47 يفالصتتتتتتتتتفحة
 61 يفالصتتتفحة )مستتتتونيا(  59 يفالصتتتفحة )لكستتتمربغ(  56 يفالصتتتفحة

 79 يف 78 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحتال )الرب غتتتتتتتتتتتتتتال(  64 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )ليتوانيتتتتتتتتتتتتتتا( 
  )سويسةا(. 84 يفالصفحة )األرجوتني( 
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 يف 2017 متتتتايو/أاير 15 يف امل عتتتتواة 7938 اجلدستتتتة يفيف 
 يف اجلوستتتتي ال وتتتتف مدتتتتى اجملدتتتتس موانرتتتتة ركتتتتلت، نفستتتتت ال وتتتتد مقتتتتار

 لفتتتةت  ييتتتدذم جمتتتداا املتكدمتتتني متتت  ال ديتتتد يفأكتتتد الوتتتلاع. حتتتا ت
، (247)ابلوتتتلاع املتصتتتل اجلوستتتي ال وتتتف أممتتتال متتتة ك ي مدتتتى جتتتلاءات
 م تاي  أحتد ابمت تاري الوتلاع حا ت يف اجلوسي ال وف مارال يفمواصدة
 انيتتتتتاأمل يفاثتتتتتل األيفريفيب ا حتتتتتتاا اثدتتتتتة يفرح تتتتتت .(248)اجلتتتتتلاءات فتتتتتةت
 .(249)اجلتلاءات لفتةت آختة م يتارا اإلنسال حعوق انتهاكات ابمت ار
 يكفتتل أل لدمجدتتس يو غتتي انتتت أيفريفغتتواي خارجيتتة يفزيتتة  ئتتب يفأفتتاا
، الصتتدة ذات اجلتتلاءات جلتتال مجيتتع يف اجلوستتي ال وتتف موضتتوع  وتتايفل
 نتتتتتتتتوائم يف موهجيتتتتتتتتة  صتتتتتتتتورة امللمتتتتتتتتومني املتتتتتتتتة ك ني أمستتتتتتتتاء  ُتتتتتتتتدرلُ  يفأل

 لتحسني الالزم الةئيسي اجلانب أل مس انيا اثل يفأكد .(250)اجللاءات
 يف يكمتت  الوتتلاع حتتا ت يف اجلوستتي ابل وتتف املت دعتتة العتتةارات  وفيتت 

 .(251)اجلتلاءات جلتال خترباء يفأفةنتة املتدصصتة اخلتربات مت  ا ستفااة
 مت  كرتكل،  اجللاءات أل اإلسالمية ميةال مجهورية اثل أكد حني يف

 حعتتتوق يفمرتتتوائي صتتتار   رتتتكل  وتهتتتك، اجلمتتتامي ال عتتتاب أشتتتكال
 يفأشتتتار .(252)الوستتتاء ستتتيما يف ، املتتتواقوني جلميتتتع األساستتتية اإلنستتتال

 اجلوائيتتتتة احملكمتتتتة  تتتتت  عتتتت دع التتتت ي اهلتتتتام التتتتديفر مىل متكدمتتتتني متتتتدة
 ال وف أممال ار كاب مدى ال عاب م  اإلفالت مكافحة يف الديفلية

 املت تتتتتتداة وليفيتتتتتتا  ايفلتتتتتتة اتتتتتتثال يفأكتتتتتتد، (253)ابلوتتتتتتلاع املتصتتتتتتل اجلوستتتتتتي
__________ 

(247) S/PV.7938 ،13 يفالصتتتتتتفحات )أيفريفغتتتتتتواي(  13-11 الصتتتتتتفحات-
 ) تتتوغالايأ(  63 يفالصتتتفحة )ريفانتتتدا(  42 يفالصتتتفحة الستتتويد( ) 15

 )ليتوانيتتتتتتتتتتتتا(  71 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )األرجوتتتتتتتتتتتتتني(  67 يف 66 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال
  ال وليفارية(. فوليفيال )مجهورية 94 يفالصفحة ) دجيكا(  83 يفالصفحة

 )كازاخستتتتال(  35 يفالصتتتفحة )مي اليتتتا(  33 الصتتتفحة، نفستتتت املةجتتع (248)
 يفالصتفحة األيفريفيب(  )ا حتتاا 46 يفالصتفحة )سويستةا(  41 يفالصتفحة

 78 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )كوستتتتتتتتتتتتتاريكا(  76 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )غوا يمتتتتتتتتتتتتا (  60
  )أملانيا(.

  )أملانيا(. 78 يفالصفحة األيفريفيب(  )ا حتاا 46 الصفحة، نفست املةجع (249)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (250)
  .38 الصفحة، نفست املةجع (251)
  .46 الصفحة، ستنف املةجع (252)
 ابلويا تتتة اخلتتاص يفاملمثتتل ال تتتام األمتتني )يفكيتتل 5 الصتتتفحة، نفستتت املةجتتع (253)

 اخلتاص يفاملسترتار الوتلاع حتا ت يف اجلوسي ابل وف امل   ال ام لامني
 )أيفريفغتواي(  11 يفالصتفحة اجلماميتة(  اإلاباة مبوتع امل ت  ال تام لامني

 37 يفالصتتتتتتتتفحة ليتتتتتتتا( )مي ا 33 يفالصتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتا(  17 يفالصتتتتتتتفحة
 )الربازيتتتتتل(  50 يفالصتتتتتفحة )ليدتورتتتتتتاي (  44 يفالصتتتتتفحة )مستتتتت انيا( 

 )ليتوانيتتتتتتتتتتتتا(  71 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة )األرجوتتتتتتتتتتتتتني(  67 يف 66 يفالصتتتتتتتتتتتتفحتال
 كتتتتتتتتتوراي(  )مجهوريتتتتتتتتتة 84 يفالصتتتتتتتتتفحة )كوستتتتتتتتتتاريكا(  76 يفالصتتتتتتتتتفحة

  دتتتتتك ملكافحتتتتة آليتتتتة أنستتتتب ذتتتتتي احملكمتتتتة أل يفغوا يمتتتتا  العوميتتتتات
 .(254)ل لك مفيد  عدمي مقار يفأهنا اجلةائم

 
 7 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 ايستتتتمرب/األيفل كتتتانول 20 يف امل عتتتتواة 7847 اجلدستتتة يف 
 ل رتتتا التتوزاري املستتتوى مدتتى مفتوحتتة موانرتتة اجملدتتس معتتد، 2016
 محاقتتتة مىل اجملدتتتس يفاستتتتمع الوتتتلاع. حتتتا ت يف ابألشتتتداص ا عتتتار
 لالعتتار التصتتدي  تتدا    وفيتت  متت   عةيتتةي  رتتال ال تتام األمتتني نتتدمها

 كتتتانول 16 املتتتؤر  الةائستتتي ابل يتتتال ممتتتال املعتتتدنم، (255)ابألشتتتداص
 ابإلمجتاع اجملدتس اخت ، اجلدسة  دك يفيف .(256)2015 ايسمرب/األيفل
 يف الوظتتتتة امتلامتتتتت متتتت  فيتتتتت أمتتتتةب التتتت ي، (2016) 2331 العتتتتةار
 يف العتتتتال ة يفالكيتتتتا ت األفتتتتةاا مدتتتتى اهلتتتتدف حمتتتتداة جتتتتلاءات فتتتتةت

 يفيف املستتتتتتدحة ابلولامتتتتتتات املوكو تتتتتتة املوتتتتتتاقق يف ابألشتتتتتتداص ا عتتتتتتار
 يف ابألشتداص ا عتار مستالة يفمارال، الولامتات أثواء اجلوسي ال وف
 الولامتتات أثوتتاء اجلوستتي يفال وتتف املستتدحة ابلولامتتات املوكو تتة املوتتاقق
 .(257)امل وية اجللاءات جلال ممل ضم 

 يفال وتتف حاملستتد الوتتلاع  تتني الصتتالت مىل اإلشتتارة ستتياق يفيف 
 مت  ال وليفاريتة فوتليفيال مجهوريتة اثتل أمتةب، اإلرذتاب يفاويل اجلوسي
 يفأفتاا، اجلوستي ال وتف أشتكال مجيتع مت  الف الة لدمساءلة  ددي  ييد
  دتتك مدتتى احملةضتتني مجيتتع مدتتى“ راامتتة” جتتلاءات    يتتق يو غتتي انتتت

 مارال  دتتدذا امتتم متت  ذوغتتاراي اثدتتة يفأمة تتت .(258)يفمة ك يهتتا اجلتتةائم
 املتحتتتدة األمتتتم جتتتلاءات نائمتتتة يف ابألشتتتداص ا عتتتار متتتة ك ي أمستتتاء

 ضتتتتتتتةيفرة مدتتتتتتتى آختتتتتتتةيفل متكدمتتتتتتتول يفأكتتتتتتتد .(259)ا نفةاايتتتتتتتة يفالعتتتتتتتوائم
__________ 

 108 يفالصتتتتتتفحة )ذولوتتتتتتدا(  88 يفالصتتتتتتفحة )أل انيتتتتتتا(  87 يفالصتتتتتتفحة
  )س اليول(. 110 يفالصفحة )مدديف( 

 العوميتتتتتتتات(  املت تتتتتتتداة  وليفيتتتتتتتا )ايفلتتتتتتتة 30 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (254)
  )غوا يما (. 61 يفالصفحة

(255) S/2016/949.  
(256) S/PRST/2015/25.  
 نيتتتتتتتد الفتتتتتتترتة يفختتتتتتتالل .13 يف 12 الفعتتتتتتتةاتل، (2016) 2331 العتتتتتتتةار (257)

 2380 يف (2016) 2312 العتتتةارات أيعتتتا اجملدتتتس اختتتت ، ا ستتتت ةات
 ملكافحتتتتة  تتتدا   ابختتتتاذ فيهتتتا أذل التتتيت، (2017) 2388 يف (2017)

  وتتدرل   التتتدا   ذتت ي كتتل أل  يتتد ابل رتتة. يفاملتنجتتةي  املهتتاجةي  مهتتةيب
  .41 ااةامل مبوجب املفةيفضة اجللاءات  دا   مقار يف

(258) S/PV.7847 ،21 الصفحة.  
  .47 الصفحة، نفست املةجع (259)

https://undocs.org/ar/S/PV.7938
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/949
https://undocs.org/ar/S/PRST/2015/25
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7847
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، اجلتلاءات نظتم ذلك يف مبا، العائمة يفاآلليات األايفات م  ا ستفااة
 ذتتتت ا يفيف .(260)اإلرذتتتتاب اويتتتتل يفمكافحتتتتة ابل رتتتتة ا عتتتتار ملكافحتتتتة
 كامتل مدتى امل دومتات   تاال أ يتة مدى كدمنيمت مدة شدا، الصدا
 امل ويتتتة ال تتتام لامتتتني اخلاصتتتة املمثدتتتة يفشتتتج وا، املتحتتتدة األمتتتم ن تتتاق
 امل ويتة ال تام لامتني اخلاصة يفاملمثدة الولاع حا ت يف اجلوسي ابل وف

 أمنتتتتاط مدتتتتى اجلتتتتلاءات جلتتتتال مقتتتتالع مدتتتتى املستتتتدح يفالوتتتتلاع ابألقفتتتتال
 كتتل مدتتى أنتتت األستتوا اجل تتل اثتتل يفأكتتد .(261)يفاجلوتتاة احملتتداة ا عتتار
 نائمتتتتة استتتتتكمال يف  تتتتديفرذا ا ضتتتت الع األمعتتتتاء التتتتديفل متتتت  ايفلتتتتة
 انرتحتت  يومتا .(262)ا عتار أنرت ة يف  ودةط اليت يفالكيا ت األفةاا
 جلتتال ختترباء أفةنتتة متت  اجملدتتس ي دتتب أل، أمتتور مجدتتة يف، شتتيدي اثدتتة

 مت  الدجتال مىل املعدمتة ريةذتا عا يف ابل رتة ا عار  درل أل اجللاءات
 .(263)(2016) 2331 العةار  وفي   يس  أجل
 

 8 احلالة 
  الدميقراطية الشعبية كوراي مجهورية/االنتشار عدم 
 يف جدستتة 14 اجملدتتس معتتد، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 الرتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتة/ا نترتتتتتتتتار متتتتتتتتدم” امل وتتتتتتتتول ال وتتتتتتتتد مقتتتتتتتتار
 مرتتتتداة جتتتتلاءات  تتتتدا   ضتتتتتفة  نتتتتةارات مثانيتتتتة يفاختتتتت “ الدميعةاقيتتتتة

 .(264)الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية مدى  در يا
، اليتاابل م  مب اارة، 2017 ايسمرب/األيفل كانول 15 يفيف 

 يفمدتتى ال وتد. ذتت ا مقتار يف التتوزاري املستتوى مدتتى جدستة اجملدتتس معتد
 ركتتتلت، اجلدستتتة ن تتتل ُممنمتتتت التتتيت املفاذيميتتتة املتتت كةة يف امل تتتني الوحتتتو

  رتتتتتكدها التتتتتيت يفالتحتتتتتدايت التهديتتتتتدات  تتتتتا: عنيشتتتتت مدتتتتتى املوانرتتتتتة
، التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم مدتتتى الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتة
 حلمدهتتتا العتتتغط متتت  نتتتدر أنصتتتى مبمارستتتة الكفيدتتتة يفالوستتتائل يفالستتت ل
 شتتتت ت متتتت  الوتتتتويفي الستتتتالح نتتتتلع صتتتتوب يفالتوجتتتتت ستتتتدوكها  غيتتتت  مدتتتتى

__________ 

 )متتتتتتتتاليلاي(  26 يفالصتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتاابل(  18 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (260)
 63 يفالصتتتتتتتفحة )اهلوتتتتتتتد(   51 يفالصتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتدا(  28 يفالصتتتتتتتفحة
  )ريفمانيا(.

 48 يفالصتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتدة(  )التتتتتتتو ايت 32 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (261)
  )لكسمربغ(. 82 يف 81 يفالصفحتال )مي اليا( 

  .95 الصفحة، نفست املةجع (262)
  .106 يف 105 الصفحتال، نفست املةجع (263)
 يفاملتكدمني املراركني م  ذلك يف مبا، اجلدسات م  امل دومات م  ملليد (264)

  جيم. - 37 العسم، األيفل اجللء ةانظ، يفالوتائج

 اليتتتتاابل خارجيتتتتة يفزيتتتتةا أمتتتتةب، اجلدستتتتة يفأثوتتتتاء .(265)الكوريتتتتة اجلليتتتتةة
 ضتتتتد املتدتتت ة اإلضتتتتافية لدتتتتدا    ييتتتتدذم متتت  فةنستتتتا يفاثتتتل يفأيفكةانيتتتا
 .(266)ابلعتتتت ائف املتصتتتتل يف ة جمتتتتت الوتتتتويفي  ة جمتتتتت متتتت  لدحتتتتد الوظتتتتام
تتة  يفشتتتدايفا، غايتتة يفليستتتت يفستتيدة اجلتتلاءات ال املتكدمتتتني   تتض يفذكن
  ستتتتتتتتتتوية مىل الةاميتتتتتتتتتتة اجلهتتتتتتتتتتوا يف السياستتتتتتتتتتي ال وصتتتتتتتتتتة أ يتتتتتتتتتتة مدتتتتتتتتتتى

 ال يفمي اليتتتتتتا فةنستتتتتتا اتتتتتتثال أفتتتتتتاا، ذلتتتتتتك متتتتتت  يففعتتتتتتال .(267)لوضتتتتتتعا
، ميثتل الت ي احلتوار مجتةاء مت  لدتتمكن  أااة  رتكل أل ميك  اجللاءات
 .(268)سياسي حل إل اا شةقا، رأيهما حسب

  غيت  يف اجلتلاءات  تدا   فرل مىل السوغال اثل أشار  يوما 
 مت  موضتا، يفامتا، يتةالدميعةاق الرت  ية كوراي مجهورية حكومة سدوك
 احملتتتتتتاااثت استتتتتتئواف يفمىل يفصتتتتتةيح مفتتتتتتوح حتتتتتوار مجتتتتتةاء مىل، ذلتتتتتك

 معتتتتتوابت فتتتتتةت متتتتت  مصتتتتتة اثتتتتتل يفحتتتتت نر .(269)األقتتتتتةاف السداستتتتتية
 ذتت ا يف، يفرحنتب، األزمتتة حلتل يفاضتتح سياستي أفتتق يفجتوا ايفل مضتافية
 مىل السياستية لدرتؤيفل ال تام األمتني يفكيل هبا نام اليت ابللايرة، السياق
 مدتى املتحتدة األمتم يف ملستؤيفل نومهتا م  األيفىل   دن  يفاليت اين   يون 
 .(270)2010 مام مو  املستوى ذ ا

يفأكتتتد   تتتض املتكدمتتتني مدتتتى ضتتتةيفرة التوفيتتت  الكامتتتل لتتتتدا    
، يفشتتدايفا مدتتى احلاجتتة مىل زاياة الت تتايفل يف  تتاال (271)اجلتتلاءات العائمتتة

ل مي اليتتتتا أنتتتتت متتتت  . يفامتتتتترب اثتتتت(272)امل دومتتتتات يفحتستتتتني  وتتتتاء العتتتتدرات
األ يتتتتتة مبكتتتتتال  عتتتتتدمي  عتتتتتارية التوفيتتتتت  الوقويتتتتتة يف الونتتتتتت احملتتتتتدا، ألل 

__________ 

  املةفق.، S/2017/1038 انظة (265)
(266) S/PV.8137 ،أيفكةانيتتتتتتتتتتتتتتتا(  9 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتتتتتتتاابل(  4 الصتتتتتتتتتتتتتتفحة( 

  )فةنسا(. 15 يفالصفحة
 )ا حتتتاا 20-18 يفالصتتفحات )الصتتني(  13 الصتتفحة، نفستتت جتتعاملة  (267)

  العوميات(. املت داة  وليفيا )ايفلة 24 يفالصفحة الةيفسي( 
  )مي اليا(. 23 يفالصفحة )فةنسا(  16 الصفحة، نفست املةجع (268)
  .22 الصفحة، نفست املةجع (269)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (270)
 املتحتتدة(  )التو ايت 6 يفالصتتفحة )اليتاابل(  4 فحةالصتت، نفستت املةجتع (271)

 11 يفالصتتتتتتتتتفحة )أيفكةانيتتتتتتتتتا(  9 يفالصتتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتتويد(  7 يفالصتتتتتتتتتفحة
 12 يفالصتتتتفحة )فةنستتتتا(  16 يف 15 يفالصتتتتفحتال املتحتتتتدة(  )املمدكتتتتة

 )مي اليتتتتتتتتا(  23 يفالصتتتتتتتتفحة )أيفريفغتتتتتتتتواي(  21 يفالصتتتتتتتتفحة ( مثيو يتتتتتتتتا)
  كوراي(. )مجهورية 26 يفالصفحة

 )الستتتتتتتتتتويد(  7 يفالصتتتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتتتاابل(  4 الصتتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتتع (272)
  )مي اليا(. 24 يف 23 يفالصفحتال املتحدة(  )املمدكة 11 يفالصفحة

https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/1038
https://undocs.org/ar/S/PV.8137
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التاخ  يف حتويل أحكتام اجلتلاءات مىل  رتةي ات يفقويتة نتد يهيت  فةصتا 
 .(273)لتفاايها

 احملتمدتتتتة الستتتتد ية اآلاثر متتتت  ندعهتتتتم متتتت  املتكدمتتتتول يفأمتتتتةب 
 لرتتتتتتتتتت  يةا كتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتة ستتتتتتتتتكال مدتتتتتتتتتى لدجتتتتتتتتتلاءات الف ديتتتتتتتتتة أيف

 اإلنستتتتتتانية ا ستتتتتتتثواءات مدتتتتتتى ابحلفتتتتتتاظ يفأشتتتتتتاريفا، (274)الدميعةاقيتتتتتتة
 .(275)اجللاءات نظام يف مديها املوصوص
 ايستتمرب/األيفل كتتانول 22 يف امل عتتواة 8151 اجلدستتة يفيف 
 .(276)(2017) 2397 العتتتتتتتتتةار ابإلمجتتتتتتتتتاع اجملدتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتت ، 2017
 الرت  ية كوراي مجهورية مدى املفةيفضة اجللاءات السويد اثدة يفيفصفت

 ذلتتتك مدتتتى يفتتتةت“ لدجتتتلاءات صتتتارم نظتتتام أشتتتد” اهنتتتا الدميعةاقيتتة
 مبوجتب التدا    دك ملز اجملدس أل مىل يفأشارت اإلقالق مدى ال دد
 اجملدتتتس يفحتتتدة مدتتتى املتكدمتتتول يفأثتتتىن .(277)(2017) 2397 العتتتةار

 العيتتتتتتوا متتتتتلز التتتتتت ي اجلديتتتتتد ابلعتتتتتتةار يفأشتتتتتاايفا، (278)الرتتتتتتال ذتتتتت ا يف
 الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي جلمهوريتتتتة املتاحتتتتة املتتتتوارا مدتتتتى املفةيفضتتتتة
 غتتتتت  التستتتتتيارية ابلعتتتتت ائف اخلاصتتتتتة يف ةاجمهتتتتتا الوويفيتتتتتة  ةاجمهتتتتتا لت تتتتتوية
 اجملدتس موتت أمتةب الت ي اب لتتلام مي اليتا ثلا يفرحنب .(279)املرةيفمة
 غتت  اإلنستتانية ال وانتتب  تجوتتب، (2017) 2397 العتتةار يف، جمتتداا

 .(280)املعصواة
 ندعتت مت  أمتةب عومياتال املت داة  وليفيا ايفلة اثل أل غ  

، املتتدنيني الستكال مدتى اجلتتلاءات ختدفهتا نتد التتيت اإلنستانية اآلاثر مت 
 الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة ختتتتتتتارل ابل متتتتتتتال يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا ستتتتتتتيما يف 

__________ 

  .24 الصفحة، نفست املةجع (273)
 )الصتتتتتتتتني(  13 يفالصتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتويد(  7 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (274)

 الةيفستتتتتتتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتتتتتتاا 18 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة )مثيو يتتتتتتتتتتتتتتا(  16 يفالصتتتتتتتتتتتتتتفحة
 24 يفالصتتتتفحة )مي اليتتتتا(  23 يفالصتتتتفحة )أيفريفغتتتتواي(  21 يفالصتتتتفحة

  العوميات(. املت داة  وليفيا )ايفلة
  )مي اليا(. 24 يفالصفحة )السويد(  8 الصفحة، نفست املةجع (275)
 الرت  ية كتوراي جبمهورية املتصدة اجللاءات  دا   م  امل دومات م  ملليد (276)

  أمالي. فأل - الثالث العسم انظة، الدميعةاقية
(277) S/PV.8151 ،10 الصفحة.  
)فةنستتتتتا(   7)التتتتتو ايت املتحتتتتتدة(  يفالصتتتتتفحة  2املةجتتتتتع نفستتتتتت، الصتتتتتفحة  (278)

  )أيفكةانيا(. 10)السويد(  يفالصفحة  10)مثيو يا(  يفالصفحة  8يفالصفحة 
 5 يف 4 يفالصتتتتفحتال املتحتتتتدة(   ايت)التتتتو  3 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (279)

 )فةنستتتتا(  7 يفالصتتتتفحة )الستتتتوغال(  6 يفالصتتتتفحة املتحتتتتدة(  )املمدكتتتتة
  )الياابل(. 14 يفالصفحة )مي اليا(  8 يفالصفحة

  .9 الصفحة، نفست املةجع (280)

 حعتتتتتوق احتتتتترتام متتتتتدم يفاحتمتتتتتال،  تتتتتةحيدهم يُتونتتتتتع التتتتت ي  الدميعةاقيتتتتتة
 لةيفستتيا ا حتتتاا اثتتل شتتدا، يفابملثتتل .(281)املهتتاجةي  لد متتال اإلنستتال

 ال  ثات أنر ة مدى  و  ق   اجللاءات مدى العائمة التدا   أل مدى
 املرتتتتاريع يفمدتتتتى الدميعةاقيتتتتة الرتتتت  ية كتتتتوراي مجهوريتتتتة يف الد دوماستتتتية

 شتةكة مدتى املفةيفضة العيوا  و  ق   كما،  الوظام مع هبا  ع دع اليت
 .(282)الصدة ذات الغيار ن ع  وف  مدى أيف، الكورية ال  ال

 اجلتتلاءات   ليتتل أل مفتتااي رأي متت  املتكدمتتني   تتض أمتتةبيف  
 مىل يفي وا احلالية سياستت ليغ  الوظام مدى العغط م  يليد أل ميك 

 أل يو غتتتتي اجلتتتتلاءات أل جمتتتتداا آختتتتةيفل أكتتتتد  يومتتتتا، (283)املفايفضتتتات
 مدتى مصتة اثتل يفشتدا .(284)شامدة سياسية اسرتا يجية ضم   ودرل
 املوتتتا   تتتوف  ذلتتتك يف مبتتتا، “مستتتتدامة ستتتدمية  ستتتوية” م تتتاا ضتتتةيفرة

 احلدعتتة”  دتتك متت  اخلتتةيفل يتستتىن حبيتتث، مفايفضتتات إلجتتةاء املواستتب
 الدميعةاقيتة الرت  ية كتوراي مجهوريتة انتهتاك  ستتمةار اخل ت ة“ املفةغة

 معتتتوابت  فتتتةت اجملدتتتس نيتتتام يستتتتت ع  رتتتكل األمتتت  جمدتتتس لعتتتةارات
 .(285)مةاألز  حلل يفاضح سياسي أفق أي يفجوا  ديفل مضافية

  ستتتتتتتد (2017) 2397 العتتتتتتتةار ال اليتتتتتتتاابل اثتتتتتتتل يفأفتتتتتتتاا 
 التتيت 28 الفعتتةة مىل حتديتدا يفأشتتار التديفيل. لدمجتمتتع اجلماميتة اإلرااة
 الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة  صتتتتتةفات ستتتتتي عي أنتتتتتت اجملدتتتتتس فيهتتتتتا أكتتتتتد

 ال دتتتتد نتتتتام حتتتتال يف أنتتتتت يفنتتتتةر، املستتتتتمة  ةاتا ستتتتت نيتتتتد الدميعةاقيتتتتة
 مجةاءات سيتد  فهو، أخةى ن ائف  قالق أيف أخةى نويفية  تجة ة
 كتتتوراي مجهوريتتتة مىل الوف يتتتة الصتتتاارات مدتتتى املفةيفضتتتة العيتتتوا لتتتلاياة
 .(286)الدميعةاقية الر  ية

 
__________ 

  .11 الصفحة، نفست املةجع (281)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (282)
 8 يفالصفحة )مثيو يا(  8 يفالصفحة )فةنسا(  7 الصفحة، نفست املةجع (283)

  )مي اليا(.
)الستتتتتتتتتتويد(   10)الستتتتتتتتتتوغال(  يفالصتتتتتتتتتتفحة  6املةجتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتتفحة  (284)

)الصتتني(   12)ايفلتتة  وليفيتتا املت تتداة العوميتتات(  يفالصتتفحة  11 يفالصتتفحة
 )مجهورية كوراي(.  15)ا حتاا الةيفسي(  يفالصفحة  13يفالصفحة 

  .6 الصفحة، تنفس املةجع (285)
  .15 الصفحة، نفست املةجع (286)

https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8151
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
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 بشووووووأن دارت الوووووويت 41 ابملووووووادة املتعلقووووووة املناقشووووووات 
  معينة ببلدان تتصل مسائل

 9 احلالة 
 ليبيا يف احلالة 
، 2016 متتتتتتارس/آذار 31 يف امل عتتتتتتواة 7661 اجلدستتتتتتة يف 

 اجلتتتتتلاءات نظتتتتتام متتتتتدا التتتتت ي (2016) 2278 العتتتتتةار اجملدتتتتتس اختتتتتت 
 اثتتتل أكتتتد، العتتتةار مىل اإلشتتتارة ستتتياق يفيف .(287)لي يتتتا مدتتتى املفتتتةيفت

 ل د تتت“ ا ستتتجا ة متتدم مدتتى” اجملدتتس  صتتةار فتتوج  يففتتدي أل لي يتتا
 عميتتتتد مقتتتتار يف أمواهلتتتتا ماارة متتتت  لالستتتتتثمار الدي يتتتتة املؤسستتتتة اكتتتتني

 اجملدتتس أمعتتاء  كيتتد متتع يتعتتارب التتةفض ذلتتك أل يفأكتتد األصتتول.
 يفنال، ثةيف ت مدى لدحفاظ يفس يهم الدي ي الر ب مسامدة يف رغ تهم

 احلفتتتاظ مدتتتى يستتتامد  “ يفاألنتتتوال الاألف تتت  تتتني التوتتتانض ذتتت ا” مل
 .(288)الدي يني ميول يف اجملدس مصدانية مدى

، 2017 يونيتتت/حليتةال 29 يف امل عتواة 7988 اجلدستة يفيف 
 أستتف متت  لي يتتا اثتتل يفأمتتةب .(2017) 2362 العتتةار اجملدتتس اختتت 
 اجلتتتلاءات نظتتتام ل  تتتدي عاذتتتل مزاء الك تتت ة أمدتتتت يفخي تتتة الرتتتديد  دتتتدي

 يفأشتتار، لالستتتثمار الدي يتتة ابملؤسستتة اخلاصتتة األصتتول  تجميتتد املت دتتق
 اجلتلاءات نظتام لت تديل لي يا حكومة ندمتها اليت املتكةرة ال د ات مىل
 اجملمتتتدة األصتتتول موتتتت   تتتام التتت ي املستتتتمة التآكتتتل  فتتتااي أجتتتل متتت 

 التواراة التوصتية رغتم أنتت مىل يفأشتار .(289)2011 متام موت  لدمؤسسة
 صتتتتةيح فتتتتو مدتتتتى اإلذل”  تتتتت (290)لي يتتتتا امل تتتت  اخلتتتترباء فةيتتتتق  عةيتتتتة يف

 يفالترتتتجيع التجميتتتد  تتدا   مبوجتتتب اجملمتتتدة األصتتول استتتتثمار  متتااة
 نظتتتتام لت تتتتديل مجتتتتةاء أي اجملدتتتتس يتدتتتت  مل، “استتتتتثمارذا ممتتتتااة مدتتتتى

 (2017) 2362 العتتتتتةار أل حعيعتتتتتة مىل ا نت تتتتتاي يفلفتتتتتت اجلتتتتتلاءات.
تتت   متتتع الترتتتايفر ايفل م دتتتة ختتتالل الصتتتامتة املوافعتتتة مجتتتةاء مبوجتتتب اختا
   تديل مىل الداميتة ل د اهتتا امت تار أي ميتالء يفايفل لي يتا الدائمة ال  ثة
 قدتب متع ستيتجايفب اجملدتس أل يف ثعتتت مت  يفأمتةب اجللاءات. نظام
 اجلتتلاءات نظتتام   تتديل مىل التتدامي“ املتكتتةريف  يفال اجتتل ال تتاال”  دتتدي

__________ 

 العستتتم انظتتتة،  دي يتتتا املت دعتتتة اجلتتتلاءات  تتتدا   متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (287)
 انظتتة، لي يتتا يف احلالتتة متت  امل دومتتات متت  يفملليتتد أمتتالي  ألتتف - الثالتتث
  .14 العسم، األيفل اجللء

(288) S/PV.7661 ،3 يف 2 الصفحتال.  
(289) S/PV.7988 ،6-3 الصفحات.  
(290) S/2016/209.  

 أصتتتتول يفحفتتتتظ محايتتتتة يف املتمثتتتتل ذدفتتتتت حتعيتتتتق متتتت  الوظتتتتام ليتتتتتمكن 
 .(291)اجملمدة الدي ي الر ب

الرتتتتتتتتتتواغل ” يفأحتتتتتتتتتتاط اثتتتتتتتتتتل املمدكتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتدة مدمتتتتتتتتتتا  تتتتتتتتتتت 
حلكومة الوفاق الوق   رال احتمال اوفات نيمة األصول “ املرةيفمة

افتتق مدتتى أنتتت يت تتني مواصتتدة ال متتل  رتتال اجملمتتدة مبوجتتب اجلتتلاءات، يفيف 
 دتتتتك املستتتتالة. غتتتت  أنتتتتت أشتتتتار مىل أنتتتتت  تتتتب احلفتتتتاظ مدتتتتى متتتتوارا لي يتتتتا 
يفمحايتهتتا لفائتتتدة الرتت ب الديتتت ي. يفشتتجع اجملدتتتس مدتتى ا  تتتاع هنتتج اامتتتم 
ل د تتتتات اإلمفتتتتاء متتتت  احلظتتتتة مدتتتتى  وريتتتتد األستتتتدحة متتتت  أجتتتتل  عتتتتدمي 

 .(292)عيق ا ستعةاراملسامدة األساسية لدجهوا اإلنسانية يفجهوا حت
 مدتتتى املفتتتةيفت احلظتتتة رفتتتع ضتتتةيفرة  كيتتتد مصتتتة اثتتتل يفأمتتاا 

 اجلهتتتة التتتوق  اجلتتتيأ ابمت تتتار، الديتتت ي التتتوق  لدجتتتيأ الستتتالح  وريتتتد
 .(293)لي يا يف اإلرذاب مبكافحة امل وية الةئيسية

 أغستتتتتتتتتتتتتتت س/آب 28 يف امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة 8032 اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة يفيف 
 الدي يتتة األصتتول ماارة مىل أختتةى متتةة ا نت تتاي لي يتتا اثتتل لفتتت، 2017
تتتدة  هلتتتا  ت تتتةت التتتيت اخلستتتائة  ربيتتتة املو عتتتي غتتت  متتت  أنتتتت يفأكتتتد اجملمن
 يفا نعستتتامات ابخلالفتتتات ر  هتتتا ختتتالل متتت  اجملمتتتدة الدي يتتتة األمتتتوال

، التجميتتد رفتتع   دتتب مل التتوق  الوفتتاق حكومتتة أل يفأكتتد السياستتية.
 يفاستتثماراهتا أمواهلتا ماارة مدتى  ستامدذا م يوتة صتيغة م اا قد ت  ل

 .(294)التجميد حتت يفذي، مديها يفاحلفاظ
 

 10 احلالة 
 السودان وجنوب السودان عن العام األمني تقارير 
 ايستتتتمرب/األيفل كتتتانول 23 يف امل عتتتتواة 7850 اجلدستتتة يف 
 مدم  س ب، (295)نةار مرةيفع امتماا م  اجملدس يتمك  مل، 2016
 مرتتتةيفع امتمتتتاا حالتتتة يفيف املؤيتتتدة. األصتتوات متتت  كتتتاف متتتدا يفجتتوا
 يف  تد .(296)الستواال جوتوب دتىم أسدحة حظة سيفةت كال،  العةار

  صتتتتياغة لعيامهتتتتا نظتتتتةا، املتحتتتتدة التتتتو ايت اثدتتتتة أشتتتتارت، التصتتتتويت
، “ستتحةاي حتتال” ليتتوفة يكتت  مل العتتةار مرتتةيفع أل مىل، العتتةار مرتتةيفع

__________ 

(291) S/PV.7988 ،6-3 تالصفحا.  
  .3 الصفحة، نفست املةجع (292)
  .2 الصفحة، نفست املةجع (293)
(294) S/PV.8032 ،12 يف 11 الصفحتال.   
(295) S/2016/1085.  
  .11 العسم، األيفل اجللء انظة، اجلدسة م  امل دومات م  ملليد (296)

https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7661
https://undocs.org/ar/S/PV.7988
https://undocs.org/ar/S/2016/209
https://undocs.org/ar/S/PV.7988
https://undocs.org/ar/S/PV.8032
https://undocs.org/ar/S/2016/1085


فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 382 

 

 الستتتواال جوتتتوب حكومتتتة مدتتتى املستتتتحيل متتت  ستتتيج ل كتتتال أنتتت م 
 لرتتتتتتةاء  صتتتتتتةفها حتتتتتتتت املوجتتتتتتواة الثميوتتتتتتة املتتتتتتوارا استتتتتتتددام مواصتتتتتتدة
 مىل” األستدحة م ي تات ك ت ة  درجتة ستيدفض اتا، الثعيدتة األسدحة

  تتتاجيج، شتت  ها مق تتام متت   تتد ،  عتتوم املتحتتدة األمتتم يف معتتو ايفلتتة
 يفأكتتد .(297)متلايتتد فتتو مدتتى مةنيتتا قا  تتا يكتستتب“ صتتةاع يف ستتديح
 حلمايتتتتة ضتتتتةيفرية املعرتحتتتتة اجلتتتتلاءات  تتتتدا   أل يففةنستتتتا مستتتت انيا اتتتتثال

 نتائال فةنستا اثتل يفأضتاف، يفاإلنستانية األمويتة احلالة يفملواجهة املدنيني
 .(298)السياستتتتتية ال مديتتتتتة أيعتتتتتا ستستتتتتامد كانتتتتتت التتتتتتدا    دتتتتتك مل

 حلظتتتتتة ميكتتتتت  كتتتتتال أنتتتتتت مفتتتتتااي رأي متتتتت  املتكدمتتتتتني   تتتتتض يفأمتتتتتةب
 مدتتى األقتتةاف نتتدرة متت  يفيعدتتل األستتدحة انترتتار يونتتف أل األستتدحة
 األسدحة حظة أل أيفكةانيا اثل أكد  يوما .(299)الولاع  جيج مواصدة
 .(300)السالم لتحعيق يفأااة أساسي شةط  ل معو ة ليس

 التتيت السياستتية لتتإلرااة نظتتةا أنتتت رأيفا املتكدمتتني   تتض أل م  
 مىل املةحدتة ذ ي يف اجللاءات م  املليد فةت سيؤاي، احلكومة أ دهتا
 مجتتتتتةاءات اختتتتتتاذ مىل اجملدتتتتتس متكدمتتتتتول يفامتتتتتا .(301)مكستتتتتية نتتتتتتائج

 العتتةار مدتتى اذتمامتتت  ةكيتتل يفمىل، احلالتتة   عيتتد زاياة لتجوتتب حصتتيفة
 يفقتتت  حتتتوار   تتتدء املت دتتتق ميارايتتتت كتتت  ستتتدفا التتتةئيس اختتتت ي التتت ي
 .(302)ال ةيتتتتق ذتتتت ا يف نتتتتدما املعتتتتي مدتتتتى احلكومتتتتة يف رتتتتجيع شتتتتامل
 نتتتتد اجلتتتتلاءات  فتتتتةت التهديتتتتد مىل الدجتتتتوء أل مىل مصتتتتة اثتتتتل يفأشتتتار
 حالتتتتة حتستتتتني أيف الستتتتواال يف األزمتتتتات إلهنتتتتاء ف تتتتال غتتتت  أنتتتتت أث تتتتت
 الوساقة جبهوا اإلشااة ياقس يفيف .(303)السواال اجلووب يف املدنيني

  ييتتدذم متت  املتكدمتتني   تتض أمتتةب، اإلنديميتتة املوظمتتات   تت هلا التتيت
 حظتتة لفتتةت امل تتارت ابلتوميتتة امل ويتتة الديفليتتة احلكوميتتة اهليئتتة ملونتتف
 أل حبجتتتة الستتتواال جوتتتوب مدتتتى اهلتتتدف حمتتتداة جتتتلاءات أيف أستتتدحة

__________ 

(297) S/PV.7850 ،4 الصفحة.  
  )مس انيا(. 15 يفالصفحة )فةنسا(  5 الصفحة، نفست املةجع (298)
 )أيفريفغواي يفنيوزيدودا(.  14)أيفكةانيا(  يفالصفحة  9املةجع نفست، الصفحة  (299)
  .9 الصفحة، نفست املةجع (300)
 الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 7 يفالصتتتفحة )الصتتتني(  7 الصتتتفحة، نفستتتت املةجتتتع (301)

 11 يفالصتتتتتتتتتفحة )متتتتتتتتتاليلاي(  10 يفالصتتتتتتتتتفحة )اليتتتتتتتتتاابل(  9 يفالصتتتتتتتتتفحة
  )أنغو (. 12 يفالصفحة ال وليفارية(  فوليفيال )مجهورية

  .)أنغو ( 12 يفالصفحة )الصني(  7 الصفحة، نفست املةجع (302)
  .11 الصفحة، نفست املةجع (303)

 وتتتتتليفيالف مجهوريتتتتتة اتتتتتثال يفأكتتتتتد .(304)جمديتتتتتة غتتتتت  ستتتتتتكول اجلتتتتتلاءات
 أحتتتتتد مدتتتتتى حمتتتتتداة جتتتتتلاءات فتتتتتةت أل الةيفستتتتتي يفا حتتتتتتاا ال وليفاريتتتتتة
 التوفيتت  مدتتى مكستتية نتتتائج لتتت ستتتكول الستتالم ا فتتاق مدتتى املتتونن  ني

، ذلتتك مدتتى يفمتاليفة .(305)السياستتية ال مديتتة ييستة يفلتت  لال فتتاق التتام
  تتني صتتدة أي ذوتتاك ليستتت انتتت ال وليفاريتتة فوتتليفيال مجهوريتتة اثتتل أفتتاا

 متتتت  يفأمتتتتةب، األزمتتتتة حلتتتتل الةاميتتتتة السياستتتتية يفا ستتتترتا يجية اتاجلتتتتلاء
 إلهنتتتتاء كتتتتاااة متتتتام  رتتتتكل األستتتتدحة حظتتتتة ف اليتتتتة  رتتتتال حتفظتتتتات
 .(306)لاسدحة املرةيفع غ  التدفق

 لتوفيتتت  احلكومتتتة   تتت هلا التتتيت اجلهتتتوا مىل اإلشتتتارة ستتتياق يفيف 
  يانتتت يف يفرا كمتتا،  الستتواال جوتتوب اثتتل أكتتد، الصتتدة ذات العتتةارات
 زاياة مىل ستتتتتتيؤاي جتتتتتتلاءات فتتتتتتةت أل، ساجملدتتتتتت مىل املعتتتتتتدنم الستتتتتتا ق
 يفابلتايل، يفاملسدحة املعا دة اجلمامات  تدف يف  ليل احلكومة مض اف

 .(307)األمور  فانم مىل
، 2017 متتتتارس/آذار 23 يف امل عتتتتواة 7906 اجلدستتتتة يفيف 
   تتتتتض يفكتتتتتةر، مضتتتتتافية جتتتتتلاءات  تتتتتدا   فتتتتتةت مستتتتتالة جمتتتتتداا أثتتتتت ت

 ابمت ارذتتتتا اهلتتتتدف داةحمتتتت جتتتتلاءات لفتتتتةت اممهتتتتم  كيتتتتد املتكدمتتتتني
 يفيف .(308)الستواال جوتوب يف احلالتة ملواجهتة املتاحتة األايفات محدى
 متتتتت  مليتتتتتد فتتتتتةت أل الستتتتتواال يفجوتتتتتوب مصتتتتتة اتتتتتثال أكتتتتتد، املعا تتتتتل

 اثتتتل يفأضتتتاف .(309)احلالتتتة  تتتدذور زاياة مىل م  يتتتؤاي لتتت  اجلتتتلاءات
 يف الديفلتتتتة مكتتتتو ت اهنيتتتتار عوتتتتب لدغايتتتتة اهلتتتتام متتتت  منتتتتت نتتتتائال مصتتتتة

 فتتتت ل، يفابلتتتتتايل، مستتتتتع ال يف  ليلذتتتتا مديهتتتتا يفاحلفتتتتاظ الستتتتواال وتتتتوبج
 متا مل الةيفسي ا حتاا اثل يفنال .(310)حكيمة غ  ال عا ية املعارابت

 أستدحة حظتة لتيس الستواال جوتوب يف اائتم سالم إلرساء مليت فتال
__________ 

 الةيفستتتي(  )ا حتتتتاا 7 يفالصتتتفحة )الصتتتني(  7 الصتتتفحة، نفستتتت املةجتتتع (304)
 )مجهوريتة 11 يفالصفحة )مصة(  9 يفالصفحة )ماليلاي(  10 يفالصفحة
  )أنغو (. 12 يفالصفحة ال وليفارية(  فوليفيال

 )مجهوريتتة 11 حةيفالصتتف الةيفستتي(  )ا حتتتاا 7 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (305)
  ال وليفارية(. فوليفيال

  .12 الصفحة، نفست املةجع (306)
  .16 يف 15 الصفحتال، نفست املةجع (307)
(308) S/PV.7906 ،19 يف 18 يفالصتفحتال املتحدة(  )املمدكة 10 الصفحة 

 24 يفالصتتتفحة )فةنستتتا(  21 يف 20 يفالصتتتفحتال املتحتتتدة(  )التتتو ايت
  )أيفكةانيا(.

  السواال(. )جووب 31 يفالصفحة )مصة(  13 الصفحة (309)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (310)

https://undocs.org/ar/S/PV.7850
https://undocs.org/ar/S/PV.7906


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

383 18-12959 

 

 املعتتتا دني يف ستتتةيح الستتتكال ستتتالح لوتتتلع األذتتتداف حمتتتداة  تتتدا    تتتل
 .(311)ماماجهم يفممااة السا عني
، 2017 أ ةيتتل/نيستتال 25 يف امل عتتواة 7930 اجلدستتة يفيف 

 موتتتع األستتتدحة  وريتتتد حظتتتة شتتتال متتت  أل املتحتتتدة املمدكتتتة اثتتتل أكتتتد
 األم تتتتتار موستتتتتم ختتتتتالل التستتتتتديح يفممتتتتتااة التتتتتدمار متتتتت  املليتتتتتد يفنتتتتتوع
 نتتدما املعتتي مىل اجملدتتس املتحتتدة التتو ايت اثدتتة يفامتتت .(312)املع تتل

 مدتتتى احلظتتتة يففتتتةت اجلتتتلاءات متتت  املليتتتد مثتتتل، لتتتت املتاحتتتة ابألايفات
 م  فةنسا اثل يفاافع .(313)يفالفظائع ال وف يفنف أجل م  األسدحة
 حعتتتتتوق انتهاكتتتتتات متتتتتة ك ي مدتتتتتى األذتتتتتداف حمتتتتتداة جتتتتتلاءات فتتتتتةت

 الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل يفأفتتاا .(314)اإلنستتام التتديفيل يفالعتتانول اإلنستتال
 األذتتداف حمتتداة  تتدا   اختتتاذ يفممنتتا ضتتةيفراي لتتيس األستتدحة حظتتة ال
 .(315)املعا دني مامال يفممااة املدنيني سالح لولع

 يف، 2017 متتايو/أاير 24 يف امل عتتواة 7950 اجلدستتة يفيف 
 املتحتتتدة املمدكتتتة يفاثتتتل املتحتتتدة التتتو ايت اثدتتتة متتت  كتتتل أكتتتد حتتتني

 ا حتتاا اثال أمةب، (316)ال وف لونف مضافية  دا    ختاذ اممهما
  دتتتك    يتتتق  رتتتال حتفظاهتمتتتا متتت  جمتتتداا الستتتواال يفجوتتتوب الةيفستتتي
 .(317)السواال جووب يف الولاع لتسوية التدا  

 
 11 احلالة 
  األوسط الشرق يف احلالة 
 2017 فربايتتتتتة/شتتتتت اط 28 يف امل عتتتتتواة 7893 اجلدستتتتتة يف 

 ال وتتتتتد مقتتتتتار يف، الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف ابلوتتتتتلاع يت دتتتتتق فيمتتتتتا
 امتمتتتاا متت  اجملدتتس يتتتمكن  مل، “األيفستتط رتتةقال يف احلالتتة” امل وتتول
 يفكتتتتتال .(318)ضتتتتتدي اائمتتتتتني معتتتتتَوي   صتتتتتويت  ستتتتت ب نتتتتتةار مرتتتتتةيفع

__________ 

  .24 الصفحة، نفست املةجع (311)
(312) S/PV.7930 ،8 الصفحة.  
  .27 يف 26 الالصفحت، نفست املةجع (313)
  .12 الصفحة، نفست املةجع (314)
  .19 الصفحة، نفست املةجع (315)
(316) S/PV.7950 ،املمدكتتتة 8 يفالصتتتفحة املتحتتتدة(  )التتتو ايت 6 الصتتتفحة( 

  املتحدة(.
 )جوتتوب 22 ةيفالصتتفح الةيفستتي(  )ا حتتاا 16 الصتتفحة، نفستتت املةجتع (317)

  السواال(.
(318) S/2017/172. األيفل اجلتتتلء انظتتتة، التصتتتويت متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد ،

  .24 العسم

 الت ي  األفتةاا مدتى ستفة يفحظتة أصتول عميتد ستيفةت العتةار مرةيفع
 استتتتددام متتت  مستتتؤيفلني، أمتتتور مجدتتتة يف، ابمت تتتارذم الدجوتتتة حتتتتداذم

 األستتتدحة منتتتتال أيف صتتتوع أيف استتتحدال أيف نرتتتة أيف انتوتتتاء أيف نعتتل أيف
 يف املرتتتاركة أيف العتتتدوع أيف، الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف الكيميائيتتتة

 يفاألمتتتدة األستتدحة يفمدتتى الكدتتور مدتتى يفحظتتةا آختتة  فتتو مدتتى ذلتتك
 أستتدحة  ابمت ارذتتا الكيميائيتتة املتتواا إليصتتال املستتتددمة الصتتدة ذات
 مرةيفع يفكال .(319)أمتدة م  هبا يتصل ما أيف املةيفحيات مدى يفحظةا

، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  28 لدمتتااة يففعتتا، أيعتتا سيورتت  عتتةارال
 .(320)العةار مرةيفع يف املفةيفضة التدا    وفي  لةصد جلوة

 العةار ال ف كنة، التصويت   د املتحدة املمدكة اثل يف كدنم 
 لاستدحة استتددام أي أل اجملدتس فيتت نتةر الت ي، (2013) 2118

 ستيؤاي الستورية ال ة يتة اجلمهوريتة يف أحتد أي جانتب مت  الكيميائيتة
 املتحتتتدة. األمتتتم ميثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب  تتتدا   فتتتةت مىل

 ممتداا م  يفيفنائ ي حمايد  عةية مدى راا كال العةار مرةيفع ال يفأفاا
 يفاألمتتم الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة موظمتتة  تتني املرتترتكة التحعيتتق آليتتة

 مىل يهتتدف كتتال العتتةار مرتتةيفع مل مي اليتتا اثتتل يفنتتال .(321)املتحتتدة
 األستت اب يفشتتةح، املرتترتكة عيتتقالتح آليتتة ل متتل جمديتتة متا  تتة ضتتمال
 التحعيتتق آليتتة ال فةنستتا اثتتل يفأفتتاا .(322) دتتدي  صتتويت يفراء الكاموتتة
 التتتتدا    ختتتتاذ امل دومتتتات متتت  يكفتتتي متتتا لدمجدتتتس نتتتدنمت املرتتترتكة
 مدتتى العتتوء متكدمتتني متتدة يفستتدط .(323)مستتؤيفليتت يفلتحمتتل الالزمتتة
 متتتت  ستتتتؤيفلنيامل حملاستتتت ة  تتتتدا   استتتتتحدل ألنتتتتت العتتتتةار مرتتتتةيفع أ يتتتتة

 أمتةب، الصتدا ذت ا يفيف .(324)ال دد يف الكيميائية األسدحة استددام
 التصتتتتتتدي مدتتتتتتى اجملدتتتتتتس نتتتتتتدرة متتتتتتدم متتتتتت  ندعتتتتتتت متتتتتت  أيفكةانيتتتتتتا اثتتتتتتل

 يفاستتتتتتت مال يفختتتتتتتلي  يفمنتتتتتتتال استتتتتتتحدال حظتتتتتتة ا فانيتتتتتتة  نتهاكتتتتتتات
 مىل ستتيؤاي التت ي األمتتة، األستدحة  دتتك يف تتدم  الكيميائيتتة األستدحة

 .(325)ال عاب م  اإلفالت م  مليد
__________ 

(319) S/2017/172 ،25 يف 23 يف 21 يف 17 يف 16 يف 15 الفعةات.  
  .13 الفعةة، نفست املةجع (320)
(321) S/PV.7893 ،7 الصفحة.  
  .13 الصفحة، نفست املةجع (322)
  .19 الصفحة، نفست املةجع (323)
 )أيفريفغتتتتتواي(  11 يفالصتتتتتفحة )اليتتتتتاابل(  10 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (324)

 19 يفالصتتتتتتفحة )الستتتتتتويد(  18 يفالصتتتتتتفحة ( )مي اليتتتتتتا 13 يفالصتتتتتتفحة
  يففةنسا(. )السوغال

  .20 الصفحة، نفست املةجع (325)

https://undocs.org/ar/S/PV.7930
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فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 384 

 

 آليتتتتة  عتتتتارية مصتتتتدانية يف شتتتتككوا متكدمتتتتني متتتتدة أل غتتتت  
 .(326)املعرتحتة اجلتلاءات  تدا   مديهتا امتمتدت التيت ملررتكةا التحعيق
  تعتتم  اهنتتا يفصتتفها التتيت التعتتارية  دتتك الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل يفانتعتتد

 مديهتا يفمتاب معو تة يفنتائع مىل  ستود يف “ فيها مركوك” م دومات
 ج هتتتة ن تتتل متتت  الستتتامة لدمتتتواا الو تتتاق الواستتتع لالستتتتددام عاذدهتتتا
 اثتتل يفأكتتد .(327)امل ارضتتة اجلمامتتات متت  دال ديتت متت  فعتتال الوصتتةة

  شتتتتتتتتتهااات مدتتتتتتتتتى م ويتتتتتتتتتة التعتتتتتتتتتارية أل الستتتتتتتتتورية ال ة يتتتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتتتة
 مستدحة مرذا يتة جلمامتات يوتمتول أفةاا م  صاارة“ يفمفربكة مليفرة”
 كغتتتاز ستتتامة كيميائيتتتة متتتواا استتتتددام متكتتتةر  رتتتكل نفتتتى  دتتتدي يفأل

 الوتتتتتائج مىل ستتتتتواااا انتتتتت الةيفستتتتي ا حتتتتتاا اثتتتتل يفأفتتتتاا .(328)الكدتتتتور
 ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة ال لالستتتتوتال متتتربر أي ذوتتتاك لتتتيس، املعو تتتة غتتت 

 العتتةار انتهكتتت أهنتتا أيف الكيميائيتتة األستتدحة   فانيتتة اتثتتل مل الستتورية
 ةارالعتتتتتتتت مرتتتتتتتتةيفع يف املتوختتتتتتتتاة اجلتتتتتتتتلاءات يفانتعتتتتتتتتد، (2013) 2118
 .(329)أخةى  ددال مدى املفةيفضة لدجلاءات“ استوسا ” لكوهنا

 ا حتتتاا اثتتل أكتتد، املعرتحتتة ابجلتتلاءات يت دتتق فيمتتا يفحتديتتدا 
 مرتةيفع مةفعتي أحتد يف املدرجتة احملظتورة األصتواف أغدتب أل الةيفسي
 فتةت مل يفنتال الكيميائيتة. األستدحة اب فانيتة مالنتة هلتا ليستت العةار
 يف، الستوري ا نتصاا مدى سد ا يؤثة أل ميك  الصاارات مدى حظة
 اجلهتتتتوا يعتتتوت أل ميكتتت  املةيفحيتتتات مدتتتى املفتتتةيفت احلظتتتة أل حتتتني

 املت تتتداة  وليفيتتتا ايفلتتتة اثتتتل يف حتتتظ .(330)اإلرذتتتاب ملكافحتتتة امل  يفلتتة
 األشتتتتتتتداص أمستتتتتتتاء  عتتتتتتتدنم مل املرتتتتتتترتكة التحعيتتتتتتتق آليتتتتتتتة أل العوميتتتتتتات
  وتهتك العائمتة أل أكتد لكيفل ، العةار مرةيفع يف امل كورة يفالرةكات

 اثتتل رأى، الستياق نفتس يفيف .(331)العانونيتتة األصتول مةامتاة يف احلتق
__________ 

 )ايفلتتتتتة 13 يفالصتتتتتفحة الةيفستتتتتي(  )ا حتتتتتتاا 8 الصتتتتتفحة، نفستتتتتت املةجتتتتتع (326)
 16 يفالصتتتتتفحة )مصتتتتتة(  15 يفالصتتتتتفحة العوميتتتتتات(  املت تتتتتداة  وليفيتتتتتا

  .السورية( ال ة ية )اجلمهورية 20 يفالصفحة )مثيو يا( 
  .9 الصفحة، نفست املةجع (327)
  .21 يف 20 الصفحتال، نفست املةجع (328)
  .9 الصفحة، نفست املةجع (329)
  .10 الصفحة، نفست املةجع (330)
  .14 الصفحة، نفست املةجع (331)

 لتحديتد“ يفالتحعيتق التوضتيح مت  مليتد” مىل حتتال العائمة أل مثيو يا
 يف الكيميائيتتتة األستتتدحة استتتتددام متتت  املستتتؤيفلني يفاألفتتتةاا الكيتتتا ت
، كازاخستتتتال اثتتتل يالتتتةأ ذتتت ا يفكتتتةر .(332)الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة

 أستتتاس لتتتتوف  ضتتتةيفري املرتتترتكة التحعيتتتق آليتتتة ممتتتل أل امتتتترب التتت ي
 مرتتتةيفع معتتتدمي أل مصتتتة اثتتتل يف حتتتظ .(333)معا يتتتة نتتتةارات  ختتتتاذ
 نائمتتتتتتة منرتتتتتتاء مىل  تتتتتتؤاي التتتتتتيت امل هتتتتتتواة اخل تتتتتتوات يت  تتتتتتوا مل العتتتتتتةار
 ااستتواا، العيتام مث، لدجتلاءات جلوة منراء أيف   تعم  يفاليت، جلاءات

متتتة األالتتتة مىل  مل يفنتتتال لدجتتتلاءات. اخلاضتتت ة اجلهتتتات  تحديتتتد، املعدن
 ابلكيتتتا ت“ ستتتدفا م تتتدة” نائمتتتة مةفعا تتتت يف  عتتتم  العتتتةار مرتتتةيفع
 املرتتةيفع معتتدمي يفلكتت ، مدتتيهم اجلتتلاءات  ونيتتع ستتيتم التت ي  يفاألفتتةاا

 .(334)ذؤ ء مسؤيفلية مدى كانت أاي األالة م  نوع أي ي ةضوا مل
 يفمت  اجلتلاءات  ونيتت مت  ندعهم م  منيمتكد مدة يفأمةب 

 الصتتتني اثتتتل يفشتتتدا .(335)اجلاريتتتة الستتتالم ممديتتتة مدتتتى الستتتد ي أثةذتتتا
 كاستتتتتدحة الكيميائيتتتتتة املتتتتتواا استتتتتتددام  رتتتتتال التحعيعتتتتتات أل مدتتتتتى

 نتيجتتتتتتتة مىل التوصتتتتتتتل أليفانتتتتتتتت الستتتتتتتا ق متتتتتتت  يفلتتتتتتت لك جاريتتتتتتتة  تتتتتتتلال  
 أل مىل العوميات ةاملت دا  وليفيا ايفلة اثل أشار، يفابملثل .(336)هنائية

 العتتائم الوتتار مقتتالق يفنتتف هتتتدا فيتتت املعرتحتتة يفاجلتتلاءات العتتةار مرتتةيفع
 يفراا .(337)املتحتتتتدة األمتتتم رمايتتتة حتتتتت اجلاريتتتتة الستتتالم ممديتتتة يفهتتتتدا
 مذا متتتا مستتتالة ليستتتت املستتتالة أل مىل اليتتتاابل اثتتتل أشتتتار، ذلتتتك مدتتتى
 ألستتدحةا استتتددام متت  املستتاءلة لعتتمال   أم مواستت ا التونيتتت كتتال

 .(338)الكيميائية
__________ 

  .17 الصفحة، نفست املةجع (332)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (333)
  .15 حةالصف، نفست املةجع (334)
 )الصتتني(  11 يفالصتتفحة الةيفستتي(  )ا حتتتاا 8 الصتتفحة، نفستتت املةجتتع (335)

  العوميات(. املت داة  وليفيا )ايفلة 13 يفالصفحة
  .12 الصفحة، نفست املةجع (336)
  .14 الصفحة، نفست املةجع (337)
  .11 الصفحة، نفست املةجع (338)
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  إعادهتما أو الدوليني واألمن السوالم حلفوظ املَتخ وذة اإلجراءات - رابعا
 امليثاق من 42 ابملادة عمال نصاهبما إىل

 42املااة  
 يف مديهتتتتتتتتا املوصتتتتتتتتوص التتتتتتتتتدا   أل األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس رأى مذا 

 يتدت  أل لتت جتاز،  تت  تف مل أهنتا ث تت أيف ابلغتةت  في   41 املااة
 حلفتتتظ يدتتتلم متتتا األممتتتال متتت  يفالربيتتتة يفال حةيتتتة اجلويتتتة العتتتوات   ةيتتتق
 ذتتت ي  توتتتايفل أل يف تتتوز نصتتتا ت. مىل إلماا تتتت أيف التتتديفيل يفاألمتتت  الستتتدم

 اجلويتة العتوات   ةيتق األخةى يفال مديات يفاحلصة املظاذةات األممال
  ة.املتحد األمم ألمعاء التا  ة الربية أيف ال حةية أيف
 

 مالحظة 
 املتصتتتتتتتدة األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس اارستتتتتتتات الةا تتتتتتتع العستتتتتتتم يتوتتتتتتتايفل 

 الستتتالم حفتتتظ ل مديتتتات ابإلذل يت دتتتق فيمتتتا، امليثتتتاق متتت  42 ابملتتتااة
 لدموظمتتتتتتات يفاإلذل العتتتتتتوة ابستتتتتتتددام اجلوستتتتتتيات املت تتتتتتداة يفالعتتتتتوات
 .(339)ابلتدخل اإلنديمية
 العتوة ابستتددام اجملدتس أذل، ا ستت ةات نيد الفرتة يفخالل 
 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول ألغتتتةات، امليثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب
 يفالعتتتتوات الستتتتالم حفتتتتظ   ثتتتتات متتتت  ل تتتتدا، استتتتت ااهتما أيف التتتديفليني
، الوست ى أفةيعيتا يفمجهوريتة، يفاهلةستك ال وستوة يف، اجلوسيات املت داة

 اارفتور ذلتك يف )مبتا الستواال يفجوتوب، الدميعةاقيتة الكونغتو هوريةيفمج
، يفلي يتا، يفل وتال، ايفتوار يفكوت، يفالصومال، يفالسواال، أ يي( يفمو عة
  يفذاييت.، يفمايل

 العستتتتم يفي تتتتةت فتتتتةميني. نستتتتمني مىل العستتتتم ذتتتت ا يفيوعستتتتم 
 الفصل مبوجب العوة ابستددام  ذل اليت اجملدس نةارات ألف الفةمي
 اجملدتتس موانرتتات ابء الفةمتتي العستتم يغ تتي فيمتتا، امليثتتاق متت  الستتا ع
  .42 ابملااة الصدة ذات
 
 42قرارات جملس األمن ذات الصلة ابملادة  - ألف

تتتتة اجملدتتتتس مشتتتتارة صتتتتةجة مىل   يف الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مل ير 
م  امليثاق يف نةارا ت. غ  أنت اخت  مدة نةارات مبوجتب الفصتل  42املااة 

__________ 

 لدموظمتتتات األمتتت  جمدتتتسُ  فيهتتتا ذلأ التتتيت احلتتتا ت الثتتتام  اجلتتتلء ي تتتةت (339)
 ل مديتتات اإلذل فيهتتا متتوح التتيت احلتتا ت أمتتا العتتوة. ابستتتددام اإلنديميتتة
 سياق يف ال اشة اجللء يف  فاصيدها فرتا، العوة ابستددام السالم حفظ
  السالم. حفظ ممديات يف ايت مةت

متتتت  امليثتتتتاق أذل فيهتتتتا ل  ثتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم يفالعتتتتوات املت تتتتداة  الستتتتا ع
اجلوستتيات، مبتتا يف فيهتتا ال  ثتتات يفالعتتوات التتيت نرتتةهتا موظمتتات منديميتتة، 

 “مجيتتتتتع الوستتتتتائل العتتتتتتةيفرية”أيف “ مجيتتتتتع التتتتتتدا   الالزمتتتتتة”ابستتتتتتددام 
 . (340)يت دق  صول السالم يفاألم  الديفليني أيف ممااهتما مىل نصاهبما فيما

 العتتتةار مبوجتتتب اجملدتتتس أذل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 العتوة ابستتددام، 2017 ةيتلأ /نيسال 13 املؤرن  (2017) 2350

 املورتتتتتتتتاة ذتتتتتتتتاييت يف ال دالتتتتتتتتة نظتتتتتتتتام لتتتتتتتتدمم املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتة يف
 اجلديتتتتتتتتتتتدة لد  ثتتتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتتتس أذل، العتتتتتتتتتتتةار ذلتتتتتتتتتتتك يفيف .(341)حتتتتتتتتتتتديثا

 حبمايتة” يف“  و يتهتا لالضت الع الالزمتة الوستائل مجيتع” ابستتددام
 نتتتدراهتا حتتتديفا يف، الوشتتتيك ال تتتدم ال وتتتف خل تتتة امل ةضتتتني املتتتدنيني
  .(342)“ا نتعاء حسب، انترارذا مواقق يفااخل

، كتتتتتتتةر اجملدتتتتتتتس  كيتتتتتتتد مذنتتتتتتتت 2017يف  2016يفيف متتتتتتتامي  
ابستتتددام العتتوة فيمتتا يت دتتق   تتدا متت  احلتتا ت يفالولامتتات. يفيف الرتتةق 
األيفسط، فيما يت دق ابحلالتة يف ل وتال، جتدا اجملدتس اإلذل الت ي موحتت 

ابختتتتتتتاذ مجيتتتتتتع متتتتتتا يدتتتتتتلم متتتتتت  ”ؤنتتتتتتتة يف ل وتتتتتتال لعتتتتتتوة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة امل
معايفمتتتتة حمتتتتايف ت مو هتتتتا ابلعتتتتوة متتتت  العيتتتتام  واج اهتتتتتا ”يف “ مجتتتتةاءات

مبوجتتتتب الو يتتتتة املمووحتتتتة متتتت  جمدتتتتس األمتتتت ، يفحلمايتتتتة متتتتوظفي األمتتتتم 
  يفكفالتتة أمتت  ال تتامدني يف اجملتتال “املتحتتدة يفمةافعهتتا يفمورتتآهتا يفم تتداهتا
  .(343) لتهديد يفشيك ابل وف ال دماإلنسام  يفمحاية املدنيني امل ةضني

، الوست ى أفةيعيا مجهورية يف ابحلالة صليت فيما، أفةيعيا يفيف 
 األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم ل  ثتتتتة اإلذل اجملدتتتتس جتتتتدا

 مجيتتتتع” ابستتتتتددام الوستتتت ى أفةيعيتتتتا مجهوريتتتتة يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق
__________ 

 متتتتوح متتت  امل دومتتتات متتتت  مليتتتد مدتتتى لالقتتتتالع الستتتا عة املالحتتتق انظتتتة (340)
 املرتار ال  ثتات  تو ايت يت دنتق فيما العوة ابستددام اإلذل األم  جمدس
 ا ست ةات. نيد الفرتة ن ل املوراة أا ي مليها

 يف يتتتتة متتتت  امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد .5 الفعتتتتةة، (2017) 2350 العتتتتةار (341)
، ال اشتتتة اجلتتلء انظتتة، ذتتاييت يف ال دالتتة نظتتام لتتدمم املتحتتدة األمتتم   ثتتة

 األيفل. العسم
 .13 يف 12 الفعةاتل، (2017) 2350 العةار (342)
 .14 الفعةة، (2017) 2373 العةار (343)

https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
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 ابستتتددام الفةنستتية يفلدعتتوات، (344)يف يتهتتا لتوفيتت “ الالزمتتة الوستتائل
  .(345)لد  ثة الترغيدي مالدم لتعدمي الالزمة الوسائل مجيع

دتتس، يف العتتةار يففيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف كتتوت ايفتتوار، متتدا اجمل 
، يف يتتة ممديتتتة األمتتم املتحتتتدة يف كتتوت ايفتتتوار لفتتترتة (2016) 2284

تتتتد، (346)2017حليةال/يونيتتتتت  30شتتتتهةا حتتتتم  14هنائيتتتتة متتتتدهتا   يفأكن
 مجيتتتتع” ابستتتتتددام املتحتتتتدة األمتتتتم ل مديتتتتة اإلذل موحتتتتت جديتتتتدة متتتتةة

 التتتتتت ي اإلذل يفمتتتتتدنا، (347) و يتهتتتتتا لالضتتتتت الع“ لالزمتتتتتةا الوستتتتتائل
 ضتم ”، املتحتدة األمتم ممديتة امتم أجتل مت  الفةنسية لدعوات موحت
  .(348)“يفندراهتا العوات ذ ي انترار حديفا

 كتتتةنر،  الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة يف ابحلالتتتة يت دنتتتق يففيمتتتا 
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة األمتتتتتم موظمتتتتتة ل  ثتتتتتة اإلذل متتتتتوح  كيتتتتتدي اجملدتتتتتس

 التتتتتتدا   مجيتتتتتع ابختتتتتتاذ” الدميعةاقيتتتتتة الكونغتتتتتو مجهوريتتتتتة يف ا ستتتتتتعةار
 اجلمامتتتات خ تتتة حتييتتتد ذلتتتك يف مبتتتا، (349)يف يتهتتتا لتوفيتتت “ الالزمتتتة
تتتتة .(350)التتتتتدخل لتتتتواء قةيتتتتق متتتت  املستتتتدحة  ا يتتتتة أيعتتتتا اجملدتتتتس يفذكن
 ا متثتال مقتار يف أي، التتدا   ذت ي  تد  أل فيها يو غي اليت ال ةيعة

 مةامتتاة يف الواج تتة ال وايتتة  تت ل لسياستتة يفيففعتتا التتديفيل لدعتتانول لصتتارما
 التا  تتة غتت  لعتتوات املتحتتدة األمتتم  تتدمم يت دنتتق فيمتتا اإلنستتال حعتتوق
 املستا ة ال دتدال اجملدتس امتا، ذلتك مدى يفماليفة .(351)املتحدة لامم

 مجيتتتتع” اختتتتتاذ مىل شتتتتةقة افتتتتةاا املستتتتا ة يفال دتتتتدال مستتتتكةية  عتتتتوات
  .(352)ال  ثة يف ية لتوفي “ الالزمة التدا  

__________ 

 الفعتتتتتتةة، (2016) 2301 يف  2 الفعتتتتتتةة، (2016) 2281 العتتتتتتةارات (344)
  .41 الفعةة، (2017) 2387 يف  32

 . 65، الفعةة (2017) 2387  يف 56، الفعةة (2016) 2301العةارال  (345)
 يف يتتتة متت  امل دومتتتات متت  يفملليتتتد .14 الفعتتةة، (2016) 2284 العتتةار (346)

 انظتة، ال تام األمتني يفضت ها اليت ا نسحاب يفخ ة املتحدة األمم ممدية
  األيفل. العسم، ال اشة اجللء

  .16 الفعةة، (2016) 2284 العةار (347)
  .25 الفعةة، نفست املةجع (348)
 .33 ، الفعةة(2017) 2348يف  34، الفعةة (2016) 2277العةارال  (349)
 املةجتتتتتتتتع، املدحتتتتتتتتق ظتتتتتتتتةان، التتتتتتتتتدخل لتتتتتتتتواء متتتتتتتت  امل دومتتتتتتتتات متتتتتتتت  ملليتتتتتتتتد (350)

 السا ع. اجللء 2012-2013
، (2017) 2348)ا(  يفالعتتتةار ‘ 1’ 35، الفعتتتةة (2016) 2277العتتتةار  (351)

 )ا(. 34الفعةة 
(352) S/PRST/2016/18 ،مرةة. الثانية الفعةة 

 املوعولتة هبتا املتصدة يفاألمتدة األسدحة  تدفعات يت دق يففيما 
 اإلذل اجملدتتس متتدا، األستتدحة  وريتتد حلظتتة انتهتتاك يف يفمليهتتا لي يتتا متت 

 قةيتق مت  أيف الوقويتة  صتفتها  تصةف يفذي، األمعاء لدديفل املمووح
 الظتتةيفف  عتعتتيها التتيت  التتتدا  مجيتتع” ابستتتددام، منديميتتة موظمتتات
 أثوتتاء األصتتواف يفحجتتل الستتف   فتتتيأ ممديتتات مجتتةاء موتتد“ احملتتداة

 أل يو غتتي التفتتتيأ ممديتتات أل مدتتى يفشتتدا،  دتتك التفتتتيأ ممديتتات
 حلعتتوق التتديفيل يفالعتتانول اإلنستتام التتديفيل لدعتتانول اتم امتثتتال يف عتتةي

 دتتتىم التتتتدخل أيف لتتتت متتربر    ختتت  أي يف التستتت ب ايفل”، اإلنستتال
  تهةيتتب يت دتتق يففيمتتا .(353)“املالحتتة حةيتتة اارستتة يف متتربر غتت  فتتو

 اإلذل اجملدتتتتس جتتتتدا، يفموهتتتتا يفمربذتتتتا الدي يتتتتة األراضتتتتي مىل املهتتتتاجةي 
 (2015) 2240 العةار م  10 يف 9 يف 8 يف 7 الفعةات يف املمووح

 قةيتتتتق متتت  أيف الوقويتتتتة  صتتتفتها  تصتتتةف يفذتتتتي، ءاألمعتتتا التتتديفل مىل
 يفا عتتتار املهتتتاجةي  هتةيتتتب مكافحتتتة يف لدمرتتتاركة، منديميتتتة موظمتتتات
 ملواجهتة“ احملداة الظةيفف مع املتواس ة التدا   مجيع ابختاذ”، ابل رة
  فتتتيأ ممديتتات  وفيتت  مقتتار يف ابل رتتة املتجتتةي  أيف املهتتاجةي  مهتتةيب
 لتتتتتديها كانتتتتتت مذا الدي تتتتتتي الستتتتتاحل ن التتتتتة ال حتتتتتار أمتتتتتايل يف الستتتتتف 
 املهتاجةي  لتهةيتب الستف   دتك استتددام يف لالشت اي م عولة أس اب

 ذ ي يف استددامها  كد اليت السف   دك يفحجل، ابل رة ا عار أيف
 يستتتةي   العتتتوة ابستتتتددام اإلذل أل اجملدتتتس يفأيفضتتتح .(354)األنرتتت ة

 ال حتتة أمتتايل يف  رتتةابل يفاملتجتتةي  املهتتاجةي  مهتتةن يب مواجهتتة مدتتى م 
  .(355)الدي ي الساحل ن الة

 اإلذل  كيتتتتد اجملدتتتتس أمتتتتاا، متتتتايل يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ل  ثتتتتتتة املموتتتتتتوح

 لتوفيتتتتتت “ الالزمتتتتتتة الوستتتتتتائل مجيتتتتتتع” ابستتتتتتتددام متتتتتتايل يف ا ستتتتتتتعةار
 الوستتتتائل مجيتتتتع” ستتتتتدداماب أيعتتتتا الفةنستتتتية يفلدعتتتتوات، (356)يف يتهتتتتا

، يفخ تتتت  يفشتتتيك لتهديتتتد   ةضتتتها حتتتال يف لد  ثتتتة اممتتتا“ العتتتةيفرية
 قدتب، ذلتك مدتى يفمتاليفة .(357)ال تام األمتني قدتب مدتى  واء يفذلك
 يفصتتتةامة استتت انًا أكثتتة يفضتت ا”  تدتت  أل املتكامدتتة ال  ثتتة متت  اجملدتتس
  .(358)“يف يتها لتوفي 

__________ 

  .8 يف 4 الفعةاتل، (2016) 2292 العةار (353)
 .7 الفعةة، (2017) 2380 يف 7 الفعةة، (2016) 2312 العةارال (354)
 .8 الفعةة، (2017) 2380 يف 8 الفعةة، (2016) 2312 العةارال (355)
 .18، الفعةة (2017) 2364يف  17الفعةة  (2016) 2295العةارال  (356)
 .37، الفعةة (2017) 2364يف  35الفعةة  (2016) 2295العةارال  (357)
 .19، الفعةة (2017) 2364يف  18الفعةة  (2016) 2295العةارال  (358)

https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

387 18-12959 

 

 اإلذل  كيتد اجملدتس أمتاا، الصتومال يف ابحلالة يت دق يففيما 
 التتتتتدا   مجيتتتتع ابختتتتتاذ، الصتتتتومال يف األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا ل  ثتتتتة املموتتتتوح
 حمتتتداة ذجوميتتتة   مديتتتات يفالعيتتام، (359) و يتهتتتا لالضتتت الع الالزمتتة

 املستتدحة امل ارضتة مجامتات مت  يفغ ذتا الرت اب حةكتة ضتد األذتداف
 مىل يفابإلضتتتتتتافة .(360)لد  ثتتتتتتة األيفلويتتتتتتة ذات املهتتتتتتام محتتتتتتدى  وصتتتتتتفها

 12 لفتتترتة، اجملدتتتس جتتتدا، (2016) 2316 العتتتةار يفمبوجتتتب، ذلتتتك
 مبوجتتتب املمووحتتتة“ الالزمتتة الوستتتائل مجيتتع” ابستتتتددام اإلذل، شتتهةا
 متع املت ايفنتة اإلنديميتة يفاملوظمتات التديفل مىل (2008) 1846 العةار

 ال حتة يف املستدح يفالست و العةصتوة أممتال لعمتع الصومالية السد ات
 .(361)الصومال سواحل ن الة

 متتتتدا، الستتتتواال يفجوتتتتوب الستتتتواال يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 مجيتع ابستددام السواال جووب يف املتحدة األمم ل  ثة اإلذل اجملدس

 2304 العتتتةار يفمبوجتتتب .(362)مبهامهتتتا لالضتتت الع الالزمتتتة الوستتتائل
 مستتتتوايت اجملدتتتس زاا، 2016 أغستتت س/آب 12 املتتتؤرن  (2016)

 نتوة منرتاء ختالل مت  السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة يف العوة
 الوستتتتتتتائل مجيتتتتتتتع” ابستتتتتتتتددام لدعتتتتتتتوة يفأذل، (363)اإلنديميتتتتتتتة احلمايتتتتتتتة
 يف ستتتي  ا نتعتتتاء موتتتد حازمتتتة مجتتتةاءات اختتتتاذ ذلتتتك يف مبتتتا، الالزمتتتة
 اجملدتس أيفضتح، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل .(364)“مكثفة ايفرايت
 املمووح اإلذل ن اق، السا عة السووات يف  ت نام ما غةار مدى، أيعا

 يف  ثتتتة اارفتتتور يف املتحتتتدة يفاألمتتتم األفةيعتتتي لالحتتتتاا املدتد تتتة لد مديتتتة
 املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم يفنتتوة الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم
 ذتت ا يفيف امليثتتاق. متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب العتتوة تددامابستت أل يتتي
 ال  ثتتتات يف،  عتتمنوت املتتتدنيني محايتتة يف يتتتة أل اجملدتتس أكتتتد، الصتتدا
، الالزمتتتتتة اإلجتتتتةاءات أيف اخل تتتتتوات أيف التتتتتدا   مجيتتتتتع اختتتتتاذ، التتتتثالل

__________ 

، 4، الفعتتتتةة (2016) 2297، يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2289العتتتةارات  (359)
 .6، الفعةة (2017) 2372، يف 1، الفعةة (2017) 2355يف 

، (2017) 2372 يف )أ(  6 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2297 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (360)
 )ه(. 8 الفعةة

 .14 الفعةة، (2016) 2316 العةار (361)
، (2016) 2304  يف 1، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2016) 2302العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات  (362)

، (2016) 2327  يف 2، الفعتتتةة (2016) 2326  يف 5يف  4 الفعتتتة ني
 .1، الفعةة (2017) 2392  يف 11 الفعةة

 نتوة يف يتة مت  امل دومتات م  يفملليد .8 الفعةة، (2016) 2304 العةار (363)
 األيفل. العسم، ال اشة ءاجلل  انظة، اإلنديمية احلماية

 2326 العتتتتتتةاري  أيعتتتتتتا انظتتتتتتة .10 الفعتتتتتتةة، (2017) 2304 العتتتتتتةار (364)
 .9 الفعةة، (2016) 2327 يف  2 الفعةة، (2016)

 امل ةضتني املتدنيني محايتة هبتدف، العتةيفرية الوستائل مجيع استددام أيف
 ذتتتتت ا مصتتتتتدر متتتتت  الوظتتتتتة  صتتتتتةف، ل تتتتتدما ابل وتتتتتف يفشتتتتتيك لتهديتتتتتد
  .(366)املتحدة األمم موظفي م  فعال، (365)ال وف

 جتتدا، يفاهلةستك ال وستوة يف ابحلالتتة يت دتق يففيمتا، أيفريفاب يفيف 
 التا  تتتة ألثيتتتا ممديتتتة مقتتتار يف، األمعتتتاء لدتتتديفل ملموتتتوحا اإلذل اجملدتتتس
، األقدستتتتتتتتي مشتتتتتتتتال حدتتتتتتتف موظمتتتتتتتتة يفيفجتتتتتتتوا األيفريفيب ا حتتتتتتتتتاا لعتتتتتتتوة
  .(367)يف ايهتا لتوفي “ الالزمة التدا   مجيع” ابختاذ

   مديتتتات أُني تتتت م يوتتتة يف ايت متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد 
 املدحق. ذ ا م  ال اشة اجللء انظة، السالم حلفظ املتحدة األمم
 
 42املناقشات املتعلقة ابملادة  - ابء

ختتتتالل الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، مل يسترتتتتهد اجملدتتتتس صتتتتةاحًة  
. يفمع ذلك،  نأ أمعاء اجملدس ن اق يفمدى مدايف  ت يف 42ابملااة 

اإلذل ابستتتتتددام العتتتتوة فيمتتتتا يت دتتتتق ابل وتتتتوا اإلنديميتتتتة يفال وتتتتوا الع ةيتتتتة 
قدتتتتب   تتتتض املتكدمتتتتني ا لتتتتتلام امل دتتتتق يفال وتتتتوا املواضتتتتي ية. يفيف حتتتتني 

ابمل تتااأل األساستتية حلفتتظ الستتالم، امتتا آختتةيفل مىل زاياة   ليتتل يف ايت 
ممديتتتات الستتتالم، كمتتتا يتعتتتح متتت  اراستتتات احلتتتا ت اإلفةاايتتتة التتتواراة 

ممديتتتتتتتتات األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة حلفتتتتتتتتظ ”أا ي، يف مقتتتتتتتتار ال وتتتتتتتتوا امل وونتتتتتتتتة 
يني يف الولامتتتتتتتتتات محايتتتتتتتتتة املتتتتتتتتتدن”(، يف 12)انظتتتتتتتتتة احلالتتتتتتتتتة “ الستتتتتتتتتالم
 (. 14احلالة  )انظة“ احلالة يف مايل”( يف 13)انظة احلالة “ املسدحة

 
__________ 

 2287 العتتةارات، أل يتتي املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم  عتتوة يت دتتق فيمتتا (365)
 2352 يف  9 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2318 يف  9 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016)
  11 الفعتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2017) 2386 يفالعتتتتتتتتتتتتتتتةار  11 الفعتتتتتتتتتتتتتتةة، (2017)

 يف حتتتتتدةاملت يفاألمتتتتتم األفةيعتتتتتي لالحتتتتتتاا املدتد تتتتتة ابل مديتتتتتة يت دنتتتتتق يففيمتتتتتا
 األمتتتم    ثتتتة يت دتتتق يففيمتتتا  5 الفعتتتةة، (2016) 2296 العتتتةار، اارفتتتور

  5 الفعتتتتتةة، (2016) 2304 العتتتتتةارال، الستتتتتواال جوتتتتتوب يف املتحتتتتتدة
 .11 الفعةة، (2016) 2327 يف

 يف املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم األفةيعتتتتتي لالحتتتتتتاا املدتد تتتتتة ابل مديتتتتتة يت دتتتتتق فيمتتتتتا (366)
، (2017) 2363 يف  5 الفعتتتتتةة، (2016) 2296 العتتتتتةارال، اارفتتتتتور
، الستتتتتواال جوتتتتتوب يف املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا  37 الفعتتتتتةة
 .11 الفعةة، (2016) 2327  5 الفعةة، (2016) 2304 العةارال

 (2017) 2384 يف  7 يف 6 يف 5 الفعتتةات (2016) 2315 العتتةارال (367)
 .7 يف 6 يف 5 الفعةات
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فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 388 

 

 12 احلالة 
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 
، 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 6 يف امل عتتتواة، 7918 اجلدستتتة يفيف 

 حفتتظ ممديتات استت ةات  رتال اجملدتتس ىلم محاقتة ال تام األمتني نتدنم
 كتتتل  واستتتب يفاحتتتدة ستتتالم ممديتتتة متتت  متتتا” أنتتتت مىل يفأشتتتار، الستتتالم

 يف ايت” لتتتتديها ال  ثتتتتات   تتتتض أل حتتتتني يف منتتتتت يفنتتتتال .“احلتتتتا ت
 الت  ض لدى ف ل، املتحار ة األقةاف  ني الفصل مدى  ةكل“ يفاضحة
 امتتتاتمج متتتع يفالت امتتتل املتتتدنيني حلمايتتتة“ نتتتوة” أكثتتتة يف ايت اآلختتتة

 التتتيت الوتتتلاع موتتتاقق يف منتتتت أيفكةانيتتتا اثنتتتل يفنتتتال .(368)مت تتتداة مستتتدحة
 أل  تتب، يفذتتائال ستتةي ا  غتت ا امليتتدال يف األمويتتة احلالتتة فيهتتا شتتهدت
تتت  أحكامتتتا التتتو ايت ذتتت ي  تعتتتمن   متتت  الستتتالم حفتتتظ ممديتتتات اكن
 األفتتتةاا مدتتتى م اشتتتةا خ تتتةا  رتتتكل التتتيت احلتتتا ت يف العتتتوة استتتتددام

  .(369)اإلرذا ية التهديدات ذلك يف مبا، فيها ال امدني املدنيني أيف
يفنتتتتتال اثتتتتتل ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي مل امل تتتتتااأل التوجيهيتتتتتة احلامستتتتتة  

األ يتتتة ذتتتي أحكتتتام امليثتتتاق يفامل تتتااأل األساستتتية حلفتتتظ الستتتالم يفموافعتتتة 
دتتدفاع متت  التتوفس أيف ال دتتد املعتتيف يفاحليتتاا يفمتتدم استتتددام العتتوة م  ل

 لتوفيتت  يف يتتة صتتدر هبتتا  كديتتف متت  اجملدتتس. يفرأى أل  فستت  التتو ايت
يفحتتتتت نر متتتتت  “. غتتتتت  مع تتتتتول”   تتتتتا لدظتتتتتةيفف امليدانيتتتتتة أمتتتتتة “ مبةيفنتتتتتة”

فعال منتت “.  سييسا مص و ا”حمايف ت  سييس أنر ة حفظة السالم 
 ب أ  يص ح ذيفيف اخلوذ اللرق حتتت أي ظتةف مت  الظتةيفف قةفتا يف 

. يفنتتتتتال اثتتتتتل الصتتتتتني منتتتتتت متتتتت  األساستتتتتي التعيتتتتتد ابمل تتتتتااأل (370)اعالوتتتتتل 
يف “ حجتتتة اللايفيتتتة”األساستتتية ل مديتتتات حفتتتظ الستتتالم، التتتيت شتتتكدت 

               . (371)ممديات حفظ السالم يفحتتفظ  ديفر  وجيهي   غىن موت
 قةيتق مت  يتحعتق   التدائم الستالم مل أيفريفغواي اثنل يفنال 
 اثتتل يفأكتتد .(372)السياستتية احلدتتول  فعتتل  تتل ال ستتكةية التتتدخالت
 هتيتتتتت  أل م ” ميكوهتتتتتا   ال ستتتتتكةية ال مديتتتتتات أل املتحتتتتتدة املمدكتتتتتة
 التصتتتتتدي ضتتتتتةيفرة مدتتتتتى دنايفشتتتتت، “اجلاريتتتتتة السياستتتتتية لد مديتتتتتة اجملتتتتتال

 يف، يفحتتدذا األمويتتة التحتتدايت يفلتتيس، لدستتالم السياستتية لدتحتتدايت
__________ 

(368) S/PV.7918 ،3 الصفحة. 
 .16 الصفحة، نفست املةجع (369)
 .10 الصفحة، نفست املةجع (370)
 .15 يف 14 الصفحتال، نفست املةجع (371)
 .7 الصفحة، نفست املةجع (372)

 مدتتتتتتى احلفتتتتتتاظ  رتتتتتتال ال تتتتتتام األمتتتتتتني أممتتتتتتال جتتتتتتديفل  وفيتتتتتت  ستتتتتت يل
  .(373)السالم

، 2017 متتتتتايو/أاير 23 يف امل عتتتتتواة، 7947 اجلدستتتتتة يفيف 
 حفتتظ ل مديتتات ال تتام األمتتني يفكيتتل نتتدنمها محاقتتة مىل اجملدتتس استتتمع

 يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمم موظمة   ثة نوات يفنااة، المالس
 ا شتت اك فتض ملةان تة املتحتدة األمم يفنوة الدميعةاقية الكونغو مجهورية
 يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة

 نتوة ئدنا يفذكة ليرباي. يف املتحدة األمم يف  ثة الوس ى أفةيعيا مجهورية
 الكونغتتتو مجهوريتتتة يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة   ثتتتة

  فست ذا ألل نظتة مىل حتتتال“ العتوة است مال مسالة” أل الدميعةاقية
 متت  ابلتدفاع األمتة يت دتق موتدما خيتدتتف امليتدال يف الوحتدات ن تل مت 

 دةاملتحت األمم   ثة نوة نائد يفأشار .(374)الو ية م  الدفاع أيف الوفس
 أفةيعيتتتتتتا مجهوريتتتتتتة يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة
 فهتتتتي، ك تتت ة  غتتتت ات  رتتتهد الستتتالم حفتتتتظ   ثتتتات أل مىل الوستتت ى
 مستتتتوايت يفابر فتتتاع يفالفوضتتتوية الت عيتتتد  تلايتتتد  تستتتم نلامتتتات  واجتتتت
 مت ، كتال أنتوى يف ايت منرتاء فتو ا عاي مل نائال يفأضاف ال وف.
 حفتتتظ  تتتني متتا يعتتتع، اجلديتتد فتتتالوهج موتتت. مفتتتة   أمتتةا، مديتتتدة نتتواح

 حفتتظ   ثتتات متتوح يف الةئيستتي ذدفتتت يفيتمثنتتل، الستتالم يفمنفتتاذ الستتالم
 يفكفالة املدنيني محاية لتحسني الالزمة ال مدية املصدانية امل وية السالم
  تتةق مل نويتتة مجتتةاءات اختتتاذ يف الةغ تتة أل يفرأى يف يتهتتا.  وفيتت  حستت 

 يف الوظتتتة ممتتتااة ضتتتةيفرة مدتتتى العتتتوء يفستتتدط التون تتتات. مستتتتوى مىل
 العتتتاارة العويتتتة اهلجوميتتتة ال مديتتتات  رتتت ن  يستتتمح مبتتتا ا شتتتت اك نوامتتتد
 املوتايفرة حةيتة ماتحتة يفضتمال امل دتوب الوحو مدى السكال محاية مدى

 مذل مم تتتتتاء ي تتتتت    ذلتتتتتك أل موضتتتتتحا، مجةاءاهتتتتتتا يفامتتتتتم لد  ثتتتتتات
 استتتتتتددام مدتتتتتى امستتتتتامدهت يفممنتتتتتا العتتتتتوة استتتتتت مال  ستتتتتاءة لد  ثتتتتتات
  .(375)أفعل  ركل لديها املتوفةة األسدحة
أما رئيس يفنائد نوة األمم املتحتدة ملةان تة فتض ا شتت اك فعتال  

منتتت متت  اجلتتدية ابلتت كة أنتتت متتع  تتةيفز التحتتدايت يف غتت ن ق ي تتة ممديتتتات 
 يف  تد .(376)حفظ السالم، ظدنت امل ااأل األساسية حلفظ الستالم اث تتة

تتة، قتتاتاإلحا مىل ا ستتتماع  ا يتتة الةيفستتي يفا حتتتاا الصتتني اتتثال ذكن
__________ 

 .12 الصفحة، نفست املةجع (373)
(374) S/PV.7947 ،4 الصفحة. 
 .10-8 الصفحات، نفست املةجع (375)
 .5 الصفحة، نفست املةجع (376)
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 الصتتني اثتتل يفستتدنط .(377)الستتالم حلفتتظ األساستتية ابمل تتااأل التمستتك
 ا حتتتتاا اثتتتل أمتتتا املعتتتيفة. الديفلتتتة ستتتيااة احتتترتام ضتتتةيفرة مدتتتى العتتتوء
 املتتتدنيني محايتتتة مفهتتتوم استتتتددام املع تتتول غتتت  متتت  منتتتت فعتتتال الةيفستتتي
 الديفلتتتتتة ضتتتتتد الستتتتتالم حفظتتتتتة جانتتتتتب متتتتت  العتتتتتوة  ستتتتتتددام ذري تتتتتة

 مل الستتتتالم حفتتتتظ ل مديتتتتات ال تتتتام األمتتتتني يفكيتتتتل يفنتتتتال (378)املعتتتتيفة
 ذلتتك يعتترتل أل متت  موتتاص يف ، كافيتتا لتتيس العتتار ة العتتوة استتتددام

  .(379)السياسية الساحة يف نوية جهوا    ل
 

 13 احلالة 
  املسلحة النوزاعات يف املدنيني محاية 
 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول 19 يف امل عتتتتتتواة 7606 اجلدستتتتتتة يف 
 محايتة مت  ال تام لامتني مرة احلااي التعةية يف اجملدس نظة، 2016
 ك تتتتتتت ة نالتتتتتتتت، املوانرتتتتتتتة يفختتتتتتتالل .(380)املستتتتتتتدح الوتتتتتتتلاع يف املتتتتتتتدنيني

 يف منتتت أيفكستتفام موظمتتة لتتدى اإلنستتانية السياستتة جمتتال يف املسترتاري 
 حلفظتتة ستتمحيُ  أل  تتب املتتدنيول هلتتا يت تتةنت التتيت التهديتتدات مواجهتتة
 .(381)“ا نتعتتتتاء موتتتتد العتتتتوة  يستتتتتددموا ” يفأل ي مدتتتتوا أل الستتتتالم
 التتتدخل التتلرق اخلتتوذ ذيفي يفاجتتب متت  مل  دجيكتتا اثتتل نتتال، يفابملثتتل
 موتتتتتتد العتتتتتتوة ابستتتتتتتددام، لدد تتتتتتة م ةضتتتتتتني املتتتتتتدنيول يكتتتتتتول حيومتتتتتتا

 املرتتتتةيفع ا ستتتتتددام” مىل الةستتتتويل الكةستتتتي اثتتتتل يفامتتتتا، ا نتعتتتتاء
 اثتتتل يفأمتتتةب .(382)احلتتتةب يفجتتتةائم الوحرتتتية الاألممتتت لونتتتف“ لدعتتتوة

 أااة اثنتتتتتل الةاامتتتتتة الستتتتتالم حفتتتتتظ نتتتتتوة أل مفتتتتتااي رأي متتتتت  أستتتتترتاليا
 منتتت نتتائال التةأي ذتت ا الومستا اثتتل يفأنتتة .(383)اجملدتس  تصتتةف أساستية

  ت دتب املتدنيني محايتة فت ل، سالم ممدية أي  رال يف ية صدرت مذا
تتة .(384)استتت انية ممديتتات  وفيتت   يف الوجتتاح  عصتت  فةنستتا اثتتل يفذكن
 ال دتتتد يف ا ستتتتعةار حتعيتتتق يف نويتتتة يف ايت نرتتتة أستتتهم حيتتتث، متتتايل

 التتدخل مكنت  الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة يفيف، العتانول سيااة يفاست ااة
__________ 

 30يف  29)الصتتتتتني( يفالصتتتتتفحتال  23-21املةجتتتتتع نفستتتتتت، الصتتتتتفحات  (377)
 )ا حتاا الةيفسي(.

 .29 الصفحة، نفست املةجع (378)
 .33 الصفحة، نفست املةجع (379)
(380) S/2015/453. 
(381) S/PV.7606 ،10 الصفحة.  
 )الكةسي الةسويل(. 73) دجيكا(  يفالصفحة  62املةجع نفست، الصفحة  (382)
 .61 الصفحة، نفست املةجع (383)
 .93 الصفحة، نفست املةجع (384)

 اثتتتتل يفنتتتتال .(385)يفاستتتتع ن تتتتاق مدتتتتى الفظتتتتائع ار كتتتتاب  فتتتتااي متتتت 
 األمتتتم ةموظمتتت   ثتتتة لعتتتوة التتتتا ع التتتتدخل لتتتواء نرتتتة مل أفةيعيتتتا جوتتتوب
 مثال” ذو الدميعةاقية الكونغو مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق املتحدة
مدتتتتتى الوجتتتتتاح التتتتت ي ميكتتتتت  حتعيعتتتتتت متتتتت  ختتتتتالل “ ابملصتتتتتدانية يتستتتتتم

. يفأكنتد اثتل (386)استددام العوة ضد األشداص ال ي  ي ةندول السالم
ا حتتتتتتتاا األيفريفيب نتتتتتتائال منتتتتتتت  تتتتتتب مواجهتتتتتتة املستتتتتتتوايت املدتدفتتتتتتة متتتتتت  

  .(387)ا نتعاء ات ابستددام العوة املالئمة يفاملتواس ة، حسبالتهديد
تتتتد اثتتتتل ا حتتتتتاا الةيفستتتتي متتتت    يفمدتتتتى ال كتتتتس متتتت  ذلتتتتك، أكن

 فستتت ذا جديتتتد أ يتتتة التعيتتتد ابمل تتتااأل األساستتتية حلفتتتظ الستتتالم يفانتعتتتد 
ابكستتتال متت   ةاثدتت ت. يفأمة تت(388) فست ا متتة  حستتب الظتتةيفف املتغت ة

يف ايت محايتتتتة ”رأي مفتتتتااي أل امل تتتتااأل األساستتتتية ليستتتتت مائعتتتتا أمتتتتام 
يتجتلأ  ، يفأل استددام العتوة افامتا مت   دتك التو ايت جتلء  “املدنيني

 متتت  أنتتتت  ةذوتتتت نتتتد ابكستتتتال مل ةنائدتتت تيفأضتتتاف متتت   دتتتك امل تتتااأل.
 ا ستتتتتددام مىل الدجتتتتوء يفايفل العتتتتوي ابلتتتتةاع املتتتتدنيني محايتتتتة املمكتتتت 
 ال مديتتة يف ال اكستتتانية العتتوات ممتتل متت  يتعتتح كمتتا،  لدعتتوة الف دتتي

 يفحتتتاجج .(389)اارفتتتور يف املتحتتتدة يفاألمتتتم األفةيعتتتي لالحتتتتاا املدتد تتتة
، أختت  كمتتالذ م  العتتوة استتتددام متتدم يو غتتي منتتت نتتائال الربازيتتل اثتتل

 الكامدتتتتة املستتتتاءلة يتونتتتتع أل يف احلتتتتق التتتتديفيل تمتتتتعلدمج أل مالحظتتتتا
 .(390)العتتتتتتوة استتتتتتتددام مىل الدجتتتتتتوء ستتتتتتد ة مُيوحتتتتتتول التتتتتت ي  أليفلئتتتتتتك
 هتديتتدات ذوتتاك  كتتول موتتدما أنتتت مفتتااي رأي متت   تت يف اثتتل يفأمتتةب
 جانتب مت  العتوة استتددام يكتول أل  تب،  دم موف  ونوع حمداة
 هبتتا املواقتتة لدو يتتة ايففعتت، الستتالم حفتتظ ممديتتات يف املرتتاركة العتتوات
 اتتتثال يفانتعتتتد .(391)اامتتتا  كتيكتتتي قتتتا ع يفذا يفنائيتتتا، املتتتدنيني حلمايتتتة
 العتوة استتددام  و تاق يت دتق فيمتا الوضتوح مىل ا فتعتار يفريفاندا مصة
 لعوامتتد مديفنتتة يفضتتع اتيدوتتد اثتتل يفأينتتد .(392)املتتدنيني محايتتة أجتتل متت 

__________ 

 .21 الصفحة، نفست املةجع (385)
  .83 الصفحة، نفست املةجع (386)
  .77 الصفحة، نفست املةجع (387)
  .39 الصفحة، نفست املةجع (388)
  .72 الصفحة، نفست املةجع (389)
  .44 الصفحة، نفست املةجع (390)
  .116 الصفحة، نفست املةجع (391)
  )ريفاندا(. 41 يفالصفحة ة( )مص 32 الصفحة، نفست املةجع (392)
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 ال  ثتتتات لتتتدى وليكتتت أل يو غتتتي منتتتت منديفنيستتتيا اثتتتل يفنتتتال، الستتتدوك
  .(393)العوة ابستددام يت دق فيما  وضوح حمداة  ةيف وكو ت
، اجملدتتس مدتتى م ةيفضتتا كتتال،  2016 يونيتتت/حليتتةال 10 يفيف 

 ال تام األمتني  عةيتة، الوزاري املستوى مدى امل عواة 7711 اجلدسة يف
 الولامتتتتتتات يف املتتتتتتدنيني محايتتتتتتة  رتتتتتتال 2016 متتتتتتايو/أاير 13 املتتتتتتؤر 

 خارجيتتتتتتتة يفزيتتتتتتتة  ئتتتتتتتب أشتتتتتتتار، ا جتمتتتتتتتاع ذتتتتتتت ا يفيف .(394)املستتتتتتتدحة
 ال ديتتد  رتتمل األ  تتاا مت تتداة مهمتتة املتتدنيني محايتتة أل مىل أيفريفغتتواي

 خ تة مواجهة يف العوة استددام فعط     يف ، الفامدة األقةاف م 
 العيتوا مىل مرت ا،  تو  اثتل يفنتال .(395)موتف أممال حبديفل يفشيك
 ميكت “ اإلنوتاع أستاليب” مل، وةالع استددام مدى املفةيفضة احلعيعية

 العتتتوة  ستتتتددام يفميكتتت ، احلتتتا ت   تتتض يف ف اليتتتة أكثتتتة  كتتتول أل
 منت فعال اهلود اثل أما .(396)الةاع مهمة جسن  أل السد ية ال سكةية

 يفلكت  فحستب املستدحة العوات لورة الواجب ا ذتمام ميالء يدلم  
 يفأضتتتتاف .(397)“العتتتتوي السياستتتتي ال تتتتا ع ذات” األختتتتةى لدجهتتتتوا
 العوة استددام أل ميك ،   لك اإلذل صدر مل، أنت املتكدمني   ض

 ضتتتتةيفرة مدتتتتى العتتتتوء آختتتتةيفل متكدمتتتتول يفستتتتدنط .(398)أختتتت  كمتتتتالذ
، التحديتتتد يفجتتتت يفمدتتتى .(399)التعديديتتتة الستتتالم حفتتتظ مب تتتااأل ا لتتتتلام
  دتتك  فستت   رتتال ندعهمتتا متت  يفالربازيتتل الةيفستتي ا حتتتاا اتتثال أمتتةب
  دتك أل مفااي رأي م  ابكستال اثدة أمة ت حني يف، (400)امل ااأل
 مدتتتتتى اهلوتتتتتد اثتتتتتل يفمدنتتتتتق .(401)املتتتتتدنيني محايتتتتتة متتتتتع متوافعتتتتتة امل تتتتتااأل
 ال وصتتتتة أل يفرأى العويتتتتة. التتتتو ايت  توفيتتتت  املة   تتتتة احملتمدتتتتة املدتتتتاقة

 يفشتيك خل تة حتس ا ذجومية ممدية  ونيت يف الكام  املوضومي غ 
 .(402)املتحدة لامم تصورامل احلياا مدى يؤثة ند

__________ 

  )منديفنيسيا(. 79 يفالصفحة )اتيدود(  45 الصفحة، نفست املةجع (393)
(394) S/2016/447.  
(395) S/PV.7711 ،20 الصفحة.  
  .51 الصفحة، نفست املةجع (396)
  .68 الصفحة، نفست املةجع (397)
 )الربازيتتتتل(  71 يفالصتتتتفحة )األرجوتتتتتني(  59 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (398)

  )منديفنيسيا(. 107 يفالصفحة )غوا يما (  74 يفالصفحة
 84 يفالصتتتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتتتي(  )ا حتتتتتتتتتتاا 33 الصتتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (399)

 )منديفنيستتتتيا(  107 لصتتتتفحةيفا )املغتتتتةب(  102 يفالصتتتتفحة )مي اليتتتتا( 
  ) ةكيا(. 122 يفالصفحة

 )الربازيل(. 71)ا حتاا الةيفسي(  يفالصفحة  33املةجع نفست، الصفحة  (400)
  .78 الصفحة، نفست املةجع (401)
  .68 الصفحة، نفست املةجع (402)

 .(403)العويتتتتتتة التتتتتتو ايت متكدمتتتتتتني متتتتتتدة أينتتتتتتد، ذلتتتتتتك يفمتتتتتتع 
، املتدنيني حبمايتة“ استت اني  لتتلام”  ددي امم م   راا اثل يفأمةب

   تتض يفأيفضتتح .(404)العصتتوى احلتتا ت يف العتتوة استتتددام خيتتار متتع
 يف احلالتتتتة متتتتع“ يتواستتتتب” أل يو غتتتتي العتتتتوة استتتتت مال أل املتكدمتتتتني

 حتتديث ضتةيفرة مدى العوء األفةيعي ا حتاا اثل يفسدنط .(405)الامليد
 الع يل ذ ا م  هنج يو وي، رأيت يفيف السالم. حفظ ممديات يف ف يل
 حفتتتظ م تتتااأل مدتتتى احلفتتاظ  تتتني الصتتتحيح التتتوازل متتت  ال حتتتث مدتتى

 ذلتتتتتتك يفيت دتتتتتتب، العتتتتتتوة استتتتتتتددام زاياة يفضتتتتتتةيفرة التعديديتتتتتتة الستتتتتتالم
 األمتتتتة يت دنتتتتق موتتتتدما ذلتتتتك يف امبتتتت، الستتتتالم حفتتتتظ حلتتتتديفا است ةاضتتتتا
  ذتتب أ يتتة ريفانتتدا اثتتل يف وتتايفل .(406)اإلرذا يتتة اجلمامتتات مبكافحتتة
 كيغتتايل مل تااأل يففعتا، املتتدنيني حلمايتة العتوة  ستتتددام الستالم حفظتة
 لدمجدتتتتس يكتتتتول أل ضتتتتةيفرة مدتتتتى يفشتتتتدا املتتتتدنيني. حبمايتتتتة املت دعتتتتة
 يفاضتتح فهتتم” شتتةقة اايفافتتة   عتتوات املستتا ة يفال دتتدال ال امتتة يفاألمانتتة
 املتحتتتتدة التتتتو ايت اثدتتتتة يفأمة تتتتت .(407)“العتتتتوة  ستتتتتددام يفمتتتتتلام 
 ال دتتتدال  تتتدمو أهنتتتا مىل يفأشتتتارت، كيغتتتايل مل تتتااأل  ييتتتدذا متتت  أيعتتتا

 مت  الستالم حفتظ لعتوات ال سكةي العائد اكني مىل  عوات املسا ة
  .(408)املدنيني حلماية العوة استددام  رال نةارات اختاذ أجل
 

 احلالة 
 مايل يف احلالة 14 
، 2016 يونيتتت/حليتةال 29 يف امل عتواة 7727 اجلدستة يفيف 

 اإلذل مبوج تتتتتتت متتتتتتدا التتتتتت ي، (2016) 2295 العتتتتتتةار اجملدتتتتتتس اختتتتتتت 
 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتق األ  تتتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتتدة األمتتم ل  ثتتة
 أكثتتتتة” يفضتتتت ا  تندتتتت  أل ال  ثتتتتة متتتت  يفقدتتتتب، العتتتتوة ابستتتتتددام متتتتايل

 تأمع تت التتيت املوانرتتة يفختتالل .(409)يف يتهتتا لتوفيتت “ يفصتتةامة استتت انا
 التتتت ي العتتتتوة ابستتتتتددام اإلذل حتتتتديفا اجملدتتتتس أمعتتتتاء  وتتتتايفل، ذلتتتتك
 ا حتتتتاا اثتتتل يفأمتتتةب اجلديتتتدة. العويتتتة الو يتتتة يف فستتت  اجملدتتتس موحتتتت

 يف، اخلصتتتوص يفجتتتت يفمدتتتى، العتتتةار نتتت  مدتتتى حتفظتتتات متتت  الةيفستتتي
__________ 

 )الستتتتتتتتوغال(  11 يفالصتتتتتتتتفحة )فةنستتتتتتتتا(  9 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (403)
  األفةيعي(. )ا حتاا 91 يفالصفحة انيا( )أيفكة  18 يفالصفحة

  .42 الصفحة، نفست املةجع (404)
 األيفريفيب(. )ا حتاا 86 يفالصفحة ) راا(  42 الصفحة، نفست املةجع (405)
 .92 الصفحة، نفست املةجع (406)
 .58 الصفحة، نفست املةجع (407)
 .14 الصفحة، نفست املةجع (408)
  .18-17 الفعةاتل، (2016) 2295 العةار (409)

https://undocs.org/ar/S/2016/447
https://undocs.org/ar/S/PV.7711
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

391 18-12959 

 

 متتتت  التتتتيت املتماثدتتتتة غتتتت  التهديتتتتدات مستتتتتوى مىل الغامعتتتتة اإلشتتتتارات
 التتتتيت املةيفنتتتتة أل  دتتتتدي مونتتتتف يفأكتتتتد ة.العتتتتو  استتتتتددام  تتتتربر أل شتتتتاهنا
 مل تتااأل خيعت ول زالتوا متا الستالم حفظتة أل   ت  لد  ثتة التو  موحهتا
تتد متتا مذا م  العتتوة استتتددام يف الوظتتة ميكتت    يفأنتتت الستتالم حفتتظ  أكن
 نتتائال أيفريفغتتواي اثتتل يفأضتتاف .(410)خ تت  هتديتتد يفجتتوا احلالتتة  عيتتيم
 مىل الستتتالم حفتتتظ ل مديتتتة ا ستتتت اني ال تتتا ع يتتتؤاي أل يو غتتتي   منتتتت

 مبكافحتتة األمتتة يت دتتق موتتدما ذجمتتات شتت ن  أيف يفنائيتتة مجتتةاءات اختتتاذ
 لدعيتتتام املواستتت ة األااة ليستتتت الستتتالم حفتتتظ ممديتتتات يفأل، اإلرذتتتاب
  .(411)اإلرذاب ملكافحة ذجومية   مديات
 يفيف يتتتة استتتت انا أكثتتتة هنتتتج ابمتمتتتاا املتكدمتتتني   تتتض يفأشتتتاا 

 غتتت  التهديتتتدات استتتت اق مدتتتى العتتتدرة الستتتالم حفظتتتة ميتتتوح اتتتا نويتتتة
__________ 

(410) S/PV.7727، 3 الصفحة. 
  .4 يف 3 الصفحتال، نفست املةجع (411)

  ييتد مت  أيعتا نيوزيدوتدا اثتل يفأمدت  .(412)يفجماهبتهتا يفرامها املتواظةة
تتتت  لو يتتتتة  دتتتتدي  نويتتتتة تمجتتتتةاءا اختتتتتاذ متتتت  املتكامدتتتتة ال  ثتتتتة نتتتتوات اكن

، املتوتتاظةة غتت  التهديتتدات ظتتلن  يف املتتدنيني يفمحايتتة نفستتها متت  لدتتدفاع
 افتتتتاع هنتتتتج يف ا وتتتتةاط متتتت  العتتتتوات اكتتتتني يو غتتتتي أنتتتتت مدتتتتى يفيفافتتتتق

  ععتتتتي يف يتتتتة م قتتتتة مل املتحتتتتدة املمدكتتتتة اثتتتتل يفنتتتتال .(413)استتتتت اني
 حفتظ م تااأل متع اامتا  تمرنتى املتكامدتة ابل  ثتة نوية مجةاءات ابختاذ
 نفستتتها متتت  افتتتاع مجتتتةاءات اختتتتاذ  ولتتتة املتكامدتتتة ال  ثتتتة يفأل مالستتتال
 .(414)يف يتها م  يفافاما

__________ 

 نيا( )مست ا 7 يفالصتفحة املتحتدة(  )التو ايت 5 الصتفحة، نفست املةجع (412)
  )فةنسا(. 8 يفالصفحة

  .7 الصفحة، نفست املةجع (413)
  .8 الصفحة، نفست املةجع (414)

  
 امليثاق من 45 إىل 43 املواد يف النظر - خامسا

 43املااة  
ء األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف ستتتتتت يل يت هتتتتتتد مجيتتتتتتع أمعتتتتتتا - 1 

املستتتتا ة يف حفتتتتظ الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفيل، أل يعتتتت وا حتتتتتت  صتتتتةف 
جمدس األم   واء مدى قد ت يفق عا   فاق أيف ا فانات خاصة ما يدتلم 
م  العوات املسدحة يفاملسامدات يفالتسهيالت العتةيفرية حلفتظ الستدم 

 يفاألم  الديفيل يفم  ذلك حق املةيفر. 
 ا  فانتتتات  دتتتك أيف ا  فتتتاق ذلتتتك جتتتدا أل  تتتب - 2 

 يفنتتوع ممومتتا يفأماكوهتتا استتت دااذا يفمتتدى يفأنوامهتتا العتتوات ذتت ي متتدا
 . عدم اليت يفاملسامدات التسهيالت
 املتت كورة ا  فانتتات أيف ا  فتتاق يف املفايفضتتة عتتةى - 3 

 األمت  جمدتس  تني يف ربم .األم  جمدس قدب مدى  واء ميك  ما اسةع
 األمتم أمعتاء مت  جممومتات يف تني  يوتت أيف املتحتدة األمتم أمعاء يف ني

 أيفضتتتتامها معتعتتتتيات يففتتتتق املون تتتتة التتتتديفل مديهتتتتا يف صتتتتدق، املتحتتتتدة
 .الدستورية

 
 44املااة  
مذا نتتةر جمدتتتس األمتتت  استتتتددام العتتوة، ف نتتتت ن تتتل أل ي دتتتب  

متتت  معتتتتو غتتتت  اثتتتتل فيتتتتت  عتتتدمي العتتتتوات املستتتتدحة يففتتتتاء اب لتلامتتتتات 
ت أل يدمو ذت ا ال عتو مىل أل ، يو غي ل43املوصوص مديها يف املااة 

يرتتتترتك مذا شتتتتاء يف العتتتتةارات التتتتيت يصتتتتدرذا فيمتتتتا خيتتتتت  ابستتتتتددام 
 يفحدات م  نوات ذ ا ال عو املسدحة.

 
 45املااة  
رغ تتتتتة يف اكتتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة متتتتت  اختتتتتتاذ التتتتتتدا   احلة يتتتتتة  

ال اجدة يكول لدى األمعتاء يفحتدات جويتة أذديتة ميكت  استتددامها 
فتتورا ألممتتال العمتتع الديفليتتة املرتترتكة. يفجتتدا جمدتتس األمتت  نتتوى ذتت ي 

اخل تتتتتط ألمماهلتتتتتا املرتتتتترتكة، يفذلتتتتتتك الوحتتتتتدات يفمتتتتتدى استتتتتت دااذا يف 
مبستتتتتتتتتامدة جلوتتتتتتتتتة أركتتتتتتتتتال احلتتتتتتتتتةب يفيف احلتتتتتتتتتديفا التتتتتتتتتواراة يف ا  فتتتتتتتتتاق 

 .43ا  فانات اخلاصة املرار مليها يف املااة  أيف
 

 مالحظة 
 األمعتاء التديفل مجيع  ت هد، امليثاق م  43 املااة مقار يف 

 يفاألمت  الستالم صتول أجتل مت ، األمت  جمدس  صةف حتت  عع ال
   فانتتتتات يففعتتتتا يف ستتتتهيالت يفمستتتتامدات مستتتتدحة نتتتتوات، ينيالتتتتديفل

 يفالتديفل اجملدتس مدتى يت تني التيت ا  فانتات ذت ي مت  يفالغتةت خاصتة.
 يفمتتتتدى، يفأنوامهتتتتا العتتتتوات أفتتتتةاا أمتتتتداا  وظتتتتيم ذتتتتو م ةامهتتتتا األمعتتتتاء
 يفق ي تها.  وف ذا يت ني اليت التسهيالت يفمونع، است دااذا

https://undocs.org/ar/S/PV.7727
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 غيتتاب يفيف، 43 املتتااة مبوجتتب ا فانتتات نتتط  تتربم مل أنتتت  يتتد 
 .43 لدمتااة    يعتا مت  تة اارسة أي ابلتايل  وجد   ا  فانات ذ ي
 مستتكةية   مديتتات لدعيتتام ممديتتة  ة ي تتات املتحتتدة األمتتم يفضتت ت يفنتتد
 لعتتتتوات اجملدتتتتس ذذل، الستتتتياق ذتتتت ا يفيف ات.ا  فانتتتت ذتتتت ي غيتتتتاب يف

 ممتتتتال، يفمشتتتتةافت ال تتتتام األمتتتتني نيتتتتااة حتتتتتت )املرتتتتكندة الستتتتالم حفتتتتظ
 األمعتتاء( يفالتتديفل املتحتتدة األمتتم أ ةمتهتتا التتيت املدصصتتة اب  فانتتات
 يفقويتتتتتتتتني يفمشتتتتتتتتةاف نيتتتتتتتتااة )حتتتتتتتتتت اإلنديميتتتتتتتتة أيف الوقويتتتتتتتتة يفالعتتتتتتتتوات

 متتت  ال اشتتتة اجلتتتلء يفيتوتتتايفل مستتتكةية.   مديتتتات ابلعيتتتام منديميتتتني( أيف
 يفيف ايهتا. السالم حفظ ممديات ابلتفصيل املدحق ذ ا

، 43 مت  امليثتاق صتةاحة مىل املتااة 45يف  44يف ر  املاااتل  
، 43يفلتت لك  تتة  ط  دتتك املتتواا  ةا  تتا يفثيعتتا. يفكمتتا ذتتو احلتتال متتع املتتااة 

 .45يف  44لتتتتتيس ذوتتتتتاك اارستتتتتة مت  تتتتتة فيمتتتتتا يت دتتتتتق  ت  يتتتتتق املتتتتتاا ني 
 امتوة )أ( يف:  تمثتل اارستة، نةارا تت خالل م ، كةنس دساجمل أل غ 

 يفاملستتتتتتتتتامدات املستتتتتتتتتدحة ابلعتتتتتتتتتوات املستتتتتتتتتا ة مىل األمعتتتتتتتتتاء التتتتتتتتتديفل
 التتتتديفل متتتتع يفالترتتتتايفر )ب(، املتتتتةيفر حتتتتق ذلتتتتك يف مبتتتتا، يفالتستتتتهيالت

 حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم أنرتتت ة خيتتت  فيمتتتا  عتتتوات املستتتا ة األمعتتتاء
 اجلتتتتتوي ابل تتتتتتاا ملستتتتتا ةا مىل األمعتتتتاء التتتتتديفل يفامتتتتتوة )ل(، الستتتتالم

  السالم. حفظ سياق يف ال سكةي
 متتتت  يةانتتتتب اجملدتتتتس ظتتتتل، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 

  وفيتتتت  يف الستتتتالم حفتتتتظ ممديتتتتات  واجههتتتتا التتتتيت التحتتتتدايت كثتتتتب
 حتتثن  نتتةارات متتدة اجملدتتس اختتت ، الصتتدا ذتت ا يفيف موهتتا. كتتل يف ايت
  دتتتتتتك مىل ال ستتتتتتكةية املستتتتتتامدة  عتتتتتدمي مدتتتتتتى األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل فيهتتتتتا

  رتتتال استتتتورية موانرتتتة أي يف يرتتتارك مل اجملدتتتس أل  يتتتد ال مديتتتات.
 يفرات، ذلتك يفمع ابلتعةية. املرمولة الفرتة خالل 45 يف 43 املاا ني
 اجملدتتس. متدايف ت أثوتتاء 44 املتااة مىل الصتتةجة اإلشتارات متت  ال ديتد
 2016 متتتتتتتتامي يف اجملدتتتتتتتتس اارستتتتتتتتات متتتتتتتت  مامتتتتتتتتة حملتتتتتتتتة أا ي يفيتتتتتتتتةا

 ممديتتات يف ابملستتا ة األمعتتاء التتديفل نيتتام ضتتةيفرة  رتتال 2017 يف
 ال تتتاا مستتا ة مستتالة ذلتتك يف مبتتا، يفاملستتامدة يفالتتدمم الستتالم حفتتظ
 ال دتتتتدال متتتتع الترتتتتايفر مىل يفاحلاجتتتتة، ألتتتتف( )الفتتتتةع ال ستتتتكةي اجلتتتتوي

 )العستتتتتم شتتتتتةقة افتتتتتةاا املستتتتتا ة يفال دتتتتتدال مستتتتتكةية  عتتتتتوات املستتتتا ة
 ابء(. الفةمي

 

تسووواهم الووودول األعضووواء يف تقووودمي  احلاجوووة إىل أن - ألف
الوووودعم واملسوووواعدة إىل عمليووووات حفووووظ السووووالم، 

 يشمل العتاد اجلوي مبا
 صتتةاحةً  األمتت  جمدتتس يرتتة مل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 موانرتتا ت. أيف نةارا تتت متت  نتتةار أي يف 45 أيف 43 املتتاا ني متت  أي مىل
  عتدمي مىل ءاألمعتا التديفل  تدمو نةارات مدة اجملدس اخت ، ذلك يفمع

 اجلتتتوي ال تتتتاا ذلتتتك يف مبتتتا، يفامل تتتدات األفتتتةاا متتت ، ال ستتتكةي التتتدمم
، الستتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتوب يف الستتتتتتتتتالم حفتتتتتتتتظ ممديتتتتتتتتتات مىل، ال ستتتتتتتتكةي
، اجملدتتتس شتتتدنا، ذلتتتك مىل يفابإلضتتتافة يفمتتتايل.، يفالصتتتومال، يفالستتتواال

 يف، 2017 ستتتتت تمرب/أيدتتتتتول 20 املتتتتتؤرن  (2017) 2378 العتتتتتةار يف
 مدتتتى، “الستتتالم حلفتتظ املتحتتتدة األمتتتم ممديتتات” امل وتتتول ال وتتتد مقتتار

 حلفتتتتتتتظ املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم ممديتتتتتتتات يفكفتتتتتتتاءة ف اليتتتتتتتة   ليتتتتتتتل” ضتتتتتتتةيفرة
، األمعتاء التديفل أمدوتهتا التيت الت هتدات زاياة موها  وسائل“ السالم

 .(415)يعالسة  ا نترار يفيفحدات التمكني موامل ذلك يف مبا
 األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم    ثتتة يت دتتق يففيمتتا 
 (2016) 2295 نتتةاري يف اجملدتتس حتتثن ، متتايل يف ا ستتتعةار لتحعيتق
 املستتتتتا ة مدتتتتتى األمعتتتتتاء التتتتتديفل 2016 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 29 املتتتتتؤر 
 العتتتتتدرات متتتتت  يكفتتتتتي متتتتتا هلتتتتتم يتتتتتتوافة التتتتت ي  ةشتتتتتةق يفأفتتتتتةاا  عتتتتتوات

 .(416)ال متتل   يئتتة اخلاصتتة، الداممتتة ال واصتتة ذلتتك يف مبتتا، يفامل تتدات
 يونيتتت/حليتتةال 29 يف، يونيتتت/حليتتةال 21 يف قد تتت  كيتتد اجملدتتس يفكتتةر

 األمعتتاء ابلتتديفل يفأذتتاب، (417)2017 ايستتمرب /األيفل كتتانول 8 يف
 العتتتتتوات يف ثغتتتتتةاتال لستتتتتد يفالوحتتتتتدات العتتتتتوات  ورتتتتتة   هتتتتتدت التتتتتيت

 التتةا لعتتوة الستتةيع الورتتة مىل يفامتتا،  ستتةمة  تت لك  عتتوم أل يفالعتتدرات
  .(418)هلا الداممة ال  ال يفحدة م  فعال، السةيع

تتتتتة، الصتتتتتومال يف األفةيعتتتتتي ا حتتتتتتاا    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا   ذكن
، 2016 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 7 املتتتتتؤرن  (2016) 2297 العتتتتتةار يف اجملدتتتتتس
 يف امل يوتتتتة املتدصصتتتتة الوحتتتتدات األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا يُورتتتت  ال   د تتتتت
تتتتتتد، (419)العتتتتتتةار مةفتتتتتتق  العتتتتتتوة اكتتتتتتني مواصتتتتتتة  تتتتتتوف  مىل احلاجتتتتتتة يفأكن

__________ 

  .11 الفعةة، (2017) 2378 العةار (415)
  .30 الفعةة، (2016) 2295 العةار (416)
 يفالعتتتتتةار، الدي اجتتتتتة متتتتت  مرتتتتتةة الثالثتتتتتة الفعتتتتتةة (2017) 2359 العتتتتتةار (417)

 يفالعتةار، 32 عتةةيفالف الدي اجة م  األخ ة ن ل الفعةة (2017) 2364
  الدي اجة. م  مرةة السااسة الفعةة (2017) 2391

  الدي اجة. م  األخ ة ن ل الفعةة، (2017) 2364 العةارات (418)
  .10 الفعةة، (2016) 2297 العةار (419)
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 متتت  أيف  عتتتوات حاليتتتا املستتتا ة ال دتتتدال متتت  ممتتتا، معتتتامفتها يفمواصتتتة
 موصتة مىل احلاجتة مدتى ختاص  وجت يفشدنا، األخةى األمعاء الديفل
 كحتتتتتد مستتتتتكةية مةيفحيتتتتتة مرتتتتتةة اثوتتتتتيت متتتتت  يتكتتتتتونل مواستتتتتب قتتتتت ال
 متتتتتتتةة اجملدتتتتتتتس شتتتتتتتدنا، 2017 أغستتتتتتت س/آب 30 يفيف .(420)أنصتتتتتتتى
 الوحتتتتتتتدات مىل احلاجتتتتتتتة مدتتتتتتتى، (2017) 2372 العتتتتتتتةار يف أختتتتتتتةى

تتتتب، املتدصصتتتتة  ا حتتتتتاا يفحتتتتثن ، مةيفحيتتتتات ثتتتتالل كيويتتتتا  ورتتتتة يفرحن
  .(421)العوة اكني مواصة م    عى ما يُور  أل مدى األفةيعي
يففيمتتتتا يت دتتتتق    ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف جوتتتتوب الستتتتواال، حتتتتثن  

 2016آب/أغستتتتتتت س  12املتتتتتتتؤرن   (2016) 2304اجملدتتتتتتتس يف نتتتتتتتةاري 
املو عتتة مدتتى الت جيتتل ابملستتا ة  عتتوات ستتةي ة ا نترتتار التتديفل األمعتتاء يف 

 . (422)لكفالة الورة الكامل لعوة احلماية اإلنديمية يف أنةب يفنت اك 
 صتتتتةجة مشتتتتارات  تتتتةا مل، 2017 يف 2016 متتتتامي يفختتتتالل 

 /آذار 3 مؤرختة رستالة يفيف اجملدس. رسائل يف 45 يف 43 املاا ني مىل
  عتتتموت اجملدتتتس رئتتتيس متتت  مال تتتا األمتتتني مىل موجهتتتة 2016 متتتارس

، يفالستتوغال  يستتايف - يفغيويتتا متتايل مىل األمتت  جمدتتس   ثتتة اختصاصتتات
 شتتتتةقة يفافتتتتةاا  عتتتتوات املستتتتا ة يفال دتتتتدال ال تتتتام األمتتتتني اجملدتتتتس امتتتتا

 الةاميتتتتتتة جهواذتتتتتا مواصتتتتتتدة مىل الثوائيتتتتتة املافتتتتتتة اجلهتتتتتات متتتتتت  يفغ ذتتتتتا
 ال  ثتتة لوحتدات الالزمتة التتدريب يفأنرتت ة امل تدات  توافة ضتمال” مىل
  .(423)“ و يتها الوفاء أجل م 
 
احلاجووة إىل التشوواور مووع البلوودان املسووامهة بقوووات  - ابء

 وأبفراد شرطة
 متتتتتدة اجملدتتتتتس اختتتتتت ، اب ستتتتتت ةات املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 
  تتني يفاملرتتايفرات الثالثتتي الت تتايفل   ليتتل أ يتتة جديتتد متت   ؤكتتد نتتةارات
  .(424)شةقة يفافةاا  عوات املسا ة  دداليفال ال امة يفاألمانة اجملدس

 أكتد، ا شتت اك فتض ملةان تة املتحتدة األمتم  عوة يت دق يففيما 
 يفافتتةاا  عتتوات املستتا ة لد دتتدال  تتتاح أل أ يتتة نةارا تتت يف متتةارا اجملدتتس
  ترتتتكيدة املت دعتتتة يفامل دومتتتات التعتتتارية مدتتتى احلصتتتول ممكانيتتتة شتتتةقة

__________ 

  .11 الفعةة، نفست املةجع (420)
  .13 الفعةة، (2017) 2372 العةار (421)
 يف يتتتة متت  امل دومتتتات متت  يفملليتتتد .13 الفعتتةة، (2016) 2304 العتتةار (422)

 خيتتت  يففيمتتتا األيفل  العستتم، ال اشتتتة اجلتتلء انظتتتة، اإلنديميتتة احلمايتتتة نتتوة
  أمالي. الةا ع العسم انظة، العوة ابستددام اإلذل

(423) S/2016/215 ،16 الفعةة، املةفق.  
(424) S/PRST/2016/8 ،يف مرتتةة  الثالثتتة الفعتتةة S/PRST/2017/27 ،الفعتتةة 

 2382 يفالعتتةار  12 الفعتتةة، (2017) 2378 يفالعتتةار مرتتةة  التاستت ة
  الدي اجة. م  مرةة الثاموة الفعةة، (2017)

 اجملدتتتتتتس ي دتتتتتتع أل ال تتتتتتام األمتتتتتتني يفحتتتتتتثن ، (425)احلاليتتتتتتة املؤنتتتتتتتة العتتتتتتوة
   يتتق مجتتةاءات أي مدتتى الستتةمة يفجتتت مدتتى  عتتوات املستتا ة يفال دتتدال

 املتحدة األمم    ثة يت دق يففيما .(426) و يتها الوفاء مدى ال  ثة ندرة
 يفاثئتتتتتتق حتتتتتتتديث أ يتتتتتتة اجملدتتتتتتس أكتتتتتتد، ذتتتتتتاييت يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق

 ال  ثتتتتتتة يف الرتتتتتةقة يفموصتتتتتة ال ستتتتتكةي ابل وصتتتتتة املت دعتتتتتة التد تتتتتيط
 األمتتني مىل يفقدتتب، ا شتت اك يفنوامتتد ال مديتتات مفهتوم مثتتل، ابنتظتام
 شتتتتتتةقة يفافتتتتتتةاا  عتتتتتتوات املستتتتتتا ة يفال دتتتتتتدال اجملدتتتتتتس يتتتتتتليفنا أل ال تتتتتتام

    ثتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا .(427)املواستتتب الونتتتتت يف موهتتتتا يفافيتتتتة مب دومتتتات
 أل ال تام األمتني مىل اجملدتس قدتب، الستواال جوتوب يف املتحدة األمم
 شتةقة يفافةاا مسكةية  عوات املسا ة ال ددال مع الترايفر يف يستمة
  .(428) ف الية يف يتها  وفي  م  ال  ثة لتمكني

 صتتتتةجة مشتتتتارات  تتتتةا مل، 2017 يف 2016 متتتتامي يفختتتتالل 
 ال متتل حدعتتة  عةيتتة يف، ذلتتك يفمتتع اجملدتتس. ستتائلر  يف 44 املتتااة مىل

 أحتد أل لتوحظ حتديثا املوتد تني اجملدس ألمعاء مرةة الثالثة السووية
 يف احلتتوار يفان تتدام الرتتكدي ال تتا ع متت  ندعتتت متت  أمتتةب نتتد املرتتاركني

، شتتتةقة يفافتتتةاا مستتتكةية  عتتتوات املستتتا ة ال دتتتدال متتتع ا جتمامتتتات
 التتتتةئيس متتتت  متتتت كةة يفيف .(429)الرتتتتةقة يفمفوضتتتتي العتتتتوات نتتتتااة يفمتتتتع

 مجتتتةاء أ يتتتة مدتتتى اجملدتتتس شتتتدنا، 2017 أغستتت س/آب 30 مؤرختتتة
 يف وتايفل شتةقة يفافتةاا مستكةية  عتوات املستا ة ال دتدال مع مرايفرات
  .(430)ابملرايفرات مت دنعة مت داة مجةائية مسائل

 ال ديتتتد ستتتياق يف صتتتةاحة امليثتتتاق متتت  44 املتتتااة مىل يفُأشتتت  
 الستتتالم صتتول” امل وتتونني ال وتتدي  مقتتتار يف ضتتي يةاملوا املوانرتتات متت 

 املتحتتتتدة األمتتتتم ممديتتتتات” يف (15 احلالتتتتة )انظتتتتة“ التتتتديفليني يفاألمتتتت 
 مقتتتار يف، ذلتتتك مىل يفابإلضتتتافة (.16 احلالتتتة )انظتتتة“ الستتتالم حلفتتتظ
 اجملدتتس  نتتأ، “املستتدحة الولامتتات يف املتتدنيني محايتتة” امل وتتول ال وتتد

 يف شتتتتةقة يفافتتتتةاا  عتتتتوات ستتتتا ةامل ال دتتتتدال متتتتع الترتتتتايفر مىل احلاجتتتتة
 األ يتة ال تال  التديفر مدى املتكدمني م  ال ديد فيهما شدنا، مواس تني

__________ 

، الدي اجتتتتتتتتتة متتتتتتتتت  مرتتتتتتتتتةة نيتتتتتتتتتةالثا الفعتتتتتتتتتةة، (2016) 2294 العتتتتتتتتتةارال (425)
  الدي اجة. م  مرةة الثانية الفعةة، (2016) 2330 يف

  .5 الفعةة، (2016) 2330 يف، 5 الفعةة، (2016) 2294 العةارال (426)
  .35 الفعةة، (2016) 2313 العةار (427)
  .33 الفعةة، (2016) 2327 العةار (428)
 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  يف معتتدت التتيت ال متتل حدعتتة  عةيتتة مدتتى القتتالعل (429)

 رئتيس مىل املوجهتة 2016 متايو/أاير 26 املؤرختة الةسالة انظة، 2015
  املةفق(.، S/2016/506) فودودا اثل م  األم  جمدس

(430) S/2017/507 ،انظتتتة، امل دومتتتات متتت  ملليتتتد .91-89 الفعتتتةات، املةفتتتق 
  الثام. العسم
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 .(431) ف اليتتتة املتتدنيني حبمايتتتة املت دعتتة التتو ايت  وفيتتت  يف احلتتوار هلتت ا
 مقتتتار يف، 7740 اجلدستتتة اجملدتتتس معتتتد، 2016 يوليتتتت/اتتتوز 19 يفيف
 .“(S/2010/507) األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس متتت كةة  وفيتتت ” امل وتتتول ال وتتتد

 ال دتتدال متتع املرتتايفرات مستتالة  يوهتتا متت  مواضتتيع متتدنة اجملدتتس يف نتتأ
 يفأشتار، اجملدس ممل أساليب سياق يف شةقة يفافةاا  عوات املسا ة
 ليفال دتتتدا اجملدتتس  تتتني الوثيتتق التفامتتتل أ يتتة مىل املتكدمتتتني متت  ال ديتتد
 .(432) عوات املسا ة

 
 15 احلالة 
 الدوليني واألمن السالم صون 
 يف التتتتتتتوزاري املستتتتتتتتوى مدتتتتتتتى امل عتتتتتتتواة، 7621 اجلدستتتتتتتة يف 

  تتني الترتتايفر متتدم مستتالة اهلوتتد اثتتل أاثر، 2016 فربايتتة/شتت اط 15
 متت  44 املتااة أل مت  التتةغم مدتى”،  عتوات املستتا ة يفال دتدال اجملدتس
تتتتد كمتتتتا،  “امليثتتتاق  اجملدتتتتس يتتتتدمو أل صتتتتةاحة  عتعتتتتي، اهلوتتتتد لاثنتتتت أكن
 مىل اجملدتتس أمعتتاء متت  ليستتت يفالتتيت  عتتوات املستتا ة األمعتتاء التتديفل

 .(433)اجملدس نةارات يف املراركة
 يف التتتتتتتوزاري املستتتتتتتتوى مدتتتتتتتى امل عتتتتتتتواة 7802 اجلدستتتتتتتة يفيف 

 العتتةار مىل ابإلشتتارة، اهلوتتد اثتتل نتتال، 2016 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  7
 جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتة يف يتتتة نعنتتتح التت ي، (2016) 2304

__________ 

(431) S/PV.7606 ،27 يفالصتتتتتتتتتفحة ال تتتتتتتتتام(  األمتتتتتتتتتني ) ئتتتتتتتتتب 3 الصتتتتتتتتتفحة 
 45 يفالصتفحة  ال وليفارية( فوليفيال )مجهورية 33 يفالصفحة )نيوزيدودا( 
 يفالصتتتفحة )الستتويد(  48 يفالصتتفحة )اهلوتتد(   47 يفالصتتفحة )اتيدوتتد( 

 )ذولوتتتتتتتدا(  99 يفالصتتتتتتتفحة )املغتتتتتتتةب(  96 يفالصتتتتتتتفحة )شتتتتتتتيدي(  86
، S/PV.7711 ) تتت يف(. 115 يفالصتتتفحة ) تتتوغالايأ(  106 يفالصتتتفحة
 26 يفالصتتفحة )مستت انيا(  21 فحةيفالصتت )فةنستتا(  11-9 الصتتفحات

 )متتتتتتتتتتتاليلاي(  35 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )مصتتتتتتتتتتتة(  31 يفالصتتتتتتتتتتتفحة )نيوزيدوتتتتتتتتتتتدا( 
 54 يفالصتتتتتتتتفحة )ذولوتتتتتتتدا(  52 يفالصتتتتتتتتفحة )شتتتتتتتيدي(  42 يفالصتتتتتتتفحة
 )األرجوتتتتتني(  60 يفالصتتتتفحة ) تتتتوغالايأ(  56 يفالصتتتتفحة )نيجتتتت اي( 
 70 يفالصتتتتتتتتتفحة )اهلوتتتتتتتتتد(   68 يفالصتتتتتتتتتفحة )اتيدوتتتتتتتتتد(  66 يفالصتتتتتتتتتفحة

 )سويستتتتةا(  76 يفالصتتتتفحة )غوا يمتتتتا (  74 يفالصتتتتفحة )املكستتتتيك( 
 102 يفالصتتتفحة ) ولوتتتدا(  83 يفالصتتتفحة )ابكستتتتال(  78 يفالصتتتفحة
  )منديفنيسيا(. 108-107 يفالصفحتال )املغةب( 

(432) S/PV.7740 نيوزيدوتتدا(  يفالصتتفحتال 7)مصتتة(  يفالصتتفحة  3، الصتتفحة( 
 22 )األرجوتتتتتتتتتتتتني(  يفالصتتتتتتتتتتتفحة 20)الصتتتتتتتتتتتني(  يفالصتتتتتتتتتتتفحة  16يف  15

)اهلوتتتتد(    27)ابكستتتتتال(  يفالصتتتتفحة  25-24)الربازيتتتتل(  يفالصتتتتفحتال 
 32)مي اليا(  يفالصتفحة  29)ذوغاراي(  يفالصفحة  29-28يفالصفحتال 

)جوتتوب أفةيعيتتا(   46)منديفنيستتيا(  يفالصتتفحة  45)ريفمانيتتا(  يفالصتتفحة 
 ) ةكيا(.  50ل(  يفالصفحة )كازاخستا 48يفالصفحة 

(433) S/PV.7621 ،47 يف 46 الصفحتال.  

ت  نتد العتةار أل، اإلنديميتة احلمايتة نوة يفأنرا السواال  ضتئيل  عتدر اختا
 نديدتتة أستس مدتى م  ا  فتتاق يفايفل، نفستت اجملدتس ااختتل التوافتق مت 
 ال دتتتدال متتتع ف ديتتتة مرتتتايفرات مجتتتةاء ايفل يفمتتت  املعتتتيفة احلكومتتتة متتتع

 يفيف .(434)العتةار  وفي  مديها يت نين  اليت شةقة يفافةاا  عوات املسا ة
 ال دتتتدال  ليفيتتتد أ يتتتة مدتتتى أيفكةانيتتتا خارجيتتتة يفزيتتتة شتتتدنا، ذاهتتتتا اجلدستتتة
 مت  املواستب الونت يفيف كافية شامدة   ت م دومات”  عوات املسا ة

ب ال ديد م  املتكدمني م   ييتدذم . يفأمة (435)“احلالة األموية يف امليدال
  ليتتتل الت تتتايفل يفالترتتتايفر يف  تتتاال امل دومتتتتات متتتع ال دتتتدال املستتتا ة  عتتتتوات 

 .(436)يفافةاا شةقة، مبا يف ذلك مود صياغة الو ايت يفاست ةاضها
 

 16 احلالة 
 السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات 
 يف 10 يتتتتتتتتومي امل عتتتتتتتتوا ني 7643 يف 7642 اجلدستتتتتتتتتني يف 

  ونتوع اامتاءات اجملدتس  وايفل، التوايل مدى، 2016 مارس/ذارآ 11
 يفشتتتدنا الستتالم. حفتتظ   ثتتتات يف العتتوات ن تتل متتت  جوستتي استتتغالل

 ضتتتتةيفرة مدتتتتى ا جتمتتتتامني كتتتتال يف ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة اثتتتتل
 ال دتتدال امتتوة  رتترتط التتيت، كتتامال  وفيتت ا ميثتتاق متت  44 املتتااة  وفيتت 

  ورتتتة املت دعتتة العتتةارات صتتوع ممديتتتة يف اركةاملرتت مىل  عتتوات املستتا ة
 .(437)السالم حفظ ممديات يف العوات

 رتتتتتةي  الثتتتتتام/نوفمرب  10، امل عتتتتتواة يف 7808يفيف اجلدستتتتتة  
، ركتتتل اجملدتتتس مدتتتى مستتتالة مفوضتتتي الرتتتةقة يف   ثتتتات حفتتتظ 2016

السالم. يفمةنة أخةى، أشار اثتل مجهوريتة فوتليفيال ال وليفاريتة صتةاحة مىل 
، يفأمتتتتةب متتتت   ييتتتتدي لدحتتتتوار اجلتتتتاري  تتتتني اجملدتتتتس يفال دتتتتدال 44املتتتتااة 

املستتتتا ة  وحتتتتدات فيمتتتتا يتنصتتتتل جبميتتتتع جوانتتتتب األنرتتتت ة يف ممديتتتتات 
__________ 

(434) S/PV.7802 ،52-51 الصفحتال.  
  .18 الصفحة، نفست املةجع (435)
)أيفكةانيتتتتتتتا(   17الستتتتتتتوغال(  يفالصتتتتتتتفحة ) 15املةجتتتتتتتع نفستتتتتتتت، الصتتتتتتتفحة  (436)

 33 )أنغتو (  يفالصتفحة 31-29)مست انيا(  يفالصتفحات  23يفالصتفحة 
 42-39 يفالصتتتتتتفحات الةيفستتتتتتي(  )ا حتتتتتتتاا 37 يفالصتتتتتتفحة )فةنستتتتتتا( 
 املتحتتتتتتتدة(  )املمدكتتتتتتتة 42 يفالصتتتتتتتفحة ال وليفاريتتتتتتتة(  فوتتتتتتتليفيال )مجهوريتتتتتتتة
 53-52 يفالصتتتفحتال الدميعةاقيتتتة(. الكونغتتتو )مجهوريتتتة 45 يفالصتتتفحة

 )اتيدوتد 59-57 يفالصفحات )غوا يما (  55 يفالصفحة )ابكستال( 
 ) دجيكتتتتتتا(  65 يفالصتتتتتتفحة آستتتتتتيا(  شتتتتتتةق جوتتتتتتوب أمتتتتتتم را  تتتتتتة ابستتتتتتم

 ) تتتتتتتتتتتتتتتتتتوغالايأ(  68 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة )منديفنيستتتتتتتتتتتتتتتتتتيا(  67 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
  ) ةكيا(. 95 يفالصفحة )ابراغواي(  79 يفالصفحة

(437) S/PV.7642 يف  19 الصفحة S/PV.7643 ،9 الصفحة.  

https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
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. يفاما اثل الصني أيعا مىل   ليتل التواصتل مت  ذت ا (438)حفظ السالم
الع يتتل، يفنتتال اثتتل ا حتتتاا الةيفستتي أل أفعتتل حمفدتتني إلجتتةاء مرتتايفرات 

__________ 

(438) S/PV.7808 ،15 الصفحة.   

فةيتتق ال امتتل اجلتتامع امل تت    مديتتات األمتتم املتحتتدة متت  ذتت ا الوتتوع  تتا ال
 .(439)حلفظ السالم يفالدجوة اخلاصة امل وية   مديات حفظ السالم

__________ 

 )ا حتاا الةيفسي(.  27)الصني(  يفالصفحة  26املةجع نفست، الصفحة  (439)
  

 دور جلنة األركان العسكرية وتشكيلها  - سادسا
 من امليثاق 47و  46وفقا للمادتني 

 46املااة  
اخل تتتتط الالزمتتتتة  ستتتتتددام العتتتتوة املستتتتدحة يعتتتت ها جمدتتتتس  

 .األم  مبسامدة جلوة أركال احلةب
 

 47املااة  
 رتتتكل جلوتتتة متتت  أركتتتال احلتتتةب  كتتتول مهمتهتتتا أل  - 1 

ايفنتتتت يف مجيتتتع املستتتتائل  ستتتدي املرتتتورة يفامل ونتتتة مىل جمدتتتس األمتتت  يف  
املتصتتتدة مبتتتا يدلمتتتت متتت  حاجتتتات حة يتتتة حلفتتتظ الستتتدم يفاألمتتت  التتتديفيل 
يف ستتتددام العتتوات املوضتتومة حتتتت  صتتةفت يفنيااهتتتا يفلتوظتتيم التستتديح 

 يفنلع السالح ابلعدر املست اع.
 ركل جلوة أركتال احلتةب مت  رؤستاء أركتال حتةب  - 2 

معتتتتتامهم. يفمدتتتتتى  األمعتتتتتاء التتتتتدائمني يف جمدتتتتتس األمتتتتت  أيف متتتتت  يعتتتتتوم
الدجوتتتتتة أل  تتتتتدمو أي معتتتتتو يف األمتتتتتم املتحتتتتتدة متتتتت  األمعتتتتتاء غتتتتت  
املمثدني فيها  صفة اائمتة لالشترتاك يف ممدهتا مذا انتعتى حست  نيتام 

 الدجوة مبسؤيفلياهتا أل يساذم ذ ا ال عو يف ممدها.
جلوة أركال احلةب مسؤيفلة حتت مشةاف جمدتس األمت   - 3 

نتتتوات مستتتتدحة موضتتتومة حتتتتت  صتتتتةف متتت  التوجيتتتت ا ستتتترتا يجي أليتتتة 
 اجملدس. أما املسائل املة   ة  عيااة ذ ي العوات فست حث فيما   د.

لدجوتتة أركتتال احلتتةب أل  ورتت  جلتتا ً فةميتتة منديميتتة  - 4 
مذا خونهلتتتا ذلتتتك جمدتتتس األمتتت  يف  تتتد الترتتتايفر متتتع الوكتتتا ت اإلنديميتتتة 

 صاح ة الرال.
 

 مالحظة 
 مبوجتتتتتب األمتتتتت  سجمدتتتتت اارستتتتتات الستتتتتااس العستتتتتم يغ تتتتتي 
، ال سكةية األركال جلوة  توايف ل الدتني امليثاق م  47 يف 46 املاا ني
 األركتتتال جلوتتتة ايفر يف اجملدتتتس فيهتتتا نظتتتة التتتيت احلتتتا ت ذلتتتك يفيرتتتمل

 املرتتتتتورة يف عتتتتتدمي املستتتتتدحة العتتتتتوة  ستتتتتتددام التد تتتتتيط يف ال ستتتتتكةية
 لصتتتول الالزمتتتة ال ستتتكةية ا حتياجتتتات  رتتتال اجملدتتتس مىل يفاملستتتامدة

 الديفليني. يفاألم  السالم
 صتةاحةً  األمت  جمدتس يرتة مل، ا ستت ةات نيد الفرتة يفخالل 

 موانرتتا ت. أيف نةارا تتت متت  نتتةار أي يف 47 أيف 46 املتتاا ني متت  أي مىل
 مت  نتةار أي يف ال ستكةية األركتال جلوتة ذكتة يةا مل، ذلك مىل يفمضافة
 الستووية عتاريةالت أشتارت، م تتاا ذو يفكما مدايف  ت. أيف اجملدس نةارات
 األركتتتتتتال جلوتتتتتتة أنرتتتتتت ة مىل ال امتتتتتتة اجلم يتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس نتتتتتتدمها التتتتتتيت

 .(440)ال سكةية
__________ 

      الةا ع. اجللء، A/72/2 انظة الةا ع  اجللء، A/71/2 انظة (440)
 األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات - سابعا

 امليثاق من 48 املادة مبوجب
 48 املااة 
 حلفتظ األمت  جمدس نةارات لتوفي  الالزمة األممال - 1 

   تتض أيف املتحتتدة األمتتم أمعتتاء مجيتتع هبتتا يعتتوم التتديفيل يفاألمتت  الستتدم
 .اجملدس يعةري حس ما يفذلك األمعاء ذؤ ء

 العتتتتتتتةارات  توفيتتتتتتت  املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم أمعتتتتتتتاء يعتتتتتتتوم - 2 
 التتيت املتدصصتتة الديفليتتة الوكتتا ت يف ال متتل يف  ةيتتق م اشتتةة املتعدمتتة
 .فيها أمعاء يكونول

https://undocs.org/ar/S/PV.7808
https://undocs.org/ar/A/71/2
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 مالحظة 
 48 املتتااة خبصتتوص اجملدتتس اارستتات الستتا ع العستتم يغ تتي 

   عتتها أيف األمعتتاء التتديفل مجيتتع ابلتلامتتات يت دتتق فيمتتا، امليثتتاق متت 
 التتتتتتديفليني. يفاألمتتتتتت  الستتتتتتالم  صتتتتتول املت دعتتتتتتة دتتتتتتساجمل نتتتتتتةارات  توفيتتتتت 

 العتتتتتةارات  توفيتتتتت  األمعتتتتتاء التتتتديفل  عتتتتتوم، (2) 48 املتتتتتااة ف موجتتتتب
 فيهتتتا. أمعتتتاء  كتتتول التتتيت الديفليتتتة املوظمتتتات قةيتتتق متتت  أيف، م اشتتتةة
 التتتتتديفل مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة ا لتلامتتتتتات أنتتتتتواع مدتتتتتى العستتتتتم ذتتتتت ا يفيةكتتتتتل

 ميوهتتتتا التتتتيت اجلهتتتتات متتتت  قائفتتتتة يفمدتتتتى، 48 لدمتتتتااة يففعتتتتا األمعتتتتاء
 هلا. ا متثال أيف املتد ة العةارات لتوفي  اجملدس

 التتديفل مىل املوجهتتة ابل د تتات  ت دتتق 48 املتتااة كانتتت يفلتتئ  
 2016 متتامي ختتالل اجملدتتس نةرذتتا التتيت اإلجتتةاءات لتوفيتت  األمعتتاء

 اجملدتتتتس يفجتتتتت فعتتتتد، الستتتتا عة الفتتتترتات يف احلتتتتال ذتتتتو كمتتتتا،  2017 يف
 األقةاف م  غ ذا” يفمىل“ األقةاف مجيع” مىل التماسا ت م    عا
 لد ديتد الت عيتد يفاملتلايتد التداخدي ال تا ع مدتى الترتديد مع، “املهتمة

 يف اجملدتس  وجنتت كيفكت ل اجملدتس. فيها يوظة اليت احلديثة الولامات م 
 يتدل اا، “منديمية يفايفل منديمية موظمات” مىل مجةاءات  وفي  قد ت
 يفاحلتتا ت لدولامتتات التصتتدي يف الع يتتل ذتت ا متت  كيتتا ت أ يتتة مدتتى

 التوظيمتتتات ايفر متتت  مضتتتافية م دومتتتات يف تتتةا اجملدتتتس. مدتتتى امل ةيفضتتتة
 الثام . اجللء يف الديفليني يفاألم  السالم صول يف اإلنديمية
 األمتتتت  جمدتتتس يسترتتتهد مل، ا ستتتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالليف  
 اختتتتتت  اجملدتتتتتس أل  يتتتتتد نةارا تتتتتت. متتتتت  نتتتتتةار أي يف 48 ابملتتتتتااة صتتتتتةاحةً 
 األمعتاء التديفل التتلام مدتى فيهتا شتدا رائستية  يتا ت يفأصتدر نةارات

 امليثتتتتتتاق متتتتتت  الستتتتتتا ع الفصتتتتتتل مبوجتتتتتتب املفةيفضتتتتتتة لدتتتتتتتدا   اب متثتتتتتال
 يفيرتمل فةميني. نسمني مىل العسم ذ ا يفيوعسم .48 ابملااة يفاملت دعة
 األمعتتاء التتديفل متت   عتعتتي التتيت اجملدتتس نتتةارات ألتتف الفةمتتي العستتم
  يومتتتتا  41 املتتتتااة مبوجتتتتب املتدتتتت ة ابلتتتتتدا    ت دتتتتق مجتتتتةاءات  وفيتتتت 
 التتتتديفل متتتت   عتعتتتتي التتتتيت اجملدتتتتس نتتتتةارات ابء الفةمتتتتي العستتتتم يتوتتتتايفل

  42 املتتااة مبوجتتب ةاملتدتت  ابلتتتدا    ت دتتق مجتتةاءات  وفيتت  األمعتتاء
 يف 48 املتتتتااة مىل اإلشتتتتارة  تتتتتم مل، 2017 يف 2016 متتتتامي يفختتتتالل
 يت دتتتتتق فيمتتتتتا موانرتتتتتة أي عتتتتتة مل كمتتتتتا،  اجملدتتتتتس مىل املوجهتتتتتة الةستتتتتائل
 املااة.  دك    يق أيف  تفس 

 

قوووورارات جملووووس األموووون الوووويت تقتضووووي موووون الوووودول  - ألف
ري املتخووذة األعضوواء تنفيووذ إجووراءات تتعلووق ابلتووداب

 من امليثاق  41مبوجب املادة 
 ابلعتتتتتتةارات يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا، ا ستتتتتتت ةات نيتتتتتتد الفتتتتتترتة ختتتتتتالل 
 متتتتتتةارا اجملدتتتتتتس قدتتتتتتب، 41 ابملتتتتتااة ممتتتتتتال اجلتتتتتتلاءات  رتتتتتتال املتندتتتتت ة

  تتدا    تتدأب أيف اامتتا  وفتت  أل“ التتديفل” أيف“ األمعتتاء التتديفل” متت 
 أفةنتتة أيف/يف اءاخلتترب  يفأفةنتتة اجلتتلاءات جلتتال متتع  ت تتايفل يفأل، (441)حمتتداة
 أيعتتا اجملدتس  وتايفل، الستا عة املمارستتة متع يفارتيا .(442)امل ويتة الةصتد

 لدتتتتتتدا   ا متثتتتتتال موهتتتتتا يفقدتتتتتب، التتتتتديفل غتتتتت  متتتتت  الفامدتتتتتة اجلهتتتتتات
 أجتتل متت  امل ويتتة اجلهتتات متتع الت تتايفل أيف 41 ابملتتااة ممتتال املفةيفضتتة
 أا ي(. )انظة  وفي ذا

 املرتتتتت ت اإلرذتتتتا يني مدتتتتى املفةيفضتتتتة ابجلتتتتلاءات يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 “يفحتتتتلم  عتتتتوة” التحتتتتةنك مدتتتتى األمعتتتتاء التتتتديفل اجملدتتتتس حتتتتثن ، فتتتتيهم

 يفالكيتتتتا ت يفاملؤسستتتتات يفاجلمامتتتتات األفتتتتةاا يفمتتتتوارا أصتتتتول لتجميتتتتد
 اإلستتتالمية الديفلتتتة  وظتتتيم مدتتتى املفةيفضتتتة اجلتتتلاءات نائمتتتة يف ةاملدرجتتت

 يفاجلمامتتتتتتتات األفتتتتتتتةاا حتديتتتتتتتد” يف، (443)العامتتتتتتتدة يف وظتتتتتتتيم )اامتتتتتتتأ(
 يفانتتتترتاح  ...  امل تتتتاي  مدتتتتيهم  و  تتتتق التتتت ي  يفالكيتتتتا ت يفاملؤسستتتتات

 لةفتع قد تات مت   عدنمتت متا  ربية” يف (444)“العائمة يف أمسائهم مارال
 متتتت  اجملدتتتتس أكتتتتد، ذلتتتتك مدتتتتى يفمتتتتاليفة .(445)“العائمتتتتة متتتت  األمستتتتاء
 اختتتتتول متتتتت  اوتتتتتع ال األمعتتتتتاء التتتتتديفل مدتتتتتى الوانتتتتتع ا لتتتتتتلام جديتتتتتد
 املتصتتدة األنرتت ة يف مرتتاركتهم يف املرتتت ت األفتتةاا م ورذتتا أيف أراضتتيها
 2178 العتتةار متت  6 الفعتتةة يف امل يوتتة األجانتتب اإلرذتتا يني ابملعتتا دني

يفأماا اجملدس  كيد امو تت التديفل األمعتاء مىل  عتدمي  .(446)(2014)
م دومتتتات مستتت عة متتت  املستتتافةي  مىل الستتتد ات الوقويتتتة املدتصتتتة كتتتي 

__________ 

  27، الفعتةة (2016) 2293  يف 30، الفعتةة (2016) 2262العتةارات  (441)
  يف 38، الفعتتتتتتتتتتتتةة (2016) 2321  يف 22، الفعتتتتتتتتتتتةة (2016) 2317يف 

  19، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2371  يف 36، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2339
  20، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2375  يف 17، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2374 يف
 .18، الفعةة (2017) 2397  يف 26، الفعةة (2017) 2385 يف

، (2017) 2339 يف  37 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2317 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (442)
، (2017) 2385 يف  15 الفعتتتتتتتةة، (2017) 2362 يف  11 الفعتتتتتتتةة
  .45 يف 15 الفعةاتل

  .6 الفعةة، (2017) 2349 العةار (443)
  .27 الفعةة، (2017) 2368 العةار (444)
  .73 الفعةة، نفست املةجع (445)
  الدي اجة. م  يفالثالثني السا  ة الفعةة، نفست املةجع (446)

https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
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 تتتتمك  متتت  اكترتتتاف حتتتا ت نيتتتام األفتتتةاا التتت ي  حتتتداهتم الدجوتتتة يف 
 (2015) 2253يف  (2011) 1989يف  (1999) 1267العتةارات 
 يف وظتتتتيم )اامتتتتأ( يفالرتتتام ال تتتتةاق يف اإلستتتتالمية الديفلتتتة  وظتتتتيم  رتتتال

، يفكيتتتا ت يفمؤسستتتات يفمجامتتتات ةااأفتتت متتت  هبمتتتا يتتتة  ط يفمتتتا العامتتتدة
 متتن مدتتى م ورذتتا أيف األراضتتي  دتتك اختتول حمايفلتتة أيف أراضتتيها مبغتاارة
 الدجوتة م الغ مىل األمعاء الديفل امو ت  كيد يفأماا، مدنية قائةات

 لتتتدخوهلا الع يتتتل ذتتت ا متتت  حمايفلتتتة أي أيف ألراضتتتيها مغتتتاارة ممديتتة اي
 اإلنامتتتة ايفلتتتة متتتع امل دومتتتات ذتتت ي  عاستتتم قةيتتتق متتت  (447)م ورذتتتا أيف
 ممتتتااة أيف، ا نتعتتتال أيف ال تتتا ة املتتتةيفر أيف ال تتتواة  دتتتدال أيف، اجلوستتتية أيف

 اجملدتتتس يفقدتتتب .(448)الصتتتدة ذات الديفليتتتة املوظمتتتات يفمتتتع،  تتتوقيوهم
 الوفتتتتاء أجتتتتل متتتت  الالزمتتتتة التتتتتدا   اختتتتتاذ األمعتتتتاء التتتتديفل متتتت  أيعتتتتا

 مدتتتى يهاأراضتتت يف امل  عتتتة احلظتتتة اشتتتكال الدجوتتتة   دنتتت  ال ابلتلامهتتتا
 ذات يفاملتتواا التكةيتتة مصتتايف يفيفحتتدات الوف يتتة يفاملوتجتتات التتوفط نعتتل

، مليهمتا أيف الوصةة يفج هة )اامأ( اإلسالمية الديفلة  وظيم م  الصدة
 يفمبتتتتا اآلاثر مدتتتتى املفةيفضتتتتة املرتتتتاهبة احلظتتتتة اشتتتتكال أيعتتتتا   دنتتتت  يفأل

 لدعيتتام نتيجتتة يفالكيتتا ت األفتتةاا ضتتد املتدتت ة اإلجتتةاءات مليتتت  وتهتتي
 مدتتتى  عتتتوة األمعتتتاء التتتديفل اجملدتتتس يفحتتتثن  .(449)األنرتتت ة ذتتت ي مبثتتتل
 أي ذلتتك يف مبتتا، املظتتامل أميوتتة مىل الصتتدة ذات امل دومتتات مجيتتع  عتتدمي

 .(450)مهمة سةية م دومات
 مديهتتتا  رتتتةف التتتيت يفاجلتتتلاءات ا نترتتتار   تتتدم يت دتتتق يففيمتتتا 
 يفلالتتد اجملدتتس حتتث، (2004) 1540 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة
 يففعتا، “امل ويتة اإلنديميتة يفايفل يفاإلنديميتة الديفليتة املوظمتات” يفك لك
 هلتا ميكت  التيت ابجملتا ت الدجوتة م تالغ مدتى، 48 املتااة مت  2 لدفعةة
 متتتت  مب دومتتتتات الدجوتتتتة  تتتتوايف أل هبتتتتا يفأذتتتتاب، فيهتتتتا املستتتتامدة  عتتتتدمي

 ابلعتتتتتتتتتةار الصتتتتتتتتدة ذات املستتتتتتتتامدة  عتتتتتتتتدمي جمتتتتتتتتال يف اجلاريتتتتتتتتة  ةاجمهتتتتتتتتا
1540 (2004)(451). 

 الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة ضتتتد اجلتتتلاءات  وظتتتام يت دتتتق يففيمتتتا 
  تفتتتتيأ  عتتتوم أل األمعتتتاء التتتديفل جبميتتتع اجملدتتتس أذتتتاب، الدميعةاقيتتتة

 ذتتت ي محولتتتة ال لالمتعتتتاا يفجيهتتتة أستتت اب لتتتديها  تتتوافةت مذا الستتتف 
__________ 

  .35 الفعةة، (2017) 2368 العةار (447)
  .11 الفعةة، (2017) 2396 العةار (448)
  .16 الفعةة، (2017) 2368 العةار (449)
، اجلتتتلاءات  تتتدا   متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد .66 الفعتتتةة، نفستتتت املةجتتتع (450)

  أمالي. الثالث العسم انظة
  .19 الفعةة، (2016) 2325 العةار (451)

 نعدهتتتتتتا أيف  ي هتتتتتتا أيف  وريتتتتتتدذا جظتتتتتة صتتتتتتوافأ مدتتتتتتى  رتتتتتتتمل الستتتتتف 
 يو غتتتتتي أنتتتتتت يفنتتتتتةر، (452)الصتتتتتدة ذات العتتتتتةارات مبوجتتتتتب  صتتتتتديةذا أيف

 .(453)موهتتتتا يف تتتتتدد  األصتتتتواف  دتتتتك  صتتتتاار أل األمعتتتتاء لدتتتتديفل
  عد  أل األمعاء الديفل مجيع م  اجملدس قدب، ذلك مدى يفماليفة
  تتتتتتتةالتا  العوصتتتتتتتدية يفاملكا تتتتتتتب الد دوماستتتتتتتية ال  ثتتتتتتتات متتتتتتتوظفي متتتتتتتدا

 .(454)الدميعةاقية الر  ية كوراي جلمهورية
، نةارا تتت يف، اجملدتتس يفاصتتل، ابلتعةيتتة املرتتمولة الفتترتة يفختتالل 
 املتندتتت ة لدتتتتدا   امتثاهلتتتا قد تتتت موتتتد التتتديفل فتتتةااى حكومتتتات  اق تتتة
، لي يتا يف ابحلالتة يت دتق فيما، الصدا ذ ا يفيف .41 ابملااة يت دق فيما
  وريد حظة  وفي    لنز أل” مدى لوق ا الوفاق حكومة اجملدس حثن 

، اخلتتتتترباء لفةيتتتتتق التتتتتدمم  عتتتتتدمي مىل احلكومتتتتتة يفامتتتتتا، (455)“األستتتتتدحة
 يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا .(456)امل دومتتتتات   تتتتاال  يوهتتتتا متتتت   وستتتتائل
 يدتلم متا  تدت  أل” الصتومالية الستد ات مىل اجملدتس قدب، الصومال

 فةيتق متع يفالت ايفل، (457)الصومال م  الفحم  صدية ملوع“  دا   م 
 الةصتتتد فةيتتتق متتتع امل دومتتتات يف  تتتاال يفمريتتترتاي ابلصتتتومال امل تتت  الةصتتتد
 .(458)الر اب حةكة أنر ة  رال

تتت، ذلتك مىل يفابإلضتافة   يف  تتت نتام متا غتتةار مدتى، اجملدتس يفجن
 التتتتتديفل غتتتتت  متتتتت  الفامدتتتتتة اجلهتتتتتات مىل قد تتتتتات، الستتتتتا عة الستتتتتووات
 التتيت احملتتداة التتتدا    توفيتت  امل ويتتة اخلتترباء يفأفةنتتة الدجتتال متتع لدت تتايفل
تتتتت، املثتتتتال ستتتت يل ف دتتتتى .41 ابملتتتتااة يت دتتتتق فيمتتتتا اختتتتت ت  اجملدتتتتس  وجن

، (459)لي يتتتا يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتا“ األختتتةى املهتمتتتة األقتتتةاف” مىل
 أفةيعيتتا مجهوريتتة متت  كتتل يف احلالتتة خبصتتوص“ األقتتةاف مجيتتع” يفمىل

 متتتتتتع الت تتتتتتايفل مىل يتتتتتتدموذا أيف جتتتتتتث يفمذ، (461)يفمتتتتتتايل (460)الوستتتتتت ى
__________ 

  .7 الفعةة، (2017) 2375 العةار (452)
، (2017) 2371 يف  40 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2321 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (453)

 .22 الفعةة، (2017) 2375 يف  21 الفعةة
  .14 الفعةة، (2016) 2321 العةار (454)
  .10 الفعةة، (2017) 2362 يف (2016) 2278 العةارال (455)
 . 15، الفعةة (2017) 2362  يف 14الفعةة  (2016) 2278العةارال  (456)
 . 26، الفعةة (2017) 2385، يفالعةار 22، الفعةة (2016) 2317العةار  (457)
، (2017) 2385  يف 37، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2016) 2317العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  (458)

 . 45يف  15 الفعةاتل
 . 15، الفعةة (2017) 2362  يف 14الفعةة  (2016) 2278العةارال  (459)
  .11 ةالفعة ، (2017) 2339 العةار (460)
  .3 الفعةة، (2017) 2374 العةار (461)

https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
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 قدتتتب، الستتتواال جبوتتتوب يت دتتتق يففيمتتتا الصتتتدة. ذات يفاألفةنتتتة لالدجتتتا
 التتتديفل يفمجيتتتع األقتتتةاف مجيتتتع” متتت  اخلتتترباء فةيتتتق متتتع الت تتتايفل اجملدتتس

 يفايفل يفاإلنديميتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة املوظمتتتتتتتتات” متتتتتتتتت  يفكتتتتتتتتت لك“ األمعتتتتتتتتاء
 .(462)(2) 48 لدمااة يففعا“ اإلنديمية
 متافي 41 املااة ألحكام يففعا املتد ة ابلعةارات يت دق يففيما 

 مواصتدة مدتى املاليتة الستد ات اجملدتس حثن ، الععائية ابلتدا   يت دق
 انتهاكتات مة ك ي حماس ة لكفالة، الديفلية اجلوائية احملكمة مع الت ايفل

، اإلنستتتتتام التتتتتديفيل العتتتتتانول يفانتهاكتتتتتات اإلنستتتتتال حعتتتتتوق يفعتتتتتايفزات
 فتتتو يفمدتتتى .(463)جوستتتي موتتتف مدتتتى  و تتتوي التتتيت  دتتتك يرتتتمل مبتتتا

 شتتتدا، الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو مجهوريتتتة يف ابحلالتتتة ت دتتتقي فيمتتتا، مرتتتا ت
 اجلوائيتتة احملكمتتة متتع الت تتايفل يف احلكومتتة استتتمةار أ يتتة مدتتى اجملدتتس
 .(464)اإلنسانية ضد يفاجلةائم احلةب جةائم مة ك ي حماس ة يف الديفلية

 
قوووورارات جملووووس األموووون الوووويت تقتضووووي موووون الوووودول  - ابء

ابري املتخووذة األعضوواء تنفيووذ إجووراءات تتعلووق ابلتوود
 من امليثاق 42مبوجب املادة 

خالل الفرتة نيد ا ست ةات، حث اجملدتس ايفلتة معتوا م يوتة  
يف/أيف جممومتتتة متتتت  التتتديفل األمعتتتتاء يف/أيف مجيتتتتع التتتديفل األمعتتتتاء مدتتتتى 

متت  امليثتتاق  42 وفيتت  مجتتةاءات  ت دتتق ابلتتتدا   املتدتت ة مبوجتتب املتتااة 
ى ستت يل املثتتال، فيمتتا يفأذتتاب هبتتا العيتتام  تت لك يفقدتتب موهتتا ذلتتك. ف دتت

يت دق ابحلالة يف مايل، حث اجملدس الديفل األمعاء مدتى  توف  العتوات 
يفأفتتتةاا الرتتتتةقة يفكتتتت لك امل تتتدات ال ستتتتكةية لكتتتتي  عتتت دع   ثتتتتة األمتتتتم 
املتحتتتتتتتتدة املتكامدتتتتتتتتة املت تتتتتتتتداة األ  تتتتتتتتاا لتحعيتتتتتتتتق ا ستتتتتتتتتعةار يف متتتتتتتتايل 

دتتتتتتتتتس . يففيمتتتتتتتتتا يت دتتتتتتتتتق ابحلالتتتتتتتتة يف الصتتتتتتتتتومال، كتتتتتتتتتةر اجمل(465) و يتهتتتتتتتتا
مىل  عتتدمي التتدمم املتتايل ل  ثتتة ا حتتتاا “ اجلهتتات املافتتة اجلديتتدة”امو تتت 

األفةيعتتي يف الصتتومال يفشتتدنا مدتتى الوتتداء التت ي يفجنهتتت ا حتتتاا األفةيعتتي 
__________ 

  .18 الفعةة، (2016) 2327 العةار (462)
  .38، الفعةة (2017) 2364يف  36الفعةة  (2016) 2295العةارال  (463)
، (2017) 2360 يفالعتتتتتتتتةار، 16 الفعتتتتتتتتةة، (2016) 2293 العتتتتتتتتةارال (464)

  .13 الفعةة
 الفعتتتةة، (2017) 2359 يف  30 الفعتتتةة، (2016) 2295 العتتتةارات (465)

 مرةة السااسة الفعةة، (2017) 2391 يف  اجة الدي م  مرةة الثالثة
 متتتتتتت  يفملليتتتتتتتد ال اشتتتتتتتةة. الفعتتتتتتتةة، S/PRST/2016/16 يف الدي اجتتتتتتتة  متتتتتتت 

  عتتدمي مىل األمعتتاء التتديفل فيهتتا امتتا التتيت اجملدتتس نتتةارات متت  امل دومتتات
 43 املتاا ني مع يتفق مبا السالم حفظ ممديات مىل مسكةية مسا ات

  أمالي. اخلامس العسم انظة، امليثاق م  45 يف

. يففيمتتتتا يت دتتتتق (466)مىل ايفلتتتتت األمعتتتتاء لتعتتتتدمي التتتتدمم املتتتتايل مىل ال  ثتتتتة
م، مدتى فتو متا ابحلالة يف لي يا، اما اجملدس التديفل األمعتاء مىل أل  عتو 

ذتتتو مستتتموح  تتتتت مبوجتتتب العتتتتانول التتتديفيل،  تفتتتتتيأ أي مةكتتتب جمهتتتتول 
اهلويتتة أيف  فتتتيأ أي مةكتتب، مبوافعتتة ايفلتتة ال دتتم،  كتتول لتتديها أستت اب 
م عولتتتتتتة لالمتعتتتتتتاا انتتتتتتت استتتتتتُتددم أيف يُستتتتتتتددم أيف أنتتتتتتت مدتتتتتتى يفشتتتتتتك 

 .(467)ا ستددام لتهةيب املهاجةي  أيف ا عار ابل رتة ان النتاً مت  لي يتا
 متتتتتتتتتتتتؤرن  رائستتتتتتتتتتتتي  يتتتتتتتتتتتتال يف، اجملدتتتتتتتتتتتتس امتتتتتتتتتتتتا، ذلتتتتتتتتتتتتك مىل مضتتتتتتتتتتتتافةيف 

 أل مىل غيويتتا خدتتيج“ مو عتتة يف التتديفل” ،2016 أ ةيتتل/نيستتال 25
متت  أجتتل معاضتتاة العةاصتتوة املرتتت ت فتتيهم، ، ا نتعتتاء حستتب،  ت تتايفل
مجيتتتع التتتديفل يف املو عتتتة يفمجيتتتع أصتتتحاب املصتتتدحة امل ويتتتني مىل ”يفامتتتا 

الفتتتوري يفاآلمتتت  متتت  مجيتتتع   كثيتتتف جهتتتواذم متتت  أجتتتل  متتتني اإلفتتتةال
 .(468)“ال حارة احملتجلي  كةذائ 

 اجملدتتس حتتثن  متتا كثتت ا،  الستتا عة الفتترتات يف احلتتال ذتتو يفكمتتا 
 حفتتتظ ممديتتتات متتتع الت تتتايفل مدتتتى التتتديفل غتتت  متتت  يفاجلهتتتات التتتديفل
 يفيف الستا ع. الفصتل مبوجتب موهتا كتل يف ايت  وفيت  لعتمال السالم
 يفخصوصتتتا، “كافتتتة األمعتتتاء ابلتتتديفل” اجملدتتتس أذتتتاب، الصتتتدا ذتتت ا

 ايفل متت  يفالستتةيع احلتتة التوعتتل  كفتتل أل، الستتواال يفجوتتوب لالستتواا
 استتددامها يكتول التيت يفامل دات األفةاا جلميع يفموها أ يي مىل مةانيل
 يفقالتتب .(469)أل يتتي املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم نتتوة مدتتى معصتتورا
 ال الستتواال جلوتتوب ا نتعاليتتة الوقويتتة الوحتتدة حكومتتة أيعتتا اجملدتتس
 يف الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم ال  ثتتة ةندتتةم متت  فتتورا”  كتتف
 مىل مضتتافة، “اارفتور يف األقتةاف مجيتع” يفقالتب (470)“يف يتهتا أااء

 يف يتتتتة  وفيتتتت  ايفل حتتتتتول التتتتيت ال ع تتتتات  ليتتتتل ال، الستتتتواال حكومتتتتة
 لعتتمال اارفتتور يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاا املدتد تتة ال مديتتة
 يف ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا .(471)التوعتتل ةيتتةحب أفةااذتتا يفاتتتع ال مديتتة أمتت 

 مجيتتتتتتتتتتع” اجملدتتتتتتتتتتس حتتتتتتتتتتث، متتتتتتتتتتايل يفيف الوستتتتتتتتتت ى أفةيعيتتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتتة
 أنرت ة يفيف الورتة ممديتات يف كتامال   تايف  الت تايفل مدى“ األقةاف

__________ 

  .31، الفعةة (2017) 2372  يف 21، الفعةة (2016) 2297العةارال  (466)
 (2017) 2380 يف  6 يف 5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2016) 2312 العتتتتتتتتتتتتتتتةارال (467)

 .6 يف 5 الفعةاتل
(468) S/PRST/2016/4 ،اخلامسة. الفعةة  
يف   20، الفعتتةة (2016) 2318  يف 19، الفعتتةة (2016) 2287العتتةارات  (469)

  .23، الفعةة (2017) 2386  يف 23، الفعةة (2017) 2352
 .2 فعةةال، (2016) 2327 العةار (470)
، (2017) 2363 يف  19 يف 5 الفعتتتتتةاتل، (2016) 2296 العتتتتتةارال (471)

 .38 يف ‘3’ 6 يفالفعةاتل الدي اجة م  يفال رةي  احلااية الفعةة

https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
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 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة
 األ  اا املت داة املتكامدة دةاملتح األمم يف  ثة الوس ى أفةيعيا مجهورية
، األمعتتتتتتتتاء التتتتتتتتديفل” يفكتتتتتتتت لك، (472)متتتتتتتتايل يف ا ستتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتق

 متتتت  يفامل تتتتدات األفتتتتةاا حةكتتتتة حةيتتتتة لكفالتتتتة“ املو عتتتتة ايفل ستتتتيما يف 
، الدميعةاقيتتة الكونغتتو مجهوريتتة يف ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا .(473)ال  ثتتتني
 متتتتع لت تتتتايفلا مدتتتى“ األقتتتتةاف مجيتتتتع” اجملدتتتس حتتتتثن ، يفلي يتتتتا، يفل وتتتال
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة حةكتتتتتة حةيتتتتتة يفكفالتتتتتة ال  ثتتتتتات أنرتتتتت ة

 املؤنتتة املتحتدة األمتم يفنتوة، الدميعةاقيتة الكونغو مجهورية يف ا ستعةار
__________ 

، (2016) 2301 يف  6 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2295 اتالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار  (472)
 .6 الفعةة، (2017) 2364 يف  51 الفعةة

، (2016) 2301 يف  33 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2295 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (473)
 .35 الفعةة، (2017) 2364 يف  52 الفعةة

يففيمتا خيت  كتوت  .(474)لي يتا يف لدتدمم املتحتدة األمتم يف  ثتة ل وال يف
متا مع مدى أل  تت ايفل   ايف  ات“ مجيع األقةاف”ايفوار، حث اجملدس 

ال مديتتتتتات التتتتتيت  عتتتتت دع هبتتتتتا ممديتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كتتتتتوت ايفتتتتتوار 
يفالعتتتتوات الفةنستتتتية،   ستتتتيما متتتت  ختتتتالل ضتتتتمال ستتتتالمتهما يفأموهمتتتتا 
يفحةية  وعدهما يفيفصوهلما  صورة م اشةة يفايفل أي ممانتة مىل مجيتع أفتاء 

ايفتتتتوار متتتت  أجتتتتل اكيوهمتتتتا متتتت   وفيتتتت  يف يتيهمتتتتا  صتتتتورة   مندتتتتيم كتتتتوت
 .(475)كامدة

__________ 

 2291 يف الدي اجتتتتة  متتتت  التاستتتت ة الفعتتتتةة، (2016) 2273 العتتتةارات (474)
، (2016) 2305 يف الدي اجتتتتتة  متتتتت  مرتتتتتةة الثالثتتتتتة الفعتتتتةة، (2016)

 الدي اجتتتتة  متتت  مرتتتةة الستتتتا  ة الفعتتتةة، (2016) 2323 يف  8 الفعتتتةة
  10 يفالفعتتتةة لدي اجتتتةا متتت  مرتتتةة الةا  تتتة الفعتتتةة، (2017) 2373 يف
  الدي اجة. م  مرةة التاس ة الفعةة، (2017) 2376 يف

  .26 الفعةة، (2016) 2284 العةار (475)
  

 من امليثاق 49املساعدة املتبادلة مبوجب املادة  - اثمنا
 49املااة  
اء األمتتتم املتحتتتدة مدتتتى  عتتتدمي امل ونتتتة املت االتتتة يتعتتتافة أمعتتت 

 لتوفي  التدا   اليت نةرذا جمدس األم .
 

 مالحظة 
 خبصتتتتتتوص األمتتتتتت  جمدتتتتتتس اارستتتتتتات الثتتتتتتام  ال تتتتتتاب يغ تتتتتتي 

 التديفل  تني فيمتا املت االتة ابملستامدة يت دتق فيما، امليثاق م  49 املااة
 اجملدس. نةارات  وفي  يف األمعاء
 صتتةاحةً  اجملدتتس يسترتتهد مل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 
 نتتتتتةارات اختتتتتت  اجملدتتتتتس أل  يتتتتتد نةارا تتتتتت. متتتتت  نتتتتتةار أي يف 49 ابملتتتتتااة
 متتتتع الت تتتتايفل مىل األمعتتتتاء التتتتديفل فيهتتتتا امتتتتا رائستتتتية  يتتتتا ت يفأصتتتدر
 املفةيفضتتتتة التتتتتدا    وفيتتتت  يف م يوتتتتة ايفل مستتتتامدة أيف التتتت  ض   عتتتتها
 نستتمني مىل العستتم ذتت ا يفيوعستتم امليثتتاق. متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب
 التديفل حتتثن  التيت اجملدتس نتةارات يرتمل ألتف الفةمي فالعسم فةميني.
 املتتتااة مبوجتتتب املتدتتت ة ابلتتتتدا   يت دنتتتق فيمتتتا الت تتتايفل مدتتتى األمعتتتاء

   دتب التيت األمت  جمدتس نةارات ابء الفةمي العسم يتوايفل  يوما .41
 .42 املااة مبوجب املتد ة ابلتدا   يت دنق فيما املت االة املسامدة
، يفكمتتتا كتتتال احلتتتال يف الفتتترتات 2017يف  2016يفيف متتتامي  

الستتتتتتا عة، مل عتتتتتتة موانرتتتتتتة استتتتتتتورية يف اجملدتتتتتتس فيمتتتتتتا يت دتتتتتتق  تفستتتتتت  

يف  49متت  امليثتتاق أيف    يعهتتا. يفمل  تتةا أي مشتتارة مىل املتتااة  49 املتتااة
 الواراة مىل اجملدس.الةسائل 
قوووووورارات جملووووووس األموووووون الوووووويت تطلووووووب املسوووووواعدة  - ألف

املتبادلة فيما يتعل ق بتنفيذ التدابري املتخذة مبوجب 
 من امليثاق 41املادة 

 األمعتتاء التتديفل اجملدتتس امتتا، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 
 نتتداءات تيف ةايفحتت حمتتداة. جتتلاءات  تتدا    وفيتت  يف   ايفهنتتا   ليتتل مىل

 التديفل فتةااى م  املت االة املسامدة قد ات م  اجملدس أمام املتكدمني
 التديفل مجيتع” مستامدة قدتب مىل، امل ويتة التديفل ستيما يف ، األمعاء
 يف  ايوتتت اإلنديميتتة. يفايفل اإلنديميتتة املوظمتات متت  فعتتال، “األمعتاء

 اتقد ت مت ، يفاست ا   ايوتا األمعتاء الديفل م  امل دو ة املسامدة أنواع
 الت ايفل قد ات مىل التعوية املسامدة لتعدمي يفقد ات امل دومات لت اال

 التفتيأ. ممديات  تدف  وفي  يف
ف دتتتتتى ستتتتت يل املثتتتتتال، فيمتتتتتا يت دتتتتتق ابحلالتتتتتة يف مجهوريتتتتتة أفةيعيتتتتتا  

الوس ى، نةر اجملدس أل مدى مجيع الديفل األمعاء أل  ت تايفل يف اجلهتوا 
، يفحتتتث ستتتد ات مجهوريتتتة (476)الةاميتتتة مىل  وفيتتت  حظتتتة  وريتتتد األستتتدحة

ئة التتتديفل األمعتتتاء متتت  أفةيعيتتتا الوستتت ى مدتتتى   تتتاال امل دومتتتات متتتع ستتتا
__________ 

 . 2، الفعةة (2017) 2339، يفالعةار 2، الفعةة (2016) 2262العةار  (476)

https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2273%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2291%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2376%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
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قةيتتق نامتتدة  يتتا ت املوظمتتة الديفليتتة لدرتتةقة اجلوائيتتة )اإلنرت تتول(،  رتتال 
 .(477)يفاثئق سفة األفةاا اخلاض ني لدحظة م  السفة

 امتتتتتا، الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي جبمهوريتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
  وفيت  يف الت  ض   عتها متع الت ايفل مىل األمعاء الديفل مجيع اجملدس

 األصواف م  ابلتفتيأ يت دق فيما سيما يف ”، الصدة ذات العةارات
 األصتتتواف  دتتك متت  يفالكرتتتف العتتةارات ذتت ي مبوجتتتب نعدهتتا احملظتتور

 حتمتتل أهنتتا ي تعتتد التتيت الستتف   فتتتيأ يف يفكتت لك، (478)“يفمصتتاارهتا
 .(479)األصواف ذ ي

 مجيتتتتع كتتتت لك اجملدتتتتس امتتتتا، لي يتتتتا يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 حظتتتة  وفيتتت  مىل الةاميتتتة اجلهتتتوا  تتت ل يف الت تتتايفل مىل األمعتتتاء التتتديفل
 اإلنديميتتتتة يفاملوظمتتتتات األمعتتتتاء التتتتديفل يفحتتتتثن ، (480)األستتتتدحة  وريتتتتد
، قد هتتا مدتتى  وتتاء، التتوق  الوفتتاق حكومتتة مىل مدةاملستتا  عتتدمي مدتتى
 لدحصتتول حاليتتا املوجتواة يفاآلليتتات األساستية اهلياكتتل   ليتل أجتتل مت 
 .(481)آموة   ةيعة الصدة ذات يفاألمتدة األسدحة مدى

  يوهتا فيمتا الت تايفل مدتى األمعاء الديفل أيعا اجملدس يفحث 
 اإلرذتتاب يفمكافحتتة ا نترتتار متتدم نظتتم متت  الواشتتئة ابلتلاماهتتتا لدوفتتاء
 مدتتى التتديفل اجملدتتس شتتجنع، ا نترتتار متتدم خيتت  يففيمتتا  ت  هتتا. التتيت

  ستتامد يفأنرتت ة مرتتاريع اويتتل أجتتل متت ”، ماليتتة مبستتا ات الت تتونع
 يفمتتتتت ، (2004) 1540 العتتتتتةار مبوجتتتتتب التلاماهتتتتتتا  وفيتتتتت  يف التتتتتديفل
 املعدمتة املستامدة ل د تات ا ستتجا ة ستياق يف املوفنت ة ريعاملرتا ذلك

 امل  يفلتة ابجلهتوا يت دتق فيمتا أمتا .(482)“الدجوة مىل الديفل م  م اشةة
تتتة فعتتتد، اإلرذتتتاب ملكافحتتتة  أل األمعتتتاء التتتديفل مدتتتى ال اجملدتتتس ذكن

 يتصتتتل فيمتتتا“ املستتتامدة متتت  نتتتدر انصتتتى” األختتتةى موهتتتا كتتتل    تتتليفا
 األممتتال امتتم أيف  تمويتتل املت دعتتة اجلوائيتتة اتاإلجتتةاء أيف ابلتحعيعتتات

 يفحتتتثن ، األالتتتة مدتتتى احلصتتتول يف املستتتامدة ذلتتتك يفيرتتتمل، اإلرذا يتتتة
 ذتتتت ي مثتتتتل يف“ الكامتتتتل التوستتتيق  كفتتتتل” أل مدتتتتى األمعتتتتاء التتتديفل

 ارُ ك تتتتتتتت التتتتتتتيت التتتتتتتديفل متتتتتتع ستتتتتتتيما يف ، اإلجتتتتتتتةاءات أيف التحعيعتتتتتتات
 اجملدتتس يفحتتث .(483)مواقويهتتا ضتتد أيف أراضتتيها يف اإلرذا يتتة األممتتال

__________ 

  .8 الفعةة، (2017) 2339 العةار (477)
يف   19، الفعتتةة (2017) 2371  يف 38، الفعتتةة (2016) 2321العتتةارات  (478)

 .18، الفعةة (2017) 2397  يف 20، الفعةة (2017) 2375
  .8 الفعةة، (2017) 2375 العةار (479)
  .10 الفعةة، (2017) 2362 العةار (480)
  .9 الفعةة، (2017) 2362 يف  9 الفعةة (2016) 2278 العةارال (481)
  .21 الفعةة، (2016) 2325 العةار (482)
 . 23، الفعةة (2017) 2396  يف 12، الفعةة (2017) 2368العةارال  (483)

 ملوتتتع الت تتتايفل يفحتستتتني امل دومتتتات   تتتاال مدتتتى األمعتتتاء التتتديفل أيعتتتا
، فتوري مخ تار مرسال قةيق م  ذلك يف مبا، (484)اإلرذا يني حتةكات
 التتتيت ال دتتدال مجيتتع مىل، مرذتتا يني كتتوهنم يف املرتتت ت األفتتةاا ستتفة موتتد

 متتتتع امل دومتتتتات  دتتتتك   تتتتاال قةيتتتتق يفمتتتت  جوستتتتياهتا املستتتتافةيفل جمتتتتل
 يفيفاثئتتق جتوازات مت  مب دومتات اإلنرت تتول  ليفيتد يفمدتى، (485)إلنرت تولا

 ابملرتتتتت ت اخلاصتتتتة يفاملفعتتتواة يفاملستتتتةيفنة يفاملليفتتتتة املتتتليفرة األختتتتةى الستتتفة
  ت تتتتتتاال اإلستتتتتتةاع مدتتتتتتى األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل أيعتتتتتتاً  يفجتتتتتتث .(486)فتتتتتتيهم

 يفأذتتاب .(487)األجانتتب اإلرذتتا يني املعتتا دني هبويتتة املت دعتتة امل دومتتات
 األمعتتاء التتديفل نتتدرات  وتتاء يف  ستتامد أل األمعتتاء ابلتتديفل اجملدتتس
 اإلرذتتتا يول املعتتتا دول يرتتتكدت التتت ي لدتهديتتتد التصتتتدي مدتتتى األختتتةى
، (488)أستتتةذم أفتتتةاا متتت  يتتتةافعهم يفمتتت  يفاملوتعدتتتول ال ائتتتديفل األجانتتتب

 اإلنديميتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتة الديفليتتتة يفالكيتتتا ت األمعتتتاء التتتديفل يفامتتتا
 العتتدرات  وتتاء جمتتال يف يفاملستتامدة يفاملتتوارا عويتتةالت املستتامدة  عتتدمي مىل
 يفحتديل مجع أجل م  العدرات ذ ي  ف يل هبدف األمعاء الديفل مىل

 .(489)احليوية العياسات يف يا ت املسافةي  أمساء سجالت
 
قوووووورارات جملووووووس األموووووون الوووووويت تطلووووووب املسوووووواعدة  - ابء

املتبادلة فيما يتعل ق بتنفيذ التدابري املتخذة مبوجب 
 من امليثاق 42ادة امل
 مت  ال ديتد أيعتا اجملدتس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 
  وفيتت  يف األمعتتاء التتديفل  تتني فيمتتا الت تتايفل فيهتتا قدتتب التتيت العتتةارات
 ابستددام  ذل اليت امليثاق م  42 املااة يف مديها املوصوص التدا  
   تتتاال  تتني الصتتتدا ذتت ا يف امل دو تتتة املستتامدة أنتتتواع يف ةايفحتتت العتتوة.

 مىل اإلجةاميتتة األممتتال  تدتتف راع هبتتدف العتتدرات يف وتتاء امل دومتتات
 األممال. ذ ي راع أجل م  األمعاء الديفل  ني فيما التوسيق

 أذتتتتاب، ل وتتتتال يف ابحلالتتتتة يت دنتتتتق فيمتتتتا، املثتتتتال ستتتت يل ف دتتتتى 
 حتتاجتت متا الد وانيتة املسدحة لدعوات  عدم أل األمعاء ابلديفل اجملدس

__________ 

  الدي اجة. م  مرةة اخلامسة الفعةة، (2017) 2395 العةار (484)
  .11 يف 3 الفعةاتل، (2017) 2396 العةار (485)
  .31 الفعةة، (2017) 2368 العةار (486)
  .40 الفعةة، نفست املةجع (487)
  .25 الفعةة، (2017) 2396 العةار (488)
  .15 يف 12 الفعةاتل، نفست املةجع (489)

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

401 18-12959 

 

 العتتةار أحكتام متتع يتستق مبتتا، مهامهتا أااء متت  لتمكيوهتا مستتامدة مت 
1701 (2006)(490). 

 اجملدتتتس امتتتا، اهلجتتتةة يفمستتتالة لي يتتتا يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتايف  
 قةيتتتتتق متتتتت  أيف الوقويتتتتتة  صتتتتتفتها  تصتتتتتةف يفذتتتتتي” األمعتتتتتاء التتتتتديفل

 الوفتاق حكومة مع امل دومات يف  اال الت ايفل مىل“  منديمية موظمات
 أجتل مت  الالزمتة العتدرات  واء يف لي يا ملسامدة،  يوها يففيما، الوق 
 ابل رتتتتة يفا عتتتتار املهتتتتاجةي  هتةيتتتتب لأممتتتتا يفموتتتتع” حتتتتديفاذا  متتتتني

 التديفل اجملدس حثن  يفك لك .(491)“مة ك يها يفحماكمة فيها يفالتحعيق
 ال حتتتار أمتتتايل يف يفقتتتائةات مةاكتتتب  رتتتغنل التتتيت اإلنديميتتتة يفاملوظمتتتات

 مزاء ابليعظتتتة التحدتتتي” مدتتتى الديتتت ي الستتتاحل ن التتتة اجلتتتوي اجملتتتال يفيف
 الستتياق ذتت ا يف يفشتتجنع، “ابل رتتة يفا عتتار املهتتاجةي  هتةيتتب أممتتال
 لتتتتتةاع جهواذتتتتتا يف وستتتتتيق زاياة” مدتتتتتى اإلنديميتتتتتة يفاملوظمتتتتتات التتتتتديفل
 .(492)“لي يا مع ابلت ايفل، ابل رة يفا عار املهاجةي  هتةيب أممال

__________ 

  الدي اجة. م  األخ ة ن ل الفعةة، (2017) 2373 العةار (490)
  .2 الفعةة، (2017) 2380 يف  2 الفعةة، (2016) 2312 العةارال (491)
  .4 الفعةة، (2016) 2312 عةارال (492)

فيمتتا يت دتتق ابحلالتتة يف الصتتومال، امتتا اجملدتتس التتديفل األمعتتاء  
وق  مىل امتتتتم جهتتتتوا احلكومتتتتة ا حتاايتتتتة فيمتتتتا يت دتتتتق  ت تتتتوية اجلتتتتيأ التتتت

الصتومايل، مبتا يف ذلتك  يست  مرتاركة اجلتيأ التوق  الصتومايل مبليتد مت  
 .(493)الف الية يف ممديات مررتكة مع   ثة ا حتاا األفةيعي يف الصومال

 لدتتديفل ال تتول  عتتدم أل مدتتى األمعتتاء التتديفل اجملدتتس يفحتتثن  
 األساستتتتية اهلياكتتتتل حتستتتتني مدتتتتى ملستتتتامدهتا غيويتتتتا خدتتتتيج مو عتتتتة يف

 مرتتترتكة حبةيتتتة ممديتتتات  وفيتتت  مدتتتى نتتتدراهتا   ليتتتل أجتتتل متتت  ال حةيتتتة
 اجملدتتتتتتس يفامتتتتتتا .(494)ال حتتتتتتة يف املستتتتتدح يفالستتتتتت و العةصتتتتتتوة ملكافحتتتتتة
  مني أجل م  جهواذا  كثيف مىل” املو عة يف الديفل مجيع ك لك
 خدتيج يف كةذتائ  احملتجتلي  ال حتارة مجيتع مت  يفاآلم  الفوري اإلفةال
 .(495)“حولت يفما غيويا

__________ 

  .14 الفعةة، (2016) 2275 العةار (493)
(494) S/PRST/2016/4 ،مرةة. التاس ة الفعةة  
  اخلامسة. الفعةة، نفست املةجع (495)

  
 النو  من اخلاصة االقتصادية املشاكل - انسع

 امليثاق من 50 املادة يف املوصو 
 50 املااة 
مذا اختتتت  جمدتتتس األمتتت  ضتتتد أيتتتة ايفلتتتة  تتتدا   موتتتع أيف نمتتتع فتتت ل  

 -سواء أكانت م  أمعاء األمتم املتحتدة أم مل  كت   -لكل ايفلة أخةى 
 واجت مراكل انتصااية خاصة  ورا م   وفي  ذ ي التتدا  ، احلتق يف أل 

 . ت اكة مع جمدس األم   صدا حل ذ ي املراكل
 

 مالحظة 
 ابملتتااة املتصتتدة األمتت  جمدتتس ارستتاتا التاستتع العستتم يغ تتي 

 متتتع  ترتتتايفر أل يف التتتديفل حبتتتق يت دتتتق فيمتتتا يفذلتتتك، امليثتتتاق متتت  50
 املوتتع  تتدا    وفيتت  متت  الوامجتتة ا نتصتتااية املرتتاكل حتتل  غيتتة اجملدتتس

 اجللاءات. مثل، اجملدس يفةضها اليت اإلنفاذ أيف
يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، يفاصتل اجملدتس اارستتت املتمثدتة  

يف فتتتتةت جتتتتلاءات حمتتتتداة اهلتتتتدف، موضتتتتاً متتتت  اجلتتتتلاءات ا نتصتتتتااية 
الرامدة، يفابلتايل التعديل مىل أاىن حد مت  اآلاثر الستد ية غت  املعصتواة 

 هبتا ذلأ التيت اجلتلاءات جلتال مت  أي  تدتقَّ  يفمل .(496)مدى التديفل الثالثتة
 املتتتااة مبوجتتتب املستتتامدة مدتتتى لدحصتتتول رمسيتتتة قد تتتات األمتتت  جمدتتتس
 املتحدة. األمم ميثاق م  50

 أي يف امليثتتتاق متتت  51 ابملتتتااة صتتتةاحة اجملدتتتس يسترتتهد يفمل 
تتتت ذا التتتتيت نةارا تتتتت متتتت  نتتتتةار  يفمتتتتع ابلتعةيتتتتة. املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل اختن
  تفستتت  صتتتدة ذات امت ارذتتتا ميكتتت  نتتتةارات اجملدتتتس اختتتت  فعتتتد، ذلتتتك

 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  9 يف، املثتتتال ستتت يل ف دتتتى .50 املتتتااة يف   يتتتق
 التتديفل مىل اجملدتتس قدتتب، الصتتومال يف ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا، 2016
 ممديتتاً  يرت تتب أ   عتتم  لكتتي املواستت ة اإلجتتةاءات  تدتت  أل املت ايفنتتة

 العةصتتوة مكافحتتة أجتتل متت  هبتتا  عتتوم التتيت هبتتا املتتاذيفل األنرتت ة مدتتى
 أي ستتف  حةمتتال، الصتتومال ستتواحل ن التتة ال حتتة يف املستتدح ويفالستت 
 .(497)احلتتتتق  تتتت لك اإلختتتتالل أيف التتتتربيء املتتتتةيفر حتتتتق متتتت  اثلثتتتتة ايفلتتتتة

__________ 

  أمالي. الثالث العسم انظة، اجللاءات  دا   م  امل دومات م  ملليد (496)
  .17 الفعةة، (2016) 2316 العةار (497)

https://undocs.org/ar/S/RES/1701%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)


فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 402 

 

 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  7 يف ال دتتتب ذلتتتك جديتتتد متتت  اجملدتتتس أكنتتد مث
2017(498). 

 اجتمتاع أي يف صتةاحة امليثتاق م  50 املااة ُ  كة مل يف يوما 
 أثوتاء اجلتلاءات  ثت  مىل اجملدس أمعاء   ض مشارات ف ل، لدمجدس
 ذتتتت ي م ظتتتتم كتتتتةتيفذُ  .50 املتتتتااة يف   يتتتتق لتفستتتت  مهمتتتتة اجلدستتتتات
  امل وتتول ال وتتد مقتتار يف معتتدا الدتت ي  ا جتمتتامني ستتياق يف اإلشتتارات

 (.17 احلالة )انظة“ ابجللاءات  ت دق مامة نعااي”
 صتتتةجة مشتتتارة يفرات، اب ستتتت ةات املرتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل 

 اجملدتس.  دعناذتا اليت الةسائل يف امليثاق م  50 املااة مىل فعط يفاحدة
 موجهتتة 2016 فربايتتة/شتت اط 2 مؤرختتة رستتالة يف ارةاإلشتت يفرات يفنتتد
، ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال لدجمهوريتتتتة التتتتدائم املمثتتتتل متتتت  ال تتتتام األمتتتتني مىل

 التتتيت اجملدتتتس جدستتتات متتت  7620 لدجدستتتة مفاذيميتتتة متتت كةة مشدتتتت
 التتتيت املستتتائل يفمشدتتتت الفةميتتتة. اهليئتتتات ممتتتل أستتتاليب  رتتتال ستتتت عد
 لدجتتتتلاءات املعصتتتتواة غتتتت  اآلاثر اجلدستتتتة ختتتتالل فيهتتتتا ابلوظتتتتة أيفصتتتتي

 األمتم ميثتاق مت  50 املتااة متع ارتيا” أنتت مدى يفنصت ا نتصااية.
 الع اميتتتة اجلتتتلاءات أثتتتة يف يوظتتتة أل األمتتت  جملدتتتس يو غتتتي، “املتحتتتدة
 ال تتيأ مصتتاار يف يف ث ذتتا ال  ي يتتة املتتوارا يف املرتتةيفمة التجتتارة مدتتى

 مود لدمتعةري  ةحمدا مسامدة يعدنم يفأل، احلةفية لايفساط املرةيفمة
 .(499)ا نتعاء
 2017 ايستمرب/األيفل كتانول 22 مؤرختة رستالة يف عمنوت 
 يفثيعتتتتتتة ملصتتتتتتة التتتتتتدائم املمثتتتتتتل متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس مىل موجهتتتتتتة
متتة لدتامنتتتل أفكتتار اجلتتلاءات: نظتتتم حتستتني” م وونتتة  .“مصتتتة متت  معدن

 خلنصتتتتتت  تتتتتل، 50 املتتتتتااة مىل صتتتتتةجة مشتتتتتارة أي الوثيعتتتتتة  تعتتتتتمن  يفمل
 أل ضتةيفرة ذلتك يف مبا، اجملدس أمعاء أ داذا اليت الوعاط م  جممومة
 مدتى أثةذا م  اك  حد أاىن مىل التعديل اجللاءات  وفي  لدى يةامى

 يفال دتتدال ا نتصتتااية - ا جتماميتتة التوميتتة مدتتى أيف املتتدنيني الستتكال
 .(500)التدا   ذ ي  توفي  املتاثةة الثالثة

 
__________ 

  .17 الفعةة، (2017) 2383 العةار (498)
(499) S/2016/102 ،جيم. - اثنيا الفةع  
(500) S/2017/1098 ،ا(. 11 الفعةة املةفق(  

 17 احلالة 
 ابجلزاءات تتعلق عامة قضااي 
 7620 اجلدستتة اجملدتتس معتتد، 2016 فربايتتة/شتت اط 11 يف 

 فوتتليفيال مجهوريتة مت  مب تاارة، الفةميتتة اهليئتات ممتل أستاليب يف لدوظتة
  ت دتتتتتتق مامتتتتتتة نعتتتتتتااي” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف يفذلتتتتتتك، ال وليفاريتتتتتتة
 ا جتمتاع ن تل مممتت التيت املفاذيميتة امل كةة يفاشتمدت .“ابجللاءات
 .(501)ا نتصتااية لدجتلاءات املعصتواة غت  اآلاثر لةمسا مدى لدوعا 
 اجلتلاءات جلتال  ني احلوار حتسني مىل شيدي اثل اما، اجلدسة يفخالل
  دتتك مشتتةاك مىل الستتوغال اثتتل يفامتتا، اجلتتلاءات متت  املتعتتةرة يفالتتديفل
 اثتتتتتل يفنتتتتتال .(502)الدجتتتتتال أممتتتتتال يف، هلتتتتتا اجملتتتتتايفرة يفالتتتتتديفل، التتتتتديفل

   كتتتتتتتتول أل  تتتتتتتتب اجلتتتتتتتتلاءات جلتتتتتتتتال مل اإلستتتتتتتتالمية ميتتتتتتتتةال مجهوريتتتتتتتتة
 األقتتتةاف مدتتتى اجلتتتلاءات مدتتتى املرت  تتتة ا نتصتتتااية لتتتلاثر“ متو نهتتتة”

تتتتد املتحتتتتدة املمدكتتتتة اثتتتتل أل  يتتتتد .(503)الثالثتتتتة  اجلتتتتلاءات هنتتتتج أل أكن
تتتتت فدتتتتم، “ جتتتتع” هنتتتتج األذتتتتداف احملتتتتداة  متتتت  اثلتتتتث قتتتتةف أي يوجن
 ابآلاثر يت دنتتتتق فيمتتتتا لدمستتتتامدة قد تتتتا املتحتتتتدة األمتتتتم مىل نتتتتداء التتتتديفل

 .(504)2003 مام مو  لدجلاءات املعصواة غ  ابل وانب
، 2017 أغستتت س/آب 3 يف امل عتتواة 8018 اجلدستتة يفيف 

 األمتتتتتتتم جتتتتتتتلاءات ف اليتتتتتتتة   ليتتتتتتتل” امل وتتتتتتتول الفةمتتتتتتتي ال وتتتتتتتد مقتتتتتتتار يف
 اآلاثر عوتتب ضتتةيفرة مدتتى يفالصتتني كازاخستتتال اتتثال شتتدنا“ املتحتتدة

 يفالتتتتتتديفل األ تتتتتتةايء الستتتتتتكال مدتتتتتتى الستتتتتتد ية يفا نتصتتتتتتااية ا جتماميتتتتتتة
 أل العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا يفايفلتتة أيفكةانيتتا اتتثال يفنتتال .(505)الثالثتتة

 مدتى، ا نتعائية يفاجللاءات األذداف احملداة اجللاءات ج ن ال ديهما د
 اجتماميتتتتتة آاثر يفأي املةجتتتتتوة الوتتتتتتائج  تتتتتني لدموازنتتتتتة ك ةيعتتتتتة،  التتتتتتوايل

 .(506)الثالثة الديفل يف معصواة غ  حمتمدة يفمنسانية يفانتصااية
__________ 

(501) S/2016/102 ،جيم. - اثنيا الفةع  
(502) S/PV.7620 ،السوغال(. 12 يفالصفحة )شيدي(  3 الصفحة(  
  .30 الصفحة، نفست املةجع (503)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (504)
(505) S/PV.8018 ،الصني(. 7 يفالصفحة )كازاخستال(  6 الصفحة(  
  وليفيتتتتا )ايفلتتتتة 11 يفالصتتتتفحة )أيفكةانيتتتتا(  10 الصتتتتفحة، نفستتتتت املةجتتتتع (506)

  العوميات(. املت داة
     

https://undocs.org/ar/S/RES/2383%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/102
https://undocs.org/ar/S/2017/1098
https://undocs.org/ar/S/2016/102
https://undocs.org/ar/S/PV.7620
https://undocs.org/ar/S/PV.8018
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 احلق يف الدفا  الفردي أو اجلماعي عن النفس -عاشرا 
 من امليثاق 51وفقا للمادة 

 51املااة  
لتتتيس يف ذتتت ا امليثتتتاق متتتا يعتتت ف أيف يوتتتتع  احلتتتق ال  ي تتتي  

، فتتةااى أيف مجامتتات، يف التتدفاع متت  أنفستتهم مذا امتتتدت نتتوة لدتتديفل
مستتدحة مدتتى أحتتد أمعتتاء األمتتم املتحتتدة يفذلتتك مىل أل يتدتت  جمدتتس 
األمتتتت  التتتتتدا   الالزمتتتتة حلفتتتتظ الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفيل. يفالتتتتتدا   التتتتيت 
اختتتت ذا األمعتتتاء استتتت ما  حلتتتق التتتدفاع متتت  التتتوفس   دتتت  مىل اجملدتتتس 

 مبعتعتتتتتى، لدمجدتتتتتس فيمتتتتتا حتتتتتال اي ا  التتتتتتد  دتتتتتك  تتتتتؤثة فتتتتتورا، يف 
 أل يف احلتق مت ، امليثتاق ذ ا أحكام م  املستمدة يفمسؤيفليا ت سد تت
 الستدم حلفتظ األممتال مت   ختتاذي ضتةيفرة يتةى متا يفنت أي يف يتد 
 .نصا ت مىل مماا ت أيف الديفيل يفاألم 

 
 مالحظة 
 يت دتتتتق فيمتتتا األمتتت  جمدتتتس اارستتتات ال اشتتتة العستتتم يتوتتتايفل 
 فتتتتتتتةااى، لدتتتتتتديفل ال  ي تتتتتتي احلتتتتتتق”  رتتتتتتال امليثتتتتتتاق متتتتتت  51 ابملتتتتتتااة

 مستتتدح ذجتتتوم يفنتتتوع حالتتتة يف“ نفستتتها متتت  التتتدفاع يف، مجامتتتات أيف
 فةميني. نسمني مىل العسم ذ ا يفيوعسم األمعاء. الديفل محدى ضد

  تفستتت  الصتتتدة ذات اجملدتتتس موانرتتتات ألتتتف الفةمتتتي العستتتم يفيغ تتتي
 مىل مشتتتتتتتتارات ابء الفةمتتتتتتتتي العستتتتتتتتم يفيرتتتتتتتتمل، يف   يعهتتتتتتتتا 51 املتتتتتتتتااة
 اجملدتتس. مىل املوجهتتة الةستتائل يف التتوفس متت  التتدفاع يفم تتدأ 51 املتتااة
 متتتت  التتتتدفاع حتتتتق مىل أيف امليثتتتتاق متتتت  51 املتتتتااة مىل اجملدتتتتس يرتتتتة يفمل

 ابلتعةية. املرمولة الفرتة خالل اختن ذا اليت العةارات يف الوفس
 
 51املناقشات املتعلقة ابملادة  - ألف

م   51، أُش  صةاحة مىل املااة 2017يف  2016يف مامي  
امليثاق يفكت لك مىل احلتق يف التدفاع مت  التوفس يف ال ديتد مت  جدستات 

نتتت اجملدتتس امل عتتواة  رتتال قائفتتة يفاستت ة متت   وتتوا جتتديفل األممتتال أكا
الععتتااي مواضتتي ية أيف ن ةيتتة أيف منديميتتة. يفمل   تتةأ ختتالل الفتترتة املرتتمولة 

 .51ابلتعةية أي موانرة لا ية الدستورية لدمااة 
 

 مواضيعية مبسائل املتعلقة املناقشات 
 مىل متكدمتتتتتتتتول أشتتتتتتتتار، ابلتعةيتتتتتتتتة املرتتتتتتتتمولة الفتتتتتتتترتة ختتتتتتتتالل 

 متتت   ديتتتدال يف، التتتوفس متتت  التتتدفاع يف احلتتتق يفمىل صتتتةاحة 51 املتتتااة
 احلا ت. مبدتدف املت دعة املواضي ية ال ووا مقار يف اجملدس جدسات

 ُمعتتتدت املستتتتوى رفي تتتة موانرتتتة يفذتتتي، 7621 اجلدستتتة يفيف 
 الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2016 فربايتتتة/شتتت اط 15 يف

 51 املتتااة أل اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة اثتتل أكنتتد، “التتديفليني يفاألمت 
 ممتتتتتااة أيف صتتتتتياغتها ممتتتتتااة يو غتتتتتي يف “ معينتتتتتدة” متتتتتااة امليثتتتتتاق متتتتت 

 التتتديفل   تتتض الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة اثتتتل يفانتعتتتد، (507) فستتت ذا
 لتربيتتتة 51 املتتتااة أحكتتتام“   تتتت  رويت” لعيامهتتتا أجتتتل متتت  األمعتتتاء
 يفيف .(508)“اامتتتتأ مكافحتتتتة”   ري تتتتة  دتتتتدي يف ةيال ستتتتك  تتتتدخدها

 جتتتتتتديفل متتتتتت  نفستتتتتتت ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف لدمجدتتتتتتس أختتتتتتةى اجتمامتتتتتتات
 التتتوفس. متت  التتدفاع م تتدأ مىل املتكدمتتتني متت  ال ديتتد أشتتار، األممتتال
تام جةى ألنت أسفت م   وريفندي اثل يفأمةب  يف احلكوميتة العتوات اهتن
 حلعهتا مت تارا أي ايفل”، مستدنحة مجامتات مدتى ذجمات  ر ن   ددي
 يفاانمتى .(509)“لدمهتامجني ال ديفانيتة ال  ي تة أيف التوفس مت  الدفاع يف

 التحعتتتتتت  ممديتتتتتتات أل الدميعةاقيتتتتتتة الرتتتتتت  ية كتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتة اثتتتتتتل
 متتت  جتتتلءا  رتتتكل ايفلتتتتت هبتتتا  عتتتوم التتتيت التستتتيارية العتتت ائف إلقتتتالق
 ميثتتاق يف مديتتت املوصتتوص التتوفس متت  التتدفاع يف املرتتةيفع حعتتت اارستة
 مت ايوتتة آراء متت  يفأرميويتتا أذر يجتتال اتتثال يفأمتتةب .(510)املتحتتدة األمتتم
 .(511)نفستتتت متتت  التتتدفاع يف كتتتارااب  -  غورنتتتو شتتت ب حتتتق  رتتتال
 اإلنستتتتانية ا مت تتتتارات  تتتتني املوازنتتتتة” أ يتتتتة مدتتتتى مصتتتتة اثتتتتل يفشتتتتدنا

 متتتتت  لدتتتتتدفاع  لالغتتتتتام  املرتتتتتةيفع اب ستتتتتتددام املت دعتتتتتة يفا مت تتتتتارات
 .(512)“الوفس

يفاحلتتق يف التتدفاع متت  التتوفس يف  51شتت  مىل املتتااة يفكتت لك أُ  
يفيف “. متتتدم ا نترتتتار”اجلدستتتات التتتيت ُمعتتتدت يف مقتتتار ال وتتتد امل وتتتول 

تتتل اجملدتتتس مدتتتى 2016اوز/يوليتتتت  18امل عتتتواة يف  7739اجلدستتتة  ، ركن
. (513)(2015) 2231 عةية األمني ال ام م   وفي  نةار جمدس األم  

 مشارة أي م  التعةية خدو م  ذذولت م  الةيفسي ا حتاا اثل يفأمةب
__________ 

(507) S/PV.7621 ،43 الصفحة.  
  .52 الصفحة، نفست املةجع (508)
(509) S/PV.7653 ،42 يف 41 الصفحتال.  
(510) S/PV.7857 ،142-140 الصفحات.  
(511) S/PV.7886 ،أرميويا(. 69 يفالصفحة )أذر يجال(  59 الصفحة(  
(512) S/PV.7966 ،24 الصفحة.  
(513) S/2016/589.  

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/PV.7621
https://undocs.org/ar/S/PV.7653
https://undocs.org/ar/S/PV.7857
https://undocs.org/ar/S/PV.7886
https://undocs.org/ar/S/PV.7966
https://undocs.org/ar/S/2016/589
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 لتعتتدمي موحتتدة استتتمارة إلمتتداا  دتتدي يففتتد  تتت  عتتدنم التت ي ا نتترتاح مىل
 مقتار يف اإلستالمية ميتةال مجهوريتة مىل التعديديتة األسدحة نعل قد ات
 لاستتتدحة املتحتتتدة األمتتتم ستتتجل يف مديهتتتا املوصتتتوص الستتت ع الفئتتتات

 احلتتة التفستت  موحتتى اختتت يفا نتتد ا نتترتاح م ارضتتي مل يفنتتال التعديديتتة.
 مجهوريتتة موتتع اتتا، السياستتية لغتتاايهتم حتعيعتتا (2105) 2231 لدعتتةار
 كامدتتتتة التتتوفس متتت  التتتدفاع يف حعونهتتتا اارستتتة متتت  اإلستتتالمية ميتتتةال

 .(514)امليثتتتاق متتت  51 لدمتتتااة يففعتتتا، املتحتتتدة األمتتتم يف معتتتو كديفلتتة
 معونمتتات  تتوف  يف اإلستتالمية ميتتةال مجهوريتتة حبتتق نيوزيدوتتدا اثتتل يفأنتتةن 

 أهنتتتم يتتتدنموا أل لعااهتتتتا ميكتتت    منتتتت نتتتال يفلكونتتتت، نفستتتها متتت  التتتدفاع
 هبتتتا نتتتام التتتيت“ الستتتديفة  تتتل املت ةفتتتة” األف تتتال متتت  مستتتؤيفلني ليستتتوا

 .(515)الثوري احلةس فةااأ
 اجلدستة يف 51 املتااة مىل صتةاحة الربازيل اثنل أشار يفك لك 
 ال وتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتار يف، 2016 يوليتتتتتتتتتتت/اتتتتتتتتتتوز 19 يف امل عتتتتتتتتتتواة، 7740
 يفأشتتار .“(S/2010/507) األمتت  جمدتتس رئتتيس متت كةة  وفيتت ” امل وتتول

 أمتور مجدتة قةيق م  اجملدس ممل أساليب حتسني  املمك م  أنت مىل
 51 ابملتتتااة يت دتتتق فيمتتتا مليتتتت املعدمتتتة الةستتتائل اجملدتتتس يتتتتا ع أل، موهتتتا
 .(516)صحيحة متا  ة

، 2017 فرباية/ش اط 13 يف امل عواة، 7882 اجلدسة يفيف 
 التتديفليني يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف
 الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة اثتتل انتعتتد، “اإلرذا يتتة األممتتال جتتةاء متت 
، اامتأ مكافحتة ذري تة حتتت  دتدي يف الديفل   ض  دخل أخةى مةة

 .(517) دتدي ستيااة يفيوتهتك امليثتاق مت  51 املتااة خيتةق منت نال ال ي
 املعدمتتة األمعتتاء التتديفل رستتائل متتدا ار فتتاع مىل الربازيتتل اثتتل يفأشتتار

 الدجتوء  ربيتة” مىل  ست ى أهنتا رأى التيت 51 املتااة مبوجب اجملدس مىل
 اثتتتتتتة يفمتتتتتتااة، اإلرذتتتتتتاب مكافحتتتتتتة ستتتتتتياق يف ال ستتتتتتكةي ال متتتتتتل مىل

 مذا متتا  عيتتيم أجتتل متت  الةستتائل  دتتك مبتا  تتة وصتتيتت  يفكتتةر، “رج تتي
 .(518)امليثاق يف مديها املوصوص اب لتلامات يوأ كال

كتتتتتانول األيفل/ايستتتتتمرب   15امل عتتتتتواة يف  8137يفيف اجلدستتتتتة  
متتدم ا نترتتار/مجهورية كتتوراي الرتت  ية ”يف مقتتار ال وتتد امل وتتول  2017

__________ 

(514) S/PV.7739 ،11 الصفحة.  
  .18 الصفحة، نفست املةجع (515)
(516) S/PV.7740 ،23 الصفحة.  
(517) S/PV.7882 ،64 يف 63 الصفحتال.  
  .67 الصفحة، نفست املةجع (518)

الدميعةاقيتة مل نتوة ال دتد  ، نتال اثتل مجهوريتة كتوراي الرت  ية“الدميعةاقية
الوويفيتتتتة مكةستتتتة حصتتتتةا ملهمتهتتتتا املتمثدتتتتة يف التتتتةاع افامتتتتا متتتت  التتتتوفس، 

مت  امليثتاق، التيت  تو  مدتى احلتق يف اختتاذ  51يتفق اامتا متع املتااة  مبا
 .(519) دا   لددفاع م  الوفس اليت  تد ذا فةااى الديفل األمعاء

 
 بعينها ومناطق ببلدان خاصة مناقشات 
 صتتةجة مشتتارات متتدة يفرات، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 فيمتتتا التتتوفس متتت  التتتدفاع حتتتق مىل مشتتتارات متتت  فعتتتال 51 املتتتااة مىل
 الستورية ال ة ية يفاجلمهورية، السواال جووب م  كل يف ابحلالة يت دق

 يفالوتتتتتتلاع، الستتتتتت واية ال ة يتتتتتتة يفاملمدكتتتتتتة التتتتتتيم   تتتتتتني يفالوتتتتتتلاع، يفال تتتتتتةاق
 ال وتتتتتتوا مقتتتتتتار يف امل عتتتتتتواة جلدستتتتتتاتا يف، الفدستتتتتت ي  - اإلستتتتتتةائيدي

 ابملو عة. اخلاصة
 يف 2017 متارس/آذار 23 يف امل عواة 7906 اجلدسة يفيف 

 يفجوتتتتتوب الستتتتتواال متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عتتتتتارية” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار
 جوتوب نتوات ال ا امتاءات الستواال جوتوب اثتل رفض“ السواال
 يف حعهتتا مارستتت نتتد الديفلتتة أل يفأكنتتد، املتتدنيني  ستتتهدف الستتواال
 يفال واصتتة الستد ية العتوات ن تل مت  ذومجتتت موتدما التوفس مت  التدفاع

 يف مبتتا، التتديفيل العتتانول متتع ارتتيا، جتتةى ذلتتك أل يفاامتتى، اإلجةاميتتة
 يف امل عتتتتواة 8008 اجلدستتتتة يفيف .(520)امليثتتتتاق متتتت  51 املتتتتااة ذلتتتتك
يف مقار ال ود نفستت مت  جتديفل األممتال، أكنتد  2017اوز/يوليت  20

اثتتل املمدكتتة املتحتتدة أل ال وتتف التت ي يعتتع يف جوتتوب الستتواال، مبتتا يف 
 .(521)ذلك اهلجوم ال ي ش  يف  ددة ابناك، مل  ة افاما م  الوفس

امل عواة يف مقتار  7834يف  7825يف  7822 يفيف اجلدسات 
، صتةنح اثتل مجهوريتة فوتليفيال “احلالتة يف الرتةق األيفستط”ال ود امل وتول 

ال وليفاريتتة أل حكومتتة اجلمهوريتتة ال ة يتتة الستتورية لتتديها حتتق مرتتةيفع يف 
 اجلدسة يفيف .(522)الدفاع م  سيااهتا يفسالمتها اإلنديمية ضد اإلرذاب

 ال وتتتتتتتتتتد مقتتتتتتتتتتار يف، 2017 أ ةيتتتتتتتتتتل/لنيستتتتتتتتتتا 7 يف امل عتتتتتتتتتتواة 7919
 ابل مديتتتتتتتات يتصتتتتتتتل يففيمتتتتتتتا“ األيفستتتتتتتط الرتتتتتتتةق يف احلالتتتتتتتة” امل وتتتتتتتول

تتتتتة، الستتتتتورية ال ة يتتتتتة اجلمهوريتتتتتة يف ال ستتتتتكةية   وليفيتتتتتا ايفلتتتتتة اثتتتتتل ذكن
، متتول - كتتي ابل، الستتا ق ال تتام األمتتني  كدمتتات العوميتتات املت تتداة

__________ 

(519) S/PV.8137 ،28 الصفحة.  
(520) S/PV.7906 ،31 الصفحة.  
(521) S/PV.8008 ،7 الصفحة.  
(522) S/PV.7822 ،يف  26 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة S/PV.7825 ،11 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  

  .18 الصفحة، S/PV.7834 يف

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2105)
https://undocs.org/ar/S/2010/507
https://undocs.org/ar/S/PV.7739
https://undocs.org/ar/S/PV.7740
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https://undocs.org/ar/S/PV.8137
https://undocs.org/ar/S/PV.7906
https://undocs.org/ar/S/PV.8008
https://undocs.org/ar/S/PV.7822
https://undocs.org/ar/S/PV.7825
https://undocs.org/ar/S/PV.7834
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 اارستتة موتتد م  نانونيتتا لتتيس العتتوة استتتددام مل نتتال نتتد كتتال التت ي
 يوافتتق موتتدما أيف امليثتتاق متت  51 لدمتتااة يففعتتا التتوفس متت  التتدفاع حتتق

 .(523)اإلجةاءات ذ ي مدى اجملدس
 اجلمهوريتة يف ابحلالتة يت دنق فيما 51 املااة مىل ُأش  يفك لك 

 احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتار يف امل عتتتواة اجلدستتتات يف الستتتورية ال ة يتتة
 اجلدستتتتتتة يفيف .“فدستتتتتت ني ةنعتتتتتتي ذلتتتتتتك يف مبتتتتتتا، األيفستتتتتتط الرتتتتتةق يف

 م   ةكيا اثل أمةب، 2017 أ ةيل/نيسال 20 يف امل عواة، 7929
 الرتكيتتة العتتواتُ  فيهتتا أينتتدت التت ي، الفتتةات ارع ممديتتة أل مفتتااي رأي

 يفنعتت امليثتاق مت  51 لدمتااة يففعا نُتفن ت ند، احلة السوري اجليأَ 
 ال ة يتتتتتتتتتة اجلمهوريتتتتتتتتة مشتتتتتتتتال يف لتتتتتتتتتدامأ اهلجوميتتتتتتتتة العتتتتتتتتدرات مدتتتتتتتتى

 اجلدستتتتة يف أختتتتةى متتتتةنة 51 املتتتتااة مىل صتتتتةاحة يفُأشتتتت  .(524)الستتتتورية
 أشتتار حيتتث، 2017 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  18 يف امل عتتواة 8072
 متتت  التتتواراة الةستتتائل متتت  املتلايتتتد ال تتتدا مىل أختتتةى متتتةة الربازيتتتل اثتتتل

 ألغتتتةات ال ستتتكةي ال متتتل استتتتددام لتربيتتتة املعدمتتتة األمعتتتاء التتتديفل
 الةستائل لتدتك يو غتي منتت يفنتال  51 املتااة جتبمبو  اإلرذتاب مكافحة

 شتتتتتونها يف يُتتتتتت رنع التتتتتيت اهلجمتتتتتات متتتتت  كافيتتتتتة م دومتتتتتات ُ عتتتتتمن  أل
 املونتع يف الةستائل ذ ي مجيع نرة يفانرتح، الوفس م  املرةيفع ابلدفاع
  .(525)الرفافية   ليل أجل م  لدمجدس الر كي

 اتتتثال أشتتتار، الفدستتت ي  - اإلستتتةائيدي ابلوتتتلاع يت دتتتق يففيمتتتا 
 يف امل عتتتتواة 7673 اجلدستتتتة يف يفمتتتتاليلاي ال وليفاريتتتتة فوتتتتليفيال مجهوريتتتتة

 الرتتتةق يف احلالتتتة” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف 2016 أ ةيتتتل/نيستتتال 18
 أل يُعتتتتال التتتتيت األف تتتتال مىل“ فدستتتت ني نعتتتتية ذلتتتتك يف مبتتتتا، األيفستتتتط
 اثتتتتل يفامتتتتترب التتتتوفس. متتتت  افامتتتتا هبتتتتا نامتتتتت نتتتتد اإلستتتتةائيدية العتتتتوات
 نتال  يومتا، (526)“متواستب غ ”  الةا أل ال وليفارية ليفيالفو مجهورية

 التتدفاع أممتتال متت  ممتتال اإلستتةائيدي اجلتتيأ امتتتربي متتا مل متتاليلاي اثتتل
 اجلدستتتتة يفيف .(527)“نتتتتتل جةميتتتتة” م  الوانتتتتع يف ذتتتتو متتتتا التتتتوفس متتتت 

 متتت  املرتتةيفع التتدفاع اارستتة يف مستتتةائيل حبتتق  تت يف اثتتل أنتتةن ، 8072
 .(528)“يفاملرةيفمية التواس ية أيمل د يففعاً ” الوفس

__________ 

(523) S/PV.7919 ،6-3 الصفحات.  
(524) S/PV.7929 ،76 الصفحة.  
(525) S/PV.8072 ،38 الصفحة.  
(526) S/PV.7673، 23 يف 22 الصفحتال.  
  .27 الصفحة، نفست املةجع (527)
(528) S/PV.8072 ،41 الصفحة.  

 فتتتو التتتيم  أراضتتتي متتت  امللمتتتوم الصتتتواريت مقتتتالق مدتتتى يفراا 
 اجلدستة يف، املتحتدة التو ايت اثدتة شدنات، الس واية ال ة ية املمدكة
 ال وتتد مقتتار يف 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  31 يف امل عتتواة 7797
 يف حلتتتتقا  دتتتتد لكتتتتل أل مدتتتتى،“األيفستتتتط الرتتتتةق يف احلالتتتتة” امل وتتتتول
 امتتتت  كتتتتامال التلامتتتتا مدتلمتتتتا يتتتتلال    دتتتتدذا يفأل، التتتتوفس متتتت  التتتتدفاع
 .(529)الس واية ال ة ية املمدكة

 
واحلووووق يف الوووودفا  عوووون  51اإلشووووارات إىل املووووادة  - ابء

 النفس يف الرسائل املوجهة إىل جملس األمن
 51 املتتااة مىل صتتةاحة أشتت ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 ألمتنيا مىل أيف األمت  جمدتس رئتيس مىل املوجهتة الةستائل مت  ال ديتد يف
 ابإلجتةاءات اجملدتس األمعتاء التديفل أ دغتت، الةسائل  دك يفيف ال ام.
 امتلامهتتتا أمدوتتتت أيف، مجاميتتا أيف فتتتةااي التتتوفس متت  افامتتتا اختتتت هتا التتيت

تتتتاذ ممكانيتتتتة يف الوظتتتتة ، التتتتوفس متتتت  افامتتتتا املستتتتتع ل يف مجتتتتةاءات اختن
، احلتتا ت   تتض يف، أيف التتوفس متت  التتدفاع يف الفتتةاي حبعهتتا حمتجتتة
 نائمتة يف ةا أخةى. ايفل هبا صةنحت الع يل ذ ا م  ال تمم رفعت
 مىل صتتتتتةجة مشتتتتتارات  تعتتتتتم  التتتتتيت األمعتتتتتاء التتتتتديفل رستتتتتائل جبميتتتتتع
 .18 اجلديفل يف 51 املااة

 ال ديتتد يف التتوفس متت  التتدفاع م تتدأ مىل مشتتارات أيعتتا يف تتةا 
 الةستائل ذلك يف مبا، األمعاء الديفل م  الواراة األخةى الةسائل م 

 ميتتتةال يفمجهوريتتتة (530)الدميعةاقيتتتة الرتتت  ية كتتتوراي مجهوريتتتة متتت  التتتواراة
 الوويفيتتتتة ال انتتتتة   تتتتوية يف ابحلتتتتق فيهتتتتا   ال تتتتال التتتتيت (531)اإلستتتتالمية
 (532)أرميويتتتتتتا متتتتتت  التتتتتتواراة يفالةستتتتتتائل التتتتتتوفس  متتتتتت  التتتتتتدفاع ألغتتتتتتةات

__________ 

(529) S/PV.7797 ،22 الصفحة.  
 كتتتتانول 2 يف، (S/2016/324) 2016 أ ةيتتتتل/نيستتتتال 4 مؤرختتتتة رستتتتائل (530)

 2017 فربايتتتة/شتتت اط 15 يف، (S/2016/1023) 2016 ايستتتمرب/األيفل
(S/2017/139) 2017 يوليتتتتت/اتتتوز 14 يف (S/2017/610) مىل موجنهتتتتة 

  الدميعةاقية. الر  ية كوراي مجهورية اثل م  ال ام األمني
 مىل موجهتتتتتتتال 2015 متتتتتارس/آذار 23 مؤرختتتتتتال مت ا عتتتتتتال رستتتتتالتال (531)

 ميتتتتةال جلمهوريتتتتة التتتتدائم املمثتتتتل متتتت  األمتتتت  جمدتتتتس يفرئتتتتيس ال تتتتام األمتتتتني
 /آذار 9 مؤرختتة رستتالة ( S/2016/279) املتحتتدة األمتتم لتتدى ميةاإلستتال
 التتتتتتدائم املمثتتتتتتل متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس رئتتتتتتيس مىل موجهتتتتتتة 2017 متتتتتتارس

  (.S/2017/205) املتحدة األمم لدى اإلسالمية ميةال جلمهورية
 (S/2016/231) 2016 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 8 مؤرختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتال (532)

 ال تام األمتني مىل موجهتتتال (S/2016/371) 2016 أ ةيل/نيسال 21 يف
  أرميويا. اثل م 

https://undocs.org/ar/S/PV.7919
https://undocs.org/ar/S/PV.7929
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https://undocs.org/ar/S/2017/610
https://undocs.org/ar/S/2016/279
https://undocs.org/ar/S/2017/205
https://undocs.org/ar/S/2016/231
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فيما يتخذ من األعمال يف حاالت هتديد السلم  -اجلزء السابع 
  واإلخالل به ووقو  العدوان لالفصل السابع من امليثاق

 

18-12959 406 

 

 متتتت  التتتتوارااتل يفاتنتتتتك كتتتارااب   -  غورنتتتتو  رتتتتال، (533)يفأذر يجتتتال
 الالزمة التدا   مجيع اختاذ مدى  صميمها م  فيهما أمة ت اليت  ةكيا

، (534)ال تةاق يف املوجتواة اإلرذا يتة املوظمتات ضتد نفستها م  لددفاع
 م دوتتتة، (535)اجلتتتوي جملاهلتتتا امللمومتتتة الةيفستتتي ا حتتتتاا انتهاكتتتات يفضتتتد
 متتتت  التتتتواراة يفالةستتتالة اجلتتتتوي  جماهلتتتا متتتت  التتتدفاع يف الستتتتيااي حعهتتتا

 متتتتتت  لدتتتتتتدفاع ماايتتتتتتة أستتتتتتدحت  رتتتتتتةاء يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا الستتتتتتواال جوتتتتتتوب
 التتتتيت الستتتتورية ال ة يتتتتة اجلمهوريتتتتة متتتت  التتتتواراة يفالةستتتتائل  (536)التتتتوفس
 يت دتتتتق فيمتتتتا اإلنديميتتتتة ستتتتالمتها متتتت  التتتتدفاع يف ابحلتتتتق فيهتتتتا   التتتتب

__________ 

 (S/2016/375) 2016 أ ةيتتتتتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتتتتتال 22 ؤرختتتتتتتتتتتتتتتتالم رستتتتتتتتتتتتتتتالتال (533)
 ال تام األمتني مىل موجهتتتال (S/2017/316) 2017 أ ةيل/نيسال 10 يف
 أذر يجال. اثل م 

 جمدتس رئتيس مىل موجهتة 2016 ربنوفم/الثام  رةي  16 مؤرخة رسالة (534)
  (S/2016/973) املتحدة األمم لدى لرتكيا الدائم املمثل م  األم 

 األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2016 فربايتتة/شتت اط 15 مؤرختتة رستتالة (535)
  (S/2016/148) املتحدة األمم لدى لرتكيا الدائم املمثل م 

 جمدتتتتتس رئتتتتيس مىل موجهتتتتة 2017 متتتتايو/أاير 4 مؤرختتتتة شتتتتفوية متتتت كةة (536)
 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم لتتتتتتتدى الستتتتتتتواال جلوتتتتتتتوب الدائمتتتتتتتة ال  ثتتتتتتتة متتتتتتت  األمتتتتتتت 

(S/2017/398.)  

 مرذتتتتتتتاب ضتتتتتتتد شتتتتتتت  ها متتتتتتت  التتتتتتتدفاع يفيف (537)مستتتتتتتةائيل متتتتتتتع ابلوتتتتتتتلاع
  .(538)اامأ

متتت  امليثتتتاق صتتتةاحة أيعتتتا يف  عةيتتتة فةيتتتق  51يفذُكتتتةت املتتتااة  
، (2015) 2244د امل   ابلصومال يفمريرتاي املعدنم ممتال ابلعتةار الةص

التتتتتتتت ي جيتتتتتتتتل فيتتتتتتتتت رأي مريتتتتتتتترتاي يفمفتتتتتتتتااي أل فتتتتتتتتةت حظتتتتتتتتة األستتتتتتتتدحة 
مع ة أمام مريترتاي يف اارستة حعهتا يف التدفاع مت  التوفس فتةااي ”يركل 

 .(539)“م  ميثاق األمم املتحدة 51 أيف مجاميا يففعا لدمااة
__________ 

 مىل موجهتتتتتتال 2017 متتتتتارس/آذار 17 مؤرختتتتتتال مت ا عتتتتتتال رستتتتتالتال (537)
 لد  ثتتتة ابلويا تتتة ابألممتتتال العتتتائم متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني
  (.S/2017/227) املتحدة األمم لدى السورية ال ة ية لدجمهورية الدائمة

 مىل موجهتتتتتتال 2017 متتتتتارس/آذار 30 مؤرختتتتتتال مت ا عتتتتتتال رستتتتتالتال (538)
 لد  ثتتتة ابلويا تتتة ابألممتتتال العتتتائم متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني
  (.S/2017/267) املتحدة األمم لدى السورية ال ة ية لدجمهورية الدائمة

(539) S/2016/920 ،مؤرختتتة رستتتالة يف اجملدتتتس ىلم التعةيتتتة ُأحيتتتل .50 الفعتتتةة 
 متتتت  األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس مىل موجهتتتتة 2016 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  7

 (1992) 751 العتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتب ال امدتتتتتة األمتتتتتت  جمدتتتتتس جلوتتتتتتة رئتتتتتيس
  يفمريرتاي. الصومال  رال (2009) 1907 يف

 
 18 اجلديفل
               امليثاق من 51 املادة إىل صرحية إشارات   تتضم ن اليت األعضاء الدول رسائل
 الوثيعة مووال الوثيعة رمل
  

S/2016/34 املتحدة األمم لدى لددامنةك الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2016 يواية/الثام كانول 11 مؤرخة رسالة 
S/2016/63 املتحدة األمم لدى ألذر يجال الدائم املمثل م  ال ام األمني مىل موجهة 2016 يواية/الثام كانول 21 مؤرخة رسالة 

S/2016/132  هلولوتتدا الدائمتتة لد  ثتتة ابلويا تتة ابألممتتال العتتائم متت  األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة 2016 فربايتتة/شتت اط 10 مؤرختتة ستتالةر 
 املتحدة األمم لدى

S/2016/163 املتحدة األمم لدى لرتكيا لدائما املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2016 فرباية/ش اط 19 مؤرخة رسالة 
S/2016/174 التتدائم املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 فربايتتة/شتت اط 23 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال 

 املتحدة األمم لدى السورية ال ة ية لدجمهورية
S/2016/294 ابألممتتال العتتائم متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 متتارس/آذار 30 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال 

 املتحدة األمم لدى السورية ال ة ية لدجمهورية الدائمة لد  ثة ابلويا ة
S/2016/513 املتحدة األمم لدى لدوةيفيج الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2016 يونيت/حليةال 3 مؤرخة رسالة 
S/2016/523 املتحدة األمم لدى ل دجيكا لدائمةا املمثدة م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2016 يونيت/حليةال 7 مؤرخة رسالة 
S/2016/739 املتحدة األمم لدى لرتكيا الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2016 أغس س/آب 24 مؤرخة رسالة 
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 الوثيعة مووال الوثيعة رمل
  

S/2016/820 التتدائم املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 ستت تمرب/أيدتتول 29 مؤرختتتال مت ا عتتتال تالرستتال 
 املتحدة األمم لدى السورية ال ة ية لدجمهورية

S/2016/869 املتحتتتتدة لدتتتتو ايت الدائمتتتتة املمثدتتتتة متتتت  األمتتتت  جمدتتتتس رئتتتتيس مىل موجهتتتتة 2016 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  15 مؤرختتتتة رستتتتالة 
 املتحدة األمم لدى األمةيكية

S/2016/870 املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  17 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال 
 املتحدة األمم لدى ةاقلد  الدائم

S/2017/124 لتدى لرتكيتا الدائمتة لد  ثتة ابلويا تة ابألممتال العتائم مت  األمت  جمدتس رئيس مىل موجهة 2017 فرباية/ش اط 8 مؤرخة رسالة 
 املتحدة األمم

S/2017/256 املتحدة األمم لدى لرتكيا الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2017 مارس/آذار 24 مؤرخة رسالة 
S/2017/303 لتتدى الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي جلمهوريتتة التتدائم املمثتتل متت  ال تتام األمتتني مىل موجهتتة 2017 أ ةيتتل/نيستتال 7 مؤرختتة رستتالة 

 املتحدة األمم
S/2017/350 التتدائم املمثتتل متت  األمتت  جمدتتس يفرئيستتة ال تتام األمتتني مىل موجهتتتال 2017 أ ةيتتل/نيستتال 25 مؤرختتتال مت ا عتتتال رستتالتال 

        املتحدة األمم لدى لرتكيا
S/2017/456 املتحدة األمم لدى ملصة الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2017 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة 
S/2017/605 املتحدة األمم لدى لرتكيا الدائم املمثل م  األم  جمدس رئيس مىل موجهة 2017 يوليت/اوز 12 مؤرخة رسالة 

S/2017/1133 املمثتتل مت  األمتت  جمدتس يفرئتيس ال تتام األمتني مىل موجهتتتال 2017 ايستمرب/األيفل كتانول 22 مؤرختتتال مت ا عتتال رستالتال 
 املتحدة األمم لدى الس واية ال ة ية لدممدكة الدائم
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 مالحظة استهاللية  
 52 املااة   

ليس يف ذ ا امليثاق ما جول ايفل نيتام  وظيمتات أيف يفكتا ت منديميتة   تاس مت  األمتور  - 1 
املت دعتتتة حبفتتتتظ الستتتتدم يفاألمتتتت  التتتتديفيل متتتتا يكتتتتول ال متتتتل اإلنديمتتتتي صتتتتاحلا فيهتتتتا يفمواستتتت ا متتتتا اامتتتتت ذتتتت ي 

 التوظيمات أيف الوكا ت اإلنديمية يفنراقها متالئمة مع معاصد األمم املتحدة يفم اائها. 
 ت ل أمعتتاء األمتتم املتحتتدة التتداخدول يف مثتل ذتت ي التوظيمتتات أيف التت ي   تتتالف متتوهم ي - 2 

  دك الوكا ت كل جهدذم لتد   احلل السدمي لدموازمات احملدية م  قةيق ذ ي التوظيمات اإلنديميتة أيف
  واس ة ذ ي الوكا ت يفذلك ن ل مةضها مدى جمدس األم . 

ع مدتى ا  - 3  ستتكثار مت  احلتل الستدمي هلت ي املوازمتات احملديتة مدى جمدس األمت  أل يرتجن 
  ةيق ذ ي التوظيمات اإلنديمية أيف  واست ة  دتك الوكتا ت اإلنديميتة   دتب مت  التديفل التيت ي ويهتا األمتة 

 ابإلحالة مديها م  جانب جمدس األم .  أيف
 .35يف  34     نل ذ ي املااة حبال م  األحوال    يق املاا ني  - 4 

 
 53 املااة   

 يستتتددم جمدتتس األمتت   دتتك التوظيمتتات يفالوكتتا ت اإلنديميتتة يف أممتتال العمتتع، كدمتتا - 1 
رأى ذلتتتك مالئمتتتاً يفيكتتتول ممدهتتتا حيوئتتت  حتتتتت مةان تتتتت يفمشتتتةافت. أمتتتا التوظيمتتتات يفالوكتتتا ت نفستتتها ف نتتتت 

اتتا  عتتدم  تتوز مبعتعتتاذا أيف مدتتى يتتدذا العيتتام اي ممتتل متت  أممتتال العمتتع  غتت  مذل اجملدتتس، يفيُستتتثىن   
م  ذ ي املااة اا ذو موصوص مديت  2التدا   اليت  تد  ضد أية ايفلة م  ايفل األمداء امل ةَّفة يف الفعةة 

أيف التدا   التيت يكتول املعصتوا هبتا يف التوظيمتات اإلنديميتة موتع عتدا سياستة ال تديفال مت   107يف املااة 
ي نتد يُ هتتد فيتت مىل اهليئتة،  وتاءً مدتى قدتتب جانتب ايفلتة مت   دتك التديفل، يفذلتتك مىل أل جتني الونتت الت 

 احلكومات ذات الرال، ابملسؤيفلية م  موع كل مديفال آخة م  جانب أية ايفلة م   دك الديفل. 
متتت  ذتتت ي املتتتااة مدتتتى أيتتتة ايفلتتتة   1املتتت كورة يف الفعتتتةة “ الديفلتتتة امل اايتتتة” و  تتتق م تتتارة  - 2 

 مون ة مدى ذ ا امليثاق.كانت يف احلةب ال املية الثانية م  أمداء أية ايفلة 
 

 54 املااة   
 تتب أل يكتتول جمدتتس األمتت  مدتتى مدتتم اتم مبتتا  تتةي متت  األممتتال حلفتتظ الستتدم يفاألمتت  التتديفيل  

 مبعتعى  وظيمات أيف  واس ة يفكا ت منديمية أيف ما يلمع مجةاؤي موها.
 يف اإلنديميتتة التوظيمتتات ملرتتاركة الدستتتوري األستتاسَ  املتحتتدة األمتتم ميثتتاق متت  الثتتام  الفصتتل يتتوفة 

  ستوية مدتى ال متل مدتى اإلنديميتة التوظيمتات 52 املتااة  رجع حني ففي .(1)الديفليني يفاألم  السالم صول
 ابلتوظيمتات يستت ني أل لدمجدس 53 املااة عيل، األم  جمدس مىل محالتها ن ل السدمية ابلوسائل املوازمات
 يف تتتتو  موتتتتت. صتتتتةيح يف ذل   يفمشتتتتةافت مةان تتتتتت حتتتتتت ممدهتتتتا يكتتتتول أل مدتتتتى اإلنفتتتتاذ مجتتتتةاءات يف اإلنديميتتتتة

 
 

 يفهتم، األمت  جمدتس اارستات مةجتع ممتداا يفألغتةات اإلنديميتة. الوكتا ت أيف التوظيمتات مىل امليثاق م  الثام  الفصل ير  (1) 
 الديفلية. املوظمات م  يفغ ذا اإلنديمية يفايفل اإلنديمية املوظمات يرمل أنت“ اإلنديمية التوظيمات” مص دح م 
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 مدتتى يكتتول حبيتتث أنرتت ة متت   تتت  عتت دع مبتتا اجملدتتس   دتت  أل  تتب اإلنديميتتة التوظيمتتات أل مدتتى 54 املتتااة
  األيفنات. مجيع يف هبا اتم مدم

 املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الت تتتايفل   ليتتتل أ يتتتة جديتتتد متتت  اجملدتتتس أكتتتد، ةاتا ستتتت  نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 يفحفتتظ يف ستتويتها الولامتتات نرتتوب موتتع جمتتال يف، امليثتتاق متت  الثتتام  ابلفصتتل ممتتال، اإلنديميتتة يفالتوظيمتتات

 يفا حتتتاا املتحتتدة األمتتم  تتني الت تتايفل يف احملتتةز ابلتعتتدم التحديتتد يفجتتت مدتتى اجملدتتس يفأنتتة الستتالم. يف وتتاء الستتالم
 جمدتس  تني املت االتة املرتايفرات مىل  ستتود األفةيعتي ا حتتاا متع ف التة شتةاكة منامة أ ية مدى يفشدا، األفةيعي
 يفختالل موهمتا.  كتل اخلاصتة العتةارات اختتاذ ممديتات يف األفةيعتي لالحتتاا التا ع يفاألم  السدم يفجمدس األم 
 يف، األفةيعتتتتتي لالحتتتتتاا التتتتتتا ع متتتت يفاأل الستتتتدم جمدتتتتتس متتتتع متتتتة ني اجملدتتتتتس اجتمتتتتع، 2017 يف 2016 متتتتامي
، اجملدتتس متتدايف ت يفختتالل أاباب. أايتتس يف 2017 ستت تمرب/أيدتتول 8 يفيف نيويتتورك يف 2016 متتايو/أاير 23
 التديفيل ابلعتانول التعيتد يفضتةيفرة، هبتا املووقتة التو ايت يفحتديتد ال مديتات التد تيط قةائق مدى املتحدثول ركل

 التتتدمم  تتتوف  كفالتتتة يفمدتتتى، يفا نعتتت اط لدستتتدوك ا متثتتتال يفأقتتتة اماإلنستتت التتتديفيل يفالعتتتانول اإلنستتتال حلعتتتوق
 األفةيعي. ا حتاا يعواذا اليت السالم حفظ ل مديات يفاملستدام لدتو اؤ العا ل

 احلامستة األ يتة مدتى العتوء  ستديط اجملدتس يفاصتل، الستدمية ابل تةق املوازمتات  تستوية يت دق يففيما 
 مهنتتتاء أجتتتل متتت  احلميتتتدة يفاملستتتامي الوستتتاقة يف اإلنديميتتتة يفايفل نديميتتتةاإل التوظيمتتتات  تتتت  عتتتوم التتت ي لدتتتديفر

 التيت احلميتدة يفاملستامي الوستاقة جهتوا مدتى العتوء اجملدس يفسدط السالم. مفايفضات جناح يفكفالة الولامات
 جوتتتتوب يف ال دائيتتتة األممتتتال يفنتتتتف مىل الةاميتتتة لدجهتتتوا اممتتتا اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتة التوظيمتتتات   تتت هلا
 الستالم يفحتعيتق،  يستايف - يفغيويتا يفغام يتا الدميعةاقيتة الكونغتو مجهوريتة يف السياسية األزمات يفحل، االالسو 

  الوس ى. أفةيعيا يفمجهورية أفغانستال يف املستدام
 ل  ثتتتني اإلذل اجملدتتس جتتدا، اإلنديميتتة املوظمتتات  عواذتا التتيت الستتالم حفتتظ   مديتتات يت دتتق يففيمتا 
، يفاهلةستك ال وستوة يف األيفريفيب ا حتتاا لعوة التا  ة ألثيا يفممدية الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة  ا نائمتني

  ت دتتتتق نتتتتةارات أي يتدتتت  مل مذ، ال متتتتل كوستتتتوفو يف األقدستتتي مشتتتتال حدتتتتف موظمتتتة نتتتتوة يفاصتتتتدت حتتتني يف
 أجتتل  متت الستتاحل ملو عتتة اخلماستتية لدمجمومتتة التا  تتة املرتترتكة العتتوة  ورتتة أيعتتا اجملدتتس يفرحتتب  و يتهتتا.
 يفايفل اإلنديميتتتة لدموظمتتتات اجملدتتتس أذل، ستتتا عة فتتترتات يف حتتتدل يفكمتتتا املو عتتتة.  دتتتك يف األمتتت  استتتت ااة
 الستتتواال جبوتتتوب يت دتتتق فيمتتتا الستتتالم حفتتتظ ممديتتتات مقتتتار ختتتارل منفتتتاذ  جتتتةاءات اب ضتتت الع اإلنديميتتتة
 مت  التو ايت  وفيت   رتال يماست  ،  تعتارية  وافيتت أل اإلنديميتة املوظمتات مىل ي دتب يفظل، يفلي يا يفالصومال
  املتحدة. األمم مع يفالت ايفل الصدة ذات اإلنديمية السالم حفظ ممديات جانب

، 2017 يف 2016 ل تامي، امليثتاق مت  الثتام  الفصل مبوجب اجملدس ملمارسات يفصف أا ي يفيةا 
 اجتمامتتات أثوتاء جتةت التيت يفاملوانرتات اجملدتس اختت  ا الدت ي  العتةاري  نستم كتل يفيرتمل أنستام. مخستة يف

 اإلنديميتة يفايفل اإلنديميتة التوظيمتات متع ابلت تايفل يت دتق فيمتا اجملدتس اارستات األيفل العسم يفيتوايفل اجملدس.
 امتترتاف الثتتام العستتم يفيتوتتايفل املواضتتي ي. ال تتا ع ذات ال وتتوا خيتت  فيمتتا التتديفليني يفاألمتت  الستتالم صتتول يف

 متتت  52 املتتتااة مقتتتار يف، لدموازمتتتات الستتتدمية التستتتوية يف اإلنديميتتتة التوظيمتتتات   تتت هلا التتتيت ابجلهتتتوا اجملدتتتس
 حفتتظ جمتتال يف اإلنديميتتة وظمتتاتامل متتع ابلت تتايفل يت دتتق فيمتتا اجملدتتس اارستتة الثالتتث العستتم يفيتوتتايفل امليثتتاق.
 مجتةاءات ابختتاذ اإلنديميتة لدموظمتات اإلذل موحتت يف املتمثدتة اجملدتس اارسات الةا ع العسم يفيصف السالم.
 أنرتتتت ة متتتت  اإل تتتتالغ مىل اخلتتتتامس العستتتتم يفيرتتتت  اإلنديميتتتتة. الستتتتالم حفتتتتظ ممديتتتتات ستتتتياق ختتتتارل منفتتتتاذ

  الديفليني.  يفاألم السالم صول جمال يف اإلنديمية التوظيمات
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 ميثاق من الثامن الفصل أحكام يف النظر - أوال
 املواضيعية البنود إطار يف املتحدة األمم

 مالحظة 
 متتتتامي يف األمتتتت  جمدتتتتس اارستتتتات يف األيفل العستتتتم ي حتتتتث 
 الستتالم صتول يف اإلنديميتة اتاملوظمتت متع ابلت تايفل 2017 يف 2016
 يت دتتتق متتتا يف، امليثتتتاق متتت  الثتتتام  الفصتتتل مقتتتار يف التتتديفليني يفاألمتتت 
 موتتوانني حتتتت العستتم ذتت ا نظن تتم يفنتتد املواضتتي ي. ال تتا ع ذات ابل وتتوا
 مت  الثام  ابلفصل  تصل مواضي ية مبسائل املت دعة العةارات )أ(  ا:

  تفست   تصتل مواضي ية مسائل  وايفلت اليت املوانرات )ب( امليثاق 
 يف   يعت. امليثاق م  الثام  الفصل

 
القرارات املتعلقة مبسائل مواضيعية تتصل ابلفصول  - ألف

 الثامن من امليثاق 
 مىل صتتتتةاحةً  اجملدتتتتس أشتتتتار، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل 
 مبستتتتتتتتتائل مت دعتتتتتتتتتة نتتتتتتتتتةارات متتتتتتتتتدة يف امليثتتتتتتتتتاق متتتتتتتتت  الثتتتتتتتتتام  الفصتتتتتتتتتل
 األمتتتتم  تتتتني ابلت تتتتايفل التلامتتتتت جديتتتتد متتتت  اجملدتتتتس يفأكتتتتد .(2)مواضتتتتي ية
 املستتتائل يف اإلنديميتتتة يفايفل اإلنديميتتتة يفالرت ي تتتات وظمتتتاتيفامل املتحتتتدة
 أل ميك  الت ايفل ذ ا ال معةاً ، الديفليني يفاألم  السدم  صول املتصدة
 يف لدمستتا ة األ يتتة ابلتت  أمتتة يفأنتتت اجلمتتامي األمتت  حتستتني مىل يتتؤاي
 متتتتع ارتتتتيا، يفعتتتتداذا يفاستتتتتمةارذا يف صتتتت يدذا الوتتتتتلامات نرتتتتوب موتتتتع

 ذتتت ا أ يتتتة مدتتتى التاكيتتتد اجملدتتس يفكتتتةر. (3)قمليثتتتاا متتت  الثتتتام  الفصتتل
 يفيف مديتتتت يفاحلفتتتاظ الستتتالم  وتتتاء أنرتتت ة  وتتتاء يف اإلستتتهام يف الت تتتايفل
 اجملدتس يفأمتاا. (4)مالستال يف وتاء الستالم حفتظ أنرت ة امتم يف اممهتا

__________ 

، الفعتتةة احلاايتتة يفال رتتةيفل متت  الدي اجتتة  يفالعتتةار (2016) 2282العتتةار  (2) 
يفالثانيتتة مرتتةة يفاخلامستتة مرتتةة ، الفعتتةات الثانيتتة يفالثالثتتة (2016) 2320

، (2017) 2378  يفالعتتتتتةار 7يف  6يف  3يف  1متتتت  الدي اجتتتتتة، يفالفعتتتتتةات 
الفعتتتتتتتةات ال اشتتتتتتتةة يفاخلامستتتتتتتة مرتتتتتتتةة يفالستتتتتتتا  ة مرتتتتتتتةة متتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتة، 

، (2017) 2382  يفالعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 18يف  17يف  15يف  14 يفالفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات
، الفعتتتتتتتتتتتتتتةاتل الثانيتتتتتتتتتتتتتتة يفالةا  تتتتتتتتتتتتتتة  S/PRST/2016/8)يف(  يف  16 الفعتتتتتتتتتتتتتتةة

، الفعتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2016/12، الفعتتتتتتتتتتتتةة الثاموتتتتتتتتتتتتة  يف S/PRST/2016/9 يف
 ، الفعةة الثانية يفال رةيفل.S/PRST/2017/27الةا  ة  يف 

 2282 يف الدي اجتتتتتة  متتتتت  الثالثتتتتتة الفعتتتتتةة، (2016) 2320 العتتتتتةارات (3) 
 2378 يف الدي اجتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتت  يفال رتتتتتتتتتتتةيفل احلاايتتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتةة، (2016)
 الفعتتتةة، S/PRST/2016/8 يف الدي اجتتتة  متتت  ال اشتتتةة الفعتتتةة، (2017)

  الثاموة. الفعةة، S/PRST/2016/9 يف الثانية 
 (4) S/PRST/2016/12 ،يف الةا  تتتتتتتتتتة  الفعتتتتتتتتتتةة S/PRST/2017/27 ،الفعتتتتتتتتتتةة 

  يفال رةيفل. الثانية

  تتني ال النتتة   ليتتل ملواصتتدة ف التتة خ تتوات اختتتاذ مدتتى  صتتميمت  كيتتد
 يففعتا، األفةيعتي ا حتتاا ستيما يف ، ديميتةاإلن يفاملوظمتات املتحتدة األمم

 . (5)ةاملتحد األمم ميثاق م  الثام  لدفصل
يفأثتتتتىن اجملدتتتتس مدتتتتى زاياة مستتتتهام ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي يف صتتتتول  

الستتتدم يفاألمتتت ، مبتتتا يف ذلتتتك حفتتتظ الستتتالم، يفجهتتتواي الةاميتتتة مىل موتتتع 
نرتتتتوب الولامتتتتتات يف ستتتتويتها يفالوستتتتتاقة فيهتتتتتا يف ستتتتويتها، يفأنتتتتتة ابلتتتتتديفر 

. يفأنتتتة (6)ااستتم التتت ي يؤايتتتت يف  وتتتاء الستتالم يفاحلفتتتاظ مديتتتت يف أفةيعيتتتاحل
اجملدتتتس ابلتعتتتدم احملتتتةز يف الت تتتايفل املستتتتمة  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاا 
األفةيعتتتي يفشتتتتدا مدتتتتى أ يتتتتة منامتتتتة شتتتةاكة ف التتتتة متتتتع ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي 
  ستتتود مىل املرتتايفرات املت االتتة  تتني جمدتتس األمتت  يفجمدتتس الستتدم يفاألمتت 
التتتتتتا ع لالحتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي يف ممديتتتتتتات اختتتتتتتاذ العتتتتتتةارات اخلاصتتتتتتة  كتتتتتتل 

. يفشتتدا اجملدتتس مدتتى أ يتتة يفجتتوا استترتا يجيات مرتترتكة  تتةيفم (7)اموهمتت
التصتتتدي لدولامتتتات مدتتتى فتتتو شتتتامل مدتتتى أستتتاس امليتتتلة الوستتت ية لكتتتل 
موهمتتا، يف عاستتم األم تتاء، يفالترتتايفر يف صتتوع العتتةار، يفالتحديتتل املرتترتك، 

يط يفزايرات التعيتتتتتتتتيم، يفالةصتتتتتتتتد يفالتعيتتتتتتتتيم، يفالرتتتتتتتتفافية يف  ثتتتتتتتتات التد تتتتتتتت
. (8)ايفاملستتاءلة متت  أجتتل التصتتدي لدتحتتدايت األمويتتة املرتترتكة يف أفةيعيتت

يفشتتدا اجملدتتس كتت لك مدتتى أ يتتة الرتتةاكة يفالت تتايفل  تتني األمتتم املتحتتدة 
يفا حتتتتاا األفةيعتتتتي، متتت  أجتتتتل حتستتتني الت تتتتايفل يفالتوستتتيق يف جمتتتتال  وتتتتاء 

لتتتتتتتآزر يفكفالتتتتتتة ا  ستتتتتتاق يفالتكامتتتتتتل  تتتتتتني ذتتتتتت ي الستتتتتتالم يفزاياة أيفجتتتتتتت ا
يفشتتجع اجملدتتس األمتتني ال تتام مدتتى أل يرتتةع، متت  قةيتتق كتتل  .(9)ااجلهتتو 

يفمكتتتتب امتتتم  وتتتاء متتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة لتتتدى ا حتتتتاا األفةيعتتتي 
، يف العيتام   مديتات   تاال (2016) 2282السالم، يفارتيا متع نتةاري 

موتظمتتتتتة يفم تتتتتتاارات مرتتتتتترتكة متتتتتتع مفوضتتتتتية ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي يف  تتتتتتاال 
 .(10)امل دومات م ها

__________ 

 . 15، الفعةة (2017) 2378  يف 1 ، الفعةة(2016) 2320العةارال  (5) 
 (6) S/PRST/2016/8 ،يف الثالثتتتتتتتتتتتتتة  الفعتتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2016/12 ،الفعتتتتتتتتتتتتتةة 

  الةا  ة.
 (7) S/PRST/2016/8 ،الستتتتتدم جمدتتتتتس متتتتتع اجملدتتتتتس اجتمتتتتتع الةا  تتتتتة  الفعتتتتتةة 

 يفيف نيويورك يف 2016 مايو/أاير 23 يف األفةيعي لالحتاا التا ع يفاألم 
 S/2017/248 )انظتتتتتتتتتتتتتتتة أاباب أايتتتتتتتتتتتتتتتس يف 2017 ستتتتتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتتتتول 8
  (.S/2017/1002 يف

 (8) S/PRST/2016/8 ،الفعتتتتتةة، (2016) 2320 يفالعتتتتتةار الةا  تتتتتة  الفعتتتتتةة 
  الدي اجة. م  مرةة اخلامسة

 (9) S/PRST/2016/8 ،الثاموة. الفعةة  
 (10) S/PRST/2016/12 ،الةا  ة. الفعةة  
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  توف  مىل اجةابحل اجملدس أنة، السالم   مديات يت دق يففيما 
 يفشتتتجع، لدستتتالم األفةيعتتتي ا حتتتتاا ممديتتتات لت ليتتتل التتتدمم متتت  مليتتتد
 لتحعيتتتتق األفةيعتتتتي يفا حتتتتتاا املتحتتتتدة األمتتتتم  تتتتني احلتتتتوار مواصتتتتدة مدتتتتى
 ممديتات  تمويل التو ؤ ممكانية   ليل ضةيفرة  كيد م ةت يفيف ذلك 
 التمويتتتل ذلتتتك يفاستتتتدامة األفةيعتتتي ا حتتتتاا يعواذتتتا التتتيت الستتتالم امتتتم

 ا حتتتتتاا معرتحتتتتات يف لدوظتتتتة استتتتت دااي متتتت  اجملدتتتتس أمتتتتةب، مةيفنتتتتتتيف 
 مبوجتتب املستتتع ل يف يف دممتتت األمتت  جمدتتس  ذل يت دتتق فيمتتا األفةيعتتي
 ال متل يواصتل أل ال تام األمتني مىل يفقدتب امليثتاق  مت  الثام  الفصل
 املتاحتتتة اخليتتتارات حتستتتني أجتتتل متتت  األفةيعتتتي ا حتتتتاا متتتع كثتتتب متتت 

، الصتتتدة ذات األفةيعتتتي ا حتتتتاا معرتحتتتات رتتتال  الت تتتايفل متتت  لدمليتتتد
 ا حتتاا ممديتات يف ايت يفضتع يفممديتة املرترتك التد يط ذلك يف مبا

 مواصتدة امتلامتت مت  أيعتاً  اجملدتس يفأمتةب. (11)الستالم لدمم األفةيعي
 إلرساء الالزمة يفالرةيفط اختاذذا ميك  اليت ال مدية اخل وات يف الوظة
 ا حتتاا يعواذتا التيت الستالم امتم مديتاتم اويتل مقارذا يف ميك  آلية

 املستتا ات ختتالل متت  جلئيتتا اتتويال األمتت  جمدتتس هبتتا يفذذل األفةيعتتي
 . (12)“حدة مدى حالة كل أساس مدى”، املتحدة لامم املعةرة

 ا لتتتلام مقتتاري يفضتتع مدتتى األفةيعتتي ا حتتتاا اجملدتتس يفشتتجع 
   مديتتتتات اخلاصتتتني يفا متثتتتال يفا نعتتتت اط يفالستتتدوك اإلنستتتال حبعتتتوق
 حتعيتق أجتل مت ، الوهائيتة صتيغتهما يف الستالم لتدمم األفةيعي ا حتاا
 حلعتتوق التتديفيل لدعتتانول يفا متثتتال، يفالرتتفافية املستتاءلة متت  أكتترب نتتدر

 اخلاصتة يفا نعت اط السدوك يفمل اي  اإلنسام الديفيل يفالعانول اإلنسال
  تتويل ةطيفشتت ا لتلامتتات ذتت ي أ يتتة اجملدتتس يفأكتتد. (13)املتحتتدة ابألمتتم
 يفعتةي األمت  جمدتس هبتا ذذل التيت ال مديات مدى الةنا ة األم  جمدس
 . (14)الثام  الفصل مع يتفق مبا اجملدس سد ة حتت

 يوافيتت أل ال ام األمني مىل اجملدس قدب، أيفسع ن اق يفمدى 
  تتتني الرتتتةاكات   ليتتتل متتت  ذلتتتك يف مبتتتا،  تعةيتتتة 2018 متتتام حبدتتتول
 يففعتتتتتا اإلنديميتتتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتتة يفليتتتتتةالد يفاملوظمتتتتات املتحتتتتتدة األمتتتتم
. (15)الراةقي ال مل جمال يف، املتحدة األمم ميثاق م  الثام  لدفصل

__________ 

  .8 يف 7 يف 3 يف 2 الفعةات، (2016) 2320 العةار (11) 
  .18 الفعةة، (2017) 2378 العةار (12) 
 الفعتتتتتتتتةة، (2017) 2378 يف  6 الفعتتتتتتتتةة، (2016) 2320 العتتتتتتتتةارال (13) 

  الدي اجة. م  مرةة السا  ة
  نفست. املةجع (14) 
 )يف(. 16 الفعةة، (2017) 2382 العةار (15) 

 يف يفاألمتت  يفالستتالم املتتةأة خل تتة أكتترب امت تتار ميتتالء اجملدتتس قدتتب كمتتا
 . (16)الت ايفل جهوا

 امتترتف، امليثتتاق متت  الثتتام  الفصتتل مىل صتتةجة مشتتارة يفايفل 
 اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتة التوظيمتات  تت  عت دع الت ي ابلتديفر اجملدتس

 يفستتتتدنم مليتتتتت. يفأشتتتتار، مواضتتتتي ية  وتتتتوا مقتتتتار يف املتدتتتت ة العتتتتةارات يف
 محايتة يف اإلنديمية يفالرت ي ات املوظمات  عدمت ال ي ابإلسهام اجملدس

 مدتتتتتى اجملدتتتتتس يفشتتتتتجع. (17)املستتتتتدح الوتتتتتتلاع متتتتت  املتعتتتتتةري  األقفتتتتتال
 حلمايتتة املتحتدة يفاألمتتم األفةيعتي يفا حتتتاا األيفريفيب ا حتتاا  تتني الت تايفل
 ستتتتيما يف ، اهلجتتتتةة مستتتتارات قتتتتول مدتتتتى يفالالجئتتتتني املهتتتتاجةي  أريفاح
  صتفتها  تصتةف يفذتي األمعتاء التديفل اجملدتس يفامتا. (18)لي يتا ااختل
 أل، األيفريفيب ا حتتاا فيهتا مبتا، منديميتة موظمتات قةيتق م  أيف الوقوية
 موهتا  ست ل،  يوهتا متا يفيف، لي يتا يف الوق  الوفاق حكومة مع  ت ايفل
 لتتتتتامني الالزمتتتتة العتتتتدرات  وتتتتاء يف لي يتتتتا ملستتتتامدة، امل دومتتتتات   تتتتاال

 يفالتحعيتتتق ابل رتتتة يفا عتتتار املهتتتاجةي  هتةيتتتب أممتتتال يفموتتتع حتتتديفاذا
 . (19)مة ك يها يفحماكمة فيها

 التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم هتتتتدا التتتيت ابألخ تتتار يت دتتتق يففيمتتتا 
 ميكتتت    أنتتتت مدتتتى متتتةاراً  اجملدتتتس شتتتدا، اإلرذا يتتتة األممتتتال جتتتةاء متتت 

 يفيعتتوم يفالرتتمول ابملثتتا ةة يتستتم هنتتج اب  تتاع م  اإلرذتتاب مدتتى التغدتتب
 يفايفل نديميتةيفاإل الديفليتة يفاملوظمتات التديفل مجيتع مرتاركة أستاس مدى

 اجملدتتتتتتس شتتتتتتجنع، الستتتتتتياق ذتتتتتت ا يفيف. (20) ف اليتتتتتتة يف  ايفهنتتتتتتا اإلنديميتتتتتتة
 لتتديفل ا نتصتتااية يفاجلمامتتة أفةيعيتتا يفستتط لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة
 يف ت ة  تستةيع، األفةيعي ا حتاا مع ابلتوسيق، العيام مدى أفةيعيا غةب
 التهديتد ملكافحتة مرترتكة استرتا يجية امتمتاا أجل م  امل  يفلة اجلهوا
  حتتتتظ، ذلتتتتك مدتتتتى يفمتتتتاليفةً . (21)حتتتتةام  وكتتتتو مجامتتتتة  رتتتتكدت التتتت ي
 يفايفل يفاإلنديميتتتتة الديفليتتتتة املوظمتتتتات هبتتتتا  عتتتتوم التتتتيت األممتتتتال اجملدتتتتس

 يفأموهتتا احليويتتة األساستتية اهلياكتتل محايتتة   ليتتل  رتتال امل ويتتة اإلنديميتتة
__________ 

 (16) S/PRST/2016/9 ،الثاموة الفعةة.  
 (17) S/PRST/2017/21 ،يفالثالثول. السااسة الفعةة  
 (18) S/PRST/2017/24 ،مرةة. الثالثة الفعةة  
  .2 الفعةة، (2017) 2380 العةار (19) 
 الدي اجتتتتتتتتة  متتتتتتتت  مرتتتتتتتتةة الثانيتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتةة، (2016) 2322 العتتتتتتتتةارات (20) 

 2396 يف الدي اجتتتة  متتت  مرتتتةة اخلامستتتة الفعتتتةة، (2017) 2368 يف
 الفعتتتتةة، S/PRST/2016/6 يف الدي اجتتتتة  متتتت  الثاموتتتتة الفعتتتتةة، (2017)

  ال اشةة. الفعةة، S/PRST/2016/7 يف اخلامسة 
 (21) S/PRST/2016/7 ،السا  ة. الفعةة  

https://undocs.org/ar/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2378%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/7
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تتتل مدتتتى يفنتتتدرهتا  الديفليتتتة يفاملوظمتتتات األمعتتتاء التتتديفل يفشتتتجع، التحما
 اهلياكتتتتتل محايتتتتتة  تتتتتوظم استتتتترتا يجيات يفضتتتتت ت التتتتتيت امل ويتتتتتة ديميتتتتةيفاإلن

 الديفليتتة يفاملوظمتتات التتديفل مجيتتع متتع   متتل أل مدتتى احليويتتة األساستتية
 مدتتتتتى ا قتتتتتالع يف  تتتتتاال لتحديتتتتتد امل ويتتتتتة اإلنديميتتتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتتتة
 اإلرذا يتة اهلجمتات  تاقة ماارة مىل الةامية يفالتدا   اجليدة املمارسات

 . (22)احليوية األساسية اهلياكل مدى
 متتت  يفاملتفجتتتةات ابأللغتتتام املت دعتتتة ابإلجتتتةاءات يت دتتتق يففيمتتتا 
 يفالت تتتايفل ةاكةالرتت مالنتتات ابستتتمةار اجملدتتتس رحتتب، احلتتةب  دفتتات

 األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا يفخباصتتتتة، اإلنديميتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات  تتتتني
 املتدنيني يتهتدا الت ي اخل تة حتدة مت  التدفيف  غية، املتحدة يفاألمم
 يفاألجهتتلة احلتتةب  دفتتات متت  يفاملتفجتتةات األرضتتية األلغتتام جتتةاء متت 

 .(23)الصوع اليديفية املتفجةة
 
مسووائل مواضوويعية تتصوول املناقشووات الوويت تناولووت  - ابء

 بتفسري الفصل الثامن من امليثاق وتطبيقه
 متتتتتامي يف معتتتتتدت التتتتتيت اجملدتتتتتس اجتمامتتتتتات متتتتت  متتتتتدا   يف 
 يفايفل اإلنديميتتتة املوظمتتتات ايفر املتكدمتتتول  نتتتأ، 2017 يف 2016

 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم  تتتتتتتني الت تتتتتتتايفل موهتتتتتتتا جمتتتتتتتا ت مجدتتتتتتتة يف، اإلنديميتتتتتتتة
 يفاألمتتتتتتتت  الستتتتتتتتالم صتتتتتتتتول يف اإلنديميتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتتات
 الستتتتتالم يف وتتتتتاء، (25)الوتتتتتلاع انتهتتتتتاء   تتتتتد الستتتتتالم يف وتتتتتاء، (24)التتتتتديفليني
، (27)املستتتتتتتتدحة الولامتتتتتتتتات يف املتتتتتتتتدنيني يفمحايتتتتتتتتة، (26)مديتتتتتتتتت يفاحلفتتتتتتتتاظ
 ستتتتتتياق يف يفكتتتتتت لك، (28)الستتتتتتالم حلفتتتتتتظ املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم يفممديتتتتتتات
 األمتتتتت  ملوظمتتتتتة احلتتتتتايل التتتتتةئيس يعتتتتتدمها التتتتتيت اإلمالميتتتتتة اإلحاقتتتتتات

 هلتت ي الةئيستتية ال واصتتة 2 يف 1 احلالتتتال يف تتربز. (29)أيفريفاب يف يفالت تتايفل
 ال ودي  مقار يف ابلتعةية املرمولة الفرتة خالل معدت اليت املوانرات
 يفايفل اإلنديميتتتتتة يفاملوظمتتتتتات املتحتتتتدة األمتتتتتم  تتتتني الت تتتتتايفل” امل وتتتتونني

__________ 

  .7 يفالفعةة الدي اجة م  األخ ة ن ل الفعةة، (2017) 2341 العةار (22) 
  .13 الفعةة، (2017) 2365 العةار (23) 
 S/PV.7816 يف S/PV.7796 يف S/PV.7705 يف S/PV.7694 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (24) 

 .S/PV.7935 يف
  .S/PV.7629 انظة (25) 
  .S/PV.7750 انظة (26) 
  .S/PV.7606 انظة (27) 
  .S/PV.8150 يف S/PV.8086 انظة (28) 
  .S/PV.7887 يف S/PV.7635 انظة (29) 

 الستتتتالم صتتتول” يف“ التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتتالم صتتتول مدتتتى اإلنديميتتتة
  .“الديفليني يفاألم 

 
 1احلالة  
 اإلقليميووووووة واملنظمووووووات املتحوووووودة األمووووووم بووووووني اونالتعوووووو 

 واألمووووووووووون السوووووووووووالم صوووووووووووون علوووووووووووى اإلقليميوووووووووووة ودون
 الدوليني

 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  رتتتتتةي  18 يف امل عتتتتتواة 7816 اجلدستتتتتة يف 
 املتحتتتتتدة األمتتتتتم  تتتتتني الت تتتتتايفل  رتتتتتال موانرتتتتتةً  اجملدتتتتتس معتتتتتد، 2016

   ليتل مدتى خاص  ركل ركلت، اإلنديمية يفايفل اإلنديمية يفاملوظمات
 الستتتالم مستتتائل  رتتتال األفةيعتتتي يفا حتتتاا املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الرتتةاكة
 ال تتام األمتتني هبتتا أاىل  يتتا ت مىل اجملدتتس يفاستتتمع أفةيعيتتا. يف يفاألمتت 
 األفةيعتتتي لالحتتتتاا التتتدائم يفاملةانتتتب، الستتتالم حفتتتظ ل مديتتتات املستتتامد
 ا حتتتتتتاا لتتتتتدى ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص يفاملمثتتتتتل، املتحتتتتتدة األمتتتتتم لتتتتتدى

 صتتتتتتتتوديفق لرتتتتتتتتؤيفل األفةيعتتتتتتتتي لالحتتتتتتتتتاا الستتتتتتتتامي يفاملمثتتتتتتتتل، األفةيعتتتتتتتتي
 يفأشتار (2016) 2320 العتةار ابإلمجتاع اجملدس يفامتمد .(30)السالم
  .(31)املوانرة يف امليثاق م  الثام  فصلال مىل صةاحةً  متكدمني مدة

 التتتتتتيت يفاملتغتتتتتت ة امل اصتتتتتتةة التحتتتتتتدايت مل أنغتتتتتتو  اثتتتتتتل يفنتتتتتتال 
 يفاإلرذتتتتاب يفالت تتتتةف اإلنستتتتانية يفاألزمتتتتات ال ويفتتتتة الولامتتتتات   ةحهتتتتا
 أكثتة استتجا ة  ستدمي اإلنسانية ضد املة ك ة يفاجلةائم احلةب يفجةائم
 مدتتتى املصتتتدحة حابأصتتت مجيتتتع ن تتتل متتت   كميديتتتة يفمجتتتةاءات  وستتتيعا

 األفةيعتي ا حتتاا  ني الت ايفل أل يف حظ يفاإلنديمي  الديفيل الص يدي 
 املتتتتتلااي يفمدتتتتتى مرتتتترتكة يفأذتتتتتداف رؤيتتتتتة مدتتتتى العتتتتتائم، املتحتتتتتدة يفاألمتتتتم
 العتتتتارة يف ال ديتتتتدة الولامتتتتات م اجلتتتتة يف حامستتتتا ايفرا يتتتتؤاي، الوستتتت ية
 املاضتتيني ال عتتدي  متتدى مدتتى أنتتت نيوزيدوتتدا اثتتل يفذكتتة. (32)األفةيعيتتة
 مدتتى يفملمهتتا استتت دااذا األفةيعتتي ا حتتتاا يف األمعتتاء التتديفل أث تتتت
 يف الستالم حتعيتق مت  فعتال، يفحدهتا الولامتات نروب موع يف العيااة

 أمة األفةيعي يفا حتاا املتحدة األمم  ني الف ال الت ايفل يفأل، مو عتها
 احهتاجن فتةص يفزاياة اجلهوا لتدك الالزم الدمم  عدمي لكفالة ضةيفري

  تدتتتت  أل مبكتتتتال األ يتتتة متتتت  أنتتتت مىل يفخدتتتت  ميكتتت . متتتتا أنصتتتى مىل
__________ 

  .S/PV.7816 انظة (30) 
 (31) S/PV.7816 الصتتتني(   24املتحتتتدة(  يفالصتتتفحة )التتتو ايت  22، الصتتفحة(

 34)ا حتتتتاا الةيفستتتي(  يفالصتتتفحة  31)فةنستتتا(  يفالصتتتفحة  26يفالصتتتفحة 
 )مصة(. 41)أيفريفغواي(  يفالصفحة  35)مصة(  يفالصفحة 

  .16 الصفحة، نفست املةجع (32) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2365%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7694
https://undocs.org/ar/S/PV.7705
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https://undocs.org/ar/S/PV.7935
https://undocs.org/ar/S/PV.7629
https://undocs.org/ar/S/PV.7750
https://undocs.org/ar/S/PV.7606
https://undocs.org/ar/S/PV.8086
https://undocs.org/ar/S/PV.8150
https://undocs.org/ar/S/PV.7635
https://undocs.org/ar/S/PV.7887
https://undocs.org/ar/S/RES/2320%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
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 يفمتكتتتتتامال  كميديتتتتتا موظمتتتتتا هنجتتتتتا األفةيعتتتتتي يفا حتتتتتتاا املتحتتتتتدة األمتتتتتم
 . (33)العارة يف يفاألم  السالم لتحدايت لدتصدي
 األمتم  تني الرتةاكة   ليتل أل املتحدة الو ايت اثدة يفأكدت 
 املتتتلااي متتت  ا ستتتتفااة جعتتتق أل شتتتانت متتت  األفةيعتتتي يفا حتتتتاا املتحتتتدة
 يفاألمت  الستالم لتحعيتق الست ي يف اجلميتع لصتاع موهمتا لكل الوس ية

 لتحعيتتتتتتتق أنتتتتتتتت مىل أيعتتتتتتتاً  أشتتتتتتتارت أهنتتتتتتتا م ، العتتتتتتتارة أفتتتتتتتاء مجيتتتتتتتع يف
 ال متتتل متتت  ابملليتتتد العيتتتام يت تتتني، الرتتتةاكة لتدتتتك الكامدتتتة اإلمكتتتا ت

 احلتتتا ت يف أنتتتت فتيفأضتتتا التكامتتتل. يف  ليتتتل املت االتتتة الثعتتتة  وتتتاء مدتتتى
 التتتتيت ال مديتتتتة  تتتتدمم مذنتتتتت ممكانيتتتتة يف األمتتتت  جمدتتتتس فيهتتتتا يوظتتتتة التتتتيت

 أل  تب، امليثتاق مت  الثتام  الفصتل مقار يف األفةيعي ا حتاا يعواذا
 م تاً  األفةيعتي لالحتتاا التتا ع يفاألمت  الستدم يفجمدتس األمت  جمدس ي مل

، يئتتتتنياهل  تتني مرتتتايفرات يت دتتب أمتتة يفذتتتو، ال دايتتة متتت  يفثيتتق  رتتكل
 يفاإلنستانية يفاألمويتة السياستية احلالتة لتعيتيم املرترتك التعيتيم فةيتق يفنرة
. (34)املرتتترتك يفالتد تتتيط، الوانتتتع أرت مدتتتى اإلنستتتال حعتتتوق يفحالتتتة
 ومتةموظ ضتم    متل التيت، األفةيعيتة املوظمتات مل فةنستا اثدة يفنالت
 يف األزمتات ماارة يف ملستؤيفلياهتا حتمدهتا يتلااا، األفةيعية يفاألم  السدم
 األمتتم  تتني الرتتةاكة أصتت حت، ق ي يتتة كوتيجتتة يفأنتتت، األفةيعيتتة العتتارة

 يفأكتتد. (35)الثتام  الفصتل ستياق يف ضتتةيفرة األفةيعتي يفا حتتاا املتحتدة
  تتتني الرتتتةاكة   تتوية مىل يتتتدمو فتتتا متتتا يففتتتدي أل الةيفستتي ا حتتتتاا اثتتل
 األمتتتت  جمدتتتتس  تتتتني ذلتتتتك يف مبتتتتا األفةيعيتتتتة يفاملوظمتتتتات املتحتتتتدة األمتتتتم
 ممتتتال األفةيعتتتي لالحتتتتاا التتتتا ع يفاألمتتت  الستتتدم يفجمدتتتس املتحتتتدة لامتتتم

 . (36)الثام  ابلفصل
يفانعتتتتتم اثتتتتتل الصتتتتتني مىل متكدمتتتتتني آختتتتتةي  يف التاكيتتتتتد متتتتت   

جديتتتتد مدتتتتى أل   ليتتتتل الت تتتتايفل  تتتتني ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتدة 
يفعتتي مىل صتتول الستتالم يفا ستتتعةار يف أفةيعيتتا. يفنتتال منتتت يو غتتي لامتتم 

دة امتتتتم ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي يف جهتتتتواي الةاميتتتتة مىل  ستتتتوية املتحتتتتدة مواصتتتت
املوازمتتات  وستتائل ستتدمية متت  ن يتتل احلتتوار يفالترتتايفر يفاملستتامي احلميتتدة 

 .(37)يفالوساقة، مع احرتام سيااة الديفل يفاستعالهلا يفسالمتها اإلنديمية
__________ 

  .20 الصفحة، نفست املةجع (33) 
  .23 الصفحة، نفست املةجع (34) 
  .26 الصفحة، نفست املةجع (35) 
  .31 الصفحة، نفست املةجع (36) 
  .25 الصفحة، نفست املةجع (37) 

يفأكتتتد اثتتتل مصتتتة أل الت تتتايفل  تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفاملوظمتتتات  
ة يف اآليفنتتتة األختتت ة متتتع  وتتتامي اإلاراك انتتتت يت تتت ر اإلنديميتتتة ازااا أ يتتت

مدتتى أي قتتتةف أل يواجتتتت مبفتتةاي األمنتتتاط الواشتتتئة متت  األخ تتتار ال تتتا ةة 
لدحتتديفا التتيت هتتتدا الستتدم يفاألمتت . يفذتت ا التتومي ستتامد مدتتى   ليتتل هنتتج 
جديتتدة لصتتياغة الرتتةاكات مدتتى املستتتوايت اإلنديميتتة يفالعاريتتة يفالديفليتتة 

دايت، يفمدى  ةسيت ا نتواع ال خيتار الت تايفل  غية التصدي هل ي التح
يفالتوستتيق يفال متتل املرتترتك ابت ضتتةيفرة   غتتىن موهتتا، يتتتم  يستت ذا متت  
خالل  عسيم ال مل  ني األقةاف امل وية يفال واء مدى امللااي الوس ية لكتل 

 .(38)موهما، م  أجل حتعيق األذداف يفالغاايت املررتكة
  تتت يعتت دع التت ي الةائتتد رابلتتديف  أيفريفغتتواي اثدتتة  ستتديم يفمتتع 

 أشتتتارت، التتتديفليني يفاألمتتت  ابلستتتالم املت دعتتتة املستتتائل يف األمتتت  جمدتتتس
 املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم األفةيعتتتتتي لالحتتتتتتاا ميكتتتتت  التتتتتيت التكميديتتتتتة املهتتتتتام مىل

  عتتدمي لعتتمال يفخرباهتمتتا يفنفوذ تتا نتتدراهتما يف ستتد  هبتتا ا ضتت الع
 الرتةاكة ال تيفأنتة  املدتدفة. السيانات يف يفمتسعة مستمةة استجا ة

 متت  مليتتدا أحتتةزت األفةيعتتي يفا حتتتاا املتحتتدة األمتتم  تتني ا ستترتا يجية
 العتتتتةار صتتتتوع آليتتتتات ذلتتتتك يف مبتتتتا، الت تتتتايفل آليتتتتات   تتتتوية يف التعتتتتدم

 استتتتتجا ة يف عتتتتدمي يفالتعيتتتتيم  يفالتد تتتتيط املرتتتترتك يفالتحديتتتتل الترتتتتايفري
   ليتتليف  الولامتتات نرتتوب ملوتتع املرتترتكة يفاجلهتتوا الوتتلاع  لتتديفرة متكامدتتة
،  دتتك التعتتدم أيفجتتت مل نائدتتة كالمهتتا يفاختتمتتت يفالرتتفافية. املستتاءلة

  وستت ها، اجلديتتدة الونتتائع متتع يف كييفهتتا صتتعدها يستتتمة أل  تتب التتيت
 األمتتتم  تتتني الرتتتةاكات يف  ليتتتل إلنرتتتاء يفمةجتتتع منتتتوذل مبثا تتتة   متتتل أل

 التتتتتآزر أيفجتتتتت   ليتتتتل مث يفمتتتت ، األختتتتةى اإلنديميتتتتة يفاملوظمتتتتات املتحتتتتدة
 األيفنتتتتتات مجيتتتتتع يف ا مت تتتتتار   تتتتتني األختتتتت  متتتتتع، لتكامتتتتتلا يف رتتتتتجيع
 .(39)الو ية ذ ي يفاحرتام موظمة  كل اخلاصة لدو ية الفةيدة السمات

 
 2احلالة  
 صون السالم واألمن الدوليني 
، 2016 فربايتتة/شتت اط 15 يف امل عتتواة، 7621 اجلدستتة يف 

 األمتم ميثتاق م تااأل احترتام مدتى ركلت مفتوحة موانرة اجملدس أجةى
 يفاألمتت  الستتالم صتتول يف أساستتيا موصتتةا  وصتتفها يفمعاصتتدي املتحتتدة
. (40)ال تتام األمتتني نتتدمها محاقتتة مىل خالهلتتا اجملدتتس استتتمع، التتديفليني

__________ 

  .34 الصفحة، نفست املةجع (38) 
  .37 يف 36 الصفحتال، نفست املةجع (39) 
 (40) S/PV.7621 ،4 مىل 2 الصفحات.  
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 ف دى. (41)امليثاق م  الثام  الفصل مىل صةاحةً  متكدمني مدة يفأشار
 مترب الستدم صتول   ليتل املهتم مت  أنتت الستوغال اثل أكد، املثال س يل

 اجلهتتتتتوا صتتتتتميم يف اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات ممتتتتتل يكتتتتتول كتتتتتي الرتتتتتةاكة
 ال  تتتتتتد يفضتتتتتتوح مىل ابلوظتتتتتتة أنتتتتتتت يف حتتتتتتظ الستتتتتتالم. لتحعيتتتتتتق امل  يفلتتتتتتة
  تتتت  عتت دع التتت ي اهلتتام التتتديفر متت  فعتتتال، متتاتالولا مل ظتتتم اإلنديمتتي
  دعتتتتتى أل ريتتتتتب فتتتتتال، الستتتتتالم ممديتتتتتات متتتتت  أي يف اجملتتتتتايفرة التتتتتديفل
 املتلايتد الترتجيع الفامدتة اإلنديميتة األقةاف ن ل م  اإل ا ية املراركة

متتتت   52 املتتتتااة متتتت  األيفىل لدفعتتتتةة يففعتتتتاً ، املتحتتتتدة األمتتتتم جانتتتتب متتتت 
 .(42)امليثاق م الفصل الثام  

 ستدط يف  ستهم أل ميكت  موامتل متدة مل شيدي اثل يفنال 
 لتجوتب يفأنتت، امليثاق يف مديها املوصوص يفامل ااأل املعاصد عاي خ  
 أنتت مدتى يفشتدا م كتة. يفنت يف التصةف العةيفري م ، الوتيجة ذ ي
 أل مذ، األ يتتتتة حاستتتتم األمتتتت  جمدتتتتس ممتتتتل ي تتتتد، املوظتتتتور ذتتتت ا متتتت 

 الستتتتدم   تتتتةيض ي تتتت  راتاإلشتتتتا هبتتتت ي ا كتتتترتال متتتتدم يف ا ستتتتتمةار
  تدتتتف ممتتتل لتوستتتيق ميكتتت  أنتتتت يفأضتتتاف لدد تتتة. التتتديفليني يفاألمتتت 
 يفايفرات ا ستتتعةار زملمتتة موتتع يف أساستتيا يكتتول أل املوظومتتة ذيئتتات
 الفصتتتل مقتتتار يف اإلنديميتتتة املوظمتتتات متتتع التفامتتتل غتتتةار مدتتتى، الوتتتلاع
 التتديفل ابستتم كالمتتت يف الكويتتت اثتتل يفأشتتار. (43)امليثتتاق متت  الثتتام 

 أل يفأكتتتد الثتتتام  الفصتتتل مىل اإلستتتالمي الت تتتايفل موظمتتتة يف األمعتتتاء
 يفماارهتتتتتتا األزمتتتتتات موتتتتتع يف ذتتتتتام  تتتتتديفر  عتتتتت دع اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات

  تتتب أنتتتت يفذكتتتة، ديفلينيالتتت يفاألمتتت  الستتتدم صتتتول جانتتتب مىل، يفحدهتتتا
 مجاميتة يفأكثتة أيفثتق فتو مدتى ال متل اإلنديمية يفاملوظمات الديفل مدى

 .(44)يفم اائت املتحدة األمم ميثاق معاصد   ليل يف اإلسهام  غةت
 مدتى  تب منتت املتحتدة ال ة يتة اإلمتارات اثدة نالت، يفابملثل 
  رتتتتكل تعتتتتةرةامل يفالتتتتديفل اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات متتتتع يوستتتتق أل اجملدتتتتس

__________ 

 )الستتتتتتتوغال(  18 يفالصتتتتتتتفحة ( )متتتتتتتاليلاي16 الصتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتت املةجتتتتتتتع (41) 
 )شتتتتتتتتتتتتيدي(  45 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة املتحتتتتتتتتتتتتدة(  )التتتتتتتتتتتتو ايت 33 يفالصتتتتتتتتتتتتفحة
 )جام تتتتة 58 يفالصتتتتفحة األفةيعتتتتي(  )ا حتتتتتاا 56 مىل 54 يفالصتتتتفحتال

 )الكويتتتتتت 71 يفالصتتتتتفحة )مي اليتتتتتا(  68 يفالصتتتتتفحة ال ة يتتتتتة(  التتتتتديفل
 أفةيعيتتتتا(  )جوتتتتوب 81 يفالصتتتتفحة اإلستتتتالمي(  الت تتتتايفل موظمتتتتة ابستتتتم

 )نيجتتت اي(. 97 يفالصتتتفحة املتحتتتدة(  ال ة يتتتة )اإلمتتتارات 90 يفالصتتتفحة
  )  يف(. 101 يفالصفحة ) ونس(  99 يفالصفحة

  .19 يف 18 الصفحتال، نفست املةجع (42) 
  .46 يف 45 الصفحتال، نفست املةجع (43) 
  .72 الصفحة، نفست املةجع (44) 

 اجملدتتس يوظتتة موتتدما خاصتتة، شتتفافة مرتتايفرات يف يودتتةط يفأل م كتتة
 يت دتتتتب   امليثتتتاق متتتت  الثتتتام  الفصتتتل أل يفأكتتتتدت مجتتتةاء. اختتتتاذ يف

 املوظمتتتتتات هبتتتتا  عتتتت دع التتتتيت اجلهتتتتتوا  رتتتتجيع اجملدتتتتس متتتت  فحستتتتب
 املصتتتتتتتتدحة مل  تتتتتتتتل، ستتتتتتتتدميا املوازمتتتتتتتتات حتتتتتتتتل أجتتتتتتتتل متتتتتتتت  اإلنديميتتتتتتتتة

 أل مدتتتى يفشتتتدات أيعتتتا. ذلتتتك تعتتتي ع األمتتت  جملدتتتس ا ستتترتا يجية
 هلتا يفأل، الصتةامات هل ي يفسياسيا اترخييا األنةب ذي اإلنديمية الديفل
 الت وتتتتتتت ظتتتتتتل يف أنتتتتتتت يفأكتتتتتتدت، حدهتتتتتتا يف األكتتتتتترب املصتتتتتتدحة أيعتتتتتتاً 

 أمامها خيارا الفامدة اإلنديمية األقةاف عد ل ، اجملدس يف يفا نعسام
 ا ستتتتعةار ضتتتمال يفمواصتتدة الرتتتةمية الستتد ة حلمايتتتة حبتتلم التتتةا ستتوى

 مدتتى األفةيعتتي لالحتتتاا التتدائم املةانتتب يفشتتدا. (45)لدرتت وب اإلنديمتتي
 مديتتتتت يتتتتو  كمتتتتا،  التكامتتتتل م تتتتدأ  كيتتتتد ممتتتتااة مدتتتتى ال متتتتل ضتتتتةيفرة
 ذتتتت ا يف التتتتواراة األحكتتتتام أل مىل مرتتتت ا، امليثتتتتاق متتتت  الثتتتتام  الفصتتتتل
 ال تتتاملي ال تتا ع  تتني حبصتتافة اجلمتتع أ يتتتة مدتتى العتتوء  ستتدط الفصتتل
 .(46)اإلنديمية الوهج  وفةذا اليت امللااي مع املتحدة ملام

 يف األمتتتت  جملدتتتس الةئيستتتتي ابلتتتديفر  تتت يف اثتتتتل أنتتتة حتتتني يفيف 
 أل العتتتتةيفري متتتت  أنتتتتت  حتتتتظ فعتتتتد، التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتالم صتتتتول

 الفصتتتل يف مديهتتتا املوصتتتوص املتاحتتتة األايفات مجيتتتع اجملدتتتس يستتتتددم
، اضتتتت د ت اإلنديميتتتة وظمتتتتاتامل أل نيجتتت اي اثتتتتل يفأكتتتد. (47)الثتتتام 
 هتتتتتتدا التتتتتيت لاخ تتتتتار التصتتتتتدي يف ذتتتتتام  تتتتتديفر،  عتتتتت دع زالتتتتتت يفمتتتتتا

 .(48)اإلنديمي الص يد مدى سيما يف ، السالم
ثتتتل جام تتتة التتتديفل ال ة يتتتة مل  وفيتتت  املعاصتتتد يفامل تتتااأل ايفنتتتال  

املوصوص مديها يف ميثاق األمم املتحدة يفصول السالم يفاألم  الديفليني 
يعتعيال التعام  م  جانب مجيع اهليئتات الديفليتة التيت   متل يف جمتال 
مكافحتتتة التوظيمتتتات اإلرذا يتتتة هبتتتدف التصتتتدي أليتتتديولوجياهتا ال ويفتتتة 

ها. يفحتعيعا هل ي الغاية م  العةيفري  وفي  الفعةة األيفىل يفاحتوائها يفميعاف
، التتيت  تتو  مدتتى أل يستتتددم جمدتتس األمتت  التوظيمتتات 53متت  املتتااة 

يفالوكتتا ت اإلنديميتتتة يف أممتتال العمتتتع كدمتتا رأى ذلتتتك مالئمتتا يفيكتتتول 
 .(49)ممدها حني ذاك حتت مةان تت يفمشةافت

__________ 

  .91 الصفحة، نفست املةجع (45) 
  .55 الصفحة، نفست املةجع (46) 
  .102 الصفحة، نفست املةجع (47) 
  .98 الصفحة، نفست املةجع (48) 
  .60 الصفحة، نفست املةجع (49) 
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 تسوية جمال يف ةاإلقليمي التنظيمات جبهود االعرتا  - اثنيا
 السلمية ابلوسائل املنااعات

 مالحظة 
    هلا اليت ابجلهوا األم  جمدس امرتاف الثام العسم يتوايفل 
 احملديتتتتتتتة املوازمتتتتتتتات  ستتتتتتتوية يف اإلنديميتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتة املوظمتتتتتتتات
 ذتتتت ا يفيوعستتتتم اق.امليثتتتت متتتت  52 املتتتتااة مقتتتتار يف، الستتتتدمية ابلوستتتتائل

   تت هلا التتيت ابجلهتتوا املت دعتتة العتتةارات )أ( فتتةميني: نستتمني مىل العستتم
 الستتتتتتتتدمية  ابلوستتتتتتتتائل املوازمتتتتتتتتات  ستتتتتتتتوية يف اإلنديميتتتتتتتتة التوظيمتتتتتتتتات

 لدموازمتتات اإلنديميتة التوظيمتات  ستتوية  وايفلتت التيت املوانرتات )ب(
 السدمية. ابلوسائل

 
تبووذهلا التنظيمووات القوورارات املتعلقووة ابجلهووود الوويت  - ألف

 اإلقليمية يف تسوية املنااعات ابلوسائل السلمية
 متتت  متتتدا يف اجملدتتتس رحتتتب، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة ختتتالل 
 التستتتتتتوية يف اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة التوظيمتتتتتتات مبرتتتتتتاركة نةارا تتتتتتت
 امل تني الوحتو مدتى، يفشج ها املراركة هب ي يفأشاا لدموازمات السدمية
 يف 52 املتتتااة مىل صتتتةاحةً  اجملدتتتس يرتتتة يفمل أا ي. التفصتتتيل متتت  مبليتتتد
 نةارا ت. م  أي

 األ ية مدى اجملدس شدا، أفغانستال يف ابحلالة يت دق ففيما 
 يفا ستتتتتتتعةار األمتتتتتت  لتوقيتتتتتتد اإلنديمتتتتتتي ابلت تتتتتتايفل لدوهتتتتتتوت العصتتتتتتوى
 مواصتتتدة اإلنديميتتتني يفشتتتةكائها افغانستتتتال يفأذتتتاب ال دتتتد  يف يفالتوميتتتة
 مدتتى يفالثعتتة احلتتوار   ليتتل أجتتل متت  اجلهتتوا  تت ل يف يفا ستتتمةار التتلخم

 لامتتت  مستتت و ول - آستتتيا ندتتتب ممديتتتة ختتتالل متتت  اإلنديمتتتي صتتت يدال
، أفغانستتال يف يفا ستتعةار األمت  حتعيتق أجتل مت  اإلنديميتني يفالت ايفل
  كمدتتتتتة مىل هتتتتتتدف مستتتتت و ول - آستتتتتيا ندتتتتتب ممديتتتتتة أل مىل يفأشتتتتتار
 ذتت ي متتع  ت تتايفل يفأل، اإلنديميتتة املوظمتتات ابلف تتل   تت هلا التتيت اجلهتتوا
 ابجلهتتتتتتوا اجملدتتتتتتس يفرحتتتتتتب. (50)موهتتتتتتا ال تتتتتتدي  كتتتتتتول أل  ، اجلهتتتتتتوا
 موظمتتتتة جهتتتتوا ستتتيما يف ، يفالت تتتتايفل الثعتتتتة   ليتتتل أجتتتتل متتتت  اإلنديميتتتة
 األمتت  م اذتتدة يفموظمتتة لدت تتايفل شتتوغهاي يفموظمتتة اإلستتالمي الت تتايفل

 الت تتتتتايفل يفمتتتتتؤاة اإلنديمتتتتتي لدت تتتتتايفل آستتتتتيا جوتتتتتوب يفرا  تتتتتة اجلمتتتتتامي
 يفالتدا   ابلتفامل امل   يفاملؤاة أفغانستال  رال اإلنديمي ا نتصااي

 .(51)آسيا يف الثعة  واء
__________ 

  .20، الفعةة احلااية مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2016) 2274العةار  (50) 
 . 33، الفعةة (2017) 2344  يف 21، الفعةة (2016) 2274العةارال  (51) 

 حكومتتتتة اجملدتتتتس حتتتتث،  وريفنتتتتدي يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 يفمدتى هبمة  رارك أل مدى املصدحة صاح ة هاتاجل يفمجيع  وريفندي

تتتة الوستتتيط ييستتتةي التتت ي السياستتتي احلتتتوار يف يفماجتتتل  وتتتاء فتتتو  يفامليسن 
 يفشتتتامل حعيعتتي حتتوار مجتتتةاء أجتتل متت ، أفةيعيتتتا شتتةق جلمامتتة التتتا ع

  وريفنتدي حكومة اجملدس يفحث. (52)ال وريفندية األقةاف  ني لدجميع
  كفالتتتتتة، األفةيعتتتتتي ااا حتتتتتت مفوضتتتتتية متتتتتع ابلتوستتتتتيق،  عتتتتتوم أل مدتتتتتى

 التتتتتتا  ني اإلنستتتتال حعتتتتتوق ملتتتتةان ي يفالكامتتتتل املستتتتتتمة الورتتتتة استتتتتمةار
، األفةيعتتتتتي لالحتتتتتتاا التتتتتتا  ني ال ستتتتتكةيني يفلددتتتتترباء األفةيعتتتتتي لالحتتتتتتاا
 املتحتدة األمتم شةقة ض اط م  موصة منراء ال ام األمني مىل يفقدب

 ذتؤ ء متع ابلتوستيق يفال متل األموية احلالة رصد أجل م   وريفندي يف
 متتدم مزاء ال تتال  ندعتتت متت  أيعتتاً  اجملدتتس يفأمتتةب. (53)يفاخلتترباء املتتةان ني
 مىل املدحتتتتتة احلاجتتتتتة مدتتتتتى يفشتتتتتدا، السياستتتتتي احلتتتتتوار يف  عتتتتتدم محتتتتتةاز
 يتستتىن حتتم أفةيعيتتا شتتةق مجامتتة يف األمعتتاء لدتتديفل الورتت ة املرتتاركة
 أ يتتتتة مدتتتتى شتتتتدا كمتتتتا  تتتتوجح  يفأل  ستتتتتمة أل اإلنديميتتتتة لدوستتتتاقة
 يفاملتتتتؤاة أفةيعيتتتتا شتتتتةق يفمجامتتتتة األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا  تتتتني اجلهتتتتوا  وستتتتيق
 أجتتتتل متتتت ، املتحتتتتدة يفاألمتتتتم الكتتتتربى ال حتتتت ات مبو عتتتتة امل تتتت  التتتتديفيل
 .(54) وريفندي يف لازمة حدول م  ال حث مواصدة

 شتتتتتدا، الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 هبمتتتتتا  عتتتتت دع  ي الدتتتتت املتواصتتتتتدني يفاملستتتتتا ة التتتتتديفر أل مدتتتتتى اجملدتتتتتس
 يفاملتتتؤاة، أفةيعيتتتا يفستتتط لتتتديفل ا نتصتتتااية اجلمامتتتة فيهتتتا مبتتتا، املو عتتتة
 يتستتمال، األفةيعتتي يفا حتتتاا، الكتتربى ال حتت ات مبو عتتة امل ويتتة التتديفيل
. (55)ال دتتتد يف التتتدائمني يفا ستتتتعةار الستتتالم حتعيتتتق يف جوذةيتتتة ا يتتتة
 امتتتتم أجتتتتل متتتت  األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا مسترتتتتاري  ورتتتتة اجملدتتتتس يفرحتتتتب
 ا حتتتتتاا مب تتتتاارة أيعتتتتاً  اجملدتتتتس يفرحتتتتب. (56)اجلوستتتتي ال وتتتتف ضتتتتحااي
، الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف يفاملصتتتاحلة الستتتالم أجتتتل متتت  األفةيعتتتي
 يفجتتتتتتتت مدتتتتتتتى ا  فتتتتتتتاق مىل اجملتتتتتتتايفرة يفالتتتتتتتديفل األفةيعتتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا يفامتتتتتتتا

__________ 

 2279 العتتتتتتتتتتةار اأيعتتتتتتتتتت انظتتتتتتتتتتة .6 الفعتتتتتتتتتتةة، (2016) 2303 العتتتتتتتتتتةار (52) 
  الةا  ة. الفعةة، S/PRST/2017/13 يف  5 الفعةة، (2016)

  .13 يف 10 الفعةاتل، (2016) 2303 العةار (53) 
 (54) S/PRST/2017/13 ،مرةة. يفالثاموة الةا  ة الفعةاتل 
 الدي اجة. م  يفالثالثولاحلااية  الفعةة، (2016) 2301 العةارال (55) 
  .املةجع نفست (56) 
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 ال دتتد شتتةكاء سيعتت ها التتيت املرتترتكة ال ةيتتق خةي تتة مدتتى ا ستتت جال
. (57)ال دائيتتتة لاممتتتال اائتتتم يفنتتتف مىل التوصتتتل غيتتتة ،  وفيتتت ذا يفامتتتم

يفرحتتتتب اجملدتتتتس أيعتتتتا اب لتتتتتلام ا حتتتتتاا األيفريفيب يفغ ذتتتتا متتتت  املوظمتتتتات 
 .(58)الديفلية مثل املوظمة الديفلية لدفةنكوفونية، يفموظمة الت ايفل اإلسالمي

يففيمتتتا يت دتتتتق   مديتتتة الستتتتالم يف كولوم يتتتا، أمتتتتةب اجملدتتتس متتتت   
 ة مبتتتتتةان ني يف   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف كولوم يتتتتتا، امتوانتتتتتت لد دتتتتتدال املستتتتتا

 .(59)سيما ل ددال مجامة ايفل أمةيكا الال يوية يفمو عة ال حة الكاري ي يف 
 األفةيعتي اب حتتاا اجملدتس أشتاا، ايفتوار  كتوت يت دتق يففيما 
    لتتتت ملتتتا متتتانو هنتتتة يفاحتتتتاا أفةيعيتتتا غتتتةب لتتتديفل ا نتصتتتااية يفاجلمامتتتة

 يفاملو عة ال دد يف يفا ستعةار السالم لتوقيد جهوا م  الكيا ت  دك
 يف اإليفواريتتة الستتد ات امتتم مواصتتدة مدتتى يفشتتجَّ ها، اإلنديميتتة ايفل

 الوتتلاع راءيف  الكاموة األس اب يفخصوصا، الةئيسية لدتحدايت التصدي
 يفاجهتهتتا التيت األمت  ا نفتالت يفحالتتة احلديفايتة املو عتة شتهد ت الت ي
 .(60)الوقوية يفاملصاحلة ال دالة   ليل يفك لك، مؤخةا

  ونيتتتتع معتتتتب، الدميعةاقيتتتتة الكونغتتتتو جبمهوريتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 31 يف يفاجلتتتتتامع الرتتتتتامل السياستتتتتي ا  فتتتتتاق
 متع الوثيتق ابلت تايفل  وفيت ي  تدمم التلامتت د كيت اجملدتس أماا، 2016
  ستتةيع مىل املو عتتة  دتتدال كتت لك اجملدتتس يفامتتا. (61)األفةيعتتي ا حتتتاا
 مبوجتب يفاإلنديمية الوقوية  لتلاماهتا الكامل التوفي  مىل الةامية اجلهوا
 الكونغتتتو جلمهوريتتتة يفالت تتتايفل يفاألمتت  الستتتالم  رتتتال اإلقتتتاري ا  فتتاق

 امل ت  التديفيل املؤاة يف األمعاء ابل ددال بيفأذا  يفاملو عة الدميعةاقية
  وفة أل األفةيعي لدجووب اإلمنائية يفاجلمامة الكربى ال ح ات مبو عة
 .(62)الغاية هل ي الالزم الدمم كل

 ال وتتتتد مقتتتتار يف، غام يتتتتا يف السياستتتتية ابألزمتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 م تاارات مدى اجملدس أثىن، “أفةيعيا غةب يف السالم  وقيد” امل وول
 نتتام التتيت التتلايرة ذلتتك يف مبتتا، أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة

 غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة  تتني مرتترتك املستتتوى رفيتتع يففتتد هبتتا
__________ 

 (57) S/PRST/2017/9 ،مرةة. يفاحلااية التاس ة الفعةاتل  
 الدي اجتتتتتتة  متتتتتت  يفالثالثتتتتتتول الثانيتتتتتتة الفعتتتتتتةة، (2016) 2301 العتتتتتتةارال (58) 

  الدي اجة. م  يفالثالثول الثانية الفعةة، (2017) 2387 يف
 (59) S/PRST/2017/8 ،اخلامسة. الفعةة  
  الدي اجة. م  مرةة الثاموة الفعةة، (2016) 2284 العةار (60) 
 (61) S/PRST/2017/1 ،األخ ة. الفعةة  
 (62) S/PRST/2017/12 ،األخ ة. الفعةة  

 انتعتتتتال ممديتتتة لعتتتتمال مستتت ى يف، ال دتتتد مىل املتحتتتتدة يفاألمتتتم أفةيعيتتتا
، يعتتوم أل ال تتام األمتتني مىل اجملدتتس يفقدتتب غام يتتا. يف يفسدستتة ستتدمية

، الستتتاحل يفمو عتتتة أفةيعيتتتا لغتتتةب اخلتتتاص اثدتتتت  واستتت ة ذلتتتك يف مبتتتا
  تيستتتتت ، امل ويتتتتتة اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات متتتتتع يفابلت تتتتتايفل

، ا نتعتاء حستب، الغتام يني املصتدحة أصتحاب  تني السياسي احلوار
 التتتتتتام ا حتتتترتام مقتتتتتار يف غام يتتتتا يف لدستتتتد ة ستتتتتدمي انتعتتتتال لعتتتتمال
 ا نتصتتتتااية اجلمامتتتتة هبتتتتا امرتفتتتتت كمتتتتا الةائستتتتية ا نتدتتتتاابت لوتتتتتائج
 مىل التعويتتتة املستتتامدة يف تعتتتدمي، األفةيعتتتي يفا حتتتتاا أفةيعيتتتا غتتتةب لتتتديفل

 اجملدس يفأيد. (63)الوساقة مسامي م     لت فيما ا نتصااية اجلمامة
 يفا حتتتتتتاا أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب لتتتتتديفل ا نتصتتتتتااية اجلمامتتتتتة نتتتتتةاري كتتتتت لك
 متتتت  يفأمتتتتةب لغام يتتتتا  رئيستتتتاً  ابريف أاامتتتتا ابلستتتتيد ا متتتترتاف األفةيعتتتتي
 التلامهتتتا يف أفةيعيتتتا غتتتةب لتتتديفل ا نتصتتتااية لدجمامتتتة الكامتتتل اممتتتت
 نتتائج يف حبةن يتة موها الت    مت كما غام يا ش ب مرااة احرتام ال عم

 .(64)األيفل املعام يف السياسية الس ل اب  اع يفذلك، ا نتداابت
 التتتتيت ابجلهتتتتوا اجملدتتتتس أشتتتتاا يستتتتايف،  -غيويتتتتا   يت دتتتتق يففيمتتتتا 

 احلفتتاظ يف لدمستتامدة أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية اجلمامتتة   تت هلا
 اممهتتا  عتتدمي مواصتتدة مدتتى يفشتتج ها، يفالتوميتتة  يفاألمتت الستتالم مدتتى

 املستتتتتامي ختتتتتالل متتتتت  السياستتتتتيني يفالعتتتتتااة الستتتتتد ات مىل السياستتتتتي
يفأيتتتتد اجملدتتتتس ا فتتتتاق كتتتتو كةي املتتتتؤر  . (65)الوستتتتاقة يفجهتتتتوا احلميتتتتدة

، التتتت ي يستتتتتود مىل خةي تتتتة ال ةيتتتتق 2016 رتتتتةي  األيفل/أكتتتتتو ة  14
  يستايف -يف غيويتا  ذات الوعاط الست م  أجل  سوية اآلزمة السياستية

  وصتفت، أفةيعيتا غةب لديفل ا نتصااية اجلمامة  وساقة يفض ت اليت
 يف السياستتتتتتتية لازمتتتتتتتة ستتتتتتتدمي حتتتتتتتل مىل لدتوصتتتتتتتل الةئيستتتتتتتي اإلقتتتتتتتار
 الرتتتتتتةكاء ي تتتتتت هلا التتتتتتيت املرتتتتتترتكة ابجلهتتتتتتوا اجملدتتتتتتس يفرحتتتتتتب. (66)ال دتتتتتتد

 يفاجلمامتتتتتتة األفةيعتتتتتتي يفا حتتتتتتتاا املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم ستتتتتتيما يف ، التتتتتتديفليول
 ال دتتتتتدال يفمجامتتتتتة األيفريفيب يفا حتتتتتتاا أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب لتتتتتديفل صتتتتتاايةا نت

  يف لدحكومتتتتتة اممتتتتتاً  الت تتتتتايفل   ليتتتتتل أجتتتتتل متتتتت ، ابلرب غاليتتتتتة الواقعتتتتتة
 حتعيتتق ستت يل يف م تتاً  ال متتل مواصتتدة مدتتى يفشتتج هم،  يستتايف - غيويتتا

 .(67)ال دد يف ا ستعةار
__________ 

 (63) S/PRST/2016/19 ،يفالثاموة. الةا  ة الفعةاتل  
  .6 يف 2 الفعةاتل، (2017) 2337 العةار (64) 
، 8، الفعتةة الثانيتة مرتتةة مت  الدي اجتة  يفالفعتتةة (2016) 2267العتةارال  (65) 

 . 11، الفعةة الةا  ة مرةة م  الدي اجة يفالفعةة (2017) 2343 يف
  .4 الفعةة، (2017) 2343 العةار (66) 
  .11 الفعةة، (2016) 2267 العةار (67) 

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/ar/S/RES/2337%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
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ؤر  يففيما يت دق ابحلالة يف لي يا، أحاط اجملدس مدما ابل يال امل 
الت ي ادتض موتت ا جتمتاع الثالثتي  2016 رةي  األيفل/أكتو ة  25

جلام تتتتة التتتتديفل ال ة يتتتتتة يفا حتتتتتاا األفةيعتتتتتي يفاألمتتتتم املتحتتتتتدة، متتتت  أجتتتتتل 
موانرتتتة الوستتتائل الكفيدتتتة  ت ليتتتل الت تتتايفل  تتتني املوظمتتتات التتتثالل ا تغتتتاء 

الدفع ندما ابل مدية السياسية يفمسامدة لي يا يف حتونهلا الدميعةاقي
(68). 

يففيمتتتا يت دتتتق ابحلالتتتة يف ميامنتتتار، أشتتتاا اجملدتتتس ابجلهتتتوا التتتتيت  
  تتتت هلا املوظمتتتتات اإلنديميتتتتة، يفخباصتتتتة را  تتتتة أمتتتتم جوتتتتوب شتتتتةق آستتتتيا 
يفموظمة الت ايفل اإلستالمي يفا حتتاا األيفريفيب، يف ست يل  عتدمي املستامدة 

 .(69)اإلنسانية يفامم احلوار  ني مجيع أصحاب املصدحة امل ويني
 اممتتت متت  اجملدتتس أمتتةب، الصتتومال يف ابحلالتتة قيت دتت يففيمتتا 
 امل تتتتت  األفةيعتتتتتي ا حتتتتتتاا مفوضتتتتتية لتتتتتةئيس اخلتتتتتاص لدممثتتتتتل الكامتتتتتل

 األمتتتتتم  تتتتتني ف التتتتتة شتتتتتةاكة منامتتتتتة أ يتتتتتة مدتتتتتى يفشتتتتتدا  (70)ابلصتتتتتومال
 ا حتتتتتتتاا ميفتتتتتتاا مىل اجملدتتتتتتس يفأشتتتتتتار. (71)األفةيعتتتتتتي يفا حتتتتتتتاا املتحتتتتتتدة
 أمعتتتتتتاب يف اجلي و يتتتتتتة احلتتتتتتديفا مىل احلعتتتتتتائق لتعصتتتتتتي   ثتتتتتتة األفةيعتتتتتتي
 األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا مج يتتتتة  عيتتتتام يفرحتتتتب، الع ةيتتتتة العتتتتوات انستتتتحاب
    يع س يل يف اجلهوا   ل مدى املفوضية رئيس  رجيع مىل ابلدموة

 .(72)يفجي و  مريرتاي  ني ال النات
 ال وتتتتتتتد مقتتتتتتتار يف، أ يتتتتتتتي مو عتتتتتتتة يف ابحلالتتتتتتتة يت دتتتتتتتق يففيمتتتتتتتا 
 أمتةب، “الستواال جوتوب الستواال مت  ال تام األمني  عارية” امل وول
 مت  ي ت هلا التيت اجلهتوا يف األفةيعتي لالحتتاا الكامتل اممتت م  اجملدس
 يف يستتت ، الستتتواال يفجوتتتوب الستتتواال  تتتني التتتتو ة حتتتدة ختفيتتتف أجتتتل

. (73)ا نفصتتتتتتتتتتال   تتتتتتتتتتد نتتتتتتتتتتاتال ال  رتتتتتتتتتتال املفايفضتتتتتتتتتتات استتتتتتتتتتتئواف
  وفيتتتتت  يف األفةيعتتتتتي ا حتتتتتتاا مرتتتتتاركة عتتتتتدا كتتتتت لك اجملدتتتتتس يفشتتتتتجع
 حبكتوميت يفأذتاب، أ يتي يف املرترتكة الةنا تة جلوتة م  الصاارة العةارات
 يف الثعتتتة ل وتتتاء مدموستتتة  تتتدا    تدتتت ا أل الستتتواال يفجوتتتوب الستتتواال

__________ 

  الدي اجة. م  مرةة اخلامسة الفعةة، (2016) 2323 العةار (68) 
 (69) S/PRST/2017/22 ،مرةة. الةا  ة الفعةة  
  الدي اجة. م  السااسة الفعةة، (2017) 2358 العةار (70) 
  الدي اجة. م  السا  ة الفعةة، (2017) 2372 العةار (71) 
  الدي اجة. م  مرةة الثاموة الفعةة، (2017) 2385 العةار (72) 
 2318الستتتتتتا  ة متتتتتت  الدي اجتتتتتتة  يف  ، الفعتتتتتتةة(2016) 2287العتتتتتتةارات  (73) 

، الفعتتتتتةة (2017) 2352، الفعتتتتتةة الستتتتتا  ة متتتتت  الدي اجتتتتتة  يف (2016)
 ، الفعةة السا  ة م  الدي اجة. (2017) 2386السا  ة م  الدي اجة  يف 

 فةيتتق  متت متجتتدا  تتدمم أ يتتي ملستتالة هنائيتتة  ستتوية مىل التوصتتل ستت يل
 .(74)ابلتوفي  امل   املستوى الةفيع األفةيعي ا حتاا

 األقتةاف مجيع اجملدس شجع، اارفور يف ابحلالة يت دق يففيما 
 الةفيتع األفةيعتي ا حتتاا فةيتق متع  وتاء حوار يف الدخول مدى الولاع يف

 انرتحهتا التيت ال ةيتق خةي تة ا فتاق  وفيت   غيتة ابلتوفيت  امل ت  املستوى
 يفجتتتت مدتتى الواحتتد م تتتد فصتتيل/الستتواال حتةيتتتة جتتيأ يفحتتث ،الفةيتتق

  غية، مس عة شةيفط ايفل السالم ممدية مىل ا نعمام مدى اخلصوص
 ستالم ا فاق صوب أيفىل كد وة ال دائية لاممال يفنف مىل التوصل
 املرترتك اخلتاص املمثتل  وستيق  ت ليتل اجملدس يفرحب. (75)يفاائم شامل
 ال مديتتتة يفرئتتتيس  تتتدارفور امل تتت  املتحتتتدة يفاألمتتتم األفةيعتتتي ا حتتتتاا  تتتني

 الفةيتتتتتق متتتتتع اارفتتتتتور يف املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم األفةيعتتتتتي الحتتتتتتاال املدتد تتتتتة
 يف الستتتتتواال يفجوتتتتتوب الستتتتتواال مىل ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص يفامل  تتتتتول
 املفايفضتات يف التعتدم محتةاز يفيف ي ت لوهنا التيت الوستاقة جهوا مواءمة
 .(76)اارفور يف املسدحة يفاحلةكات السواال حكومة  ني امل اشةة

 اجملدتتتتتس أذتتتتتاب، الستتتتتواال وتتتتوبج يف ابلوتتتتتلاع يت دتتتتتق يففيمتتتتا 
 املتربم الستواال جوتوب مجهوريتة يف الوتلاع حبتل املت دق ا  فاق اقةاف

 ابلتوميتة امل ويتة الديفليتة احلكوميتة اهليئة   يال  تعيد أل 2015 مام يف
 يفأل، جديتتدة يف يتتة 28  نرتتاء العاضتتي الةائستتي املةستتوم مستتالة متت 

 أيعتتاً  اجملدتتس يفأذتتاب. (77)م تتت  توتتاأ مجتتةاءات أي اختتتاذ متت  حتجتتم
 املتحتتدة األمتتم ملستتامي املرتتةيفط غتت  التتدمم  عتتدم أل األقتتةاف جبميتتع

 أجتتتل متتت  ابلتوميتتتة امل ويتتتة الديفليتتتة احلكوميتتتة يفاهليئتتتة األفةيعتتتي يفا حتتتتاا
. (78)األقتتتتتةاف مجيتتتتتع التتتتتوق  احلتتتتتوار يفمشتتتتتول ا  فتتتتتاق  وفيتتتتت  كفالتتتتتة

 هنايتتتتتتة حبدتتتتتتول، السياستتتتتتية ال مديتتتتتتة يف  عتتتتتتدم محتتتتتتةاز متتتتتتدم ضتتتتتتوء يفيف
 ا  فتتاق  ورتتيط ملوتتتدى  عتتوة  ييتتدي متت  اجملدتتس أمتتةب، 2017 متتام

 ابلتوميتتة امل ويتتة الديفليتتة احلكوميتتة لدهيئتتة التتتا ع املعتترتح املستتتوى الةفيتتع
 يفموستتتتتتتتق نتتتتتتتتوي منديمتتتتتتتتي امتتتتتتتتم مىل ستتتتتتتتتحتال امل تتتتتتتتاارة أل يفأضتتتتتتتتاف
 متت  أيعتاً  اجملدتس أمتةب، ا ستتت ةات نيتد الفترتة يفختالل. (79)يفمتستق

__________ 

 (2017) 2386 يف  5 يف 4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2017) 2352 العتتتتتتتتتتتتتتتةارال (74) 
  .7 يف 6 الفعةاتل

  .23 الفعةة، (2017) 2363 العةار (75) 
  .20 الفعةة، نفست املةجع (76) 
 (77) S/PRST/2016/1 ،السااسة. الفعةة  
 (78) S/PRST/2017/4 ،السااسة. الفعةة  
 (79) S/PRST/2017/25 ،الثالثة. الفعةة  

https://undocs.org/ar/S/RES/2323%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
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 لالحتتتتاا التتتتا ع يفاألمتتت  الستتتدم جمدتتتس  تتتت يعتتت دع التتت ي يفرلدتتتد  عتتتديةي
 .(80)السواال جلووب املدتد ة احملكمة منراء امم يف األفةيعي

__________ 

 (80) S/PRST/2016/1 ،الثاموة. الفعةة  

 املوظمتتات مىل  رتت  التتيت العتتةارات أحكتتام 1 اجلتتديفل يفي تتني 
 ابلوستتتتتائل املوازمتتتتتات  تستتتتتوية يت دتتتتتق فيمتتتتتا اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة
 اإلنكديلي: األجبدي  يبالرت  حبسب املواضيع يف ةا السدمية.

 
 1 اجلديفل
 السلمية ابلوسائل للمنااعات اإلقليمية التنظيمات بتسوية املتعلقة القرارات

 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار الفعةات العةار يفاترخيت ال ود
يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة     

 أفغانستال
  (2016) 2274 العتتتتتةار
 2016آذار/مارس  15

الفعتةة احلاايتة مرتةة مت  
 20الدي اجتتتتة يفالفعتتتتةاتل 

 21يف 

استتتت و ول  - موظمتتتتة م اذتتتتدة األمتتتت  اجلمتتتتامي، يفممديتتتتة ندتتتتب آستتتتيا
لامتتتت  يفالت تتتتايفل اإلنديميتتتتني متتتت  أجتتتتل حتعيتتتتق األمتتتت  يفا ستتتتتتعةار يف 
أفغانستتتال، يفموظمتتة الت تتايفل اإلستتالمي، يفمتتؤاة الت تتايفل ا نتصتتتااي 
اإلنديمي  رال أفغانستال، يفموظمة شوغهاي لدت ايفل، يفرا  ة جووب 

 ميآسيا لدت ايفل اإلندي
 (2017) 2344العتتتةار  

 2017آذار/مارس  17
موظمة م اذدة األم  اجلمامي، يفاملتؤاة امل ت  ابلتفامتل يف تدا    وتاء الثعتة  33الفعةة 

استت و ول لامتت  يفالت تتايفل اإلنديميتتني متت   - يف آستتيا، يفممديتتة ندتتب آستتيا
األم  يفا ستعةار يف أفغانستتال، يفموظمتة الت تايفل اإلستالمي، أجل حتعيق 

يفمؤاة الت تايفل ا نتصتااي اإلنديمتي  رتال أفغانستتال، يفموظمتة شتوغهاي 
 لدت ايفل، يفرا  ة جووب آسيا لدت ايفل اإلنديمي

يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
  وريفندي

 (2016) 2279العتتتةار 
 2016 نيسال/أ ةيل 1

الفعتتتتتتتةاتل الستتتتتتتا  ة مرتتتتتتتةة 
يفالثاموة مرةة م  الدي اجة 

 7يف  5يفالفعةاتل 

 ا حتاا األفةيعي، يفمجامة شةق أفةيعيا

 (2016) 2303العتتتةار  
 2016اوز/يوليت  29

الفعتتتتتتتةاتل الةا  تتتتتتتة مرتتتتتتتةة 
يفاخلامستتتتتتتتتة مرتتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  

 6فعتتتتتتتتتتةات الدي اجتتتتتتتتتتة يفال
 13يف  10يف  7 يف

 ا حتاا األفةيعي، يفمجامة شةق أفةيعيا، يفا حتاا األيفريفيب

 S/PRST/2017/13 
 2017آب/أغس س  2

الفعةات الةا  ة يفالستا  ة 
يفالثاموتتتتة يفاحلاايتتتتة مرتتتتةة 

 يفالثاموة مرةة

فةيعيتتا، يفاملتتؤاة التتديفيل امل تت  مبو عتتة ا حتتتاا األفةيعتتي، يفمجامتتة شتتةق أ
 ال ح ات الكربى

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 الوس ى

 (2016) 2301العتتتةار 
 2016اوز/يوليت  26

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل احلاايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفالثالثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول يفالثانيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفالثالثتتتتتول متتتتت  الدي اجتتتتتة 

 14يفالفعةة 

حتتتاا األفةيعتتي، يفاجلمامتتة ا نتصتتااية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا، يفا حتتتاا ا 
 األيفريفيب، يفاملوظمة الديفلية لدفةنكوفونية، يفموظمة الت ايفل اإلسالمي

 S/PRST/2017/9  
 2017اوز/يوليت  13

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل التاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة 
 يفاحلااية مرةة

 فةيعيا حتاا األ

 (2017) 2387العتتتةار  
 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  15

2017 

الفعتةاتل احلاايتة يفالثالثتتول 
يفالثانيتتتتتتتتتة يفالثالثتتتتتتتتتول متتتتتتتتت  

 3الدي اجة يفالفعةة 

ا حتتتاا األفةيعتتي، يفاجلمامتتة ا نتصتتااية لتتديفل يفستتط أفةيعيتتا، يفا حتتتاا 
 يفاملوظمة الديفلية لدفةنكوفونية، يفموظمة الت ايفل اإلسالمي األيفريفيب،

https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2279%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار الفعةات العةار يفاترخيت ال ود
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف      

 ايفوار كوت
 (2016) 2284العتتتةار 

 2016نيسال/أ ةيل  28
الفعتتةة الثاموتتة مرتتةة متت  

 الدي اجة
ةيعيا، يفاحتتاا هنتة ا حتاا األفةيعي، يفاجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أف

 مانو
احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

 الدميعةاقية

S/PRST/2017/1 
كتتتتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتتتتاية   4

2017 

 ا حتاا األفةيعي الفعةة السااسة

 S/PRST/2017/12 
 2017اوز/يوليت  26

ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي، يفاملتتتتؤاة التتتتديفيل امل تتتت  مبو عتتتتة ال حتتتت ات الكتتتتربى،  الفعةة احلااية مرةة
 يفاجلمامة اإلمنائية لدجووب األفةيعي

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
مو عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ال حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ات 

 الكربى

 (2017) 2389العتتتةار 
 األيفل/ كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول  8

 2017ايسمرب 

ا حتتتتتاا األفةيعتتتتي، يفاملتتتتؤاة التتتتديفيل امل تتتت  مبو عتتتتة ال حتتتت ات الكتتتتربى   3الفعةة 
 يفاجلمامة اإلمنائية لدجووب األفةيعي

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
  يسايف - غيويا

 (2016) 2267العتتتةار 
شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  26

2016 

اتل اخلامسة يفالثانية الفعة 
يفال رتتتةيفل متتت  الدي اجتتتة 

 11يف  9يف  8يفالفعةات 

ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي، يفمجامتتتتتتة ال دتتتتتتدال الواقعتتتتتتة ابلرب غاليتتتتتتة، يفاجلمامتتتتتتة 
 ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا، يفا حتاا األيفريفيب

 (2017) 2343العتتتةار  
اط/فرباية شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  23

2017 

الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات اخلامستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفالسااسة يفالسا  ة يفالةا  تة 
يفال رتتتتتتتتتتتتتتتتتةيفل يفاخلامستتتتتتتتتتتتتتتتتة 
يفال رتتتتتتةيفل متتتتتت  الدي اجتتتتتتة 

 14يف  11 يف 4يفالفعةات 

ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي، يفمجامتتتتتتة ال دتتتتتتدال الواقعتتتتتتة ابلرب غاليتتتتتتة، يفاجلمامتتتتتتة 
 ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا، يفا حتاا األيفريفيب

 (2016) 2323العتتتةار  احلالة يف لي يا
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  13

 2016ايسمرب 

الفعتتتتتتةاتل الةا  تتتتتتة مرتتتتتتةة 
يفاخلامستتتتتتتتة مرتتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  

 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي، يفا حتاا األيفريفيب، يفجام ة الديفل ال ة ية

يف احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ميامنار

S/PRST/2017/22 
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  6

2017 

را  تتتة أمتتتم جوتتتوب شتتتةق آستتتيا، يفا حتتتتاا األيفريفيب، يفموظمتتتة الت تتتايفل  الفعةة الةا  ة مرةة
 اإلسالمي

 وقيتتتد الستتتالم 
يف غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةب 

 أفةيعيا

S/PRST/2016/19 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  21

 2016ايسمرب 

الفعتتتتةات الثانيتتتتة يفالةا  تتتتة 
 يفالثاموة يفال اشةة

 ا حتاا األفةيعي، يفاجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا

 (2017) 2337العتتتةار  
كتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتاية   19

2017 

الفعتتتتتتةات الثانيتتتتتتة مرتتتتتتةة 
يفالثالثتتتتتتة مرتتتتتتةة يفالةا  تتتتتتة 
مرتتتتتتتتتةة متتتتتتتتت  الدي اجتتتتتتتتتة 

 6يف  2يفالفعةاتل 

 ا حتاا األفةيعي، يفاجلمامة ا نتصااية لديفل غةب أفةيعيا

احلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 
 الصومال

 (2017) 2358العتتتةار 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  14

2017 

الفعتتتتتتتتتةة السااستتتتتتتتتة متتتتتتتتت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي
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 املوظمات اإلنديمية امل كورة يف العةار الفعةات العةار يفاترخيت ال ود
 (2017) 2372العتتتةار      

آب/أغستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س  30
2017 

الفعتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 (2017) 2385العتتتةار  
 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  14

2017 

الفعتتةة الثاموتتة مرتتةة متت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 عتتتتتارية األمتتتتتني 
ال تتتتتتتتتتتتتتتام متتتتتتتتتتتتتتت  
الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواال 
يفجوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب 

 السواال

S/PRST/2016/1 
 2016آذار/مارس  17

ة الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل السااستتتتتتتتتتتتتتتتت
 يفالثاموة

 ا حتاا األفةيعي، يفاهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتومية

 (2016) 2287العتتتةار 
 2016أاير/مايو  12

الفعتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 (2016) 2290العتتتةار 
 2016أاير/مايو  31

الفعتتتةة الثانيتتتة يفال رتتتةيفل 
 م  الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 (2016) 2318العتتتةار 
 رتتةي  الثتتام/نوفمرب  15

2016 

الفعتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتت  
 الدي اجة

 ا حتاا األفةيعي

 S/PRST/2017/4  
 2017آذار/مارس  23

   اهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابلتوميةا حتاا األفةيعي، يف الفعةة السااسة

 (2017) 2352العتتتةار  
 2017يو أاير/ما 15

الفعتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتت  
 5الدي اجة يفالفعةة 

 ا حتاا األفةيعي

  (2017) 2363العتتتةار  
 2017حليةال/يونيت  9

 ا حتاا األفةيعي 23يف  20الفعةاتل 

  (2017) 2386العتتتةار  
 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  5

2017 

الفعتتتتتتتتتتتتتتةة الستتتتتتتتتتتتتتا  ة متتتتتتتتتتتتتت  
 7يف  6الدي اجة يفالفعةاتل 

 ا حتاا األفةيعي

 S/PRST/2017/25  
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  14

 2017 ايسمرب

 توميةاهليئة احلكومية الديفلية امل وية ابل الفعةة الثالثة

   
املناقشوووات املتعلقوووة بتسووووية التنظيموووات اإلقليميوووة  - ابء

 للمنااعات ابلوسائل السلمية
 اجملدتس أمعاء م  مدا أشار، ا ست ةات نيد الفرتة خالل 

 املوازمتتتتتتات  ستتتتتتوية يف اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة املوظمتتتتتتات ايفر مىل
، (4 يف 3 )احلالتتتتتتال أا ي امل تتتتتني الوحتتتتتو يفمدتتتتتى الستتتتتدمية. ابلوستتتتتائل

 األمتم  تني التكامديتة ال النتة مدى، ابلرت يب، اجملدس موانرات  ةكلت
،  وريفنتتتدي يف السياستتتية األزمتتتة ستتتياق يف األفةيعتتتي يفا حتتتتاا املتحتتتدة
 الوستتتاقة لتتتديفر األفةيعتتتي يفا حتتتتاا املتحتتتدة األمتتتم متتت  املعتتتدم يفالتتتدمم
 يف الوتتتتلاع يف ابلتوميتتتة امل ويتتتتة الديفليتتتة احلكوميتتتتة اهليئتتتة  تتتتت  عتتتوم التتت ي
 السواال. جووب

 

https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/25


 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 424 

 

 3 احلالة 
 بوروندي يف احلالة 
، 2016 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 29 يف امل عتتتتتواة، 7752 اجلدستتتتتة يف 

 أر  تتتتتة موتتتتتت امتوتتتتتع  تصتتتتتويت (2016) 2303 العتتتتتةار اجملدتتتتتس اختتتتتت 
 موصتتة منرتتاء ال تتام األمتتني مىل اجملدتتس قدتتب، العتتةار يفيف. (81)أمعتتاء

 احلالتتة رصتتد أجتتل متت   وريفنتتدي يف املتحتتدة األمتتم شتتةقة ضتت اط متت 
 حعتتتتوق متتتتةان ي متتتتع ابلتوستتتتيق، اإلنستتتتال حعتتتتوق يفانتهاكتتتتات األمويتتتتة

 اثتل يفنتال. (82)األفةيعتي لالحتتاا التتا  ني ال سكةيني يفاخلرباء إلنسالا
 ابنتعائيتة   امل العةار مل التصويت م  اب متواع نةاري   ديل يف مصة
 يغتامة متا يفذتو، الرتةقة يفحتدة يف يتة  رتال ال تام األمتني  وصيات مع

 الةاذوتتتتتة لدحالتتتتتة  كتتتتتول أل املمكتتتتت  يفمتتتتت  الت تتتتتايفل   وريفنتتتتتدي  تتتتتةفض
 ا حتتتاا متت  كتتل هبتتا يعتتوم التتيت ابجلهتتوا  عتتة موا يتتة غتت  ان كاستتات
 العتتتتةار صتتتتيغة أل يفأضتتتتاف أفةيعيتتتتا. شتتتتةق مجامتتتتة يفيفستتتتاقة األفةيعتتتتي

 العتتةار مل أنغتتو  اثتتل يفنتتال. (83)اجملدتتس أمعتتاء مجيتتع آراء   كتتس  
 يف السياستتتتتي احلتتتتتوار يف“ مدموستتتتتا مستتتتتهاما” يعتتتتتدم أل يو غتتتتتي كتتتتتال

 ومتتةحك  تتني الت تتايفل   ليتتل ختتالل متت  مجتتةاؤي  تتب التت ي،  وريفنتتدي
 امل ويتني ال تام لامني اخلاصني يفاملستراري  يفامليسنة يفالوسيط  وريفندي

 اتثال يفأمتةب. (84)احلمايتة  توف  مت  يفابملستؤيفلية اجلمامية اإلاباة مبوع
 اممهم م ، مس انيا اثل يفك لك، ال وليفارية فوليفيال يفمجهورية الصني
. (85)أفةيعيتا قشتة  يفمجامتة األفةيعتي ا حتتاا ي ت هلا اليت الوساقة جلهوا
 (2016) 2303 العتتةار  وفيتت   تتب أنتتت الةيفستتي ا حتتتاا اثتتل يفذكتتة

 ااختتتل، الرتتتةمية  وريفنتتتدي حكومتتتة متتتع يفالترتتتايفر يفالتوستتتيق ابلت تتتايفل
 .(86)لدجميع مفيد حوار يف  ليل، م ها مديها املتفق األقة

 يفاألمتتم األفةيعتتي ا حتتتاا مدتتى  تتب منتتت ستتوغالال اثتتل يفنتتال 
 يف يفامل ارضتة  وريفنتدي حكومتة ملسامدة م ا احلالة يةصدا أل املتحدة
  مدتتتى  وريفنتتتدي حكومتتتة فةنستتتا اثتتتل يفحتتتث. (87)ستتتدمي حتتتوار معتتتد

__________ 

  يفمصة.، ال وليفارية( - )مجهورية يففوليفيال، يفالصني، أنغو  (81) 
 متتت  مامتتتة حملتتتة مدتتتى يفلالقتتتالع .13 الفعتتتةة، (2016) 2303 العتتتةار (82) 

 يف اإلنديميتتة املوظمتتات  تتديفر يت دتتق فيمتتا اجملدتتس يتدتت ذا التتيت العتتةارات
  أمالي ألف، الثام الفةع انظة،  وريفندي يف لدموازمات السدمية التسوية

 (83) S/PV.7752 ،4 الصفحة.  
  .4 الصفحة، نفست املةجع (84) 
 يفالصتفحة )مست انيا(  6 يفالصتفحة )الصتني(  4 الصتفحة، نفستت املةجع (85) 

  ال وليفارية(. فوليفيال )مجهورية 7
  .11 الصفحة، نفست ملةجعا (86) 
  .8 الصفحة، نفست املةجع (87) 

 لالحتتتتاا ات  تتتني مةانتتتب 200“  ورتتتة امل تتتاف هنايتتتة يف  ستتتمح أل”
 مزاء األمتتتل خي تتتة متتت  ةاملتحتتتد التتتو ايت اثدتتتة يفأمة تتتت. (88)األفةيعتتتي
 التفتاذم مت كةة  وفي  يف  وريفندي حكومة جانب م  التاخ  حا ت

 مت  أمة تت كمتا األفةيعتي. لالحتتاا ات  تني متةان ني نرتة ستمكن  اليت
  “التصتتتويت متتت  املمتو تتتني أفةيعيتتتا متتت  التتتديفلتني اثدتتتي” ألل األستتتف

 مت  مواست ة اليتوم ذلتك مل يفنالتت نفستها  أفةيعيا مةان ي مبص  يعةا مل
 مىل“ موحتتدة يفاضتتحة  ةستتالة” ي  تتث أل متت  اجملدتتس اكتت  أل شتتاهنا

 ااثدتتة أستتاليب ألي يستتمح لتت  اجملدتتس أل مفااذتتا  وريفنتتدي حكومتتة
 يفنف  ب يفأنت، العةار مبوجب  ت املاذيفل الرةقة أفةاا نرة  ؤخة أل

 .(89)األفةيعي ا حتاا   ثة مةندة استمةار
 

 4 احلالة 
 السودان وجنوب السودان عن لعاما األمني تقارير 
 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول 23 امل عتتتتتتواة، 7850 اجلدستتتتتتة يف 
 التتتتو ايت ندمتتتتتت نتتتتةار عمرتتتتةيف  اجملدتتتتس مدتتتتى م ةيفضتتتتا كتتتتال،  2016
 مدتتتتتى األستتتتتدحة  وريتتتتتد مدتتتتتى حظتتتتتة مبوج تتتتتت ستتتتتُيفةت كتتتتتال املتحتتتتتدة
 متدم  ست ب ي تمتدي مل اجملدتس أل م ، السواال يف املتحار ة األقةاف
 التصتتويت متت  ا متوتتاع نتتةار   ديتتل يفيف. (90)املؤيتتدة األصتتوات كفايتتة
 احلكوميتتتتة لدهيئتتتتة العيتتتتااي التتتتديفر امتتتتم  تتتتب أنتتتتت الصتتتتني اثتتتتل أكتتتتد

 يتتم حتم الستواال جوتوب نعية يف التوسط يف ابلتومية امل وية الديفلية
 حتتتني يفيف اكتتت . يفنتتتت أستتتةع يف يفالتوميتتتة يفا ستتتتعةار الستتتالم حتعيتتتق
 فةت يؤيد   ابلتومية امل وية الديفلية احلكومية اهليئة  يال أل مىل أشار
 املرتتةيفمة الت د تتات حتتترتم أل  تتب منتتت نتتال فعتتد، جتتلاءات أيف حظتتة
 يفأل كتتتتتتامال امتتتتتتااحرت ، األفةيعيتتتتتتة يفال دتتتتتتدال الديفليتتتتتتة احلكوميتتتتتتة لدهيئتتتتتتة

 سياستتتي حتتتل مىل  فعتتتي أل يو غتتتي اجملدتتتس يتدتتت ذا التتتيت اإلجتتتةاءات
يفأضتاف اثتل مصتة أل رؤستاء ال دتدال األمعتاء يف اهليئتة . (91)لدمسالة

رفعتتتتوا اجلتتتتلاءات مدتتتتى أستتتتاس أهنتتتتا    احلكوميتتتتة الديفليتتتتة امل ويتتتتة ابلتوميتتتتة
مجدتتتس يفذكتتتة اثتتتل فوتتتليفيال أنتتتت يو غتتتي لد .(92) ستتتهم يف م تتتاا حتتتل لتتت 

  ليتتتل حتتتتل أفةيعتتتتي لدمرتتتاكل األفةيعيتتتتة، يفأمتتتتةب متتت   ييتتتتدي لدمونتتتتف 
لة، يفمفتااي أل حظتة اال ي أمج ت املو عة مدى اختاذي  رتال ذت ي املست

فتتتتةت اجلتتتتتلاءات مدتتتتى جوتتتتوب الستتتتتواال لتتتت  يتتتتوفةا احلتتتتتل  األستتتتدحة أيف
__________ 

  .3 الصفحة، نفست املةجع (88) 
  .9 الصفحة، نفست املةجع (89) 
 يفامتوتتتتتتتتع أمعتتتتتتتتاء 7  تاييتتتتتتتتد (S/2016/1085) العتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتةيفع حظتتتتتتتتي (90) 

  مديت. التصويت م  أمعاء 8
 (91) S/PV.7850 ،7 الصفحة.  
  .11 الصفحة، نفست املةجع (92) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2303%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PV.7752
https://undocs.org/ar/S/2016/1085
https://undocs.org/ar/S/PV.7850
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املورتتتتوا  يفنتتتتال مل امل دتتتتوب، ابألحتتتتةى، ذتتتتو احلتتتتوار يفاملصتتتتاحلة يفالتتتتتلام 
. يفنتتال اثتتل أنغتتو ، التتيت امتو تتت متت  (93)  ا فتتاق الستتالمال تتةفني  توفيتت

التصتويت، منتت يو غتتي لدمجدتس أل ي تتلز مونتف اهليئتتة احلكوميتة الديفليتتة 
 .(94)امل وية ابلتومية يفيرج ت، يفذو مونف   واي ا حتاا األفةيعي

 اختتتاذ فةصتتة لفتتوات أستتفت متت  املتحتتدة املمدكتتة اثتتل يفأمتتةب 
 األفةيعتي يفا حتاا اجملدس مل يفنال، الوانع ذ ا  غي  فو صغ ة خ وة
 مستؤيفلول الوتلاع أقتةاف يفمجيتع ابلتومية امل وية الديفلية احلكومية يفاهليئة
 .(95)السالم حتعيق أجل م  اجلهوا معامفة م 

 امتمتتتتتد، 7906 اجلدستتتتتة يف، 2017 متتتتتارس/آذار 23 يفيف 
 الةاميتتة يفالديفليتتة اإلنديميتة لدجهتتوا اممتت فيتتت أكتتد ستيارائ  يتتا  اجملدتس

 الستواال جوتوب يف الوتلاع حبل املت دق ا  فاق  توفي  ندماً  املعي مىل
 مدتى الوتار مقتالق  ونتف فتورا ا لتلام مىل يفاما، 2015 مام يف املربم

 مالحظا تتتت يف، ال تتتام األمتتتني يفحتتتث. (96)ا  فتتتاق يف امل دتتتوب الوحتتتو
 امل ويتتة الديفليتتة احلكوميتتة اهليئتتة يفنتتااة األمتت  دتتسجم أمعتتاء، لدمجدتتس
 لاممتتتال الفتتتوري لدونتتتف  ييتتتدذم ابإلمجتتتاع ي دوتتتوا أل مدتتتى، ابلتوميتتتة
 املستتتتتامدات يفصتتتتتول يفضتتتتتمال، الستتتتتالم ممديتتتتتة يفاستتتتتتئواف، ال دائيتتتتتة
 جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم   ثتتة أفتتةاا  وعتتل يفحةيتتة نيتتوا ايفل اإلنستتانية
 الستتويد اثتتل يفأكتتد. (97)املستتتع ل يف ةاإلنديميتت احلمايتتة يفنتتوة الستتواال

 احلكوميتتتتة يفاهليئتتتتة األفةيعتتتتي يفا حتتتتتاا املتحتتتتدة األمتتتتم مدتتتتى  تتتتب أنتتتتت
 مدتتتتتى يفاملستتتتتامدة يفثيتتتتتق  رتتتتتكل م تتتتتا ال متتتتتل ابلتوميتتتتتة امل ويتتتتتة الديفليتتتتتة
 الترتتتتتتايفري ا جتمتتتتتتاع مل يفنتتتتتتال، لدوتتتتتتلاع سياستتتتتتي حتتتتتتل مىل التوصتتتتتتل
 ا حتتتتتتاا نمتتتتتة متتتتتؤاة ذتتتتتامأ مدتتتتتى التتتتتثالل املوظمتتتتتات  تتتتتني املرتتتتترتك
 ضتتتتتغط ملمارستتتتتة التتتتتالزم التوستتتتتيق نتتتتتوع مدتتتتتى مثتتتتتا  يرتتتتتكل األفةيعتتتتتي
 .(98)الولاع أقةاف مدى حعيعي

__________ 

  .11 الصفحة، نفست املةجع (93) 
  .13 الصفحة، نفست املةجع (94) 
  .7 الصفحة، نفست املةجع (95) 
  ، الفعةاتل الةا  ة يفالسااسة.S/PRST/2017/4. انظة أيعاً S/PV.7906انظة  (96) 
 (97) S/PV.7906 ،6 الصفحة.  
  .14 الصفحة، نفست املةجع (98) 

، 8115 اجلدستتة يف، 2017 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  28 يفيف 
 محاقتتتتتة الستتتتتالم حفتتتتتظ ل مديتتتتتات املستتتتتامدة ال امتتتتتة األميوتتتتتة نتتتتتدمت
 لاممتتتتتتتتال الوهائيتتتتتتتتة املةحدتتتتتتتتة  رتتتتتتتتال األمعتتتتتتتتاء التتتتتتتتديفل مىل ممالميتتتتتتتتة

 احلكوميتتتتة لدهيئتتتة التتتتا ع املستتتتوى الةفيتتتتع التورتتتيط ملوتتتتدى عتتت يةالتح
 التتدمم أ يتتة مدتتى يفشتتدات ا  فتتاق. ألقتتةاف ابلتوميتتة امل ويتتة الديفليتتة
 األ يتتة متت  ستتيكول منتتت يفنالتتت، ال مديتتة هلتت ي املرتتةيفط يفغتت  املوحتتد
  رارك أل السياسية األحلاب يفجلميع السواال جووب حلكومة مبكال

. (99)العتاليتتتة األممتتتال مجيتتتع  ونتتتف يف  تتتدأ، ال مديتتتة يف  وتتتاءة مرتتتاركة
 امل ويتتتة الديفليتتتة احلكوميتتتة لدهيئتتتة احلتتتايل التتتةئيس، مثيو يتتتا اثتتتل يفرحتتتب
 ملوتتتدى األفةيعتتي يفا حتتتاا املتحتتدة األمتتم متت  املعتتدم ابلتتدمم، ابلتوميتتة
 مدتتتتتتى يفاهليئتتتتتتة األفةيعتتتتتتي يفا حتتتتتتتاا املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم يفشتتتتتتجع، التورتتتتتتيط
 حتعتتتت ا يف كةارذتتتتا املرتتتتايفرات زاياة موهتتتتا ل ستتتت ، جهتتتتواذم معتتتتامفة
 املت تداة  وليفيتا ايفلتة اثتل يفيفصتف. (100)ال مدية م  الوهائية لدمةحدة

 امل تتتتتاارة” اهنتتتتتا   ابلتوميتتتتتة امل ويتتتتتة الديفليتتتتتة احلكوميتتتتتة اهليئتتتتتة العوميتتتتتات
 امتم مت  الستويد اثل أيعاً  يفأمةب. (101)“العائمة املدموسة الوحيدة
 مدتى  وتاء أنتت يفأضتاف،   ابلتوميتة امل ويتة الديفليتة كوميتةاحل اهليئتة م اارة
 يف األفةيعتتتي لالحتتتتاا التتتتا ع يفاألمتتت  الستتتدم جمدتتتس متتت  الصتتتاار ال يتتتال
 يتتكدم يفأل، متحتدا يعتف أل اجملدتس مدتى يت تني، س تمرب /أيدول 20

 اختتاذ أجتل مت ، لدموتتدى املمكوتة اآلفتاق أفعتل لتتوف  يفاحد  صوت
 اهليئتتتتة  عتتتتةار الستتتتوغال اثتتتتل يفرحتتتتب. (102)األمتتتتام مىل حعيعيتتتتة خ تتتتوة

 أنتةب يف مستتكمدة م دومتات  تعتدمي   ابلتوميتة امل وية الديفلية احلكومية
  غيتتتتة، املوتتتتتدى مب تتتاارة يت دتتتتق فيمتتتا احملتتتتةز التعتتتتدم  رتتتال اكتتتت  يفنتتتت
 .(103)العةارات لدمم املواس ة التدا   اختاذ م  اجملدس اكني

__________ 

 (99) S/PV.8115 ،5 يف 4 الصفحتال.  
  .8 الصفحة، نفست املةجع (100)
  .11 الصفحة، نفست املةجع (101)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (102)
  .16 الصفحة، نفست املةجع (103)

 
 
 
 

https://undocs.org/ar/S/PV.7906
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ar/S/PV.7906
https://undocs.org/ar/S/PV.8115
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 م اليت تقودها تنظيمات إقليميةعمليات حفظ السال - اثلثا
 مالحظة 
 يت دتتتتتق فيمتتتتتا األمتتتتت  جمدتتتتتس اارستتتتتة الثالتتتتتث العستتتتتم يصتتتتتف 
 الثتام  ابلفصل ممال اإلنديمية يفاملوظمات املتحدة األمم  ني ابلت ايفل

 العستم ذ ا نُظنم يفند السالم. حفظ جمال يف املتحدة األمم ميثاق م 
 الستتالم حفتتظ   مديتتات املت دعتتة العتتةارات )أ(  تتا: فتتةميني نستتمني يف

   مديتتتتات املت دعتتتتة املوانرتتتتات )ب( منديميتتتتة   وظيمتتتتات  عواذتتتتا التتتتيت
 منديمية. وظيمات   عواذا اليت السالم حفظ
 
القوووورارات املتعلقووووة بعمليووووات حفووووظ السووووالم الوووويت  - ألف

 تقودها تنظيمات إقليمية
  ثوتتتتني اإلذل اجملدتتتس جتتتدا، ا ستتتت ةات نيتتتد فتتترتةال ختتتالل 

 ممديتة  تا، منديميتة  وظيمتات  عواذتا اليت السالم حفظ ممديات م 
 يف  ثتتتتة (104)يفاهلةستتتتك ال وستتتتوة يف األيفريفيب ا حتتتتتاا لعتتتتوة التا  تتتتة ألثيتتتتا

 مشتال حدتف موظمتة نوة يفيفاصدت. (105)الصومال يف األفةيعي ا حتاا
، (1999) 1244 العتتتتتةار مبوجتتتتتب ةاملورتتتتتا، كوستتتتتوفو يف األقدستتتتتي

  السوتني. فرتة خالل  و يتها يت دق فيما نةارات أي  تد  يفمل، ال مل
 لدمجمومتتتتتة التا  تتتتتة املرتتتتترتكة العتتتتتوة  ورتتتتتة اجملدتتتتتس يفرحتتتتتب 
  تني ت تايفلال   ليتل ال تام األمتني مىل يفقدتب، الساحل ملو عة اخلماسية

 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة
__________ 

  .3 الفعةة (2017) 2384 يف  3 الفعةة (2016) 2315 العةارال (104)
  4، الفعتتتتةة (2016) 2297  يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2289العتتتةارات  (105)

 . 5، الفعةة (2017) 2372  يف 1، الفعةة (2017) 2355يف 

 ابملتتتتوارا املستتتتا ة مىل التتتتديفليني الرتتتتةكاء يفامتتتتا، املرتتتترتكة يفالعتتتتوة متتتتايل
 الفترتة ختالل نةارا تت يف مدمتا اجملدتس أحاط كما. (106)ل مدها الالزمة
 يبلدتتتتتتتدر    ثتتتتتتات متتتتتتدة  تتتتتتت  عتتتتتتوم التتتتتت ي ابل متتتتتتل ا ستتتتتتت ةات نيتتتتتتد

 احلتازم التدمم   ثتة ذي، منديمية  وظيمات  عواذا يفالرةقي ال سكةي
 يف  ثتتتتتة، (107)األقدستتتتتي مشتتتتتال حدتتتتتف ملوظمتتتتتة التا  تتتتتة أفغانستتتتتتال يف

 أفةيعيتتتتتتتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتتتتتتتة يف ال ستتتتتتتتتتتتتتتكةي لدتتتتتتتتتتتتتتتتدريب األيفريفيب ا حتتتتتتتتتتتتتتتتاا
 يف  ثتتة، (109)متتايل يف لدتتتدريب األيفريفيب ا حتتتاا يف  ثتتة، (108)الوستت ى
 يفامتا، (110) يسايف - غيويا يف أفةيعيا غةب لديفل ا نتصااية اجلمامة
 م ها. الت ايفل مىل السالم حلفظ املتحدة األمم ممديات
 أذيف  مبوج هتتا اجملدتتس أم تتى التتيت العتتةارات 2 اجلتتديفل يفي تتني 
 الفتتترتة ختتتالل منديميتتتة موظمتتتات  عواذتتتا التتتيت الستتتالم حفتتتظ ل  ثتتتات
 ابلتعةية. املرمولة

__________ 

  24 الفعتتتتتتتةة، (2016) 2295 العتتتتتتتةارات املثتتتتتتتال ستتتتتتت يل مدتتتتتتتى انظتتتتتتتة (106)
 الفعتتتتتتتةة، (2017) 2391 يف  6 يف 5 الفعتتتتتتتةاتل، (2017) 2359 يف

  .16 يفالفعةة الدي اجة م  السا  ة
 )يف(  7 الفعتتتتتةة، (2016) 2274 العتتتتتةاري  املثتتتتتال ستتتتت يل مدتتتتتى انظتتتتتة (107)

  )يف(. 5 الفعةة، (2017) 2344 يف
 )ب(  34 الفعتتتةة، (2016) 2301 العتتتةاري  املثتتتال ستتت يل مدتتتى انظتتتة (108)

  )ب(. 43 الفعةة، (2017) 2387 يف
  .45 الفعةة، (2017) 2364 العةار املثال س يل مدى انظة (109)
 )ب(  2 الفعتتتتةة، (2016) 2267 العتتتتةاري  املثتتتتال ستتتت يل مدتتتتى انظتتتتة (110)

  )ل(. 2 الفعةة، (2017) 2343 يف

 
 2 اجلديفل
 إقليمية منظمات تقودها اليت السالم حفظ لبعثات أذوان مبوجبها اجمللس أعطى اليت القرارات

 ممديات حفظ السالم الفعةات العةار يفاترخيت ال ود
 (2016) 2315 العةار يفاهلةسك ال وسوة يف احلالة    

 2016 نوفمرب/الثام  رةي  8
 نوة ا حتاا األيفريفيب )ممدية ألثيا التا  ة لعوة ا حتاا األيفريفيب( 6 مىل 3 الفعةات

 (2017) 2384 العةار 
 2017 نوفمرب/الثام ي  رة  7

 األيفريفيب ا حتاا لعوة التا  ة ألثيا ممدية 6 مىل 3 الفعةات

 (2016) 2289 العةار الصومال يف احلالة
 2016 مايو/أاير 27

 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة 1 الفعةة

https://undocs.org/ar/S/RES/1244%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
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 ممديات حفظ السالم الفعةات العةار يفاترخيت ال ود
 (2016) 2297 العةار     

 2016 يوليت/اوز 7
 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة 7 مىل 4 الفعةات

 (2017) 2355 العةار 
 2017 مايو/أاير 26

 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة 1 الفعةة

 (2017) 2372 العةار 
 2017 أغس س/آب 30

 الصومال يف األفةيعي ا حتاا   ثة 8 مىل 5 الفعةات

  
 األورويب االحتاد لقوة التابعة ألثيا عملية 
الفتتتترتة نيتتتتد ا ستتتتت ةات، جتتتتدا اجملدتتتتس متتتتة ني، لفتتتترتة  ختتتتالل 

شتتتهةا يف كتتتل متتتةة، اإلذل لوجتتتوا ممديتتتة ألثيتتتا التا  تتتة لعتتتوة ا حتتتتاا  12
. يفأذل اجملدس جمداا لدتديفل األمعتاء (111)ال وسوة يفاهلةسك األيفريفيب يف

 لال فتاق 2 ألتف يف -1لتوفيت  املتةفعني “ مجيتع التتدا   الالزمتة”ابختاذ 
، هلمتتتتا ا متثتتتال يفكفالتتتة يفاهلةستتتك ال وستتتوة يف لدستتتالم ال تتتام اإلقتتتاري
 نتتتتدم مدتتتتى، املستتتتؤيفلية حتمتتتتل يف األقتتتتةاف  ستتتتتمة أل يفجتتتتوب مؤكتتتتدا
 ابلتستايفي ختعتع يفأل، املتةفعني ذت ي  ألحكتام ثتالا مت مت ، املسايفاة

 ا حتتتتتاا لعتتتتوة التا  تتتتة ألثيتتتتا ممديتتتتة  ةاذتتتتا نتتتتد التتتتيت اإلنفتتتتاذ إلجتتتتةاءات
 يفأذل. (112)ضتتتتةيفرية األقدستتتي مشتتتال حدتتتف موظمتتتة يفيفجتتتوا األيفريفيب
، “الالزمتتة التتتدا   مجيتتع”  تدتت   تتتتال األمعتتاء لدتتديفل أيعتتاً  اجملدتتس
 نيتااة معتة أيف األيفريفيب ا حتاا لعوة   ةالتا ألثيا ممدية قدب مدى  واء

 لعتتوة التا  تتة ألثيتتا ممديتتة متت  لدتتدفاع، األقدستتي مشتتال حدتتف موظمتتة
 يفملستتتامدة، األقدستتتي مشتتتال حدتتف موظمتتتة يفجتتتوا أيف األيفريفيب ا حتتتاا

 ألثيتتتتا ممديتتتتة متتتت  كتتتتل حبتتتتق يفأنتتتتة، مهمتيهمتتتتا أااء يف م تتتتا املوظمتتتتتني
 يف األقدستي مشتال حدتف موظمتة يفيفجتوا األيفريفيب ا حتتاا لعوة التا  ة
   ةضتتتتهما حالتتتتة يف التتتتوفس متتتت  لدتتتتدفاع الالزمتتتتة التتتتتدا   مجيتتتتع اختتتتتاذ

 .(113)اب متداء التهديد أيف  متداء
 

__________ 

، (2017) 2384 يف  4 يف 3 الفعتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2315 العتتتتتتتتتةارال (111)
 ألثيتا ممديتة  نرتاء املت دعتة امل دومتات مدى يفلالقالع .4 يف 3 الفعةاتل
، 2007-2004املةجتتتع، املدحتتتق  انظتتتة، األيفريفيب ا حتتتتاا لعتتتوة التا  تتتة
  جيم.، الثالث اجللء، السا ع الفصل

  .5 الفعةة، (2017) 2384 يف  5 الفعةة، (2016) 2315 العةارال (112)
  .6 الفعةة، (2017) 2384 يف  6 الفعةة، (2016) 2315 العةارال (113)

 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة 
 2289الفتترتة نيتتد ا ستتت ةات، اختتت  اجملدتتس العتتةارات  ختتالل 

املتتتتتتؤر   (2016) 2297يف  2016أاير/متتتتتتايو  27املتتتتتتؤر   (2016)
أاير/متتتتتتتتتتتتايو  26املتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2355يف  2016اوز/يوليتتتتتتتتتتتتت  7

 2017حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  14املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2358يف  2017
 2385يف  2017آب/أغستتتتتتتتتتتت س  30املتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2372 يف
، يفأصتتتتتتتدر  يتتتتتتتا ً 2017 رتتتتتتتةي  الثتتتتتتتام/نوفمرب  14املتتتتتتتؤر   (2017)

،  رتتال   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي (114)2017شتت اط/فرباية  10رائستتياً يف 
ال. يفجتتتتتدا اجملدتتتتتس أر تتتتتع متتتتتةات اإلذل لدتتتتتديفل األمعتتتتتاء يف يف الصتتتتتوم

ا حتتتاا األفةيعتتي مبواصتتدة نرتتة   ثتتة ا حتتتاا يف الصتتومال، التتيت أذل هبتتا 
 .(115)2007أيفل مةة يف مام 

 متتتتتتتدة اجملدتتتتتتتس أنرتتتتتتتا، (2016) 2297 العتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتب 
 يف ا حتتتتتتتتاا   ثتتتتتتتة مىل املستتتتتتتودة لدمهتتتتتتتام أليفلتتتتتتتوايتا متتتتتتت  مستتتتتتتتوايت
 األذتتداف”  تمثتتل، لتت لك يفيففعتتا   تتديالت. متتدة يفأاختتل، الصتتومال

 حةكتتتتتة  رتتتتتكدت التتتتت ي التهديتتتتتد متتتتت  احلتتتتتد يف لد  ثتتتتتة“ ا ستتتتترتا يجية
 متتت  األمتتت  يف تتتوف  املستتتدحة  امل ارضتتتة مجامتتتات متتت  يفغ ذتتتا الرتتت اب
 ا ستتتتتتتعةار حتعيتتتتتتق جهتتتتتتوا يفكتتتتتت لك السياستتتتتتية ال مديتتتتتتة  ف يتتتتتتل أجتتتتتتل

 التتتتتتتتدر ي الوعتتتتتتتل يفماتحتتتتتتتة الصتتتتتتتومال  يف الستتتتتتتالم يف وتتتتتتتاء يفاملصتتتتتتتاحلة
 .(116)الصومالية األم  نوات مىل األموية لدمسؤيفليات
__________ 

(114) S/PRST/2017/3. ثتتتتتة  نرتتتتتاء املت دعتتتتتة  دومتتتتتاتامل مدتتتتتى يفلالقتتتتتالع   
، 2007-2004املةجتتع، املدحتتق  انظتتة، الصتتومال يف األفةيعتتي ا حتتتاا
  جيم.، الثالث اجللء، السا ع الفصل

  4، الفعتتتتةة (2016) 2297  يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2289العتتتةارات  (115)
 .5 الفعةة، (2017) 2372 يف  1 الفعةة، (2017) 2355 يف

  )ل(. مىل )أ( 5 الفعةة، (2015) 2297 العةار (116)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2315%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2384%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2289%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2355%20(2017)
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2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 428 

 

 ا حتتاا ل  ثتة اجملدتس أذل، “األيفلوية ذات املهام” مقار يفيف 
 متت  يفغ ذتتا الرتت اب حةكتتة ضتتد اهلجوميتتة ال مديتتات  توفيتت  األفةيعتتي
 يف امل يوتة الع امتات يف احلعور يفمواصدة حة املسد امل ارضة مجامات
 حوكمتة  عيتام الكفيدتة الظتةيفف هتيئتة أجتل مت  ال  ثتة ممديتات مفهوم
 اآلمتتتت  يفاملتتتتةيفر التوعتتتتل حةيتتتتة كفالتتتتة مدتتتتى يفاملستتتتامدة يفشتتتتةمية  ف التتتتة

 أمتت  يفضتتمال، يفاملصتتاحلة الستتالم ممديتتة يف املرتتاركني جلميتتع يفاحلمايتتة
 لتحستتتني الالزمتتتة الةئيستتتية إلمتتتدااا قتتتةق يف متتتني ا نتدا يتتتة  ال مديتتتة
 التتتتتتتتتدمم لتتتتتتتتتتوف  احليويتتتتتتتتتة األ يتتتتتتتتتة ذات يفال تتتتتتتتتةق اإلنستتتتتتتتتانية احلالتتتتتتتتتة

   تتتتتتتتدا اب ضتتتتتتتت الع أيعتتتتتتتتاً  لد  ثتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس يفأذل. (117)الدوجستتتتتتتتيت
   مديتتتات العيتتتام، التحديتتتد يفجتتتت مدتتتى ذتتتي، “األساستتتية املهتتتام” متت 

 فالظتتتتتةيف  هتيئتتتتة يف يفاملستتتتا ة الصتتتتومالية  األمتتتت  نتتتتوات متتتتع مرتتتترتكة
 يف احملديتتة اجملتم تتات متتع يفالت امتتل اإلنستتانية  املستتامدة لتعتتدمي الالزمتتة
 الصتتتومالية لدستتتد ات احلمايتتتة يف تتتوف  استتترتاااذا  جتتتةى التتتيت املوتتتاقق
 مدتتتى املورتتعنني يف دعنتتي املتحتتتدة  يفاألمتتم األفةيعتتي ا حتتتتاا   ثتتة يفألفتتةاا
 .(118)املتحدة األمم مع ابلتوسيق مؤنت أساس

 مدتتتتتى اجملدتتتتتس شتتتتتدا، (2016) 2297 العتتتتتةار يف كتتتتت لك 
 ا متثتتال ظتتل يف  و يتهتتا األفةيعتتي ا حتتتاا   ثتتة نتتوات اضتت الع أ يتتة
 التتتتديفيل يفالعتتتتانول اإلنستتتتام التتتتديفيل العتتتتانول مبوجتتتتب  لتلاماهتتتتتا التتتتتام
 مىل املستامدة لتعتدمي حدةاملت األمم   ثة مع يفالت ايفل، اإلنسال حلعوق

 سياستة  وفيت  يف الصتومال يف لدتدمم املتحدة األمم يفمكتب الصومال
 اب حتتتتتاا يفأذتتتتاب اإلنستتتتال  حعتتتتوق مةامتتتتاة يف الواج تتتتة ال وايتتتتة  تتتت ل

 حلعتتوق يفعتتايفزات انتهاكتتات  ونتتوع ا امتتاءات يف التحعيتتق األفةيعتتي
، هتتتتتتتامو يفاإل تتتتتتتالغ اإلنستتتتتتتام التتتتتتتديفيل لدعتتتتتتتانول يفانتهاكتتتتتتتات اإلنستتتتتتتال
 يفا نعتت اط. يفالستتدوك الرتتفافية م تتاي  امدتتى األختت  كفالتتة يفمواصتتدة
 يعتدم امتم أي امتثتال يكفتل أل ال تام األمني مىل أيعاً  اجملدس يفقدب

  تتت ل لسياستتتة اتمتتتا امتثتتتا  املتحتتتدة لامتتتم ات  تتتة غتتت  أمويتتتة نتتتوات مىل
 .(119)اإلنسال حعوق مةاماة يف الواج ة ال واية

 أحتاط، (2017) 2372 العتةار مبوجتب، 2017 مام يفيف 
 املتحدة يفاألمم األفةيعي ا حتاا  ني املررتك اب ست ةات مدماً  اجملدس
 ممتال، 2016 ل تام ا نتدا يتة ال مديتة   د ال  ثة  رال أجةي ال ي
 مدتى مركل ال  ثة ذيكل أل م  لدتحعق، (2016) 2297 ابلعةار

__________ 

  )ا(. مىل )أ( 6 الفعةة، نفست املةجع (117)
  )يف(. مىل )أ( 7 الفعةة، نفست املةجع (118)
 امل دومتات م  املليد مدى يفلالقالع .15 يف 14 الفعةاتل، نفست املةجع (119)

 اجلتلء انظتة، الصتومال مىل املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمم   ثة يف ية م 
  .“اخلاصة السياسية ال  ثات”، الثام العسم، ال اشة

. (120)الصتتتومال يف الديفلتتتة  وتتتاء متتت  املع دتتتة املةحدتتتة لتتتدمم مالئتتتم فتتتو
 يف ال ويتل املتدى مدتى حتعيعتت املتتوخى اهلتدف أل مدتى اجملدس يفشدا

 متت  الكامدتتة املستتؤيفلية الصتتومالية األمتت  نتتوات  تتتوىل أل ذتتو الصتومال
 يتتتلال   األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة يفجتتتوا ال يفستتتدم، الصتتتومال يف متتت األ

 ا نتعاليتتتتة  املةحدتتتتة ذتتتت ي ختتتتالل األمويتتتتة الواحيتتتتة متتتت  األ يتتتتة حاستتتتم
 مةاحتتل مدتتى  تتدر ي خبفتتض ا ستتت ةات يف التتواراة ابلتوصتتية يفرحتتب
 التتتتدمم جمتتتتال يف أكتتتترب ايفر مستتتتواا أجتتتتل متتتت  الوظتتتتاميني ال  ثتتتتة ألفتتتتةاا
 .(121)ليةالصوما األم  لعوات

، األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا ل  ثتتتتة ا ستتتترتا يجية األذتتتتداف  تتتتني يفمتتتت  
 نعتل أيف  اجملدتس ذكتة، (2016) 2297 العتةار يف امل ني الوحو مدى

 يفحتتتدا. (122)الصتتتومالية األمتت  نتتتوات مىل  تتدر يا األمويتتتة املستتؤيفليات
 ذتتتتت ي لتحعيتتتتتق األيفلويتتتتتة ذات املهتتتتتام” اهنتتتتتا فهايفَصتتتتت امهامتتتتت اجملدتتتتتس

 مفهتتوم يف امل يوتتة الع امتتات يف مستتتمة يفجتتوا  تتوف  يفذتتي“ األذتتداف
 تتوف  احلمايتتتة  يف الصتتتومالية األمتت  نتتوات يفمستتتامدة، ال  ثتتة ممديتتات

 قتةق يف متني، ذاهتتاحبتد لدسد ات الصومالية يفمحاية أفةااذا يفمةافعها 
 أيعتتاً  املهتتام  دتتك يفمشدتتت. (123)املورتتعني ليفاستتتع ا، الةئيستتية اإلمتتداا
 يف توف ، الرت اب حةكتة ضتد األذتداف حمتداة ذجوميتة ممديات  وفي 

 العتتتتتتتوات ستتتتتتتواء، الصتتتتتتتومالية األمتتتتتتت  نتتتتتتتوات مىل يفاملستتتتتتتامدة التوجيتتتتتتتت
 املتحتتدة األمتتم   ثتتة متتع الوثيتتق ابلت تتايفل، الرتتةقة نتتوات أيف ال ستتكةية

، األفةيعتي ا حتتاا   ثة ل ركي يفممااة، الصومال مىل املسامدة لتعدمي
 ضتتم  الرتتةقة أفتتةاا  غديتتب متتع، األمويتتة الظتتةيفف  تتت  ستتمح حستت ما

 .(124)األفةيعي ا حتاا   ثة ألفةاا  ت املاذيفل األنصى احلد
يفقدب اجملدس مىل األمني ال ام أل  ةي  عييما شامال ل  ثتة  

، يف مقتتتتتتار متتتتتت  2018نيستتتتتتال/أ ةيل  15ا حتتتتتتتاا األفةيعتتتتتتي حبدتتتتتتول 
الوثيتتق متتع ا حتتتاا األفةيعتتي يفحكومتتة الصتتومال ا حتاايتتة، متت   ال متتل

أجتتتتل  عيتتتتيم ال مديتتتتة ا نتعاليتتتتة، يفأمتتتتةب متتتت  امتلامتتتتت الوظتتتتة يف زاياة 
خفتتض متتدا األفتتةاا الوظتتاميني حبستتب متتا  ستتمح  تتت الظتتةيفف األمويتتة 

 .(125)يفالعدرات الصومالية
__________ 

 أيعتاً  انظتة الدي اجتة. مت  مرةة الةا  ة الفعةة، (2017) 2372 العةار (120)
 موجهتتة 2017 يوليتتت/اتتوز 25 مؤرختتة يفرستتالة (2016) 2297 العتتةار
  (.S/2017/653) األم  جمدس رئيس مىل ال ام األمني م 

  .4 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2372 العةار (121)
  )أ(. 7 الفعةة، نفست املةجع (122)
  )ح(. يف )ا( مىل )أ( 8 الفعةة، نفست املةجع (123)
  )ز(. مىل )ه( 8 الفعةة، نفست املةجع (124)
  .24 يف 23 الفعةاتل، نفست املةجع (125)
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التنظيمات اإلقليمية -اجلزء الثامن    

 

429 18-12959 

 

 يفكتتةر اجملدتتس قد تتت مىل األمتتني ال تتام أل يتتوفة جممومتتة مواصتتة 
، يفأكتتتد ضتتتةيفرة   ليتتتل (126)التتتدمم الدوجستتتيت مىل   ثتتتة ا حتتتتاا األفةيعتتتي

ممكانيتتتتتة التو تتتتتؤ  تمويتتتتتل ممديتتتتتات امتتتتتم الستتتتتالم التتتتتيت يعواذتتتتتا ا حتتتتتتاا 
األفةيعي يفاليت ذذل هبا جمدس األم  مبوجب الفصل الثام  مت  امليثتاق، 
يفاستتتدامة ذلتتك التمويتتل يفمةيفنتتتت، يفحتتث األمتتني ال تتام يفا حتتتاا األفةيعتتي 
يفالرتتتةكاء مدتتتى العيتتتام جتتتداي ابستكرتتتاف  ة ي تتتات لتمويتتتل ال  ثتتتة، متتتع 
يفضع الو اق الكامل لدديارات املتاحة لامم املتحدة يفا حتتاا األفةيعتي 

 .(127)يفا حتاا األيفريفيب يفالرةكاء اآلخةي  يف ا مت ار

يفخالل الفرتة نيد ا ست ةات، أكد اجملدس يف يتة   ثتة ا حتتاا  
يف  وثيتتق مجيتتع امل تتدات ال ستتكةية التتيت يتتتم ا ستتتيالء  األفةيعتتي املتمثدتتة

مديهتتتتتا أثوتتتتتاء ال مديتتتتتات اهلجوميتتتتتة يفامتتتتتم  وفيتتتتت  حظتتتتتة استتتتتت اا الفحتتتتتم 
يف صديةي، كما قدب مىل ال  ثتة   تاال امل دومتات متع فةيتق الةصتد امل ت  

 .(128)ابلصومال يفمريرتاي فيما يت دق انر ة حةكة الر اب
و املسدح يف ال حتة ن التة ستواحل يففيما يت دق ابلعةصوة يفالس  

العتتتدرات  الصتتتومال، رحتتتب اجملدتتتس جبهتتتوا   ثتتتة ا حتتتتاا األيفريفيب ل وتتتاء 
ال حةيتتة اإلنديميتتة يف مو عتتة العتتةل األفةيعتتي يف  ثتتة ا حتتتاا األيفريفيب ل وتتاء 
العتتدرات يف الصتتومال، الالحعتتة هلتتا، التتيت   متتل متتع حكومتتة الصتتومال 

اخلتتاص هبتتا يفمدتتى  وتتاء ندرا تتت األمويتتة مدتتى   ليتتل نظتتام ال دالتتة اجلوائيتتة 
 .(129)ال حةية لدتمك  م  زاياة ف الية منفاذ العانول ال حةي

 
القوووووووة املشوووووورتكة التابعووووووة للمجموعووووووة اخلماسووووووية ملنطقووووووة  

 الساحل
 العتوة  ورتة اجملدس رحب، (2017) 2359 العةار مبوجب 
 صتتتت يد مدتتتتى لالستتتتاح ملو عتتتتة اخلماستتتتية لدمجمومتتتتة التا  تتتتة املرتتتترتكة
 يفمتتتتايل يف رتتتاا فاستتتو  وركيوتتتا يفذتتتي، العتتتوة يف املرتتتاركة ال دتتتدال أنتتتاليم

 ال ستتتكةيني األفتتتةاا متتت  5 000 مىل يصتتل  عتتتوام ،يفالويجتتتة يفموريتانيتتا
__________ 

 . 44، الفعةة (2017) 2372  يف 32، الفعةة (2016) 2297العةارال  (126)
  .32 الفعةة، (2017) 2327 العةار (127)
 2385 يف  37 يف 23 يف 12 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2317 العتتتتتتتتتتتتتتتتةار (128)

 متتتتتت  املليتتتتتتد مدتتتتتتى يفلالقتتتتتتالع .45 يف 27 يف 13 الفعتتتتتتةات، (2017)
 اجلتتتلء انظتتتة، يفمريتتترتاي ابلصتتتومال املت دعتتتة اجللائيتتتة التتتتدا   متتت  امل دومتتتات
 العتتتتتوة استتتتتتددام  ت دتتتتتب   التتتتتيت التتتتتتدا  ”، الثالتتتتتث لعستتتتتما، الستتتتتا ع
  .“امليثاق م  41 لدمااة يففعاً ، املسدحة

 2383، الفعتتةة اخلامستتة مرتتةة متت  الدي اجتتة  يف (2016) 2316العتتةارال  (129)
 ، الفعةاتل اخلامسة مرةة يفالسااسة مرةة م  الدي اجة. (2017)

 يفرحتتب. (130)املو عتتة يف يفاألمتت  الستتدم استتت ااة  غيتتة، الرتتةقة يفأفتتةاا
 يف امبتت، املرتترتكة العتتوة ل مديتتات ا ستترتا يجي ابملفهتتوم كتت لك اجملدتتس
 يفمحايتتتتتتتة، اإلنستتتتتتتانية لاغتتتتتتتةات اب  صتتتتتتتال املت دعتتتتتتتة األحكتتتتتتتام ذلتتتتتتتك

 العتتتتتوة يفحتتتتتث يفا نعتتتتت اط  يفالستتتتتدوك، اجلوستتتتتانية يفالرتتتتتؤيفل، املتتتتتدنيني
 لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف  ثتتتتتة املرتتتتترتكة
 ضتتتمال مدتتتى متتتايل يف املورتتتورة الفةنستتتية يفالعتتتوات متتتايل يف ا ستتتتعةار

 الو يتتتة مقتتتار يف كتتتل،  امل دومتتتات يف  تتتاال التوستتتيق متتت  الكتتتايف العتتتدر
 ال  ثتتتة  تتني الت تتتايفل ي تتلز أل ال تتتام األمتتني مىل قد تتتت يفكتتةر،  تتتت املووقتتة

 متت  الستتاحل ملو عتتة اخلماستتية اجملمومتتة يف األمعتتاء يفالتتديفل املتكامدتة
 .(131) تصني ا صال يفض اط استد ارات ض اط  وف  خالل

 ابلتعتتتدم اجملدتتتس رحتتتب، (2017) 2391 العتتتةار يفمبوجتتتب 
 اجملمومتتة ايفل يفشتتجع، املرتترتكة العتتوة  ف يتتل يف احملتتةز يفالستتةيع امل تتةا

 لتمكتني املواست ة التتدا   اختتاذ مواصتدة مدى الساحل ملو عة اخلماسية
 يفذتتو أ  امل دتت  املومتتد حبدتتول الترتتغيدية نتتدرهتا كامتتل  دتتوغ متت  العتتوة
 العتتوة   تت هلا التتيت اجلهتتوا أل اجملدتتس يفأكتتد. (132)2018 متتارس/آذار

 متت  يفغ ذتتا اإلرذا يتتة اجلمامتتات أنرتت ة مكافحتتة أجتتل متت  املرتترتكة
 يف أموتتتتتا أكثتتتتة  يئتتتتة هتيئتتتتة يف ستستتتتهم املوظمتتتتة اإلجةاميتتتتة اجلمامتتتتات

 ةاملتكامدتتت املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة  وفيتتت   يستتت ن  مث يفمتتت ، الستتتاحل مو عتتتة
 حتعيتق يف املتمثدتة لو يتهتا متايل يف ا ستتعةار لتحعيتق األ  تاا املت داة

 يفالدوجستتتتيت ال مديتتتتا  التتتتدمم أل كتتتت لك يفأكتتتتد متتتتايل  يف ا ستتتتتعةار
 نتتتدرهتا   تتتلنز ال املرتتترتكة لدعتتتوة يستتتمح ال كفيتتتل ال  ثتتتة متتت  املعتتتدنم
 ني تت  عويتتا ا فانتتا يتتربم أل ال تتام األمتتني مىل يفقدتتب يف يتهتتا   وفيتت  مدتتى

 ملو عتتتتتتة اخلماستتتتتتية اجملمومتتتتتتة يفايفل األيفريفيب يفا حتتتتتتتاا املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم
 .(133)يفالدوجسيت ال مديا  ابلدمم العوة مدن  هبدف، الساحل

 املرتترتكة العتتوة ممديتتات  ُوفَّتت  أل ضتتةيفرة مدتتى اجملدتتس يفشتتدا 
 التتتديفيل العتتتانول ذلتتتك يف مبتتتا، التتديفيل لدعتتتانول التتتتام ا متثتتتال مقتتار يف

، لالجئتتني التتديفيل يفالعتتانول اإلنستتال حلعتتوق التتديفيل نوليفالعتتا اإلنستتام
 ميتتتتت اء خ تتتتتة متتتتت  حتتتتتد أاىن مىل لدتعديتتتتتل ف التتتتتة خ تتتتتوات  تدتتتتت  يفأل

 اخلماستتتية اجملمومتتتة ايفل مىل قدتتتب كمتتتا املستتتاءلة. يفلعتتتمال املتتتدنيني
 حلمايتتتتة ا ذتمتتتتام يفميتتتتالء، اجلوستتتتام املوظتتتتور مةامتتتتاة املرتتتترتكة يفالعتتتتوة

__________ 

. أذل جمدتس الستدم يفاألمت  التتا ع لالحتتتاا 1، الفعتةة (2017) 2359العتةار  (130)
  (.2017نيسال/أ ةيل  13األفةيعي  ورة العوة املررتكة )ال يال الصاار يف 

  .5 يف 2 الفعةاتل، (2017) 2359 العةار (131)
  .2 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2391 العةار (132)
  )ا(. مىل )أ( 13 يف 12 لالفعةات، نفست املةجع (133)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2017)
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 أممتتتتتتال مدتتتتتتى ال عتتتتتتاب متتتتتت  تاإلفتتتتتتال يفمكافحتتتتتتة يفموتتتتتتع، األقفتتتتتتال
 الرتفافية م تاي  أمدى    يق يفضمال، اجلوسيني يفا نتهاك ا ستغالل
 ال تتتام األمتتتني أل يف حتتتظ يفحتتتداهتا. صتتتفوف يف يفا نعتتت اط يفالستتتدوك
 لامتتتتم التا  تتتتة غتتتت  األمويتتتتة العتتتتوات مىل يعتتتتدَّم امتتتتم أي يف سيعتتتتم 
 مةامتتتتتاة يف الواج تتتتتة ال وايتتتتتة  تتتتت ل لسياستتتتتة الصتتتتتارم ا متثتتتتتال املتحتتتتتدة
 املتحتدة األمتم متع  ت تايفل أل املررتكة ابلعوة يفأذاب، اإلنسال حعوق

 .(134)السياسة  دك  وفي  يف
 التتتتتيت التوستتتتتيق اليتتتتتة اجملدتتتتتس رحتتتتتب، ابملتتتتتوارا يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 األيفريفيب ا حتتاا م   دمم، الساحل ملو عة اخلماسية اجملمومة أنراهتا

 الرتتةكاء مجيتتع شتتجع اكمتت. (135)التتدمم  تعتتدم األختتةى يفاب لتلامتتات
 أختتةى يفمستامدات الثوائيتة املستامدة  عتدمي مدتى يفاإلنديميتني التديفليني
 يفضتتتتع مىل الةاميتتتتة الستتتتاحل ملو عتتتتة اخلماستتتتية اجملمومتتتتة جهتتتتوا لتتتتدمم
 التتتديفيل لدعتتتانول ا نتهاكتتتات موتتتع مىل يهتتتدف لالمتثتتتال مقتتتار يف وفيتتت 
 .(136)اإلنسام الديفيل يفالعانول اإلنسال حلعوق

 
  أفغانستان يف احلاام مالدع بعثة 
 اب  فتتتاق اجملدتتتس رحتتتب، أفغانستتتتال يف ابحلالتتتة يت دتتتق فيمتتتا 

 مىل أفعتتتتى التتتت ي، يفأفغانستتتتتال األقدستتتتي مشتتتتال حدتتتتف موظمتتتتة  تتتتني
 يفاألمتتت  التتدفاع نتتوات لتتتدريب العتاليتتة غتتت  احلتتازم التتدمم   ثتتة منرتتاء
 اجملدتتس يفأكتتد. (137)مليهتتا يفاملستتامدة املرتتورة يف عتتدمي ةاألفغانيتت الوقويتتة
 املتمثدتة أفغانستتال مىل املستامدة لتعتدمي املتحدة األمم   ثة يف ية أيعاً 
 .(138)احلازم الدمم   ثة مع الوثيعني يفالت ايفل التوسيق يف
 
املناقشوووات املتعلقوووة بعمليوووات حفوووظ السوووالم الووويت  - ابء

 تقودها تنظيمات إقليمية
 ممديتتات ايفر اجملدتتس  نتتأ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة ختتالل 

 األيفريفيب  حتتتااا لعتتوة التا  تتة ألثيتتا ممديتة مثتتل اإلنديميتتة الستتالم حفتظ
__________ 

  .23 يف 21 مىل 18 يف 17 الفعةات، نفست املةجع (134)
  .10 يف 9 يف 7 الفعةات، نفست املةجع (135)
  .22 يف 11 الفعةاتل، نفست املةجع (136)
 أيعتتتتاً  انظتتتتة الدي اجتتتتة  متتتت  ال رتتتتةيفل الفعتتتتةة، (2016) 2274 العتتتتةار (137)

  .30 مىل 28 الفعةات
، (2017) 2344 يف )يف(  7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2274 العتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (138)

  )يف(. 5 الفعةة

، (140)الصتتومال يف األفةيعتتي ا حتتتاا يف  ثتتة، (139)يفاهلةستتك ال وستتوة يف
 يف  ثتتتتة، (141)الستتتتاحل ملو عتتتتة اخلماستتتتية لدمجمومتتتتة املرتتتترتكة يفالعتتتتوة

 يف األقدستتتتتتتتتتتتي مشتتتتتتتتتتتتال حدتتتتتتتتتتتتف ملوظمتتتتتتتتتتتتة التا  تتتتتتتتتتتتة احلتتتتتتتتتتتتازم التتتتتتتتتتتتدمم
 يف احلالتة  رتال احلالتة اراستيت يف امل تني الوحو يفمدى. (142)أفغانستال

 ركتتتتتل، (6 )احلالتتتتتة أفةيعيتتتتتا يف يفاألمتتتتت  يفالستتتتتالم (5 )احلالتتتتتة لصتتتتومالا
 مدتتى، املوانرتتات يف، مالحظتتاهتم آختتةيفل يفمتكدمتتول اجملدتتس أمعتتاء
 املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم التتتتتديفيل اجملتمتتتتتع متتتتت  التتتتتدمم مىل احلاجتتتتتةُ  موهتتتتتا أمتتتتتور

 الوثيعتال يفالتوستيق يفالت تايفل، اإلنديميتة ال مديتات  وفيت  ف اليتة لعمال
 م تتتتتدأ يفاحتتتتترتام، هبتتتتتا اخلاصتتتتتة الستتتتتالم يفممديتتتتتات تحتتتتتدةامل األمتتتتتم متتتتتع

 متتتا حبستتتب ا نتعاليتتتة ال مديتتتات  وفتتت  أل يفضتتتةيفرة، الوقويتتتة املستتتؤيفلية
 الظةيفف.  ت  سمح
 

 5 احلالة 
 الصومال يف احلالة 
 أ ةيتل/نيستال 19 يف امل عتواة، لدمجدس 7674 اجلدسة يف 
 لالحتتتتاا التتتدائم ةانتتتبامل نتتتال، الصتتتومال يف احلالتتتة ستتتياق يف، 2016
 األفةيعتتي ا حتتتاا   ثتتة يف يتتة لتجديتتد يفاضتتحا متتربرا ذوتتاك مل األفةيعتتي

 ال مديتتتتة يف مؤا يتتتتة  يئتتتتة هتيئتتتتة يف احملتتتتةز التعتتتتدم ضتتتتوء يف الصتتتتومال يف
 يف تتتب ال دتتتد. يف األمويتتتة التحتتتدايت استتتتمةار مدتتتى متتتاليفة، السياستتتية
 ختتتالل متتت  املت تتتورة لدتحتتتدايت لدتصتتتدي ال  ثتتتة استتترتا يجية  كييتتتف
 ال الغتة املستائل  تني مت  مل يفنتال األذتداف  حمتداة ذجوميتة ممديات
 الترتتتتتتغيدية املستتتتتتامدة ال وامتتتتتتل يفنرتتتتتة املتتتتتتوارا    ئتتتتتتة األختتتتتتةى األ يتتتتتة

 اإلجنتازات مدتى العتوء متكدمني مدة يفسدط. (143)العوة يفمعامفات
 ضتتتد الصتتتومايل التتتوق  يفاجلتتتيأ األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة حععتهتتتا التتتيت
 يفيفصتتف. (144)املت عيتتة األمويتتة التحتتدايت متت  فعتتال،  ابالرتت حةكتتة
 يعتوم أل ضتةيفرة مدتى يفأكتد معدعتة اهنتا األمويتة احلالتة الةيفستي ا حتاا

__________ 

  .S/PV.8089 يف S/PV.7803 انظة (139)
 S/PV.7873يف  S/PV.7816يف  S/PV.7674يف  S/PV.7626انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  (140)

 . S/PV.8046 يف S/PV.8035يف  S/PV.7942يف  S/PV.7925يف  S/PV.7905 يف
 S/PV.8080 يف S/PV.8024 يف S/PV.8006 يف S/PV.7979 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (141)

  .S/PV.8129 يف
 S/PV.7844 يف S/PV.7771 يف S/PV.7722 يف S/PV.7645 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (142)

  .S/PV.8147 يف S/PV.8055 يف S/PV.7980 يف S/PV.7896 يف
(143) S/PV.7674 ،8 الصفحة.  
 30)الو ايت املتحتدة(  يفالصتفحة  17)مصة(  يفالصفحة  16الصفحة  (144)

 )فةنسا(. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7803
https://undocs.org/ar/S/PV.8089
https://undocs.org/ar/S/PV.7626
https://undocs.org/ar/S/PV.7674
https://undocs.org/ar/S/PV.7816
https://undocs.org/ar/S/PV.7873
https://undocs.org/ar/S/PV.7905
https://undocs.org/ar/S/PV.7925
https://undocs.org/ar/S/PV.7942
https://undocs.org/ar/S/PV.8035
https://undocs.org/ar/S/PV.8046
https://undocs.org/ar/S/PV.7979
https://undocs.org/ar/S/PV.8006
https://undocs.org/ar/S/PV.8024
https://undocs.org/ar/S/PV.8080
https://undocs.org/ar/S/PV.8129
https://undocs.org/ar/S/PV.7645
https://undocs.org/ar/S/PV.7722
https://undocs.org/ar/S/PV.7771
https://undocs.org/ar/S/PV.7844
https://undocs.org/ar/S/PV.7896
https://undocs.org/ar/S/PV.7980
https://undocs.org/ar/S/PV.8055
https://undocs.org/ar/S/PV.8147
https://undocs.org/ar/S/PV.7674
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 الصتتتتومالية األمتتتت  يفنتتتتوات األفةيعتتتتي لالحتتتتتاا التتتتتا  ول الستتتتالم حفظتتتتة
 األمتتتتتم  وستتتتتع يفأل الرتتتتت اب حةكتتتتتة ضتتتتتد العتاليتتتتتة جهتتتتتواذم مبعتتتتتامفة
 يفرحتتب. (145)الصتدا ذتت ا يف يفالدوجستيت التعتت  التدمم ن تتاق املتحتدة
 يفأفتتتتةاا  عتتتتوات ةاملستتتتا  ال دتتتتدال نمتتتتة مبتتتتؤاة اجملدتتتتس يف أمعتتتتاء متتتتدة

 يف، جي تتتتتتتو  يف األفةيعتتتتتتتي ا حتتتتتتتاا معتتتتتتتدي التتتتتت ي، ال  ثتتتتتتتة يف شتتتتتتةقة
  ت دتق حتتدايت أمتور مجدتة يف ي تاس لكتي، 2016 فرباية /ش اط 28

 اثتتتتتل يفنتتتتتال. (146) تتتتتت مدمتتتتتا يفأحتتتتتاقوا، ال  ثتتتتتة يف يفالستتتتتي ةة ابلعيتتتتتااة
 يفالستتي ةة العيتتااة ذيكتتل يكتتول أل يفجتتوب مىل ابإلضتتافة، منتتت مستت انيا
 نتتتدرات األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة لتتتدى  كتتتول أل يو غتتتي، ا وحتتتد أكثتتتة

 مواصتة  توف  يتتم أل يف األمتل مت  يفأمتةب، يفم تلزة مةكليتة استد ارية
               .(147)اك  يفنت أنةب يف ابلف ل هبا الت هد مت اليت التمكني

 اجلتتيأ يتحمتتل أل ضتتةيفرة مدتتى كتت لك مستت انيا اثتتل يفأكتتد 
 يفضتتتع هبتتتدف، املستتتؤيفلية متتت  أكتتترب نتتتدرا يفالرتتتةقة الصتتتومايل التتتوق 

 التو ايت اثتل يفيفصتف. (148)األفةيعي ا حتاا ل  ثة خةيفل اسرتا يجية
 الصتتومال التتوق  يفاجلتتيأ األفةيعتتي ا حتتتاا   ثتتة  تتني الرتتةاكة املتحتتدة
 األمتتتتم يفمكتتتتب الصتتتومال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة

 الت تتتتايفل يف ت دتتتتب، فةيتتتتدة اهنتتتتا صتتتتومالال يف التتتتدمم لتعتتتتدمي املتحتتتتدة
 امل تتدات لتتديها ال  ثتتة أل متت  التاكتتد ذلتتك يف مبتتا، التتوثيعني يفالتوستتيق

 اثتتتتتل يفنتتتتتال. (149)الترتتتتتغيدية الواحيتتتتتة متتتتت  ستتتتتديمة يفأهنتتتتتا الصتتتتتحيحة
   ةيعتتتتتة هلتتتتتا التصتتتتتدي يو غتتتتتي احلاليتتتتتة التمويتتتتتل حتتتتتتدايت مل نيوزيدوتتتتتدا

 مدتتى أنغتتو  اثتتل شتتدايف  ال  ثتتة  هبتتا  عتت دع التتيت ال مديتتات  عتتوت  
 ا حتتتتتتتتاا ل  ثتتتتتتتة م دعتتتتتتتة ضتتتتتتتةيفرة  تتتتتتتت التو تتتتتتتؤ ميكتتتتتتت  اويتتتتتتتل  تتتتتتتوف  أل

 الرتتتت اب حةكتتتتة ضتتتتد الكفتتتتاح مل فةنستتتتا اثتتتتل يفنتتتتال. (150)األفةيعتتتتي
 متتت ، األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة نتتتوات جانتتتب متتت  مثاليتتتا ستتتدوكا يت دتتتب
 .(151)اإلنسام الديفيل يفالعانول اإلنسال حعوق احرتام حيث

__________ 

  .20 الصفحة، نفست املةجع (145)
)مست انيا(   21)املمدكتة املتحتدة(  يفالصتفحة  14املةجع نفست، الصتفحة  (146)

 28)نيوزيدوتتتتتتتدا(  يفالصتتتتتتتفحة  27)اليتتتتتتتاابل(  يفالصتتتتتتتفحة  24يفالصتتتتتتتفحة 
 )الصني(.  35)فةنسا(  يفالصفحة  30حة )ماليلاي(  يفالصف

  .23 الصفحة، نفست املةجع (147)
  نفست. املةجع (148)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (149)
  )أنغو (. 33 يفالصفحة )نيوزيدودا(  29 الصفحة، نفست املةجع (150)
  .31 الصفحة، نفست املةجع (151)

، 2017 متتتتارس/آذار 23 يف امل عتتتتواة، 7905 اجلدستتتتة يف 
 يفرئتتيس لدصتتومال ال تتام لامتتني اخلتتاص يفاملمثتتل، الصتتومال رئتتيس أاىل
 اخلتتتاص يفاملمثتتتل، الصتتتومال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة

 ا حتتتتتاا   ثتتتتة يفرئتتتتيس الصتتتتومال يف األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا مفوضتتتتية لتتتتةئيس
 أمعتتتتتتاب يف ال دتتتتتتد يف ةاحلالتتتتتت متتتتتت    يتتتتتتا ت، الصتتتتتتومال يف األفةيعتتتتتتي

 املليد محةاز مىل املتحدة املمدكة اثل يفاما. (152)الةائسية ا نتداابت
 مت يفمم الصومالية  األم  لعوات األم  اهليكل  واء  رال التعدم م 

 اممتتت مالمتتح جتتدا أل التتديفيل لدمجتمتتع يو غتتي، ذلتتك مدتتى ا  فتتاق
 شتتكل مدتتى ا  فتتاق ضتتةيفرة مدتتى شتتدا كمتتا األمتت . ن تتاع إلصتتالح
 نتتتوات مىل األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة متتت  الظتتتةيفف مدتتتى العتتتائم ا نتعتتتال
 ابلوظتتة أنتتت املتحتتدة التتو ايت اثدتتة يف حظتتت. (153)الصتتومالية األمتت 
 املواستتب غتت  متت  يكتتول، الصتتومال يف األمويتتة التحتتدايت خ تتورة مىل
، الستتالم حلفتتظ املتحتتدة لامتتم   ثتتة نرتتة مىل ا نتعتتال الونتتت ذتت ا يف
 الةئيستتتتية مهمتهتتتتا مواصتتتدة األفةيعتتتتي ا حتتتتاا ل  ثتتتتة يو غتتتي منتتتتت لتتتتيفنا

 هتيئتتتة متتتع، الرتتت اب حةكتتتة اثدتتتت التتت ي التهديتتتد متتت  احلتتتد يف املتمثدتتتة
 مبستتالة يت دتتق يففيمتتا. (154) جتتح أمتت  انتعتتال لفتترتة الالزمتتة الظتتةيفف
 لد  ثتتة التمتتويدي التتدمم ألل األستتف متت  فةنستتا اثتتل أمتتةب، التمويتتل
 املائتتة يف 80 اويتتل األيفريفيب ا حتتتاا يواصتتل مذ، اجلغتتةايف التوتتوع ي تتوزي
 .(155)الالزم اجملموع م 

آب/أغستتتتتتتتتتتتتتت س  30، امل عتتتتتتتتتتتتتتتواة يف 8035يفيف اجلدستتتتتتتتتتتتتتتة  
، اختتت  اجملدتتس ابإلمجتتاع، يفمتصتتةفاً مبوجتتب الفصتتل الستتا ع متت  2017

، التتت ي أذل مبوج تتتت لدتتتديفل األمعتتتاء (2017) 2372امليثتتتاق، العتتتةار 
 أاير/ 31يف ا حتتتاا األفةيعتتي مبواصتتدة نرتتة   ثتتة ا حتتتاا األفةيعتتي حتتم 

 .(156)يفنتت  مدتتى خفتتض مستتتوى أفتتةاا ال  ثتتة الوظتتاميني 2018متتايو 
   ثتتة يفجتتوا استتتمةار مل  صتتويتت   ديتتل يف املتحتتدة املمدكتتة اثتتل يفنتتال

، التعتتدم محتةاز ملواصتدة األ يتة ابلتت  أمتة الصتومال يف األفةيعتي ا حتتاا
 ال دتتتد أمتتتام الونتتتت يفماتحتتتة، لإلصتتتالح الصتتتومال رئتتتيس رؤيتتتة يف ةستتيت

__________ 

(152) S/PV.7905 ،لرتؤيفل ال تام لامتني اخلاص )املمثل 5 مىل 2 الصفحات 
 الصتتتومال(  مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة يفرئتتتيس الصتتتومال

 األفةيعتتي ا حتتتاا مفوضتتية لتتةئيس اخلتتاص )املمثتتل 7 مىل 5 يفالصتتفحات
 الفيتتديو(  متترب، الصتتومال يف األفةيعتتي ا حتتتاا   ثتتة يفرئتتيس الصتتومال يف

  )الصومال(. 10 مىل 7 يفالصفحات
  .11 الصفحة، نفست املةجع (153)
  .25 الصفحة، نفست املةجع (154)
  .30 الصفحة، نفست املةجع (155)
  .5 الفعةة، (2017) 2372 العةار (156)

https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.7905
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
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 ي تتدأ األيفىل لدمتتةة أنتتت  حتتظ، نفستتت الونتتت يفيف األمويتتة. ندرا تتت ل وتتاء
، الصتتتومال يف املوترتتتةي  ال ستتتكةيني األفتتتةاا متتتدا ختفتتتيض يف اجملدتتتس
 يةكتتتتل   األمتتتت  عتتتتاي يتتتتدجد هنتتتتج    تتتتاع حتتتتال نتتتتد الونتتتتت مل يفنتتتتال

 يفلكت ، الرت اب حةكتة  رتكدت الت ي لدتهديتد التصتدي مدى فحسب
 األمت  نتوات مىل األمويتة لدمستؤيفلية التتدر ي ا نتعتال  تدء مدتى أيعاً 

 .(157)الصومالية
 مستتتتدام اويتتتل ضتتتمال مىل احلاجتتتة متتت  مثيو يتتتا اثتتتل يف كدتتتم 

 األنصتت ة يرتتمل أل يفاحتمتتال، األفةيعتتي ا حتتتاا ل  ثتتة  تتت التو تتؤ يفميكتت 
، لد  ثتتتة املتتتوارا  تتتوف  يف الفجتتتوة ستتتد أجتتتل متتت  املتحتتتدة لامتتتم املعتتتةرة
 حبدتتول املستتالة ذتت ي  رتتال ال تتام األمتتني  عةيتتة مىل   د تتت متت  يفأمتتةب
 الفترتة ست   رتال العتةارات أل يفأضتاف .2017 نتوفمرب/الثام  رةي 

 مدتى حلالتةا يف الوظة  م ال  سرتشد أل يو غي الصومال يف ا نتعالية
  تتتتوا اختتتت ي التتت ي العتتتتةار يف أارك اجملدتتتس ال رحتتتب يفلتتت لك، األرت
 .(158)األفةيعي ا حتاا ل  ثة يفشامل مستمة  عييم مىل احلاجة
 

 6 احلالة 
 أفريقيا يف واألمن السالم 
 اجتمامتا اجملدتس معد، 2017 أكتو ة/األيفل  رةي  30 يف 

 مت  ال تام األمتني  عةيتة يف لدوظتة، 8080 جدستتت ذتو، املستوى رفيع
 التتت ي، الستتتاحل ملو عتتتة اخلماستتتية لدمجمومتتتة التا  تتتة املرتتترتكة العتتتوة
 األمتتني يفافتتتح. (159)(2017) 2359 ابلعتةار ممتال اجملدتس مىل نتدم

 يفاإلنستانية األمويتة حلالةا  رال اجملدس مىل محاقة  تعدمي اجلدسةال ام 
 مدتتتتى ختتتتاص  وجتتتت العتتتتوء فيهتتتتا ستتتدط، الستتتتاحل مو عتتتتة يف الصتتت  ة
 يفاألستتتتدحة يفاملدتتتتدرات ابل رتتتة يفا عتتتتار، يفاإلرذتتتاب الت تتتتةف انترتتتار
 األمتني أكتد، املدحتة لدحالتة يفنظةا اإلجةامية. األنر ة م  ذلك يفغ 
 التتيت اجلهتتوا لتتدمم م تكتتةة مجتتةاءات يفضتتع مىل حاجتتة ذوتتاك أل ال تتام
 األمتتتتت  اجملتتتتتال يف لتتتتتيس الستتتتتاحل ملو عتتتتتة اخلماستتتتتية اجملمومتتتتتة   تتتتت هلا

 لدت تتتتتور يفنظتتتتتةا يفاحلوكمتتتتتة. التوميتتتتتة جمتتتتتايلن  يف أيعتتتتتا يفلكتتتتت ، فحستتتتتب
 يف قموحتتتا يكتتتول أل مىل اجملدتتتس ال تتتام األمتتتني امتتتا، لدحالتتتة الستتتةيع
 يفاممتتتا اخلماستتتية لدمجمومتتتة نتتتواي سياستتتيا اممتتتا يعتتتدم يفأل خيارا تتتت

__________ 

(157) S/PV.8035 ،3 يف 2 الصفحتال.  
  .4 يف 3 الصفحتال، نفست املةجع (158)
(159) S/2017/869.  

 امل ةيفضتتتتتة األر  تتتتتة لدديتتتتتارات يففعتتتتتا املرتتتتترتكة ةلدعتتتتتو  يف رتتتتتغيديا متتتتتاااي
 . (160) عةيةي يف

 خارجيتتتتتتتة يفيفزراء األفةيعتتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا مفوضتتتتتتتية رئتتتتتتتيس يفنتتتتتتتدم 
، موريتانيتتتتتتتتتا افتتتتتتتتتاع يفيفزيتتتتتتتتتة يفالويجتتتتتتتتتة يفمتتتتتتتتتايل يف رتتتتتتتتتاا فاستتتتتتتتتو  وركيوتتتتتتتتتا

 العتتتتتوة حالتتتتتة متتتتت  اجملدتتتتتس مىل ةمستتتتتتكمد م دومتتتتتات، مالحظتتتتتاهتم يف
 حتتم املتحتتدة األمتتم متت  التتدمم استتتمةار أ يتتة مدتتى يفشتتدايفا، املرتترتكة
 .(161)أذدافها املررتكة العوة حتعق

يفأمتتتتةب أمعتتتتاء اجملدتتتتس متتتت  ندعهتتتتم  رتتتتال احلالتتتتة يف مو عتتتتة  
الستتتتاحل، يفأشتتتتاريفا مىل أ يتتتتة مهمتتتتة العتتتتوة املرتتتترتكة ملكافحتتتتة اإلرذتتتتاب 

. يفيفصتتف متتدة متكدمتتني جتتديفى ال  ثتتة (162)ملو عتتةيفاجلةميتتة املوظمتتة يف ا
التتتيت أيففتتتدذا اجملدتتتس متتتؤخةا مىل املو عتتتة لتعيتتتيم احلالتتتة األمويتتتة يفاإلنستتتانية 

. يفنتال يفزيتة (163)الص  ة يف مو عة الساحل، يفحالتة نرتة العتوة املرترتكة
الرتتؤيفل األيفريف يتتة يفالرتتؤيفل اخلارجيتتة لفةنستتا أل اجملدتتس  تتب أل يتتدمم 

م  قةيق أااء ايفري كامال يف    ئة اجملتمع الديفيل لدمم ”العوة املررتكة 
ذتتت ي امل تتتاارة، فعتتتال متتت  التفكتتت  يف أشتتتكال التتتدمم املت تتتدا األقتتتةاف 

. يفراا اثتل مصتة الرتت ور (164)“مدتى الوحتو الت ي انرتحتت األمتتني ال تام
ذا ت، يفأضاف أل اجملدس مديت التلام نانوم يفأخالني ابل متل مدتى  توف  

 .(165)دة ل ددال الساحلالدمم يفاملسان
 اخليتتتتتار ذتتتتتي املرتتتتترتكة العتتتتتوة أل كتتتتت لك مصتتتتتة اثتتتتتل يفأكتتتتتد 
 األكثتتتتة اخليتتتتار ألنتتتتت، املو عتتتتة يف األمويتتتتة التحتتتتدايت ملواجهتتتتة األمثتتتتل
 أيفكةانيتتا اثتتل يفأمتتةب. (166)ال  يتتد املتتدى مدتتى  كدفتتة يفاألنتتل استتتدامة

__________ 

(160) S/PV.8080 ،اً أيع انظة .4 مىل 2 الصفحات S/2017/869.  
(161) S/PV.8080 مفوضتية  9مىل  7)متايل(  يفالصتفحات  7مىل  4، الصفحات(

) رتتتاا(   35) وركيوتتا فاستتو(  يفالصتتفحة  33ا حتتتاا األفةيعتتي(  يفالصتتفحة 
  )الويجة(. 40مىل  38)موريتانيا(  يفالصفحات  37يفالصفحة 

)التو ايت املتحتدة(   15)فةنستا(  يفالصتفحة  11املةجع نفست، الصفحة  (162)
 23)مي اليتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتفحة  21)أيفكةانيتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتفحة 

 27)مصتتتتتتتة(  يفالصتتتتتتتتفحة  26يف  25)ا حتتتتتتتتاا الةيفستتتتتتتي(  يفالصتتتتتتتفحتال 
)أيفريفغتتتتتواي(   30يفالصتتتتتفحة )الصتتتتتني(   28)كازاخستتتتتتال(  يفالصتتتتتفحة 

  )ايفلة  وليفيا املت داة العوميات(. 32يفالصفحة 
)أيفكةانيتتتتتتتتتا(   17)فةنستتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  11املةجتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتت، الصتتتتتتتتتفحة  (163)

 21)مثيو يا(  يفالصتفحة  20)املمدكة املتحدة(  يفالصفحة  19 يفالصفحة
 )مي اليا(.

 .13 الصفحة، نفست املةجع (164)
  .26 الصفحة، نفست املةجع (165)
  .26 الصفحة، نفست املةجع (166)

https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8035
https://undocs.org/ar/S/2017/869
https://undocs.org/ar/S/PV.8080
https://undocs.org/ar/S/2017/869
https://undocs.org/ar/S/PV.8080
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  تتتتاااأل  املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة أل مفتتتتااي رأي متتتت 
  عدم أل، يف يتها   ديل حال يف،  وس ها مايل يف ا ستعةار لتحعيق
 الةيفستتي ا حتتتاا اثتل يفنتتال. (167)املرترتكة لدعتتوة نيمتة ذاافتتة مستامدة

،  تتتتتدر يا املتحتتتتدة األمتتتتم   تتتتايفل ن تتتتتاق  وستتتتيع يف الوظتتتتة يو غتتتتي منتتتتت
 املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يف ايت ألل نظتتتتةا ستتتتيما يف 
 ملو عتتة اخلماستتية اجملمومتتة يف دتتدال متتايل يف ا ستتتعةار لتحعيتتق   تتاااأل

. (168)متتتايل حكومتتتة مىل التتتدمم  تعتتتدمي يت دتتتق متتتا يف  تالنتتتى الستتتاحل
 العتتوة  كامتتل يكفتتل أل لدمجدتتس يو غتتي منتتت كازاخستتتال اثتتل يفنتتال

 لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف  ثتتتتتة املرتتتتترتكة
 املت تتتتتتداة املرتتتتتترتكة يفالعتتتتتتوة“ ابرختتتتتتال” يفممديتتتتتتة ايلمتتتتتت يف ا ستتتتتتتعةار
 ممديتتتتتة يفخاصتتتتتة، اإلنديميتتتتتة يفاألقتتتتتة  رتتتتتاا حبتتتتت ة حلتتتتتوت اجلوستتتتتيات
 املتكدمتتتني متتت  متتتدا يفشتتتدا. (169)األفةيعتتتي ا حتتتتاا  عيتتتااة نواكرتتتوط

 اإلنستتتتتال حلعتتتتتوق التتتتديفيل ابلعتتتتتانول املرتتتترتكة العتتتتتوة  عيتتتتد أ يتتتتتة مدتتتتى
 .(170)اإلنسام الديفيل يفالعانول

  دتتدال  تتتوىل أل التونتتع متت  املتحتتدة التتو ايت اثدتتة  تتتيفأمة  
 لدعتوة“ الكامدتة اإلنديميتة املدكيتة” الستاحل ملو عة اخلماسية اجملمومة
 استمةار مع، سووات يفست ثالل  ني  رتايفح فرتة غعول يف املررتكة
 جديتتتتتة حتفظتتتتتات” يفجتتتتتوا مىل يفأشتتتتارت، املتحتتتتتدة التتتتتو ايت مرتتتتاركة
 األنرتتتتت ة لتتتتتدمم املتحتتتتتدة األمتتتتتم رامتتتتتوا استتتتتتددام  رتتتتتال“ يفم ةيففتتتتتة

 مدتى الرتكيتل مدتى ال  ثتة نتدرة أل يفأضافت املتحدة. لامم التا  ة غ 
 نتتتتتوة لتتتتدمم  و يتتتتة أكتتتترب خل تتتتة  ت تتتتةت أل ميكتتتت  األساستتتتي ذتتتتدفها
 .(171)املتكةرة يفا حتياجات لد مديات يفاسع مفهوم ذات

 يف التتتتتدائم الستتتتتالم أل مدتتتتتى املتكدمتتتتتني متتتتت  ال ديتتتتتد يفيفافتتتتتق 
 األمويتتتتتة التتتتتتدا   ختتتتتالل متتتتت  يتحعتتتتتق أل ميكتتتتت    الستتتتتاحل مو عتتتتتة
 األفةيعتتتتي يفا حتتتتاا املتحتتتدة األمتتتم  تتتتني الت تتتايفل يعتعتتتي  تتتل فحستتتب
 يف التديفليني الرتةكاء يفستائة الساحل ملو عة اخلماسية اجملمومة يف ددال
 يفصتتفوا كمتتا العتتانول. ستتيااة يف  ليتتل يفاحلوكمتتة املستتتدامة التوميتتة امتتم

 الستتتتتاحل ملو عتتتتة املتكامدتتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يةاستتتتترتا يج  وفيتتتت  عديتتتتد
 ابمت ار تتتتا 2015 متتتتام يف املتتتتربم متتتتايل يف يفاملصتتتتاحلة الستتتتالم يفا فتتتتاق

__________ 

  .18 الصفحة، نفست املةجع (167)
  .24 الصفحة، نفست املةجع (168)
  .27 الصفحة، نفست املةجع (169)
 )املمدكتتتتتتتتة 19 يفالصتتتتتتتتفحة )الستتتتتتتتويد(. 13 الصتتتتتتتتفحة، نفستتتتتتتتت املةجتتتتتتتتع (170)

  )أيفريفغواي(  30 يفالصفحة )مي اليا(  21 يفالصفحة املتحدة( 
  .16 الصفحة، نفست املةجع (171)

 اثتتتتل يفشتتتتجع. (172)الصتتتتدا ذتتتت ا يف املواستتتت ني السياستتتتيني اإلقتتتتاري 
 التوستتيق ضتتمال يف“ العويتتة املرتتاركة” مدتتى األفةيعتتي ااا حتتت الستتويد

 ا نتتدمال متت  املليتتد يفكفالتتة، األختتةى اإلنديميتتة يفاألقتتة امل تتاارات متتع
 .(173)األفةيعي لالحتاا التا ع يفاألم  السالم ذيكل ااخل

، 8129 اجلدستتة يف، 2017 ايستتمرب/األيفل كتتانول 8 يفيف 
 مبوج تتتت نتتتدم التتت ي، (2017) 2391 العتتتةار ابإلمجتتتاع اجملدتتتس اختتتت 
 فةنستتا اثتتل يف كدتتم. (174)املرتترتكة العتتوة مىل يفلوجستتتيا  رتتغيديا اممتتا
 أظهتتة التت ي، لدمجدتتس جناحتتا ابمت تتاري العتتةار فوصتتف التصتتويت   تتد

 التهديتتتدات ألحتتتد التصتتتدي يف حعيعيتتتة استتتتجا ة  عتتتدمي مدتتتى ندر تتتت
 أيعتتتاً  ال العتتةار مل يفنتتتال، ال تتامل يف التتتديفليني يفاألمتت  لدستتتدم يستتيةالةئ
  تكا ف اليت األفةيعية ال ددال امم أ ية مدى العائم اآلراء  وافق مدى

 العتتتتةار مل املتحتتتتدة التتتتو ايت اثدتتتتة يفنالتتتتت. (175)اإلرذتتتتاب ملكافحتتتتة
 الدوجستتتتتيت التتتتتدمم   تتتتتض املرتتتتترتكة لدعتتتتتوة ستتتتتيوفة (2017) 2391
 مىل لدتوصتتتل اجملدتتتس  رتتتجيع يفأل التكتتتاليف را أستتتاس مدتتتى الفتتتوري
 األمتتم  ؤايتتت أل يو غتتي اامتتم ايفر ألي الكامتتل املتتدى ذتتو فتت  ا فتتاق

 أستتتتتاس مدتتتتتى املستتتتتتمةي  الفويتتتتتة يفاملستتتتتامدة التوستتتتتيق ختتتتتارل املتحتتتتتدة
 أل متتت  التاكتتتد ةيفرةضتتت اجملدتتتس يغفتتل أ   تتتب أنتتتت يفأضتتتافت قتتومي.

 يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة
 يفستتتدط. (176)لدوجتتتاح حتتاجتتتت متتتا يفالعتتتدرات العتتتوات متتت  لتتتديها متتتايل
 نتوي مقتار  وفي  مىل العةار يف الواراة الدموة مدى العوء السويد اثل

 .(177)اإلنسام الديفيل يفالعانول اإلنسال حلعوق لالمتثال
 اجملدتس نتدرة ل تدم ابإلح تاط الرت ور م  مصة اثل يفأمةب 

 ذتت ا  عتتدمي يفآليتتة يفحجتتم ق ي تتة حتتول املةجتتوة ال موحتتات  د يتتة مدتتى
 الف ديتة ا حتياجتات  د يتة ضتمال شتاهنا م  كال اليت ابلصورة الدمم
 ابلوظتة، لدمجدتس يو غتي منتت يفنتال حمتداة   ونيتتات يف املرترتكة لدعوة
 املوصتتوص لو يتتتت يففعتتا يفالعانونيتتة يفالسياستتية خالنيتتةاأل مستتؤيفليتت مىل

__________ 

)التو ايت املتحتدة(   15)فةنستا(  يفالصتفحة  11املةجع نفست، الصفحة  (172)
 21)مثيو يتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  20)أيفكةانيتتتتتتتتتا(  يفالصتتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتتفحة 

)مصتتتتتة(   25)ا حتتتتتتاا الةيفستتتتتي(  يفالصتتتتتفحة  23)مي اليتتتتتا(  يفالصتتتتتفحة 
 29(  يفالصتتتتفحة )الصتتتتني 28)كازاخستتتتتال(  يفالصتتتتفحة  27يفالصتتتتفحة 

 )ايفلة  وليفيا املت داة العوميات(.  32)الياابل(  يفالصفحة 
  .14 الصفحة، نفست املةجع (173)
  .13 يف 12 الفعةاتل، (2017) 2391 العةار (174)
(175) S/PV.8129 ،4 الصفحة.  
  .5 الصفحة، نفست املةجع (176)
  .8 الصفحة، نفست املةجع (177)

https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PV.8129
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 الوظتتتتة ي يتتتتد أل، التتتتديفليني يفاألمتتتت  الستتتتدم صتتتتول يف امليثتتتتاق يف مديهتتتتا
. (178)املرتتتتتتترتكة العتتتتتتتوة مىل املعتتتتتتتدم التتتتتتتدمم ق ي تتتتتتتة يف ايفريتتتتتتتة  صتتتتتتتورة
 األفةيعيتتتتة لدمدكيتتتتة الكامتتتتل ا حتتتترتام مىل اجملدتتتتس الصتتتتني اثتتتتل يفامتتتتا

 يفامتم األفةيعيتة لدمرتاكل أفةيعيتة حدتول اام  مىل الس ي يف يفاكيوها
، اإلنديميتتتني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول يف الستتتاحل مو عتتتة  دتتتدال جهتتتوا

 لدعتوة التالزم الدمم  عدمي مدى الديفيل يفاجملتمع املتحدة األمم يف رجيع
__________ 

  .6 الصفحة، نفست املةجع (178)

 متتتت  مثيو يتتتتا اثتتتتل يفأمتتتتةب. (179)املاليتتتتة املتتتتوارا ذلتتتتك يف مبتتتتا، املرتتتترتكة
 ألااء مواستتتب  عيتتتيم مجتتتةاء موتتتد، األمتتت  جمدتتتس يكتتتول أل يف األمتتتل
 الونتتتتتتتت يف“ امل تتتتتتتلز التتتتتتتدمم”  عتتتتتتتدمي مدتتتتتتتى نتتتتتتتااراً ، املرتتتتتتترتكة العتتتتتتتوة

 .(180)املواسب
__________ 

  .10 يف 9 الصفحتال، نفست املةجع (179)
  .10 الصفحة، نفست املةجع (180)

  
 إنفاذ إجراءات ابختاذ اإلقليمية للتنظيمات ذناإل - رابعا

 مالحظة 
األمتتتتت  يف  الةا تتتتتع املمارستتتتتة التتتتتيت يت  هتتتتتا جمدتتتتتسيتوتتتتتايفل العستتتتتم  

استددام التوظيمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية  ختاذ مجةاءات منفاذ حتت 
متتت  امليثتتتاق.  53مةان تتتتت يفمشتتتةافت، مدتتتى الوحتتتو املوصتتتوص مديتتتت يف املتتتااة 

يفابلوظة مىل أل العسم الثالث أمالي يست ةت األذيفل اليت أم اذتا اجملدتس 
 وفيتتتت  يف ايهتتتتتا،  ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم اإلنديميتتتتة ابستتتتتددام العتتتتوة يف

فستتت كل ذتتت ا العستتتم مدتتتى اإلذل لدموظمتتتات اإلنديميتتتة يفموظمتتتات أختتتةى 
ابختاذ مجةاءات منفاذ يف سيانات غت  الستيانات املت دعتة   مديتات حفتظ 
الستتتالم اإلنديميتتتة. يفيرتتتمل ذتتت ا العستتتم كتتت لك الت تتتايفل متتتع التوظيمتتتات 

لفصتتل الستتا ع، اإلنديميتتة يف  وفيتت  التتتدا   التتيت امتمتتدذا اجملدتتس مبوجتتب ا
خبتتتالف استتتتددام العتتتوة. يفنتتتد نُظنتتتم ذتتت ا العستتتم يف نستتتمني فتتتةميني  تتتا: 

العتتتةارات املت دعتتتتة ابإلذل لتوظيمتتتات منديميتتتتة ابختتتتاذ مجتتتتةاءات منفتتتتاذ   )أ(
املوانرتتات املت دعتتة ابإلذل لتوظيمتتات منديميتتة ابختتتاذ مجتتةاءات منفتتاذ  )ب(

 يف وفي ذا  دا   أخةى مبوجب الفصل السا ع.
 
القورارات املتعلقوة ابإلذن لتنظيموات إقليميوة ابختواذ  - ألف

 إجراءات إنفاذ 
 مىل صتتةاحةً  اجملدتتس يرتتة مل، ابلتعةيتتة املرتتمولة رتةالفتت ختتالل 

 أذل، ذلتك مت  التةغم يفمدتى نةارا تت. مت  أي يف امليثتاق مت  53 املااة
 ممديتتات ستتياق ختتارل العتتوة ابستتتددام اإلنديميتتة لدتوظيمتتات اجملدتتس
  اإلنديمية. السالم حفظ

 مبوجتتب متصتتةفاً ، اجملدتتس أذل، لي يتتا يف ابحلالتتة يت دتتق ففيمتتا 
  تصتتةف يفذتتي”، األمعتتاء لدتتديفل، 2016 متتام يف، الستتا ع الفصتتل
 يف الستف   تفتتيأ، “منديميتة موظمتات قةيتق م  أيف الوقوية  صفتها
 أستتدحة حتمتتل أهنتتا يف يرتتت ت التتيت الديتت ي الستتاحل ن التتة ال حتتار أمتتايل

 لعتتتتةارات انتهتتتتاك يف، موهتتتتا أيف لي يتتتتا مىل أمتتتتتدة متتتت  هبتتتتا يتصتتتتل متتتتا أيف
 التتتتيت التتتتتدا   مجيتتتتع” تدتتتت   ال كتتتت لك هلتتتتا يفأذل، الستتتتا عة اجملدتتتتس
 يفنتام .(181) دتك التفتتيأ   مديتات لدعيام“ احملداة الظةيفف  عتعيها
 مبستتتالة يت دتتتق فيمتتتا، الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب أيعتتتاً  متصتتتةفا، اجملدتتتس
  صتتتتفتها  تصتتتتةف يفذتتتتي”، األمعتتتتاء لدتتتتديفل اإلذل  تجديتتتتد، اهلجتتتتةة
 2240 العتتتةار يف التتتوارا، “منديميتتتة موظمتتتات قةيتتتق متتت  أيف الوقويتتتة

 الظتتتتتتتتتتتتةيفف متتتتتتتتتتتتع املتواستتتتتتتتتتتت ة التتتتتتتتتتتتتدا   مجيتتتتتتتتتتتتع” ابختتتتتتتتتتتتتاذ، (2015)
 .(182)ابل رة املتجةي  أيف املهاجةي  مهةيب ملواجهة“ احملداة

، جمتتتتداا اجملدتتتتس أذتتتتاب، الصتتتتومال يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 أل اإلنديمية يفاملوظمات يفلابلد، السا ع الفصل مبوجب أيعاً  متصةفا
 ستتواحل ن التتة ال حتتة يف املستتدح يفالستت و العةصتتوة مكافحتتة يف  رتتارك

 يف تتتتوف ، مستتتتكةية يفقتتتتائةات يفأستتتتدحة حبةيتتتتة ستتتتف   ورتتتتة، الصتتتتومال
 التليفارق يفاحتجاز، العةصوة مكافحة لعوات الدوجسيت يفالدمم العوامد
، املستتتتددمة أختتتةى م تتتدات متتت  هبتتتا يتصتتتل يفمتتتا يفاألستتتدحة يفالستتتف 

التتتتتيت يوجتتتتتد أستتتتتاس م عتتتتتول لالشتتتتتت اي يف استتتتتتددامها يف ار كتتتتتاب  يفأ
. كمتا جتدا (183)أممال نةصوة يفس و مسدح يف ال حة، يفالتصةف فيهتا

 1846شتتتهةا األذيفل املمووحتتتة أيفليتتتا يف العتتتةار  12اجملدتتس لفتتترتة متتتدهتا 
، لدتتتديفل “مجيتتتع الوستتتائل الالزمتتتة”ستتتتددام ، مبتتتا يف ذلتتتك ا(2008)

يفاملوظمتتتتات اإلنديميتتتتة املت ايفنتتتتة متتتتع الستتتتد ات الصتتتتومالية يف مكافحتتتتة 
 .(184)العةصوة يفالس و املسدح يف ال حة ن الة سواحل الصومال

__________ 

  .4 يف 3 الفعةاتل، (2016) 2292 العةار (181)
  .7 الفعةة، (2017) 2380 يف  7 الفعةة، (2016) 2312 العةارال (182)
  .12 الفعةة، (2016) 2316 العةار (183)
 . 14، الفعةة (2015) 2246. انظة أيعاً العةار 14املةجع نفست، الفعةة  (184)

https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2240%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1846%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2312%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2380%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2316%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2246%20(2015)
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، اجملدتتتتتس أنرتتتتا، الستتتتتواال جوتتتتوب يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 جتلءا ابمت ارذتا اإلنديميتة احلمايتة نتوة، الستا ع الفصتل مبوجب متصةفاً 
 هلتتتتتتتتتتتتتا يفأذل الستتتتتتتتتتتتتواال جوتتتتتتتتتتتتتوب يف املتحتتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتتتت 

 يفأذتاب، يف يتهتا  وفيت  أجتل مت “ الالزمتة الوسائل مجيع” ابستددام
 يفتتتتي أل مدتتتتى اإلصتتتتةار مىل ابلتوميتتتتة امل ويتتتتة الديفليتتتتة احلكوميتتتتة ابهليئتتتتة

 .(185)الصدا ذ ا يف ابلتلاماهتم اجلوو يول السواانيول
 متتتتت  متتتتتداا اجملدتتتتتس اختتتتتت ، اجلتتتتتلاءات    تتتتتتدا يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 اإلنديميتتتتة املوظمتتتتات متتتت  املعتتتتدم ابلتتتتدمم فيهتتتتا امتتتترتف التتتتيت العتتتتةارات

 فيمتتتا التتتتدا    دتتتك  وفيتتت  يف،  تتتوف ي مليهتتتا قدتتتب أيف، اإلنديميتتتة يفايفل
  يفالسواال. الوس ى أفةيعيا مجهورية خي 

 شتتتتتدا، الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق ففيمتتتتتا 
 نيتتام أ يتتة مدتتى، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب متصتتةفاً  ،اجملدتتس
 مرتتتتتايفرات  جتتتتتةاء (2013) 2127 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة الدجوتتتتتة
 يفايفل اإلنديميتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتات امل ويتتتتتتة األمعتتتتتتاء التتتتتتديفل متتتتتتع موتظمتتتتتتة
 حبظتة املت دعتة اجملتداة لدتتدا   الكامتل التوفيت  لعتمال امل وية اإلنديمية
 اجملدتتتتس يفكتتتتةر .(186)الستتتتفة يفحظتتتتة األصتتتتول يفعميتتتتد األستتتتدحة  وريتتتد
 مىل مضتتتافة، األمعتتاء التتتديفل يفمجيتتع األقتتتةاف جلميتتع الستتتا عة اموا تتت

 فةيتتتتتق متتتتتع الت تتتتتايفل كفالتتتتتة مىل، اإلنديميتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتة املوظمتتتتتات
 الستتواال يف ابحلالتتة يت دتتق يففيمتتا. (187)أفتتةااي ستتالمة يفضتتمال اخلتترباء
 األختتةى يفاألقتتةاف األفةيعتتي ا حتتتاا حتتث اجملدتتس يفاصتتل، اارفتتور يفيف

 ممتتتال املورتتتا اخلتتترباء يففةيتتتق الدجوتتتة متتتع كامتتتل  رتتتكل الت تتتايفل مدتتتى
 احوزهتتت يف م دومتتات أي  تتتوف  ستتيما يف ، (2005) 1591 ابلعتتةار

 .(188)ابلسواال املت دعة التدا    وفي  م 
 

__________ 

 مدتتتتى يفلالقتتتتالع .11 يف 10 يف 8 الفعتتتتةات، (2016) 2304 العتتتتةار (185)
، ال اشتة اجللء انظة، اإلنديمية احلماية نوة يف ية م  امل دومات م  املليد
  .“السالم حفظ ممديات”، األيفل العسم

 .20، الفعتتتةة (2017) 2339  يف 16 ، الفعتتتةة(2016) 2262العتتتةارال  (186)
 املت دعتتتتتة اجللائيتتتتتة التتتتتتدا   متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  املليتتتتتد مدتتتتتى يفلالقتتتتتالع
 التتدا  ”، الثالتث العستم، الستا ع اجللء انظة، الوس ى أفةيعيا جبمهورية

  .“امليثاق م  41 لدمااة يففعاً  ،املسدحة العوة استددام  ت دب   اليت
 .33، الفعةة (2017) 2339  يف 27، الفعةة (2016) 2262العةارال  (187)
 .22 الفعةة، (2016) 2265 العةار (188)

املناقشووووووات املتعلقووووووة ابإلذن لتنظيمووووووات إقليميووووووة  - ابء
ابختوووواذ إجوووووراءات إنفووووواذ وتنفيووووذها تووووودابري أخووووورى 

 مبوجب الفصل السابع
 مشتتتتتتتتارات متتتتتتتتدة يفرات، 2017 يف 2016 متتتتتتتتامي ختتتتتتتتالل 
 مبستتتتتتتائل  ت دتتتتتتتق موانرتتتتتتتات يف امليثتتتتتتتاق متتتتتتت  53 املتتتتتتتااة مىل ضتتتتتتتموية
 ففتتي اجملدتتس. مدتتى م ةيفضتتة   يوهتتا موتتاقق ختتت  يفمستتائل مواضتتي ية
 مقتتتتتار يف، 2016 فربايتتتتتة/شتتتتت اط 15 يف امل عتتتتتواة، 7621 اجلدستتتتتة
 جام تتتة اثتتتل نتتتال، “التتتديفليني يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول” امل وتتتول ال وتتتد
 يوظتتة أل لدمجدتتس يو غتتي منتتت، 53 ابملتتااة مسترتتهدا، ال ة يتتة التتديفل

 التتتتديفل يفجام تتتتة اإلستتتتالمي الت تتتتايفل موظمتتتتة متتتتع الت تتتتايفل ممكانيتتتتة يف
  نرتاء يت دتق فيمتا ستيما يف ، األفةيعتي ا حتتاا متع ف تل مثدمتا ال ة ية
 .(189)ال ة ية الديفل جام ة مع مررتكة نوات

، 2016 متتتتتايو/أاير 24 يف امل عتتتتتواة، 7694 اجلدستتتتتة يفيف 
 يفاملوظمتتتتتتات املتحتتتتتتدة متتتتتتماأل  تتتتتتني الت تتتتتتايفل” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف

 يفاألمتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتالم صتتتتتتتتتتتتتتتول مدتتتتتتتتتتتتتتتى اإلنديميتتتتتتتتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتتتتتتتتة
، 53 املتتتتتااة مىل أيعتتتتتاً  صتتتتتةاحةً  ابكستتتتتتال اثدتتتتتة أشتتتتتارت“ التتتتتديفليني
  تتتتني الوثيتتتتق يفالتوستتتتيق املرتا  تتتتة ال النتتتتة” يتتتتتوخى امليثتتتتاق مل يفنالتتتتت

، 7866 اجلدستتتتتتة يفيف. (190)“املتحتتتتتتدة يفاألمتتتتتتم اإلنديميتتتتتتة املوظمتتتتتتات
 امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، 2017 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 19 يف امل عتتتواة

،  دتدي مونف أيفريفغواي اثل أكد، “أفةيعيا غةب يف السالم  وقيد”
 متتتت  منفتتتاذ مجتتتةاءات أي اختتتتتاذ  تتتوز  ، 53 ابملتتتااة ممتتتتال أنتتتت يفذتتتو

 منتتت نتتائال يفحتت ر، دتتساجمل متت  مذل  تتديفل اإلنديميتتة التوظيمتتات جانتتب
 اممتت م  اجملدس فيت أمةب ال ي، (2017) 2337 العةار يف ليس

  عتتمال التلامهتتا يف أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية لدجمامتتة الكامتتل
، اابتا نتدت نتتائج يف حبةيتة موها الت    مت كما الر ب مرااة احرتام
 ميكتتتتتت  شتتتتتتيء أي، األيفل املعتتتتتام يف السياستتتتتتية الستتتتت ل اب  تتتتتتاع يفذلتتتتتك
 .(191)العوة ابستددام صةيح مذل أنت مدى  فس ي

، 2017 متتتتتايو/أاير 16 يف مل عتتتتتواةا، 7940 اجلدستتتتتة يفيف 
 (1998) 1160 األمتتتتتت  جمدتتتتتتس نتتتتتتةارات” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف
 (1999) 1239 يف (1998) 1203 يف (1998) 1199 يف

__________ 

(189) S/PV.7621 ،60 الصفحة. 
(190) S/PV.7694 ،39 الصفحة.  
(191) S/PV.7866 ،متتتت  امل دومتتتات متتت  املليتتتد مدتتتى يفلالقتتتالع .3 الصتتتفحة 

  أمالي. الثام العسم انظة، (2017) 2337 العةار

https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2337%20(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2337%20(2017)
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 العتتتتتتتوة استتتتتتتتددام أل صتتتتتتتة يا اثدتتتتتتتة أكتتتتتتتدت، “(1999) 1244 يف
 لدحكتتتتم” اكانتهتتتت ذتتتتو ا حتاايتتتتة يوغوستتتتالفيا مجهوريتتتتة ضتتتتد املستتتتدحة

 العمع أممال م  ممل اي العيام  وز   انت“ 53 املااة م  اآلمة
 حدتتف موظمتتة  رتتمل التتيت، اإلنديميتتة يفالوكتتا ت التوظيمتتات مبعتعتتى
 .(192)األم  جمدس مذل  غ  يدذا مدى أيف، األقدسي مشال

 أيعتتاً  اجملدتتس أمعتتاء  نتتأ، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 
 التتت ي، (2005) 1593 العتتتةار  وفيتتت  مزاء ياألفةيعتتت ا حتتتتاا مونتتتف

 يف احلالتتتة  حالتتتة، الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب متصتتتةفاً ، اجملدتتتس فيتتتت نتتتام
  (.7 احلالة )انظة الديفلية اجلوائية احملكمة مىل اارفور

 
 7 احلالة 
 السودان نوبوج السودان عن العام األمني تقارير 
 يف 2016 يونيتت/حليتةال 9 يف امل عواة، 7710 اجلدسة يف 

 يفجوتتتتتوب الستتتتتواال متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عتتتتتارية” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار
 يف قدتتتتتتب األفةيعتتتتتي ا حتتتتتتتاا أل مىل أنغتتتتتو  اثتتتتتتل أشتتتتتار، “الستتتتتواال
   ديتتتتتتق 2015 متتتتتتام يف يفاحلكومتتتتتتات التتتتتتديفل لةؤستتتتتتاء نمتتتتتتة متتتتتتؤاةي

 ممتتتتتة، الستتتتتواال رئتتتتتيس حتتتتتق يف الديفليتتتتتة اجلوائيتتتتتة احملكمتتتتتة مجتتتتتةاءات
 مىل اارفتتتتور يف لدحالتتتتة محالتتتتتت بستتتتح مدتتتتى اجملدتتتتس يفحتتتتث، ال رتتتت 

 قدتتتتتتتب مىل كتتتتتتت لك يفأشتتتتتتتار .(2005) 1593 العتتتتتتتةار يف احملكمتتتتتتتة
 الرتتواغل مل اجلتتة األمتت  جمدتتس متتع موانرتتات مجتتةاء األفةيعتتي ا حتتتاا
. (193)ديفليتةال اجلوائيتة احملكمتة متع األفةيعتي ا حتتاا   النتة يت دق فيما
 ضتتتوء يف، الديفليتتتة اجلوائيتتتة احملكمتتتة مدتتتى يت تتتني منتتتت مصتتتة اثتتتل يفنتتتال

  تدا   أي اختاذ مدم”، األفةيعي ا حتاا يف األمعاء الديفل حتفظات
 تتتتتتتتتتتتؤاي مىل املستتتتتتتتتتتتاس  ستتتتتتتتتتتتدم يفأمتتتتتتتتتتتت  يفاستتتتتتتتتتتتتعةار يفكةامتتتتتتتتتتتتة يفستتتتتتتتتتتتيااة 

ال ددال األفةيعية، مع ضتةيفرة احترتام احملكمتة ألحكتام العتانول “ يفسالمة
 .(194) املت دعة ابحلصانة املمووحة لةؤساء الديفل يفك ار املسؤيفلنيالديفيل

 ال دتتتدال مونتتتف يتتتتفهم يففتتتدي مل الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل يفنتتتال 
 لتتتتتتتت أل يفي تعتتتتتتتد الديفليتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة احملكمتتتتتتتة مستتتتتتتالة  رتتتتتتتال األفةيعيتتتتتتتة

 ايفلتتتت أل ال وليفاريتتة فوتتليفيال مجهوريتتة اثتتل أكتتد يفابملثتتل. (195)يتتربري متا
 يفجام تة، اإلستالمي الت تايفل يفموظمتة، األفةيعي ا حتاا مونف  راقة
 أهنتتتا غتتت ، املستتتالة ذتتت ي  رتتتال ا فيتتتاز متتتدم يفحةكتتتة، ال ة يتتتة التتتديفل

__________ 

(192) S/PV.7940 ،8 الصفحة. 
(193) S/PV.7710 ،11 الصفحة.  
  .15 الصفحة، نفست املةجع (194)
  .4 الصفحة، نفست املةجع (195)

 اجملتايفرة يفالتديفل املدتصتة اإلنديميتة يفالستد ات السواال حكومة  دمو
 التتتتت ي  هبتتتتتم املرتتتتتت ت ابمتعتتتتتال يت دتتتتتق فيمتتتتتا احملكمتتتتتة متتتتتع الت تتتتتايفل مىل
 .(196)عائيةالع ابحلصانة يتمت ول  

 يف يففتتدي نتتدمهما الدتت ي  املعرتحتتني مىل نيوزيدوتتدا اثتتل يفأشتتار 
 أكثتتتتة اجملدتتتتس يكتتتتول أل، أيف  يف تتتتا، 2015 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول
 مدتتتتتى جتتتتدا يفأل الت تتتتايفل   تتتتدم املت دعتتتتتة الوتتتتتائج يف نظتتتتةي يف  وظيمتتتتا
 يفكتتة أل، يفاثنيتتا األنستتب  ا ستتتجا ة حتتدة مدتتى حالتتة كتتل أستتاس
 متتتع أكثتتتة مثمتتتةة مالنتتتة جعتتتق أل هبتتتا ميكتتت  التتتيت فيتتتةالكي يف اجملدتتتس
 حتتتث اجملدتتتس أل مىل أيفريفغتتتواي اثتتتل يفأشتتتار. (197)الستتتواال حكومتتتة

 اإلنديميتتتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتتات التتتتتتتتتديفل مجيتتتتتتتتع (2005) 1593 العتتتتتتتتةار يف
 يو غتي منتت يفنتال، حملكمتةا متع اتم  رتكل الت تايفل مدتى امل وية يفالديفلية
 الت تايفل متدم حتا ت است ةات يف أنرط  ديفر يع دع أل لدمجدس

 مجيتتتتتع اليتتتتاابل اثتتتتل يفحتتتتث. (198)ا متعتتتتال أيفامتتتتة  وفيتتتت  يكفتتتتل يفأل
   تتتايف   ت تتتايفل أل مدتتتى امل ويتتتة يفالديفليتتتة اإلنديميتتتة يفاملوظمتتتات التتتديفل
 .(199)(2005) 1593 لدعةار يففعاً  احملكمة مع كامال

، 2017حليةال/يونيتتتتتتت  8، امل عتتتتتواة يف 7963اجلدستتتتتة يفيف  
ذكتتتتةت املدميتتتتة ال امتتتتة لدمحكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة يف مالحظاهتتتتتا مىل 

متتتت   -اجملدتتتس أل أمعتتتاء اجملدتتتتس لتتتديهم الستتتتد ة لدتتتتاث  مدتتتتى التتتديفل 
 -  األقتتتتتةاف يف نظتتتتتام ريفمتتتتتا األساستتتتتي مدتتتتتى الستتتتتواء األقتتتتتةاف يفغتتتتت

يفحتفيلذا لدمسامدة يف اجلهوا الةامية مىل امتعتال يف ستديم املرتت ت هبتم يف 
اارفتتتتتور، يفأل ذلتتتتتك يو  تتتتتق ابلعتتتتتدر نفستتتتتت مدتتتتتى املوظمتتتتتات اإلنديميتتتتتة. 

مت  نتةارات  13يفأضافت أل اجملدس،   دم اختتاذي مجتةاءات استتجا ة لتت 
ا متثال أيف مدم الت ايفل، يتددى يف حعيعة األمتة احملكمة املت دعة   دم 

متت  ايفري الواضتتح  رتتال ذتت ي املستتائل يفيعتتوت ذتت ا التتديفر الواشتت  متت  
 .(200)(2005) 1593نظام ريفما األساسي يفممال ابلعةار 

  رتتتال ءمجتتتةا اختتتتاذ ل تتتدم األستتتف متتت  مثيو يتتتا اثتتتل يفأمتتتةب 
 اجملدتتس يستتحب لكتتي األفةيعتتي ا حتتتاا متت  املعدمتتة املتكتتةرة ال د تتات

 اخلتربات مل يفنتال الديفليتة. اجلوائيتة احملكمتة مىل اارفتور يف احلالة محالة
 املوازنتتة مىل احلاجتتة جبتتالء  ظهتتة أختتةى أمتتاك  يفيف أفةيعيتتا يف الستتا عة

__________ 

  .9 الصفحة، نفست املةجع (196)
  .11 يف 10 الصفحتال، نفست املةجع (197)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (198)
  .20 ةالصفح، نفست املةجع (199)
(200) S/PV.7963 5 يف 4 الصفحتال، نفست املةجع.  
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    مث يفمتت  امل عتتدة  الوتتلاع حتتا ت يف يفاملصتتاحلة يفاألمتت  ال دالتتة  تني
 أفةيعيتتتا. يف“ املست صتتتية الولامتتتات لتتت  ض حمديتتتة حدتتتول م تتتاا أ يتتتة”

  جيتتل األفةيعتتي ا حتتتاا قدتتب، الفهتتم ذتت ا أستتاس مدتتى أنتتت يفأضتتاف
 ريفمتتا نظتتام متت  16 لدمتتااة يففعتتا ال رتت  التتةئيس مدتتى املةفومتتة الععتتية

. (201)املتحتتتدة األمتتتم ميثتتتاق متتت  الستتتا ع الفصتتتل مبوجتتتب، األساستتتي
 احلالتة  حالتة يت دتق فيما األفةيعي املونف جديد م  مصة ثلا يفأكد
 را متدم مزاء العدتق م  يفأمةب، الديفلية اجلوائية احملكمة مىل اارفور يف

__________ 

  .8 الصفحة، نفست املةجع (201)

 ايفلتتتة اثتتتل يفأشتتتار. (202)األفةيعتتتي ا حتتتتاا قد تتتات مدتتتى   تتتد اجملدتتتس
 1593 العتتتتةار قةيتتتتق متتتت  اجملدتتتتس أل مىل العوميتتتتات املت تتتتداة  وليفيتتتتا

، فحستب األفتةاا حملاكمتة احملكمتة اختصتاص  ف يل يعةر مل (2005)
 ستتتتيااة لت ليتتتتل التتتتديفيل الت تتتتايفل امتتتتم مدتتتتى احملكمتتتتة أيعتتتتا شتتتتجع ممنتتتتا

 مثتتتتل، الععتتتتائية غتتتت  األنرتتتت ة مدتتتتى كتتتت لك الترتتتتديد متتتتع، العتتتتانول
 ذتت ا يف ضتتةيفري أمتتة فةيعتتياأل ا حتتتاا متتع الت تتايفل مل يفنتتال، املصتتاحلة
 .(203)الصدا

__________ 

  .9 الصفحة، نفست املةجع (202)
    .20 الصفحة، نفست املةجع (203)

 تقدمي التنظيمات اإلقليمية التقارير عما تضطلع به من أنشطة - خامسا
 يف جمال صون السالم واألمن الدوليني

 مالحظة 
 اإلنديميتتتة التوظيمتتتات  عتتتدمي مستتتالة اخلتتتامس العستتتم ي حتتتث 
 يفاألمتتت  الستتتالم صتتتول جمتتتال يف أنرتتت ة متتت   تتتت  عتتت دع ممتتتا التعتتتارية
 نستمني يف ال حتث نُظنتم يفنتد، امليثتاق م  54 املااة مقار يف الديفليني
 التعارية  اإلنديمية التوظيمات  تعدمي املت دعة العةارات )أ(  ا: فةميني
 التعارية. اإلنديمية التوظيمات  عدمي  وايفلت اليت املوانرات )ب(
 
القووووورارات املتعلقوووووة بتقووووودمي التنظيموووووات اإلقليميوووووة  - ألف

 التقارير
تتتة اجملدتتتس مشتتتارة صتتتةجة يف يف الفتتترتة   نيتتتد ا ستتتت ةات، مل ير 

متتتت  امليثتتتتاق.  يتتتتد أل اجملدتتتتس قدتتتتب  عتتتتارية متتتت   54نةارا تتتتت مىل املتتتتااة 
املوظمات اإلنديمية، يفخباصة ا حتاا األفةيعي، مما م اشتةة أيف مت  قةيتق 

 يتتل الت تتايفل يف جمتتايل الستتالم يفاألمتت  األمتتني ال تتام،  رتتال مستتائل متت  ن
 تتتني األمتتتم املتحتتتدة يفا حتتتتاا األفةيعتتتي، يف  ستتتيما فيمتتتا يت دتتتق   مديتتتات 
امم السالم، مثل   ثة ا حتاا األفةيعي الصومال، يفالت تايفل  تني   ثتات 
ختتتترباء الرتتتتةقة يفاخلتتتترباء ال ستتتتكةيني يف  وريفنتتتتدي لكتتتتل موهمتتتتا، يفامتتتتم 

يف جوتتوب الستتواال، مدتتى الوحتتو امل تتني منرتتاء آليتتات ال دالتتة ا نتعاليتتة 
مبليتتتد متتت  التفصتتتيل أا ي. يفقدتتتب اجملدتتتس كتتت لك مىل األمتتتني ال تتتام أل 
يعتتتتتدم م دومتتتتتات متتتتت  حالتتتتتة نرتتتتتة العتتتتتوة املرتتتتترتكة التا  تتتتتة لدمجمومتتتتتة 

 اخلماسية ملو عة الساحل، ابلتوسيق مع ايفل اجملمومة اخلماسية. 
 املتحتتتتدة األمتتتتم  تتتتني الت تتتتايفل” امل وتتتتول ابل وتتتتد يت دتتتتق يففيمتتتتا 

 يفاألمتتتتتتتت  الستتتتتتتتالم صتتتتتتتتول يف اإلنديميتتتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتتتات

ضتتتتتتةيفرة  (2016) 2320أكتتتتتتد اجملدتتتتتتس مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار ، “التتتتتتديفليني
الت تتتتايفل امل كتتتتة يفاملوتتتتتظم  تتتتني األمتتتتم املتحتتتتدة يفا حتتتتتاا األفةيعتتتتي  رتتتتال 
التهديتتتدات الواشتتتئة يفاجلاريتتتة يف أفةيعيتتتا، يفأكتتتد أل الترتتتايفر يف التحديتتتل 
يفالتد يط املررتك أمة حاسم األ ية يف يفضع  وصتيات مرترتكة  رتال 

  حيتتث املتتوارا، يف عيتتيم ن تتاق ممديتتات امتتم الستتالم احملتمدتتة يفآاثرذتتا متت
اإلجتتتتتةاءات، يفا ضتتتتت الع ابل  ثتتتتتات، موتتتتتد ا نتعتتتتتاء، يف عتتتتتدمي  عتتتتتارية 

. يفقدتتتب اجملدتتتس مىل (204)موتظمتتتة متتت  ذتتت ي اإلجتتتةاءات موتتتدما  تدتتت 
األمني ال ام أل ي مل مع ا حتاا األفةيعتي مدتى  وعتيح اخليتارات املتاحتة 

ي لتتدمم الستتالم فيمتا يت دتتق  ذل جمدتتس األمتت    مديتات ا حتتتاا األفةيعتت
اليت ذذل هبا اجملدس مبوجب الفصتل الثتام  مت  امليثتاق، يف دممتت هلتا يف 

 .(205)املستع ل، يفأل يعدم  عةيةا مفصال يف ذ ا الرال
 قدتتب، الستتالم حلفتتظ املتحتتدة متتماأل   مديتتات يت دتتق يففيمتتا 

 األمتني مىل، (2017) 2378 نتةاري مبوجب، ال ام األمني مىل اجملدس
   ليتتتل متت   عةيتتتةي يف يعتتدم أل، األفةيعتتتي ا حتتتاا متتتع ابلتوستتيق، ال تتام

 الستتتالم مستتتائل  رتتتال األفةيعتتتي يفا حتتتاا املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الرتتةاكة
 يفمتستعة يفاضتحة م تالغ نوتوات جتدا لإل تالغ مقتارا أفةيعيتا يف يفاألم 
 األمانتة  ني، الو ية يف وفي  ا ئتمام التوفي  ذلك يف مبا، لدتو ؤ يفنا دة

__________ 

  .9 الفعةة، (2016) 2320 العةار (204)
  .8 يف 7 الفعةاتل، نفست املةجع (205)
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 مت د تتتتات متتتت  فعتتتتال، يفاجملدستتتتني األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا يفمفوضتتتتية ال امتتتتة
 .(206)املوحدة اإل الغ

يت دتتتتتق   وريفنتتتتتدي، قدتتتتتب اجملدتتتتتس مىل األمتتتتتني ال تتتتتام، يففيمتتتتتا  
أل يعتتتدم  عةيتتتةا، ابلتوستتتيق الوثيتتتق متتتع  (2016) 2303مبوجتتتب نتتتةاري 

ا حتتتاا األفةيعتتي،  رتتال املعرتحتتات املت دعتتة  تمكتتني األمتتم املتحتتدة متت  
 يس  نرة املةان ني التا  ني لالحتاا األفةيعي يف رتال قةائتق الت تايفل  تني 

املعتتترتح يفمتتةان ي ا حتتتتاا األفةيعتتتي،  موصتتة الرتتتةقة التتتتا ع لامتتم املتحتتتدة
آختتت ا يف ا مت تتتار املتتتلااي الوستتت ية لكتتتل موهمتتتا يفيف مقتتتار الو يتتتة املووقتتتة 
 كتل موهمتا، امتثتا  مل تاي  األمتم املتحتدة يفاارستاهتا يفارتيا متع سياستتة 

 .(207)األمم املتحدة ل  ل ال واية الواج ة يف مةاماة حعوق اإلنسال
األمتتتني ال تتتام، ابلتوستتتيق الوثيتتتق متتتع  يفقدتتتب اجملدتتتس كتتت لك مىل 

ايفل اجملمومة اخلماسية ملو عة الساحل يفا حتتاا األفةيعتي، أل ي دت  جمدتس 
األم  م  أنر ة العوة املررتكة التا  ة لدمجمومة اخلماسية، مبتا يف ذلتك 
متتت  التعتتتدم احملتتتةز صتتتوب  ف يتتتل العتتتوة، يفالتتتدمم التتتديفيل، يف وفيتتت  ا  فتتتاق 

 عدمتتتت   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة املت تتتداة  التعتتت   رتتتال التتتدمم التتت ي
األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف متتايل، يفاألثتتة احملتمتتل مدتتى ال  ثتتة املتكامدتتة، 
يفالتحتتدايت التتيت  واجههتتا العتتوة املرتترتكة، يف وفيتت  ايفل اجملمومتتة اخلماستتية 
لسياستتة  تت ل ال وايتتة الواج تتة يف مةامتتاة حعتتوق اإلنستتال، يفالستت ل الكفيدتتة 

أي آاثر ضتتتتتتارة ختدنفهتتتتتتا ال مديتتتتتتات ال ستتتتتتكةية مدتتتتتتى الستتتتتتكال   تدفيتتتتتتف
 .(208)املدنيني، مبا يف ذلك مدى الوساء يفاألقفال

 مبوجتتتب، اجملدتتتس قدتتتب، الصتتتومال يف ابحلالتتتة يت دتتتق يففيمتتتا 
 اجملدتتتتتتتس ي دتتتتتتتع أل األفةيعتتتتتتتي ا حتتتتتتتتاا مىل، (2016) 2297 العتتتتتتتةار
 ا حتتتتتاا   ثتتتتة يف يتتتتة  وفيتتتت  مدتتتتى، ال تتتتام األمتتتتني قةيتتتتق متتتت ، ابنتظتتتتام
، خ يتتتتة يف عتتتتارية شتتتتفوية متتتتةيفت ختتتتالل متتتت ، الصتتتتومال يف األفةيعتتتتي

 أفتتتتتتتتةاا لصتتتتتتتتاع ال  ثتتتتتتتتة ذيكدتتتتتتتتة ممتتتتتتتتااة متتتتتتتت  مستتتتتتتتتكمدة يفم دومتتتتتتتتات
 ابلترتايفر،  تةي أل ال ام األمني مىل اجملدس قدب كما. (209)الرةقة

   تتتتد، األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا ل  ثتتتتة مرتتتترتكا  عييمتتتتا، األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا متتتتع
 مدتتى ال  ثتتة ذيكتتل  رتتكيل لكفالتتة، 2016 ل تتام ا نتدا يتتة ال مديتتة

__________ 

  .20 الفعةة، (2017) 2378 العةار (206)
  .11 لفعةةا، (2016) 2303 العةار (207)
 . 33، الفعةة (2017) 2391  يف 7، الفعةة (2017) 2359العةارال  (208)
  .23 يف 18 الفعةاتل، (2016) 2297 العةار (209)

 يفأل، الصتتتتومال يف الديفلتتتة  وتتتاء متتتت  املع دتتتة املةحدتتتة لتتتتدمم مالئتتتم فتتتو
 يفقُدتتتتب .(210)الصتتتتدا ذتتت ا يف اجملدتتتتس مىل يف وصتتتيات خيتتتتارات يعتتتدم
 الصتتتتومال حكومتتتتة متتتتع يفرابلترتتتتا، يعتتتتدم أل ال تتتتام األمتتتتني مىل أيعتتتتا

 يف احملتتتةز التعتتتدم  رتتتال م دومتتتات، األفةيعتتتي ا حتتتتاا يف  ثتتتة ا حتاايتتتة
 مىل املعدمتتتتتتتتتة اخل يتتتتتتتتتة  عتتتتتتتتتاريةي يف الةئيستتتتتتتتتية اإلمتتتتتتتتتداا قتتتتتتتتتةق  متتتتتتتتتني
، األفةيعتتتي ا حتتتتاا مىل اجملدتتتس قدتتتب، 2017 متتتام يفيف .(211)اجملدتتتس
، ال تام األمتني قةيتق مت ، يعدم أل، (2017) 2372 العةار مبوجب

، األفةيعتتي ا حتتتاا   ثتتة  رتتكيل ممتتااة يف احملتتةز التعتتدم متت  م دومتتات
 أذتتتتداف حتعيتتتتق يف احملتتتتةز يفالتعتتتتدم، الرتتتتةقة أفتتتتةاا نرتتتتة ذلتتتتك يف مبتتتتا

 يفقدتتب .(212)اجملدتس مىل املعدمتة الديفريتة  عتاريةي ضتم  يفذلتك، ال  ثتة
 متتع املت ايفنتتة اإلنديميتتة يفاملوظمتتات األمعتتاء التتديفل مىل كتت لك اجملدتتس

 ال حتتة يف املستتدح يفالستت و العةصتتوة مكافحتتة يف الصتتومالية الستتد ات
 اإلجتتتتةاءات يف  عتتتتدم متتتت  أحتتتتةز مبتتتتا ال تتتتام يفاألمتتتتني اجملدتتتتس   دتتتت  أل

 .(213)الصدا ذ ا يف املتد ة
 ال وتتتتتد مقتتتتار يف، الستتتتتواال جوتتتتوب يف ابلوتتتتتلاع يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 قدتب، “الستواال جوتوب الستواال مت  ال تام األمتني  عتارية” امل وول
 يعتتدم أل، (2016) 2327 العتتةار مبوجتب، ال تتام األمتتني مىل اجملدتس

 جلوتوب املدتد ة احملكمة مىل املعدمة التعوية املسامدة  رال م دومات
 مدتتتتى ال تتتتام األمتتتتني يُ دتتتتع أل مىل األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا يفامتتتتا، الستتتتواال
 امتتلام مت  يفأمةب، احملكمة منراء يف احملةز ابلتعدم املت دعة امل دومات
 املوجتتتلة لاممتتتال  عيتتتيم مجتتتةاء، امل دو تتتة التعتتتارية  دعتتتي   تتتد، اجملدتتتس
 .(214)الديفلية امل اي  مع اريا

 نيتتتتتد الفتتتترتة ختتتتتالل املتدتتتت ة العتتتتتةارات 3 اجلتتتتديفل يفيتعتتتتم  
 ابألنرتتت ة مدتتتم مدتتتى اجملدتتتس   عتتتاء اب لتتتتلام يت دتتتق فيمتتتا ستتتت ةاتا 

 الستتتتالم صتتتتول أجتتتتل متتتت  اإلنديميتتتتة التوظيمتتتتات هبتتتتا اضتتتت د ت التتتتيت
 الديفليني. يفاألم 

__________ 

  .24 الفعةة، نفست املةجع (210)
  .8 الفعةة، نفست املةجع (211)
  .55 الفعةة، (2017) 2372 العةار (212)
  .32 الفعةة، (2017) 2383 يف  (2016) 2316 العةارال (213)
  .35 الفعةة، (2016) 2327 العةار (214)
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 3اجلديفل 
  القرارات املتعلقة بتقدمي التنظيمات اإلقليمية التقارير عن أنشطتها

 م  معدمة  عارية الفعةات العةارات ال ود 
  وا وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت     

 مواضي ية
 املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الت تتتايفل

 يفايفل اإلنديميتتتة يفاملوظمتتتات
 صتتتتتتتتتتتتول مدتتتتتتتتتتتتى اإلنديميتتتتتتتتتتتتة

 الديفليني يفاألم  السالم

 (2016) 2320 العةار
 2016 رةي  الثام/نوفمرب  18

 يف 8 يف 7 الفعتتتتتتتتتتتتتتةات
9 

 متتتتتتع كثتتتتتتب متتتتتت  ابل متتتتتتل، امال تتتتتت األمتتتتتتني
 األفةيعي ا حتاا

 املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم ممديتتتتتتتتات 
 السالم حلفظ

 (2017) 2378 العةار
 2017 س تمرب/أيدول 20

 ا حتتتتتتتتتتاا متتتتتتتتتع ابلتوستتتتتتتتتيق، ال تتتتتتتتتام األمتتتتتتتتتني 20 يف 16 الفعةاتل
 األفةيعي

  وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا
 خاصتتتتتتتتتتتتتتة
   دتتتتتتتتتتتتتتدال
 يفموتتتتتتتتاقق

   يوها

 (2017) 2359 العةار أفةيعيا يف يفاألم  السالم
 2017 يونيت/حليةال 21

 اجملمومتة متع الوثيتق ابلتوسيق، ال ام األمني 7 الفعةة
 األفةيعي يفا حتاا الساحل ملو عة اخلماسية

 (2016) 2303 العةار  وريفندي يف احلالة
 2016 يوليت/اوز 29

 ا حتتتاا متتع الوثيتتق ابلتوستتيق، ال تتام األمتتني 11 الفعةة
 األفةيعي

 (2016) 2297 العةار الصومال يف احلالة
 2016 يوليت/اوز 7

 18 يف 8 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةات
 24 يف 23 يف

 ا حتتتتتاا   ثتتتتة متتتتع ابلترتتتتايفر، ال تتتتام األمتتتتني
 األفةيعي يفا حتاا، الصومال يف األفةيعي

 (2016) 2316 العةار 
 2016 رةي  الثام/نوفمرب  9

 اإلنديمية املوظمات 32 الفعةة

  (2017) 2372 العةار  
 2017 أغس س/آب 30

 ال ام األمني قةيق م ، األفةيعي ا حتاا 55 يف 9 الفعةاتل

 (2017) 2383 العةار  
 نوفمرب/الثام  رةي  7

2017 

 اإلنديمية وظماتامل 32 الفعةة

 متتتتتت  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عتتتتتتارية 
 السواال يفجووب السواال

  (2016) 2327 العةار
 2016كانول األيفل/ايسمرب   16

 األفةيعي يفا حتاا، ال ام األمني 35 الفعةة

  
ات اإلقليمية املناقشات اليت تناولت تقدمي التنظيم - ابء

 التقارير
  رتتتتتتتتةي  28 يف امل عتتتتتتتتواة، لدمجدتتتتتتتتس 7796 اجلدستتتتتتتتة يف 

 األمتتتتم  تتتتني الت تتتتايفل” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف، 2016 أكتتتتتو ة/األيفل
 يفاألمت  الستالم صتول يف اإلنديميتة يفايفل اإلنديمية يفاملوظمات املتحدة

 ةيفموظمتتتتتت اجلمتتتتتتامي األمتتتتتت  م اذتتتتتتدة موظمتتتتتتة ستتتتتتياق يفيف“ التتتتتتديفليني
 التديفر مدتى اهلوتد اثتل شتدا، املستعدة الديفل يفرا  ة لدت ايفل شوغهاي

 صتتول يف اإلنديميتتة يفايفل اإلنديميتتة املوظمتتات  تتت  عتت دع التت ي اهلتتام
 ممتال املوظمتات  دتك متع املتحتدة األمتم  فامتل يفمدتى يفاألم  السالم

  وجتتتتتت املوظمتتتتتات ذتتتتت ي أل مىل يفأشتتتتتار، امليثتتتتتاق متتتتت  الثتتتتتام  ابلفصتتتتتل
  رتكل مدمتا األم  جمدس محاقة مدى املدايفمة مىل 54 املااة مبوجب
 . (215)الصدا ذ ا يف انر تها كامل

 يونيتتتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتتتةال 15 يف امل عتتتتتتتتتتتتواة، 7971 اجلدستتتتتتتتتتتتة يفيف 
، األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا مدتتتتى الرتكيتتتتل متتتتع، نفستتتتت ال وتتتتد مقتتتتار يف، 2017
 املتتتتتتؤر  ال تتتتتتام األمتتتتتتني  عةيتتتتتتة ال تتتتتتام األمتتتتتتني مكتتتتتتتب رئيستتتتتتة مةضتتتتتتت

 امتتتم   مديتتتات لتتتإلذل املتاحتتتة اخليتتتارات متتت  2017 متتتايو/أاير 26
__________ 

(215) S/PV.7796 ،36 الصفحة.  
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. (216)ال مديتتات هلتت ي ممالتتد يفلتعتتدمي األفةيعتتي لالحتتتاا التا  تتة الستتالم
 ذتتت ا ذل مالحظاهتتتتا يف اجملدتتتسَ  ال تتتام األمتتتني مكتتتتب رئيستتتة يفأفتتتاات
 ا حتتتتتتاا جانتتتتتب متتتتت  لتتتتتت املصتتتتتاحب التحتتتتتديث جانتتتتتب مىل، التعةيتتتتتة
 ستتتتة متتتدى مدتتتى املستتتتمةي  يفالت تتتايفل لدتوستتتيق نتيجتتتة ذتتتو، األفةيعتتتي

 اثتل يفشتدا. (217)األفةيعتي ا حتتاا يفمفوضية ال امة األمانة  ني أشهة
 األفةيعتتتتي يفا حتتتتتاا املتحتتتتدة األمتتتتم متتتت  لكتتتتل يو غتتتتي أنتتتتت مدتتتتى الصتتتتني
 ف اليتتتتتة زاياة ختتتتتالل متتتتت   يوهمتتتتتا يفالتوستتتتتيق الت تتتتتايفل حتستتتتتني مواصتتتتدة
 العتةارات يفصتوع املررتك التد يط حتسني مدى يفال مل الت ايفل آليات

 امل كتتتتتتة نتتتتتت اراإل مجتتتتتتةاءات  وفيتتتتتت  يف يفا شتتتتتترتاك، يفاإل تتتتتتالغ يفالتعيتتتتتتيم
 الورتتة يفممديتتات التتو ايت يفمنرتتاء ا ستترتا يجية يفالتعييمتتات لازمتتات
 ضتةيفرة مىل املتحدة املمدكة اثل أشار، يفابملثل. (218)األخةى يفاجلهوا
 أمدتتتتتى لعتتتتتمال يفاحلمايتتتتتة يفاملستتتتتاءلة لإل تتتتتالغ مرتتتتترتكة م تتتتتاي  اراستتتتتة
 ا حتتاا اثتل يفشتدا. (219)ال  ثتات مدتى الةنا تة أشتكال يفأنوى امل اي 

 يف متاصتتتتال املوظمتتتتتني  تتتتني الت تتتتايفل يكتتتتول أل ضتتتتةيفرة مدتتتتى الةيفستتتتي
 ا لتتتتتلام مثتتتتل رئيستتتتية أحكامتتتتا يتتتتدرل يفأل امليثتتتتاق متتتت  الثتتتتام  الفصتتتل
 .(220)لدمجدس التعارية  مداا

__________ 

(216) S/2017/454.  
(217) S/PV.7971 ،2 الصفحة.  
  .11 يف 10 الصفحتال، نفست املةجع (218)
  .13 الصفحة، نفست املةجع (219)
  .15 يف 14 الصفحتال، نفست املةجع (220)

، 2017أيدول/ست تمرب  12، امل عتواة يف 8044دسة يفيف اجل 
يفجتتتتتت اثتتتتتل الستتتتتوغال الرتتتتتكة لامتتتتتني ال تتتتتام يفرئتتتتتيس مفوضتتتتتية ا حتتتتتتاا 

 (2016) 2320األفةيعتي مدتتى جتتواة  عةيةيهمتتا املعتتدمني يففعتتا لدعتتةار 
متتتني متت  حتعيتتق ذتتدفهما املرتترتك يفا نرتاحتتات احملتتداة التتيت  عتتةب املوظ

. يفنتال اثتل ا حتتاا (221)يفع ل الرةاكة ا سترتا يجية أكثتة نا ديتة لدتو تؤ
الةيفستتي يف م تتةت مشتتار ت مىل ضتتةيفرة   ليتتل التفامتتل  تتني األمتتم املتحتتدة 
يفا حتتتاا األفةيعتتي منتتت يو غتتي لدمجدتتس أل يوظتتة يف ممكانيتتة  تتدء   يتتني 

ا حتتاا األفةيعتي لكتي يعتدموا  عتارية  اثدني خاصني م ويني يف مفوضتية
مىل جمدتتتس األمتتت ، ألل ذلتتتك متتت  شتتتانت أل ميكتتت  أمعتتتاء اجملدتتتس متتت  
احلصول مدى صورة أمشل لدحالة امل وية يفم  حتديتد املستتوى التالزم مت  

. يفنتتتال اثتتتل (222)التتتدمم جلهتتتوا الوستتتاقة متتت  ختتتالل ا حتتتتاا األفةيعتتتي
را مدتى  وجيتت ال  ثتات التيت فةنسا منت  تب م عتاء اجملدتس مدتى مدتم يفنتاا

أذل هبتتا يفأستتود هلتتا يف ايت، يفأنتتت يو غتتي   ليتتل   تتاال امل دومتتات املت دعتتة 
. يفأمتتتةب اثتتتتل املمدكتتتة املتحتتتدة كتتت لك متتتت  رأي (223)ابإلنتتت ار امل كتتتة

مفتتتتتااي أنتتتتتت يو غتتتتتي لدموظمتتتتتتني   ليتتتتتل م الغهمتتتتتا املرتتتتترتك متتتتت  ال وتتتتتف 
وهمتا عتايفز اإل تالغ اجلوسام يف أماك  مثل جووب الستواال، حتيت ميك

 .(224)مىل   اال خ ط ال مل يفاملليد م  الت ايفل
__________ 

(221) S/PV.8044 ،6 الصفحة.  
  .11 الصفحة، نفست املةجع (222)
  .17 الصفحة، نفست املةجع (223)
  .20 الصفحة، نفست املةجع (224)
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 مالحظة استهاللية  
 امليثاق  م   29 املااة  

 الفةيفع الثانوية ما يةى لت ضةيفرة ألااء يفظائفت. جملدس األم  أل يور  م  
 

 املؤنت  الداخدي الوظام م   28 املااة  
 .حمداة ملسالة معةرا أيف جلوة أيف ذيئة ي ني أل األم  جملدس 
 األمتتتم ميثتتتاق متتت  29 املتتتااة يف الفةميتتتة األجهتتتلة منرتتتاء  رتتتال األمتتت  جمدتتتس ستتتد ة مدتتتى يتُتتَو  
 اجملدتتتس اارستتتة املدحتتتق ذتتت ا متتت  التاستتتع اجلتتتلء يفيتوتتتايفل املؤنتتتت. داخديالتتت نظامتتتت متتت  28 يفاملتتتااة املتحتتتدة
 يفامل  توثني يفابملسترتاري  املدصصتة يفالدجتال يفاحملكمتتني التحعيتق يفذيئتات ال امدة يفاألفةنة ابلدجال املت دعة

 اءمنرتت فيهتتا انتترُتح التتيت احلتتا ت أيعتتا اجلتتلء ذتت ا يفيتعتتم  الستتالم.  وتتاء جلوتتة يفكتت لك، اخلاصتتني يفاملمثدتتني
 املتحتدة األمم   ثات فيها مبا، امليدانية ال  ثات يف غ نى منرائها. م  ذلك يتمدض أل ايفل فةمية أجهلة
 املوظمتتتتات  عواذتتتتا التتتتيت امليدانيتتتتة ال  ثتتتتات يف ُغ نتتتتى ال اشتتتتة. اجلتتتتلء يف، السياستتتتية يف  ثاهتتتتتا الستتتتالم حلفتتتتظ

 الةئيستتتية الت تتتورات متتت  متتتوجلا أا ي ةالتتتوارا الفةميتتتةاألنستتتام  متتت  كتتتل يفيعتتتدنم الثتتتام . اجلتتتلء يف اإلنديميتتتة
 .املدحق ذ ا يغ يها اليت الفرتة خالل الفةمية األجهلة م   كل املت دعة
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 اللجان - أوال
 مالحظة 
 اختتتت ذا التتتيت العتتتةارات مدتتتى األيفل العستتتم يف الرتكيتتتل يوصتتتب 

 يفماختتتتال يف ايهتتتتتا يف وفيتتتت  الدجتتتتال  نرتتتتاء يت دتتتتق فيمتتتتا  األمتتتت جمدتتتتس
 الفتتتترتة ختتتتالل، ممدهتتتتا  هنتتتتاء يت دتتتتق فيمتتتتا يفكتتتت لك، مديهتتتتا  غيتتتت ات
، الدائمتتتتتتة الدجتتتتتتال ألتتتتتتف الفةمتتتتتتي العستتتتتتم فيتوتتتتتتايفل .2016-2017

 الستا ع الفصتل مبوجتب املورتاة الدجتال ابء الفةمتي العستم يغ ي فيما
 الدجتتتال متتت  جلوتتتة كتتتل يفصتتتف يفيتعتتتم  املتحتتتدة. األمتتتم ميثتتتاق متتت 

  تتتدا    وفيتتت  ستتتياق يف األمتتت  جمدتتتس متتت   كديتتتف هبتتتا الصتتتاار املهتتتام
 الستفة. يفحظتة األصتول يفعميتد األستدحة  وريتد حظتة مثل، اجللاءات

 األمتت  جمدتتس متت   كديتتف هبتتا الصتتاار التتتدا    رتتال امل دومتتات يف تتةا
 يتتميف  الستا ع. اجلتلء م  الثالث العسم يف امليثاق م  41 ابملااة ممال
 منرائها.  رت يب فةمي نسم كل مقار يف الدجال  وايفل

 اخلمستة اجملدس أمعاء مجيع م  األم  جمدس جلال يفُ ركَّل 
 الدجتتتتال محتتتتدى  عتتتتةر مل متتتتا، ستتتتةية  صتتتتورة جدستتتتاهتا يف ُ عتتتتد مرتتتتة.
 مكتتب يفيتالف اآلراء.  توافق العةارات يف ُتتند ، ذلك خالف  وفسها
 يوتد همتتتا لدتتتةئيس يف ئتتتب رئتتتيس متتت  ممومتتتا الدجتتتال متتت  جلوتتتة كتتتل

 مذا م  ممومتتتتا عتمتتتتع  ، اائمتتتتة جلتتتتال يفلدمجدتتتتس. (1)ستتتتوواي اجملدتتتتس
 مدتى أنرتئت جلتال أيعتا يفلتت، يف يتهتا مقتار يف  وتدرل مستالة قُةحت
 جلوتتتة ن يتتتل متتت ، لدمجدتتتس خاصتتتة احتياجتتتات لتد يتتتة  صتتت  أستتتاس

 اجللاءات. جلال أيف اإلرذاب مكافحة
 
 اللجان الدائمة - ألف

ت الدجتتتتال التاليتتتتة ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةات، كانتتتت 
 لال نائمة غ  أهنا مل   عد أي اجتمامات، يفذي: جلوة اخلرباء امل وية   

ابلوظتتتام التتتداخدي، يفجلوتتتة اخلتتترباء التتتيت أنرتتتاذا جمدتتتس األمتتت  يف جدستتتتت 
ل حتتتتث مستتتتالة ال عتتتتوية اب نتستتتتتاب، يفالدجوتتتتة امل ويتتتتة  ع تتتتتول  1506

 ارل املعة.األمعاء اجلدا، يفالدجوة امل وية ابجتمامات اجملدس خ
__________ 

 يغ يهتا التيت الفترتة ختالل الدجتال مكا تب مت  م دومتات مدى لالقالع (1) 
 S/2016/2/Rev.2 يف S/2016/2/Rev.1 يف S/2016/2 انظة، املدحق ذ ا
 S/2017/2 يف S/2016/2/Rev.4 يف S/2016/2/Rev.3 يف
  .S/2017/2/Rev.2 يف S/2017/2/Rev.1 يف

 اللجان املنشأة مبوجب الفصل السابع من امليثاق  - ابء
 هبتتتا املة   تتتة اخلتتترباء يفأفةنتتتة الدجتتتال 1 الفةمتتتي العستتتم يتوتتتايفل 

 مدتتى يفأشتتةفت اب ستت ةات املرتتمولة الفتترتة ختالل نرتت ة كانتتت التيت
 ذتتتت ي يفختتتتالل .2017 يف 2016 متتتتامي يف حمتتتتداة جتتتتلاءات  تتتتدا  
 احلالتتة  رتتال يفاحتتدة جديتتدة جتتلاءات جلوتتة األمتت  جمدتتس أنرتتا، الفتترتة
، ليتتتتترباي يف ابحلالتتتتتة املت دعتتتتتة الدجوتتتتتة - جلتتتتتال ثتتتتتالل يفأهنتتتتتى، متتتتتايل يف

 ممتتتتتال املورتتتتتاة يفالدجوتتتتتة، ايفتتتتوار كتتتتتوت يف ابحلالتتتتتة املت دعتتتتتة يفالدجوتتتتة
، أا ي التفصتتتتيل متتتت  مبليتتتتد يُوتتتتاَنأ يفكمتتتتا .(2006) 1737 ابلعتتتتةار
 متدل،  غيت  ايفل ك ت  حتد مىل الدجال يف ايت م  ال ديد ظل  يوما

 يُفسنتتع، املثتتال ستت يل ف دتتى م يوتتة. جلتتال يف ايت جوانتتب   تتض اجملدتتس
 حبيتتتث (2006) 1718 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة الدجوتتتة يف يتتتة ن تتتاق

 الرتتتتتت  ية كتتتتتتوراي جبمهوريتتتتتتة املت دعتتتتتتة التتتتتتتدا   ن تتتتتتاق  وستتتتتتيع   كتتتتتتس
 (2011) 1970 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة يفُكدنفتتت الدميعةاقيتتة.
 ال حتار أمتايل يف هبتا ع دعامل التفتيأ ممديات نتائج مدى ابإلشةاف

 مىل  عتارية  عتدمي األمعاء الديفل م  قُدب حيث، لي يا سواحل ن الة
 يُ ثتتتتة التتتتيت احملظتتتتورة األصتتتتواف يفمتتتت ، التفتتتتتيأ ممديتتتتات متتتت  الدجوتتتتة
 2206 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة رئتتتتيس متتتت  كتتتتل يفنتتتتام مديهتتتتا.

 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة يفرئيس السواال جووب  رال (2015)
 منرتتتتاء موتتتت  األيفىل لدمتتتتةة يستتتتايف،  -غيويتتتتا   رتتتتال (2012) 2048
 /يفحليتتتةال 2016 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول يف ن ةيتتتة  تتتلايرة، الدجوتتتتني

  يل.التوا مدى، 2017 يونيت
 الدجتتتال  كتتتوي  أيف/يف يف يتتتة متتت  م دومتتتات مدتتتى يفلالقتتتالع 

 املالحتتتتق مىل الةجتتتتوع يو غتتتتي، الستتتتا عة الفتتتترتات ختتتتالل اخلتتتترباء يفأفةنتتتتة
  كتل املت دعتة اجلتلاءات   دا  م  م دومات مدى يفلالقالع السا عة.

 متت  الستتا ع اجلتتلء متت  الثالتتث العستتم انظتتة، الصتتدة ذات الدجتتال متت 
  املدحق. ذ ا

 ابلعتتتتتةار ممتتتتتالً  املورتتتتتاة الدجوتتتتتة 2 الفةمتتتتتي العستتتتتم يفيتوتتتتتايفل 
 متتتتالً م املورتتتتاة يفالدجوتتتتة اإلرذتتتتاب مكافحتتتتة  رتتتتال (2001) 1373
 فيمتا ن انتا أيفستع  تو يتني  عت د ال يف تا، (2004) 1540 ابلعةار
، األختتتتتةى الفةميتتتتتة اهليئتتتتتات أمتتتتتا ا نترتتتتتار. يفمتتتتتدم ابإلرذتتتتتاب يت دتتتتتق

 مكافحتتتتتة لدجوتتتتتة التوفي يتتتتتة يفاملديةيتتتتتة املظتتتتتامل أمتتتتتني مكتتتتتتب فيهتتتتتا مبتتتتتا
 الدجتال متع عمي هتا جتةى فعتد، اخلترباء أفةنتة أيف يفجممومات اإلرذاب

 الةجتوع يو غتي، اجلتلاءات لدجتال ابلوس ة احلال ذو يفكما الصدة. ذات
الستتا عة. الفتترتات متت  م دومتات مدتتى لدحصتتول الستتا عة املالحتق مىل

https://undocs.org/ar/S/2016/2
https://undocs.org/ar/S/2016/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2016/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/2016/2/Rev.3
https://undocs.org/ar/S/2016/2/Rev.4
https://undocs.org/ar/S/2017/2
https://undocs.org/ar/S/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/S/2017/2/Rev.2
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
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 اللجان املعنية ابإلشرا  على تدابري جزاءات حمددة - 1
 جلوتتتتتتتة األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس أنرتتتتتتتا، 2017 يف 2016 متتتتتتتامي يف 
 الستا ع الفصتل مبوجتب امل تمتدة التدا    وفي  مدى لإلشةاف جديدة

 (2017) 2374 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة يفذتتتتي، امليثتتتتاق متتتت 
 ابلعتةار ممتال املورتاة الدجوتة مت  كتل يف ية اجملدس يفأهنى مايل.  رال

 1572 ابلعتةار ممال املوراة يفالدجوة، ليرباي  رال (2003) 1521
 1737ابلعتةار ممتال املورتاة يفالدجوتة، ايفتوار كتوت  رال (2004)

  تتتتتتتوىل التتتتتتيت الورتتتتتت ة لدجتتتتتتال اإلمجتتتتتتايل ال تتتتتتدا يفاوفتتتتتتض .(2006)
 الفتترتة ختتالل 14 مىل 16 متت  حمتتداة جتتلاءات  تتدا   مدتتى اإلشتتةاف
 اب ست ةات. املرمولة
 جممومتتة ذلتتك يف مبتتا، لدنجتتال مامتتا مةضتتا 1 اجلتتديفل يفيعتتدم 

 ختتالل مديهتتا أشتتةفت التتيت الةئيستتية اإلللاميتتة التتتدا   فئتتات متت   تتتارة
 .2016 يف 2017 مامي

 
 1 اجلديفل
 )أ(2017-2016، حمددة جزاءات تدابري على اإلشرا  عن املسؤولة األمن جملس جلان

 

 حظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
  وريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد
 األسدحة

 عميتتتتتتتتتتتتد
 األصول

 ظتتتتتتتتةح
 السفة

 العيتتتتوا/ا نترتتتتار متتتتدم
 مدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 التسيارية الع ائف
 العيتتتتتتتتتتتوا
 املالية

 ابلتوفط املتصتدة التتدا  
 ختتتدمات ذلتتتك يف )مبتتتا
 ابلونوا( السف  اوي 

 املتتتتتتتتتتتتتوارا
 ال  ي ية

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا  
 )ب(األخةى

 (1992) 751الدجوتتتة ال امدتتتة مبوجتتتب العتتتةاري           
  X X X    X (2009) 1907 يف

 (1999) 1267الدجوتتة ال امدتتة مبوجتتب العتتةارات 
      X X X (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف

       X X (2003) 1518الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
        X (2003) 1521الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
 X X X     X (2004) 1533الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
      X X X (2005) 1591الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
      X X  (2005) 1636الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
 X X X X X X X X (2006) 1718الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
 X X X X X X  X  (2006) 1737الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
   X X X  X X  (2011) 1970الدجوة املوراة ممال ابلعةار 

      X    (2012) 2048لعةار الدجوة املوراة ممال اب
      X X X (2013) 2127الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
      X X X  (2014) 2140الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
      X X X (2015) 2206الدجوة املوراة ممال ابلعةار 
      X X  (2017) 2374الدجوة املوراة ممال ابلعةار 

 
 1737 يف (2004) 1572 يف (2003) 1521 ةاراتالعتتت مبوجتتتب املفةيفضتتتة اجلتتتلاءات  تتتدا   مهنتتتاء اجملدتتتس نتتتةر، اب ستتتت ةات املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل )أ( 

 العةارات.  تدك ممال املوراة الدجال يف ايت يفابلتايل (2006)
 الد دوماسية. العيوا أيف/يف التجارية العيوا أيف/يف يفال  ال الوعل  دا   موها أمور جبمدة املتصدة التدا   يرمل مبا )ب( 

 
 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
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  ارال، أمتتور مجدتتة يف، املت دعتتة  و ايهتتتا الدجتتال يفاضتت د ت 
، العتوائم  دتك مت  رف ها أيف اجللاءات نوائم يف يفالكيا ت األفةاا أمساء
 يفرفتتع، التوفيتت  يف عيتتيم يفرصتتد، اإلخ تتارات يفعهيتتل ا ستتتثواءات يفمتتوح

 التعتتارية  عتتدمي قةيتتق متت  اإل تتالغ مىل يفابإلضتتافة اجملدتتس. مىل التعتتارية
 مرتايفرات يف اجملدتس مىل محاقتات الدجتال   تض رؤساء ندم، اخل ية
  مفتوحة. جدسات يف محاقات   عهم يفندم، مغدعة

 2016 متتتتتتتتتامي لختتتتتتتتتال ُمعتتتتتتتتتدت مفتوحتتتتتتتتتة جدستتتتتتتتتات يفيف 
 مقتتار يف اجملدتس مىل محاقتات اجلتتلاءات جلتال رؤستاء نتدم، 2017 يف

 ذتو متا يفموهتا مواضتي ي ذتو ما موها، األممال جديفل م   تدفة  ووا
 محاقتتتتتات” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يفيف   يوتتتتتت. ن تتتتتةي  ستتتتتياق متتتتتة  ط
 ُندنمت، “األم  جملدس التا  ة الفةمية اهليئات رؤساء يعدمها ممالمية
 (2)2016 متتتتتام يف متتتتتةاتل موهتتتتتا، متتتتتةات أر تتتتتع اجملدتتتتتس مىل اتمحاقتتتتت

 محتتتتتتتاقتني مىل أيعتتتتتتتا اجملدتتتتتتتس يفاستتتتتتتتمع. (3)2017 متتتتتتتام يف يفمتتتتتتتةاتل
__________ 

 محاقة مىل اجملدس استمع، (S/PV.7686 )انظة 2016 مايو/أاير 4 يف (2) 
 (1999) 1267 العتتةارات مبوجتتب ال امدتتة الدجوتتة رئتتيس متت  كتتل متت 
 الديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتة  وظتتتتتتتتتتتتتتتتتيم  رتتتتتتتتتتتتتتتتتال (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف

 اهبمتت يتتة  ط يفمتتا العامتتدة يف وظتتيم )اامتتأ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية
 ممتتال املورتتاة الدجوتتة يفرئتتيس، يفكيتتا ت يفمؤسستتات يفمجامتتات أفتتةاا متت 

 كتتتتانول 19 يفيف اإلرذتتتتاب. مكافحتتتتة  رتتتتال (2001) 1373 ابلعتتتتةار
 مىل اجملدتتتتتتتتتتتس استتتتتتتتتتتتمع، (S/PV.7845 )انظتتتتتتتتتتتة 2016 ايستتتتتتتتتتتمرب/األيفل

 الدجوتتتة متتت  كتتتل رؤستتتاء يفذتتتم، يف يتتتتهم املوتهيتتتة الةؤستتتاء متتت  محاقتتتات
  رتتتتتال (2009) 1907 يف (1992) 751 العتتتتتةاري  مبوجتتتتتب ال امدتتتتتة

 (2005) 1591 العتتتتتةار مبوجتتتتتب ال امدتتتتتة يفالدجوتتتتتة، ريتتتتترتاييفم الصتتتتتومال
 (1999) 1267 العتتتتةارات مبوجتتتتب ال امدتتتتة يفالدجوتتتتة، الستتتتواال  رتتتتال

 مبوجتتتتتتتتب املورتتتتتتتتاة يفالدجوتتتتتتتتة، (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف
 1540 ابلعتتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتتال املورتتتتتتتتتاة يفالدجوتتتتتتتتتة، (2011) 1988 العتتتتتتتتتةار

 يفالدجوتتتتة، (2006) 1718 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة يفالدجوتتتتة، (2004)
ال لي يتتتا. يفيف  دتتتك اجلدستتتة  رتتت (2011) 1970 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة

أيعتتتا، استتتتمع اجملدتتتس مىل محاقتتتة نتتتدمها رئتتتيس الفةيتتتق ال امتتتل املدصتتت  
امل   مبوع نروب الولامتات يف أفةيعيتا يفحدهتا، يفرئتيس الفةيتق ال امتل امل ت  

 ابألقفال يفالولاع املسدح. 
 مىل اجملدتتتتتتس استتتتتتتمع، (S/PV.7936 )انظتتتتتتة 2017 متتتتتتايو/أاير 11 يفيف (3) 

 مبوجتتتتب ال امدتتتتة الدجوتتتتة متتتت  ابلويا تتتتة مصتتتتة اثتتتتل  تتتتت أاىل مرتتتترتك  يتتتال
 (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتتتتتةارات
 1540 يفالعتتتتتةار (2001) 1373 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتا ني يفالدجوتتتتتتني

 التا  تتتة اخلتتترباء يفأفةنتتتة الدجتتتال  دتتتك  تتتني فيمتتتا يفلالت تتتا  رتتتال (2004)
 الدجال رؤساء م  كل جانب م  الفةاية اإلحاقات يف دتها، موها لكل

، (S/PV.8127 )انظتتتتتة 2017 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 8 يفيف التتتتتثالل.
 الةؤستتاء متت  محاقتتات مىل اجملدتتس استتتمع، 2016 متتام يف جتتةى يفكمتتا

 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة متتتت  كتتتتل رؤستتتتاء يفذتتتتم، يف يتتتتتهم املوتهيتتتتة
 ابلعةار ممال املوراة يفالدجوة، السواال جووب  رال (2015) 2206

 ستتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتول 28 يف 27 يفيف أختتتتتتتتةى. مواضتتتتتتتي ية  وتتتتتتتتوا مبوجتتتتتتتب
 يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف، 2017
 مت  محاقة مىل اجملدس تمعاس، “اإلرذا ية األممال جةاء م  الديفليني
 مكافحتة  رتال (2001) 1373 ابلعتةار ممتال املوراة الدجوة رئيس
 ال وتتتد مقتتار يفيف، 2017 نتتتوفمرب/الثتتام  رتتتةي  28 يفيف. (4)باإلرذتتا
 بمبوجتت ال امدتتة الدجوتتة رئتتيس متت  اجملدتتس مىل محاقتتة نُتتدنمت، نفستتت

 (2015) 2253يف  (2011) 1989يف  (1999) 1267العتةارات 
 يف وظتتتتيم )اامتتتتأ( يفالرتتتام ال تتتتةاق يف اإلستتتتالمية الديفلتتتة  وظتتتتيم  رتتتال
. (5)تيفكيتا  يفمؤسستات يفمجامتات أفتةاا مت  هبمتا يتة  ط يفما العامدة

 نتتدم، “الرتامل التدمار أستتدحة انترتار متدم” امل وتتول ال وتد مقتار يفيف
 مىل تنيمحتتتاق (2004) 1540 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة الدجوتتتة رئتتتيس
  .(6)2017 يونيت/حليةال 28 يف مارس/آذار 16 يف اجملدس

 مقتتار يف اجملدتتس مىل محاقتتات اجلتتلاءات جلتتال رؤستتاء يفنتتدم 
 جلوتة رئتيس نتدم ف يومتا  تدفتة. فترتات مدتى   يوها   ددال خاصة  ووا

 لي يتتتتا  رتتتتال (2011) 1970 ارابلعتتتتة  ممتتتتال املورتتتتاة األمتتتت  جمدتتتتس
  تتتتو  ة“ لي يتتتتا يف احلالتتتتة” امل وتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة
 متةة اجملدتس مىل محاقتة متوهم كل ندم آخةيفل رؤساء ذواك، (7)ةفصدي
 ال وتد مقتار يف ،املثتال ست يل ف دى اكمدها. الفرتة خالل فعط يفاحدة
 ممتال املورتاة الدجوة رئيس ندم، “األيفسط الرةق يف احلالة” امل وول
 متتتتتةة اجملدتتتتتس مىل محاقتتتتتة ابلتتتتتيم  املت دتتتتتق، (2014) 2140 ابلعتتتتتةار

__________ 

 ممتتتتتال املورتتتتتاة يفالدجوتتتتتة، اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتتة  رتتتتتال (2001) 1373
 1533 ابلعتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتال املورتتتتتتتتاة يفالدجوتتتتتتتتة، (2003) 1518 ابلعتتتتتتتتةار

 ممتتتال املورتتتاة يفالدجوتتتة، يتتتةالدميعةاق الكونغتتتو مجهوريتتتة  رتتتال (2004)
 ابلعتةار ممتال املورتاة يفالدجوة، السواال  رال (2005) 1591 ابلعةار
 ورتتتتتاةامل يفالدجوتتتتتة، الوستتتتت ى أفةيعيتتتتتا مجهوريتتتتتة  رتتتتتال (2013) 2127
 2048 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة يفالدجوتتة، (2006) 1718 ابلعتتةار ممتتال

 1636 ابلعتتةار ممتال املورتتاة يفالدجوتة،  يستتايف - غيويتا  رتال (2012)
  دتتك يفيف .(2014) 2140 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة يفالدجوتتة، (2005)

 ال امتل الفةيتق رؤستاء نتدمها محاقتات مىل اجملدتس استتمع، أيعا اجلدسة
 امل تتتتت  الةمستتتتتي غتتتتت  ال امتتتتتل قيفالفةيتتتتت، الستتتتتالم حفتتتتتظ   مديتتتتتات امل تتتتت 

 امل تتتتت  الةمستتتتتي غتتتتت  ال امتتتتتل يفالفةيتتتتتق، التتتتتديفليتني اجلوتتتتتائيتني ابحملكمتتتتتتني
  األخةى. اإلجةائية يفاملسائل ابلواثئق

  .S/PV.8059 يف S/PV.8057 انظة (4) 
  .S/PV.8116 انظة (5) 
  .S/PV.7985 يف S/PV.7900 انظة (6) 
 S/PV.7827 يف S/PV.7769 يف S/PV.7706 يف S/PV.7640 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (7) 

 .S/PV.8104 يف S/PV.8032 يف S/PV.7961 يف S/PV.7927 يف
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 املورتتتاة الدجوتتتة رئتتتيس يفنتتدم. (8)2016 فربايتتتة/شتتت اط 17 يف يفاحتتدة
 اجملدتس مىل يفاحتدة محاقتة اآلختة ذتو (2006) 1718 ابلعةار ممال
 متتتدم” امل وتتتول ال وتتتد مقتتتار يف، 2017 نتتتوفمرب/الثتتتام  رتتتةي  29 يف

 احلتتتتتال يفكتتتتت لك، (9)“الدميعةاقيتتتتتة الرتتتتت  ية كتتتتتوراي مجهوريتتتتتة/ا نترتتتتتار
 1591 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة األمتتت  جمدتتتس جلوتتتة رئتتتيس مىل ابلوستتت ة

 /األيفل كتتتانول 7 يف محاقتتتتت نتتتدم التتت ي، الستتتواال  رتتتال (2005)
 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة الدجوتتتتتتة رئتتتتتتيس يفنتتتتتتدم. (10)2017 ايستتتتتتمرب
 اجملدتتس مىل محاقتة الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة  رتال (2013) 2127

. يفنتدم (11)2017شت اط/فرباية  15يف  2016اوز/يوليت  8مة ني، يف 
 رتتتال جوتتتوب  (2015) 2206رئتتتيس الدجوتتتة املورتتتاة ممتتتال ابلعتتتةار 

فربايتتتتة  شتتتت اط/ 19س ثتتتتالل متتتتةات، يف الستتتتواال محاقتتتتات مىل اجملدتتتت
 .(12)2017نيسال/أ ةيل  25يف  2016 رةي  الثام/نوفمرب  17 يف

 يف متتتتةة اجملدتتتتس مىل محاقتتتتات نتتتتدمت أختتتتةى جلتتتتال يفذوتتتتاك 
 ابلعتتةاري  ممتتال املورتتاة الدجوتتة رئتتيس نتتدم، املثتتال ستت يل ف دتتى الستتوة.
 محاقة يفمريرتاي الصومال  رال (2009) 1907 يف (1992) 751
 أ ةيتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 13 يف 2016 فربايتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 18 يف اجملدتتتتتتتتتس مىل

 يفنتتتتتدم. (13)“صتتتتتومالال يف احلالتتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتار يف، 2017
 مجهوريتتة  رتتال (2004) 1533 ابلعتتةار ممتال املورتتاة الدجوتتة رئتيس

 يف، الستتوة يف متتةة اجملدتتس مىل محاقتتة اآلختتة ذتتو الدميعةاقيتتة الكونغتتو
 يف، 2017 أغستت س/آب 17 يف 2016 أكتتتو ة/األيفل  رتتةي  11
 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة رئتتيس يفنتتدم. (14)الصتتدة ذي ال وتتد مقتتار

 كتتتانول 19 يف، الستتتوة يف متتتةة اجملدتتتس مىل محاقتتتة (2011) 1988
، (15)2017 ايستتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتانول 21 يف 2016 ايستتتتتتمرب/األيفل

 ممتتتتال املورتتتتاة األمتتتت  جمدتتتتس جلوتتتتة رئتتتتيس مىل ابلوستتتت ة احلتتتتال يفكتتتت لك
__________ 

 .S/PV.7625 انظة (8) 
  .S/PV.8118 نظةا (9) 
 يفجوتتتتتوب الستتتتتواال متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عتتتتتارية” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف (10) 

  (.S/PV.8123 )انظة“ السواال
 )انظتتتتتة“ الوستتتت ى يعيتتتتتاأفة  مجهوريتتتتة يف احلالتتتتة” امل وتتتتتول ال وتتتتد مقتتتتار يف (11) 

S/PV.7734 يف S/PV.7884.)  
 يفجوتتتتتوب الستتتتتواال متتتتت  ال تتتتتام األمتتتتتني  عتتتتتارية” امل وتتتتتول ال وتتتتتد مقتتتتتار يف (12) 

  (.S/PV.7930 يف S/PV.7814 يف S/PV.7628 )انظة“ السواال
  .S/PV.7925 يف S/PV.7626 انظة (13) 
  .S/PV.8026 يف S/PV.7788 انظة (14) 
 S/PV.7844 )انظتتتتتتة“ أفغانستتتتتتتال يف احلالتتتتتتة” امل وتتتتتتول ال وتتتتتتد مقتتتتتتار يف (15) 

  (.S/PV.8147 يف

 محاقتتة نتتدم التت ي،  يستتايف - غيويتتا  رتتال (2012) 2048 ابلعتتةار
 أغستتتتتتت س/آب 24 يفيف 2016 أغستتتتتتت س/آب 30 يف اجملدتتتتتتتس مىل

 1572 ابلعتتتتتتتةار ممتتتتتتتال املورتتتتتتتاة الدجوتتتتتتتة رئتتتتتتتيس يفنتتتتتتتدم. (16)2017
 /نيستتتتال 12 يف اجملدتتتتس مىل محاقتتتتة ايفتتتتوار كتتتتوت  رتتتتال (2004)

 . (17)الدجوة حل ن ل األخ ة لدمةة يفذلك، 2016 أ ةيل
 

 (1992ل 751 القوووووووورارين مبوجووووووووب العاملووووووووة اللجنووووووووة 
 وإريرتاي الصومال بشأن (2009ل 1907 و
 نةاريتتتتتت يف اجملدتتتتتس قدتتتتتب، ابلتعةيتتتتتة املرتتتتتمولة الفتتتتترتة ختتتتتالل 
 مبوجتتتتتب ال امدتتتتتة الدجوتتتتتة مىل (2017) 2385 يف (2016) 2317

 الصتتتتتتتتتتتومال  رتتتتتتتتتتتال (2009) 1907 يف (1992) 751 العتتتتتتتتتتتةاري 
 هبتتدف  تتتارة  دتتدال  تتلايرة الدجوتة رئتتيس يعتتوم أل يف  وظتتة أل يفمريترتاي
 يفرحتتتتب. (18)اجلتتتتلاءات لتتتتتدا   التتتتتام ا متثتتتتال مدتتتتى التتتتديفل  رتتتتجيع
 يفالعتتتوات يفمريتتترتاي ابلصتتتومال امل تتت  الةصتتتد فةيتتتق  تتتني ابلت تتتايفل اجملدتتتس
  تجتتتارة املت دتتتق ابلوضتتتع مدتتتم مدتتتى الدجوتتتة م عتتتاء يف املرتتترتكة ال حةيتتتة
 ومتةحك متع لدتواصتل الةصتد فةيتق ي ت هلا التيت الك ت ة يفابجلهوا الفحم
 الةصتتد فةيتتق نيتتام  يستت  مدتتى مريتترتاي حكومتتة أيعتتا يفحتتث. (19)مريتترتاي

 يفقدتتب، (20)الةصتتد فةيتتق متتع التتتام الت تتايفل يفمدتتى، مريتترتاي مىل  تتلايرات
 فةيتق منرتاء إلمتااة الالزمتة اإلااريتة التدا   يتد  أل ال ام األمني مىل

، جتتواةاملو  املتتوارا حتتديفا يف،  تتةي يفأل، الدجوتتة متتع ابلترتتايفر، الةصتتد
  وفيتتتتت  ييستتتتتة حبيتتتتتث الةصتتتتد فةيتتتتتق مىل املعتتتتتدم اإلااري التتتتتدمم   تتتتديل
 . (21) ت املووقة الو ية

 يفابلترتايفر لو يتهتا يففعتا،  وظة أل الدجوة مىل اجملدس يفقدب 
 يف، املتحتدة لامتم   تةالتا امل ويتة الكيتا ت مت  يفغت ي الةصد فةيق مع

 اجملدتتتتتتس مىل  عتتتتتتدم يفأل، الةصتتتتتتد فةيتتتتتتق  عتتتتتتارية يف التتتتتتواراة التوصتتتتتتيات
  وريتتتتتد حظتتتتتة  تتتتتدا   يفامتثتتتتتال  وفيتتتتت  حتستتتتتني قتتتتتةق  رتتتتتال  وصتتتتتيات

__________ 

 S/PV.7764 )انظتتة“  يستتايف - غيويتتا يف احلالتتة” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف (16) 
  (.S/PV.8031 يف

  (.S/PV.7669 )انظة“ ايفوار كوت يف احلالة” امل وول ال ود مقار يف (17) 
 . 50، الفعةة (2017) 2385  يف 42، الفعةة (2016) 2317العةارال  (18) 
، (2017) 2385  يف 30يف  24، الفعتتتتتتةاتل (2016) 2317العتتتتتةارال  (19) 

 . 35يف  28الفعةاتل 
، (2017) 2385  يف 32يف  31، الفعتتتتتتةاتل (2016) 2317العتتتتتةارال  (20) 

 . 37الفعةة 
 . 47، الفعةة (2017) 2385  يف 39الفعةة  ،(2016) 2317العةارال  (21) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/PV.7625
https://undocs.org/ar/S/PV.8118
https://undocs.org/ar/S/PV.8123
https://undocs.org/ar/S/PV.7734
https://undocs.org/ar/S/PV.7734
https://undocs.org/ar/S/PV.7884
https://undocs.org/ar/S/PV.7628
https://undocs.org/ar/S/PV.7814
https://undocs.org/ar/S/PV.7930
https://undocs.org/ar/S/PV.7626
https://undocs.org/ar/S/PV.7925
https://undocs.org/ar/S/PV.7788
https://undocs.org/ar/S/PV.8026
https://undocs.org/ar/S/PV.7844
https://undocs.org/ar/S/PV.8147
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/PV.7764
https://undocs.org/ar/S/PV.8031
https://undocs.org/ar/S/PV.7669
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
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. (22)الصتومال مت  الفحتم يف صدية ابست اا املت دعة يفالتدا   األسدحة
 يستتيةالةئ املستتؤيفلية  تحمتتل ا حتاايتتة الصتتومال حكومتتة أل مىل يفأشتتار
 يف ا حتاايتة احلكومتة   ت هلا التيت ابجلهتوا يفرحتب، الدجوتة مخ ار م 

 ضتةيفرة مدتى  رتديدي متع، الدجوة مىل  عدمها اليت اإلخ ارات حتسني
  عتتتتتتدميها موتتتتتد  دنتتتتتتة اإلخ تتتتتار مجتتتتتةاءات األمعتتتتتتاء التتتتتديفل  تَّ تتتتتع أل

 . (23)الصومالية األم  ن اع مؤسسات   وية أجل م  لدمسامدة
 متتتتتتت  اجملدتتتتتتتس أمتتتتتتتةب، (2016) 2317 العتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتب 

 حةكتتتة امتمتتتاا  رتتتال الةصتتتد فةيتتتق  عتتتارية متتت  املليتتتد  دعتتتي مىل   دن تتتت
 فتةت ذلتك يف مبا، ال  ي ية املوارا م  اإليةااات مدى املتلايد الر اب
 اللرامتتتتتتتتي يفاإلنتتتتتتتتتال املرتتتتتتتتةيفمة غتتتتتتتت  الستتتتتتتتكة عتتتتتتتتارة مدتتتتتتتتى ضتتتتتتتتةائب
 يف الةصتتتتد فةيتتتتق مستتتتامدة األمعتتتتاء التتتتديفل مىل يفقدتتتتب. (24)يفاملاشتتتتية

 ا حتاايتتتتتة الصتتتتتومال حكومتتتتتة مىل يفقدتتتتتب،  ةيهتتتتتا التتتتتيت التحعيعتتتتتات
 فةيتتق  ليفيتتد الصتتومال يف األفةيعتتي ا حتتتاا يف  ثتتة اإلنديميتتة يفالستتد ات

 . (25)الر اب حةكة أنر ة  رال مب دومات الةصد
 فةيتتق مىل اجملدتتس قدتتب، (2017) 2385 العتتةار يفمبوجتتب 

 كيميائيتة مواا  صدية  رال  ةيها اليت التحعيعات يواصل أل الةصد
تتتتدة ك واصتتتتة  ستتتتتددم أل ميكتتتت   املتفجتتتتةة األجهتتتتلة  صتتتتويع يف مؤكس 
 الصتومال يف األفةيعتي ا حتتاا   ثة يفاما، الصومال مىل الصوع اليديفية

 يفامتا. (26)الفحتم  صتدية موان  مىل لدفةيق املوتظم الوصول  يس  مىل
، الةصتتد فةيتتق متتع امل دومتتات   تتاال مىل األمعتتاء التتديفل أيعتتا اجملدتتس
 أختتتتت  متتتتتع، التتتتتتدا   متتتتت  مليتتتتتدا يعتتتتترتح أل الةصتتتتتد فةيتتتتتق مىل يفقدتتتتتب
 . (27)ا مت ار   ني اإلنسال حبعوق املتصدة الرواغل
، (2017) 2385 يف (2016) 2317 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 

. (28)متةة كتل يف شهةا 12 ملدة، مة ني الةصد فةيق يف ية اجملدس مدنا
 الدجوتة مىل ميعتد أل الةصتد فةيتق مىل اجملدتس قدتب، العةاري  كال يفيف

، الدجوتتتتة قةيتتتتق متتتت ، يعتتتدم يفأل، شتتتتهةاي املستتتتتجدات متتتت  م دومتتتات
__________ 

 . 49، الفعةة (2017) 2385  يف 41، الفعةة (2016) 2317العةارال  (22) 
، (2017) 2385 يف  10 يف 8 الفعتتتتتةاتل، (2016) 2317 العتتتتتةارال (23) 

  .11 يف 9 الفعةاتل
  .21 الفعةة، (2016) 2317 العةار (24) 
  .37 الفعةة، نفست املةجع (25) 
  .27 يف 15 الفعةاتل، (2017) 2385 العةار (26) 
  .30 الفعةة، نفست املةجع (27) 
 . 46، الفعةة (2017) 2385  يف 38، الفعةة (2016) 2317العةارال  (28) 

 الصتومال مدتى أحتد ا يةكن تل، اجملدتس فيهمتا يوظتة كتي هنائيني  عةيةي 
 . (29)مريرتاي مدى يفاآلخة
 

 (1999ل 1267اللجنووووووة العاملوووووووة مبوجووووووب القووووووورارات  
بشووووووووووووووووووووووووووووأن  (2015ل 2253و  (2011ل 1989 و

تنظووووويم الدولوووووة اإلسوووووالمية يف العوووووراق والشوووووام لداعووووو ( 
وتنظوووويم القاعوووودة ومووووا يوووورتبط هبمووووا موووون أفووووراد ومجاعووووات 

 اانت ومؤسسات وكي

 املستتائل اجملدتتس  وتتايفل، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة ختتالل 
 (1999) 1267 العتتتتتتتتتتةارات مبوجتتتتتتتتتتب ال امدتتتتتتتتتتة ابلدجوتتتتتتتتتتة املت دعتتتتتتتتتتة

 الديفلتتتتتتتتتتتتة  وظتتتتتتتتتتتتيم  رتتتتتتتتتتتتال (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف
 هبمتا يتة  ط يفمتا العامتدة يف وظيم )اامأ( يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية

  تدفتتة  وتتوا أر  تة مقتتار يف، يفكيتتا ت يفمؤسستات يفمجامتتات أفتتةاا مت 
األمتت  )أ( األخ تتار التتيت هتتتدا الستتالم يف  يفذتتي: أ ، أممالتتت جتتديفل متت 

الديفليني م  جةاء األممال اإلرذا ية  )ب( مدم انترار أستدحة التدمار 
الرتتامل  )ل( صتتول الستتالم يفاألمتت  التتديفليني  )ا( الستتالم يفاألمتت  يف 

،  عيتتتت يف يتتتة 2017يف  2016أفةيعيتتتا. يفيف حتتتني أنتتتت ختتتالل متتتامي 
الدجوة يففةيق الةصد التا ع هلا مىل حد ك   ايفل  غي ، فعد اخت  اجملدس 

 ةارات كةر فيها  كيد   ض اجلوانب الةئيسية لدو ية. ن
 كتتةر،  (2016) 2325 العتتةار مبوجتتب، املثتتال ستت يل ف دتتى 
 ال امدتتة الدجوتتة  تتني فيمتتا جلتتاريا الت تتايفل   ليتتل ضتتةيفرة  كيتتد اجملدتتس
 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتةارات مبوجتتتب

 )اامتتأ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  رتتال (2015)
 يفمؤسستتتتات يفمجامتتتتات أفتتتتةاا متتتت  هبمتتتتا يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم

 1373 ابلعتتتتتتتتةار ممتتتتتتتتالً  املورتتتتتتتتاة األمتتتتتتتت  جمدتتتتتتتتس يفجلوتتتتتتتتة، يفكيتتتتتتتتا ت
  ستتت ل، (2004) 1540 رابلعتتتةا ممتتتال املورتتتاة يفالدجوتتتة، (2001)

 كتل،  الديفل مىل اللايرات  رال يفالتوسيق، امل دومات   اال   ليل موها
 يف الثالل الدجال  ررتك أل يفنةر، التعوية يفاملسامدة، يف يتت مقار يف

 . (30)  ايفل م   ت  عوم مما سووية  حاقة اجملدس  ليفيد
  كيتد أيعتا اجملدس كةر،  (2017) 2368 العةار يفمبوجب 

، (32)التوجيهيتتة يفم اائهتا، (31)ممومتتا   مدهتا يت دتتق فيمتا الدجوتتة يف يتة
__________ 

  .48، الفعةة (2017) 2385  يف 40، الفعةة (2016) 2317العةارال  (29) 
  .27 الفعةة، (2016) 2325 العةار (30) 
  .48 فعةةال، (2017) 2368 العةار (31) 
  .45 الفعةة، نفست املةجع (32) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2325%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
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 امتثاهلتتتتتتتا لعتتتتتتتمال األمعتتتتتتتاء التتتتتتتديفل مىل املعدمتتتتتتتة التعويتتتتتتتة يفاملستتتتتتتامدة
 يفاإلارال، (34)األختتةى الكيتتا ت متتع يفالت تتايفل يفالتوستتيق، (33)لدتتتدا  

 يفالةصتتد، (37)ا ستتت ةات يفمجتتةاءات، (36)موهتتا الةفتتعيف ، (35)العائمتتة يف
 يفيف. (41)يفا  صتتتتتتال، (40)يفاإل تتتتتتالغ، (39)يفاإلمفتتتتتتاءات، (38)يفاإلنفتتتتتتاذ

  عتتتموت الدجوتتتة  و يتتتة املت دعتتتة العتتتةار أحكتتتام متتت  ال ديتتتد أل حتتتني
 اجملدتتتتتس حتتتتتدا فعتتتتتد، يفيف يتتتتتتت الةصتتتتتد فةيتتتتتق مستتتتتؤيفليات مىل مشتتتتتارات

 . (42)لدعةار يفلاأل املةفق يف الةصد فةيق مسؤيفليات
 ابلعتتتةار اجملدتتتس متتتدنا، اب ستتتت ةات املرتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل 
 ابلعتتتتتةار ممتتتتال املورتتتتتا املظتتتتامل أمتتتتتني مكتتتتتب يف يتتتتة (2017) 2368
 انععتتاء اتريتتت متت  شتتهةا 24 ملتتدة شتتهةا 24 دةملتت (2009) 1904
 يفمبوجتب. (43)2019 ايستمرب/األيفل كتانول يف احلاليتة املكتتب يف ية
 املةفتتتق يف يفرات كمتتتا املكتتتتب يف يتتتة مىل اجملدتتتس أشتتتار، نفستتتت العتتتةار
 مالحظتتتات  عتتدمي سيواصتتل املظتتتامل أمتتني أل يفأكتتد، العتتتةار متت  الثتتام

 اجلمامتتتتتتتتتات أيف ألفتتتتتتتتتةااا أمستتتتتتتتتاء رفتتتتتتتتتع  رتتتتتتتتتال الدجوتتتتتتتتتة مىل يف وصتتتتتتتتتية
 متتتت  أمسائهتتتتا رفتتتتع   دتتتتب  عتتتتدمت التتتتيت الكيتتتتا ت أيف املؤسستتتتات أيف

 اامأ( ) وظيم اإلسالمية الديفلة  وظيم مدى املفةيفضة اجللاءات نائمة
 الدجوتتتتة موصتتتتيا، املظتتتتامل أمتتتتني مكتتتتتب قةيتتتتق متتتت ، العامتتتتدة يف وظتتتتيم

  ستما رفتع يف ابلوظتة يفممنتا العائمتة يف متدرجا ا سم مدى ابإل عاء ممنا
 . (44)العائمة م 
 

__________ 

  .98 يف 92 يف 49 الفعةات، نفست املةجع (33) 
 . 98يف  93يف  90يف  89يف  84يف  55يف  49يف  30املةجع نفست، الفعةات  (34) 
  .103 يف 59-50 يف 45 يف 15 يف 14 الفعةات، نفست املةجع (35) 
 79-73 يف 71-69 يف 63 يف 62 يف 45 الفعتتتتتتتتتةات، نفستتتتتتتتتت املةجتتتتتتتتتع (36) 

  .88 يف 87 يف 84 يف 82 يف
  .88-85 يف 56 الفعةات، نفست املةجع (37) 
  .47 يف 46 يف 44 الفعةات، نفست املةجع (38) 
  .82 يف 81 يف 45 يف 10 الفعةات، نفست املةجع (39) 
  .47 يف 46 الفعةاتل، نفست املةجع (40) 
  .103 يف 58 يف 55 الفعةات، نفست املةجع (41) 
  .95 يف 94 الفعةاتل ،نفست املةجع (42) 
 املظتتامل أمتتني مكتتتب يف يتتة اجملدتتس متتدا يفنتتد .60 الفعتتةة، نفستتت املةجتتع (43) 

  .(2015) 2253 ابلعةار 2019 ايسمرب/األيفل كانول حم
  .60 الفعةة، (2017) 2368 العةار (44) 

  (2003ل 1518اللجنة املنشأة عمال ابلقرار  
، التت ي اختتت ي جمدتتس األمتت  (2003) 1518مبوجتتب العتتةار  

، أنرتتتتتتا اجملدتتتتتتس الدجوتتتتتتة يفكدنفهتتتتتتا 2003 رتتتتتتةي  الثتتتتتتام/نوفمرب  24يف 
مبواصتدة حتديتد ذويتتة األشتداص يفالكيتا ت التت ي  يو غتي عميتد أمتتواهلم 
يفأصتتتتوهلم املاليتتتتة األختتتتةى يفمتتتتواراذم ا نتصتتتتااية يفحتويدهتتتتا مىل صتتتتوديفق 

 1483متتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتةار  23يف  19 وميتتتتتتتتتتتة ال تتتتتتتتتتتةاق، يففعتتتتتتتتتتتا لدفعتتتتتتتتتتتة ني 
. يفمل يتتتم ماختتال أي   تتديالت مدتتى يف يتتة الدجوتتة املورتتاة (45)(2003)

 خالل الفرتة املرمولة ابلتعةية. (2003) 1518ممال ابلعةار 
 

 (2003ل 1521اللجنوووووووووووة املنشوووووووووووأة عموووووووووووال ابلقوووووووووووورار  
 بشأن ليرباي 

 املتؤر  (2003) 1521 العتةار بمبوجت، األمت  جمدتس أنرا 
 حظتة  وفيت  مدتى لإلشتةاف جلوتة، 2003 ايسمرب/األيفل كانول 22
، يفكيتتتتا ت أفتتتتةاا مدتتتتى مفتتتتةيفت ستتتتفة يفحظتتتتة، األستتتتدحة  وريتتتتد مدتتتتى

 اخلتتتتام ابملتتتتاس يت دتتتتق فيمتتتتا ليتتتترباي مدتتتتى مفةيفضتتتتة انتصتتتتااية يفجتتتتلاءات
 يف يفاملتتاس األخرتتاب عتتارة متت  احلظتتة اجملدتتس رفتتع يفنتتد خرتتاب.يفاأل

 2237 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب التتتتتتتوايل. مدتتتتتتى، 2007 يف 2006 متتتتتتامي
  .املالية يفالتدا   السفة حظة اجملدس أهنى، (2015)

 التتتتتيت يفاإلحاقتتتتتة (46)اخلتتتتترباء فةيتتتتتق  عةيتتتتتة يف نظتتتتتة أل يف  تتتتتد 
 ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة رئتتتتيس متتتت  2016 متتتتايو/أاير 13 يف نُتتتتدنمت
 العتتتةار مبوجتتتب، اجملدتتتس نتتتةر، ليتتترباي  رتتتال (2003) 1521 ابلعتتتةار
 مبوجتتتتتتب متصتتتتتتةفا، 2016 متتتتتتايو/أاير 25 املتتتتتتؤر  (2016) 2288
 مفةيفضتتة جتتلاءات متت    عنتتى متتا يوهتتي أل، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل
 مدتتتتى املفتتتتةيفت حةاألستتتد  وريتتتتد حظتتتتة يف املتمثدتتتة يفذتتتتي، ليتتتترباي مدتتتى

 1521 العتتةار متت  2 الفعتتةة مبوجتتب التتديفل غتت  متت  الفامدتتة اجلهتتات
 . (47)اخلرباء يففةيق الدجوة حل يفنةر، (2003)
 

 بشوووأن (2004ل 1533 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
 الدميقراطية الكونغو مجهورية

 يف يتتتة اديتتتد اجملدتتتس نتتتةر، (2016) 2293 العتتتةار مبوجتتب 
، يفاحتدة ستوة ملتدة (2004) 1533 ابلعتةار ممتال املورتا اخلرباء فةيق

__________ 

 انظتتتتتتتتتتتتة املةجتتتتتتتتتتتتع، املدحتتتتتتتتتتتتقلالقتتتتتتتتتتتتالع مدتتتتتتتتتتتتى امل دومتتتتتتتتتتتتات األساستتتتتتتتتتتتية،  (45) 
 . 2- ابء - الفصل اخلامس، اجللء أيف  ،2000-2003

 (46) S/2016/348.  
  .2 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2288 العةار (47) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2368%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2237%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/2016/348
https://undocs.org/ar/S/RES/2288%20(2016)


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

 

451 18-12959 

 

 حتتتتم  تتتتدنا أل نتتتتةر نتتتتد كتتتتال يفذتتتتو، 2017 أغستتتت س/آب 1 حتتتتم
، األصتتول يفعميتتد األستتدحة  وريتتد حظتتة  تتدا   2017 يوليتتت/اتتوز 1

 املفةيفضتتة الستتفة حظتتة يف تتدا  ، يفاجلمتتارك الوعتتل مدتتى الةنا تتة يف تتدا  
 أل الفةيتتتق مىل اجملدتتتس يفقدتتتب. (48)(2008) 1807 العتتتةار مبوجتتتب
 املورتاة الدجوتة مىل املستتجدات آختة  رتال محاقتات شتهة كل يعدم
، الدميعةاقيتتة الكونغتو مجهوريتة  رتتال (2004) 1533 ابلعتةار ممتال

 املتتتتدة موتصتتتف  عةيتتتتة  عتتتدمي متتتدمو  فيهتتتتا جتتتل التتتتيت األشتتتهة ابستتتتثواء
 مىل  عتتتتدم أل أيعتتتا الدجوتتتة مىل اجملدتتتس يفقدتتتب. (49)الوهتتتائي يفالتعةيتتتة
 متت  رئيستتها ي ةضتتت شتتفواي  عةيتتةا، األنتتل مدتتى الستتوة يف متتةة، اجملدتتس
 متتتتةت جانتتتتب مىل، ممجتتتتا  الدجوتتتتة هبتتتتا  عتتتت دع التتتتيت األممتتتتال حالتتتتة
 احلالتتة متت  اقيتتةالدميعة  الكونغتتو جلمهوريتتة ال تتام لامتتني اخلتتاص املمثتتل

 ا متثتال ل تدم احملتمدة احلا ت حتدا أل الدجوة مىل يفقد ت ال دد  يف
 حالتتتتتتة كتتتتتتل يف املالئتتتتتتم ال متتتتتتل مستتتتتتار  عتتتتتتةر يفأل، اجلتتتتتتلاءات لتتتتتتتدا  
 . (50)حدة مدى

 حتتتتتتتم اجملدتتتتتتتس جتتتتتتتدا، (2017) 2360 العتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتب 
 األصتتتول يفعميتتتد األستتتدحة  وريتتتد حظتتتة  تتتدا   2018 ليتتتتيو /اتتتوز 1

 العتتتةار مبوجتتب املفةيفضتتة الستتتفة يفحظتتة يفاجلمتتارك الوعتتتل مدتتى يفالةنا تتة
 ستتتوة ملتتتدة أختتتةى متتتةة اخلتتترباء فةيتتتق يف يتتتة متتتدا مث، (2008) 1807
 الدجوتتتتة يف يتتتتة يف عيتتتتت. (51)2018 أغستتتت س/آب 1 حتتتتم، يفاحتتتتدة
 اجملدتتتس يفأاال. (52) غيتتت   تتتال ك تتت  حتتتد مىل هلتتتا التتتتا ع اخلتتترباء يففةيتتتق
 نظتتتتام يةصتتتتدال كتتتتا  اخلتتتترباء فةيتتتتق يف معتتتتوي  نتتتتتل ال  تتتتارات اشتتتتد

، الدميعةاقيتتة الكونغتتو جبمهوريتتة الوست ى كاستتاي مو عتتة يف اجلتلاءات
 األر  تتتة الكونغتتوليني لدمتتتواقوني اجملهتتول املصتت  مزاء ندعتتتت متت  يفأمتتةب
 نائمتتتتة يف اإلارال م تتتتاي  اجملدتتتتس يفمتتتتدنل. (53) ةفعتهمتتتتا كتتتتانوا التتتت ي 

 الستتالم حفتتظ أفتتةاا مدتتى ذجمتتات لرتت  التد تتيط لترتتمل اجلتتلاءات
 مجهوريتتتة يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة ل  ثتتتة التتتتا  ني
 فةيتتتق أمعتتتاء فتتتيهم مبتتت ، املتحتتتدة األمتتتم أفتتتةاا أيف الدميعةاقيتتتة الكونغتتتو

 . (54)فيها املراركة أيف رمايتها أيف اهلجمات  دك  وجيت أيف، رباءاخل
__________ 

  .8 يف 5، 4 يف 1 الفعةات، (2016) 2293 العةار (48) 
  .9 الفعةة، نفست املةجع (49) 
  .35 يف 34 الفعةاتل، نفست املةجع (50) 
  .4 يف 1 الفعةاتل، (2017) 2360 العةار (51) 
  .6 الفعةة، نفست املةجع (52) 
  الدي اجة. م  اخلامسة الفعةة، نفست املةجع (53) 
  .3 الفعةة، نفست املةجع (54) 

 بشوووأن (2004ل 1572 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
 ديفوار كوت

 /الثتتام  رتتةي  15 املتتؤر  (2004) 1572 العتتةار مبوجتتب 
  وريتد حلظتة  تدا   مدتى لإلشتةاف جلوتة اجملدتس أنرتا، 2004 نوفمرب

 ايفتتوار.  كتتوت يتصتتل فيمتتا األصتتول يفعميتتد الستتفة يفحظتتة األستتدحة
  خرباء. فةيق اجملدس أنرا، (2005) 1584 العةار يفمبوجب
 فةيتتق يف عةيتتة، ال تتام األمتتني  عةيتتةي يف اجملدتتس نظتتة أل يف  تتد 

  رتتال (2004) 1572 ابلعتتةار ممتال املورتتاة الدجوتة يف عةيتتة، اخلترباء
 املتتتتتتؤر  (2016) 2283 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب نتتتتتتةنر، (55)ايفتتتتتتوار وتكتتتتتت
 ميثتاق مت  الستا ع الفصل مبوجب متصةفا، 2016 أ ةيل/نيسال 28

 الدجوتتتتة جتتتتلن  يفأل العائمتتتتة اجلتتتتلاءات  تتتتدا   يوهتتتتي أل، املتحتتتتدة األمتتتتم
 . (56)فورا اخلرباء يففةيق
 

 بشوووأن (2005ل 1591 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
 السودان

 الدجوتتتتة يف يتتتتة  عيتتتتت، اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 
 مىل  غي  ايفل السواال ال ر (2005) 1591 ابلعةار ممال املوراة
 يفرصتتد، يفالتوستتيق يفالت تتايفل، التعويتتة ابملستتامدة يت دتتق فيمتتا ك تت  حتتد

 (2016) 2265 العتتتتةاري  يفمبوجتتتب. (57)يفمنفاذذتتتتا اجلتتتلاءات  تتتدا  
 اخلتتتترباء فةيتتتتق يف يتتتتة اديتتتتد متتتتة ني اجملدتتتتس نتتتتةر، (2017) 2340 يف

 ملتتتدة يفذلتتتك، (2005) 1591 ابلعتتةار ممتتتال األصتتل يف ُمتتتنين  التت ي
 املتتتتتتتةة يف 2018 متتتتتتتارس/آذار 12 حتتتتتتتم، متتتتتتتةة كتتتتتتتل يف شتتتتتتتهةا 13

 م ظتتتتتم  كيتتتتد أيعتتتتا اجملدتتتتس أمتتتتتاا، العتتتتةاري  ذتتتت ي  يفيف. (58)الثانيتتتتة
 أي مدتتتتى الدجوتتتتة مقتتتتالع ذلتتتتك يف مبتتتتا، اخلتتتترباء فةيتتتتق يف يتتتتة جوانتتتتب

 يفعميتتد الستتفة حظتتة لتتتدا   احملتمتتل ا متثتتال   تتدم  ت دتتق م دومتتات
 اجلمامتات أيف األفتةاا مت  جهتات أي امساء الدجوتتة يف ليفيتتد، األصول

 يف التحعيق مواصدةيف ، اإلارال م اي  استوفت ند  كول الكيا ت أيف
 اهلجمتات يف يفايفرذتا يفالسياستية يفال ستكةية املستدحة اجلمامات اويل

__________ 

 (55) S/2015/940 يف S/2016/297  يف S/2016/254  يف S/2015/952 ،
  التوايل. مدى

  .2 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2283 العةار (56) 
  26 يف 25 يف 11 يف 10 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2265 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (57) 

  .28 يف 27 يف 13 يف 12 الفعةات، (2017) 2340 يف
  .1 الفعةة، (2017) 2340 يف  1 الفعةة، (2016) 2265 العةارال (58) 
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https://undocs.org/ar/S/RES/1807%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/2293%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2360%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1584%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/2015/940
https://undocs.org/ar/S/2016/297
https://undocs.org/ar/S/2016/254
https://undocs.org/ar/S/2015/952
https://undocs.org/ar/S/RES/2283%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 452 

 

 يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاا املدتد تتة ال مديتتة يفأفتتةاا املتتدنيني ضتتد املوفتت ة
 . (59)اارفور يف املتحدة

 العدتق مت  اجملدس أمةب ،(2017) 2340 العةار يفمبوجب 
 العتةار اختتاذ موت  اارفور مىل الوصول م  يتمك  مل اخلرباء فةيق أل م 

 ستتتتتتت ل لدفةيتتتتتتتق ُ كفتتتتتتتل أل ضتتتتتتتةيفرة مدتتتتتتتى يفشتتتتتتتدا، (2016) 2265
 حكومتتتتتة  عتتتتتوم أل مدتتتتتى يفأصتتتتتةن ،  و يتتتتتتت لدوفتتتتتاء نيتتتتتوا ايفل الوصتتتتتول
 املفةيفضتتتة ال  يفنةاقيتتتة يفال وائتتتق يفال ةانيتتتل العيتتتوا مجيتتتع  زالتتتة لالستتتواا
 ارجتة س صد أنت مدى ك لك اجملدس يفشدنا اخلرباء. فةيق ممل مدى
 .(60)املسائل ذ ي  رال السواال حكومة   ايفل
 

  (2005ل 1636 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
  غيتت ات أي  تتدخل مل، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة ختتالل 

 املكدفتتتة (2005) 1636 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة الدجوتتتة يف يتتتة مدتتتى
 التتتتت ي  األفتتتتتةاا مدتتتتتى املفةيفضتتتتتة التتتتتتدا   مدتتتتتى يفاإلشتتتتتةاف ابلتستتتتتجيل
 يف كمرتت ت ل وتال حكومتة أيف املستتعدة لديفليتةا التحعيتق جلوتة حتداهتم
 /شتتت اط 14 يف  تتت يفت يف يفنتتتع التتت ي اإلرذتتتايب التفجتتت  يف ضتتتدومهم

 رفيتتتق الستتتيد، الستتتا ق ل وتتتال يفزراء رئتتتيس حبيتتتاة يفأيفاى 2005 فربايتتتة
 اجتمامتتتتات أي الدجوتتتتة   عتتتتد يفمل آختتتتةي . شدصتتتتاً  22 يف، احلةيتتتتةي
 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 31 يفحتتتم .2017 يف 2016 متتتامي ختتتالل
 أفةاا. أي  سجيل مت ند يك  مل، 2017
 

  (2006ل 1718 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة اب ستتتتت ةات، نتتتتام اجملدتتتتس، مبوجتتتتب  
 (2017) 2356يف  (2016) 2321يف  (2016) 2270العتةارات 

 ،(2017) 2397يف  (2017) 2375يف  (2017) 2371يف 
 الرتتتتتتت  ية كتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتة مدتتتتتتتى املفةيفضتتتتتتتة اجلتتتتتتتلاءات نظتتتتتتتام   ليتتتتتتتل

 اجلديتتتدة اجلتتتلاءات  تتتدا   متتت  سدستتتدة استتتتحدل حيتتتث، الدميعةاقيتتتة
 املورتتتاة الدجوتتتة يف يتتتة  تحتتتديث اجملدتتتس يفنتتتام. (61)موهتتتا العتتتائم يفمتتتلنز
 مدتتتى الترتتتديد جتتتةى، مديتتتت يف وتتتاء، (2006) 1718 ابلعتتتةار ممتتتال

__________ 

 2340 يف  18 يف 15 يف 11 الفعتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2265 العتتتتتتتتتتتتةارال (59) 
  .20 يف 17 يف 13 الفعةات، (2017)

  .5 الفعةة، (2017) 2340 العةار (60) 
، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، اجللائيتتتتة التتتتتدا   خدفيتتتتة متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (61) 

 الرتتتتتتتتت  ية كتتتتتتتتتوراي مجهوريتتتتتتتتتة/ا نترتتتتتتتتتار متتتتتتتتتدم”، جتتتتتتتتتيم - 37 العستتتتتتتتتم
  و تتوي   التيت التتدا  ” ، الثالتث العستتم، الستا ع يفاجلتلء  “الدميعةاقيتة

  .“امليثاق م  41 لدمااة يففعاً  املتد ة، املسدحة العوة استددام مدى

 التتديفل مىل التعويتة املستتامدة يف عتدمي التوميتتة جمتايل يف هبتتا املووقتة املهتام
 اخلترباء فةيتق يف ية يفُمدنات دتدا  .ل الف نال التوفي  أجل م  األمعاء
 كتل يف شتهةا 13 ملتدة، متة ني (2009) 1874 ابلعةار ممال املورا
 2345 يف (2016) 2276 العتتتتتتتتتتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتتتتتتتتتب يفذلتتتتتتتتتتتتتتك، متتتتتتتتتتتتتتةة

 . (62)الثانية املةة يف 2018 أ ةيل/نيسال 24 يفحم، (2017)
، أجتتتةى اجملدتتتس   تتتديالت 2017يف  2016يفختتتالل متتتامي  

 در يتتتة لتتتتدا   اجلتتتلاءات ذات الصتتتدة ابألستتتدحة التتتيت فةضتتتت مبوجتتتب 
 تحديد أصواف يفمواا يفم تدات  (2006) 1718م  العةار  8الفعةة 

، أيفمتل (2016) 2270وولوجيات مضافية. يفمبوجتب العتةار يفسدع يف ك
اجملدس مىل الدجوتة ال  ستت ةت يف ستتكمل نائمتة األصتواف ال يولوجيتة 
يفالكيميائية يفاملواا يفامل تدات يفالستدع يفالتكوولوجيتات ذات الصتدة  تربامج 

، (2016) 2321 العتتتتةار يفيف .(63)لرتتتتاملأختتتتةى ألستتتتدحة التتتتدمار ا
 التعديديتتة لاستدحة جديتتدة نائمتة   تمتتد ال الدجوتة مىل اجملدتتس أيفمتل

 يفيف. (64)ستتوواي  تحتتديثها ذلتتك   تتد  عتتوم يفأل، ا ستتتددام امللايفجتتة
 أصتتواف  تحديتتد الدجوتتة مىل اجملدتتس أيفمتتل، (2017) 2371 العتتةار
 ابألستتتتتتتتدحة متصتتتتتتتتدة مضتتتتتتتتافية يف كوولوجيتتتتتتتتا يفستتتتتتتتدع يفم تتتتتتتتدات يفمتتتتتتتتواا

  تحديتتتتد الدجوتتتتة مىل أيفمتتتتل، (2017) 2375 العتتتتةار يفيف، التعديديتتتتة
 استتت مال ذات مضتتافية يف كوولوجيتتات يفستتدع  تتداتيفم يفمتتواا أصتواف
 كتتت لك اجملدتتتس يفأيفمتتتل الرتتتامل  التتتدمار استتتدحة صتتتدة يفذات متتتلايفل

 ذتتتت ا يف اجملدتتتتس مىل  عتتتتارية يف عتتتتدمي مبهامهتتتتا  عتتتت دع ال الدجوتتتتة مىل
 كتتتوراي مجهوريتتتة أل مىل اجملدتتتس نتتتوني، ذلتتتك مدتتتى يفمتتتاليفة. (65)الصتتتدا
 صتتتتتتتورية شتتتتتتتةكات ةكثتتتتتتت   أحيتتتتتتتال يف  ستتتتتتتتددم الدميعةاقيتتتتتتتة الرتتتتتتت  ية
  غتةت شتفافة يفغت  مترت  ة يفذياكل مررتكة يفمراريع يف ية يفشةكات
، الدجوتة مىل فتايفمل، األمت  اجملدتس نتةارات يف املفةيفضة التدا   انتهاك
 يعومتتتول التتت ي  يفاألفتتتةاا الكيتتتا ت حتتتتدا أل، اخلتتترباء فةيتتتق متتت   تتتدمم
 لدتتتتتتتتتدا   إلخعتتتتتتتتامهم العائمتتتتتتتتة يف  تتتتتتتتدرجهم يفأل املمارستتتتتتتتات هبتتتتتتتت ي
 . (66)الصدة ذات

__________ 

  .1 الفعةة، (2017) 2345 يف  1 الفعةة، (2016) 2276 العةارال (62) 
 الوثيعتتتتتتتتتتتة يف العائمتتتتتتتتتتتة يف تتتتتتتتتتتةا  26 الفعتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2270 العتتتتتتتتتتتةار (63) 

S/2006/853 يف S/2006/853/Corr.1.  
  .7 الفعةة، (2016) 2321 العةار (64) 
، (2017) 2375 يف  5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2017) 2371 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (65) 

  .5 يف 4 الفعةاتل
  .16 الفعةة، (2016) 2270 العةار (66) 
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https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2356%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2265%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2340%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1874%20(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2276%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2345%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2006/853
https://undocs.org/ar/S/2006/853
https://undocs.org/ar/S/2006/853/Corr.1
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء التاسع   
  اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

453 18-12959 

 

 ال الدجوتتة مىل اجملدتتس أيفمتتل، يفال تت ال الوعتتل مةان تتة يفلت ليتتل 
 الصتدة ذات العتةارات مبوجتب حمظورة أنر ة يف العال ة السف  حتدا
 . (67) راهنا  دا    تد  يفأل

 اخلترباء يففةيتق ابلدجوتة املووقتة الو يتة مدتى أيعا اجملدس يفركنل 
 أيفمتتل، (2016) 2321 العتتةار بيفمبوجتت التعويتتة. املستتامدة جمتتال يف

، هلتتتا التتتتا ع اخلتتترباء فةيتتتق متتت  مبستتتامدة،   عتتتد أل الدجوتتتة مىل اجملدتتتس
 اهلامتتتتتتة يفاإلنديميتتتتتتة املواضتتتتتتي ية املستتتتتائل  رتتتتتتال استتتتتتتثوائية اجتمامتتتتتات
  عتتتتتوم يفأل، نتتتتتدراهتا يف األمعتتتتتاء التتتتتديفل  واجههتتتتتا التتتتتيت يفالتحتتتتتدايت

 التعويتتتتة املستتتامدة متتتت   ستتتتفيد أل شتتتتاهنا متتت  التتتتيت اجملتتتا ت  تحديتتتد
 التوفيت  أممتال يف الف اليتة زاياة هبتدف العتدرات  وتاء مدتى يفاملسامدة

 أل اخلترباء فةيتق مىل اجملدتس يفقدتب. (68)األمعتاء التديفل هبتا  عوم اليت
 ذتتتت ي يف عتتتتدمي ممتتتتداا يف التتتتديفل مستتتتامدة مىل الةاميتتتتة جهتتتتواي يواصتتتتل
 ستتائة متتع ابلت تتايفل يفذلتتك، اختتت هتا التتيت املدموستتة التتتدا   متت  التعتارية
 أيعتتا اجملدتتس يفأيفمتتل. (69)املتحتتدة لامتتم التا  تتة اجلتتلاءات رصتتد أفةنتتة
  عتدم مل التيت األمعاء ابلديفل لال صال األيفلوية    ي ال الدجوة مىل
 . (70)اجملدس قد ت ما فو مدى التوفي  م   عارية نط

 الدجوتتة اجملدتتس كدتتف،  اب ستتت ةات املرتتمولة رتةالفتت يفختتالل 
 األمعتتتتاء التتتتديفل متتتت  م دومتتتتات متتتت   دعتتتتتت متتتتا املتتتتا مدتتتتى  ُ دتتتت  ال

 املت دعتتتتتتة امل تتتتتتلزة ابلتتتتتتتدا   يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا الكامتتتتتتل. ا متثتتتتتتال لتيستتتتتت 
 اجملدس أيفمل، الفحم م  الدميعةاقية الر  ية كوراي مجهورية  صاارات

  خ تتتتار الدجوتتتتة أمتتتتني يفمىل لدتتتتتدا   ا متثتتتتال  ةصتتتتد ال الدجوتتتتة مىل
 ال اخلتترباء فةيتتق مىل يفأيفمتل م يوتتة  مت تات  دتتوغ موتد األمعتتاء التديفل
 متتتتت  املصتتتتتدنر الفحتتتتم ستتتتت ة ملتوستتتتط  عتتتتتديةا الدجوتتتتة مىل يفجيتتتتتل جتتتتدا

 نيمتتة حبستتاب الدجوتتة مىل يفأيفمتتل، الدميعةاقيتتة الرتت  ية كتتوراي مجهوريتتة
 ذتتتتت ي أمعتتتتتاب يفيف. (71)شتتتتتهة كتتتتتل يف ال دتتتتتد متتتتت  الفحتتتتتم مرتتتتترتايت
 حظتتتتتة فتتتتتةت (2017) 2371 العتتتتتةار يف اجملدتتتتتس نتتتتتةر، الت تتتتتديالت

، احلديتتتتد يفركتتتتاز يفاحلديتتتتد الفحتتتتم نعتتتتل أيف  يتتتتع أيف  وريتتتتد مدتتتتى كامتتتتل
__________ 

، (2017) 2371 يف  12 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2321 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (67) 
  .8 يف 6 الفعةاتل، (2017) 2375 يف  6 الفعةة

  .44 الفعةة، (2016) 2321 العةار (68) 
يف   36، الفعتتةة (2016) 2321  يف 40، الفعتتةة (2016) 2270العتتةارات  (69) 

  19، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2375  يف 18، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة (2017) 2371
 .17، الفعةة (2017) 2397 يف

 .40 الفعةة، (2016) 2270 العةار (70) 
 .27 يف 26 الفعةاتل، (2016) 2321 العةار (71) 

 كتتتوراي مجهوريتتتة أراضتتتي متتت  ان النتتتا، م اشتتتةة غتتت  أيف م اشتتتةة  صتتتورة
 أيف الستتتتتتف  ابستتتتتتتددام أيف رماايذتتتتتتا  واستتتتتت ة أيف ةالدميعةاقيتتتتتت الرتتتتتت  ية
 . (72)مدمها  ةفع اليت ال ائةات
يففيما يت دق حبظتة  وريتد مجيتع أنتواع املوتجتات الوف يتة املكتةرة  

أيف  ي هتتا أيف نعدهتتا مىل مجهوريتتة كتتوراي الرتت  ية الدميعةاقيتتة، أيفمتتل اجملدتتس 
ال خي تتتتة مىل الدجوتتتتة ال  ةصتتتتد ا متثتتتتال لدتتتتتدا   يفمىل أمتتتتني الدجوتتتتة 

. (73)الديفل األمعاء مود  دتوغ مت تات م يوتة يفأل يتتيح  دتك امل دومتات
يفأيفمتل اجملدتس أيعتا مىل فةيتق اخلترباء ال يةصتد مت  كثتب  وفيت  اجلهتوا 

 . (74)“يفال املي ا متثال التام”الةامية مىل  عدمي املسامدة يفكفالة 
 لا لدجوتة اجملدتس أذل، اب ست ةات املرمولة الفرتة يفخالل 

 أحكتتام متت  ا ستتتثواءات، حتتدة مدتتى حالتتة كتتل أستتاس مدتتى، حتتتدا
 . (75)العائمة اجللاءات
 اإلنرت تتول متتع  ت تتايفل ال الدجوتتة مىل كتت لك اجملدتتس يفأيفمتتل 

 فيمتتا خاصتتة نرتتةات مصتتدار أجتتل متت  املالئمتتة الرت ي تتات يفضتتع مدتتى
 . (76)أمساؤذم املدرجة ابألفةاا يت دق
 

  (2006ل 1737 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
ختتالل الفتتترتة املرتتتمولة اب ستتت ةات، كانتتتت الدجوتتتة املورتتتاة  

نر ة يف األايم اخلمستة مرتة األيفىل  (2006) 1737ممال ابلعةار 
،  دعتتتى جمدتتتس 2016كتتتانول الثام/يوتتتاية   16 . يفيف2016متتت  متتتام 

األم   عةية الوكالة الديفلية لد انة ال رية ال ي أكد أل مجهوريتة ميتةال 
مىل  1-15اإلستتتتالمية نتتتتتد اختتتتتت ت اإلجتتتتةاءات احملتتتتتداة يف الفعتتتتتةات 

. يف وتاء (77)م  املةفق اخلامس خل ة ال مل الرتامدة املرترتكة 15-11
 (2006) 1696العتتتتتةارات  احكتتتتتام مدتتتتتى ذلتتتتتك، مت مهنتتتتتاء ال متتتتتل

__________ 

 .8 الفعةة، (2017) 2371 العةار (72) 
 . 5، الفعةة (2017) 2397  يف 14، الفعةة (2017) 2375العةارال  (73) 
  .14 الفعةة، (2017) 2375 العةار (74) 
 20 يف 19 يف 14 يف 13 يف 8 الفعتتتتتتتتةات، (2016) 2270 العتتتتتتتتةارات (75) 

 8 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2321 يف  35 يف 33-31 يف 29 يف 22 يف
، (2017) 2371 يف  46 يف 33-29 يف 26 يف 22 يف 11 يف 9 يف

 الفعتتتتتتتتتةات، (2017) 2375 يف  26 يف 12 يف 9 يف 7 يف 6 الفعتتتتتتتتتةات
 9 يف 4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2017) 2397 يف  26 يف 21 يف 16 يف 15
  .25 يف 19 يف 14 يف 12-11 يف

  .23 الفعةة، (2017) 2371 العةار (76) 
  .S/2016/57 انظة (77) 
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https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1696%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2270%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2321%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2375%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2371%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/57
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 (2008) 1803يف  (2007) 1747 يف (2006) 1737 يف
 (2015) 2224يف  (2010) 1929يف  (2008) 1835 يف

 . (78)يفمت حل الدجوة هنائيا 2016كانول الثام/يواية   16امت ارا م  
 

 ليبيا بشأن (2011ل 1970اللجنة املنشأة عمالً ابلقرار  

 تنتتتتتةارا أر  تتتتتة اجملدتتتتتس اختتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتامي يف 
 (2011) 1970 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة الدجوتتتتتة   متتتتتل صتتتتتدة ذات
 مىل اجملدتس قدتب، (2016) 2278 العةار يفمبوجب. (79)لي يا  رال

 متتتتع ا  صتتتال متتتت  مستتتؤيف  موستتتتعا   تتتني أل التتتتوق  الوفتتتاق حكومتتتة
 يفأل، (2014) 2146 العتتةار يف التتواراة ابلتتتدا   يت دتتق فيمتتا الدجوتتة
 مت  مرتةيفمة غت   صتورة اخلتام التوفط  وعتل ستف  أي م  الدجوة   د 
 امل ويتتتة األمعتتتاء التتتديفل مجيتتتع فتتتورا   دتتت  ال الدجوتتتة مىل يفأيفمتتتل، لي يتتتا

 الوفتتتاق حلكومتتتة التتتتا ع املوستتتق متتت  الدجوتتتة مىل املوجهتتتة ابإلخ تتتارات
 م  مرةيفمة غ   صورة املصدر الوفط  وعل اليت السف   رال الوق 
 موستعا   تني أل التوق  الوفاق حكومة مىل أيعا اجملدس يفقدب لي يا.

 متتتت  الدجوتتتتة   متتتتل صتتتتدة ذات مب دومتتتتات يف ليفيتتتتدذا الدجوتتتتة إلحاقتتتتة
 العائمتتتة األساستتتية يفاهلياكتتتل، لستتتي ةهتا اخلاضتتت ة األمتتت  نتتتوات ذيكتتتل
 مت  يف وزي تت يفصتيانتت يف ستجيدت ال ستكةي ال تتاا ختتلي  سالمة لكفالة
، التتتتتتدري ي جمتتتتتال يف يفا حتياجتتتتتات، احلكوميتتتتتة األمتتتتت  نتتتتتوات جانتتتتتب
 ختلهنتا يفأل األستدحة مدتى الةنا تة احلكومتة اارس أل أ ية مدى يفشدا
 . (80)الديفيل اجملتمع م  مم د، مامونة  صورة

 أنتتتت مدتتتى اجملدتتتس أكتتتد، أيعتتتا (2016) 2278 العتتتةار يفيف 
 متت  8 الفعتتةة مقتتار يف قد تتات  عتتدم أل ق التتو  الوفتتاق حلكومتتة  تتوز

  ي هتتتتتتتا أيف األستتتتتتتدحة  توريتتتتتتتد يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (2014) 2174 العتتتتتتتةار
 الغيتار يفن تع الت خائة ذلتك يف مبتا، أمتتدة م  هبا يتصل يفما نعدها أيف

 أجتتتتل متتتت  لةنا تهتتتتا اخلاضتتتت ة األمتتتت  نتتتتوات لتستتتتتددمها، هبتتتتا املت دعتتتتة
 ابستم أيعتا )امل تةيفف يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم حمار ة

 يفستتائة الرتتةي ة يفأنصتتار، ابلتتو ء لتتت  تتدي  التتيت يفاجلمامتتات، اامتتأ(
 يفنتتتتةر. (81)لي يتتتتا يف  ورتتتتط التتتتيت العامتتتتدة  توظتتتتيم املة   تتتتة اجلمامتتتتات

__________ 

 انظتتة، امل دومتتات متت  يفملليتتد .5 الفعتتةة، (2015) 2231 العتتةار انظتتة (78) 
  .“ا نترار مدم”، ابء-37 العسم، األيفل اجللء

 اجلتتلء انظتتة، اجللائيتتة التتتدا    رتتال امل دومتتات متت  ليتتدم مدتتى لالقتتالع (79) 
 العتتتتوات استتتتتددام  ت دتتتتب   التتتتيت التتتتتدا  ”، الثالتتتتث العستتتتم، الستتتتا ع
  .“امليثاق م  41 لدمااة يففعا، املسدحة

  .6 يف 4 يف 3 الفعةات، (2016) 2278 العةار (80) 
  .7 الفعةة، نفست املةجع (81) 

 1973 عتتةارال مبوجتب املورتا اخلترباء فةيتق يف يتة اديتد كت لك اجملدتس
 يف احملتتدا الوحتتو مدتتى ابلفةيتتق املووقتتة املهتتام  ظتتل أل يفنتتةر (2011)

 يعتتدنم أل نتتةاري جديتتد متت  اجملدتتس يفأكتتد. (82)(2015) 2213العتتةار
 أل مدتتتى التتتديفل مجيتتتع يفحتتث، هنائيتتتاً  يف عةيتتتةاً  مؤنتتتاً   عةيتتتةاً  اءاخلتتترب  فةيتتق

 م دومتتات أي  عتتدمي ختتالل متت  يفالفةيتتق الدجوتتة متتع ابلكامتتل  ت تتايفل
 . (83)اجملدس نةرذا اليت التدا    وفي  م  لديها  توافة

كتتتتتةر اجملدتتتتتس قد تتتتتت مىل   ،(2016) 2292يفمبوجتتتتتب العتتتتتةار  
حكومتتتتة الوفتتتتتاق التتتتوق  ال   تتتتتني موستتتتعا إلحاقتتتتتة الدجوتتتتة يف ليفيتتتتتدذا 
مب دومتتتات ذات صتتتدة   متتتل الدجوتتتة متتت  ذيكتتتل نتتتوات األمتتت  اخلاضتتت ة 

. يفنتتتتتةر اجملدتتتتتس أل ذذل لدتتتتتديفل األمعتتتتتاء، لفتتتتترتة متتتتتدهتا (84)لستتتتتي ةهتا
  كول شهةا،  تفتيأ السف  املتجهة مىل لي يا أيف العاامة موها يفاليت 12

لديها أس اب م عولة لالمتعاا اهنتا حتمتل أستدحة أيف متا يتصتل هبتا مت  
 (2011) 2009يف  (2011) 1970أمتتتتتتتتتدة يف انتهتتتتتتتتاك لدعتتتتتتتتةارات 

 ، يفأذل لدتتتتتتتتتتتتتديفل األمعتتتتتتتتتتتتتاء (2014) 2174يف  (2013) 2095 يف
لدعيتتتتتام “ ال  تدتتتتت  مجيتتتتتع التتتتتتدا   التتتتتيت  عتعتتتتتيها الظتتتتتةيفف احملتتتتتداة”

أنتتتت مدتتتى  . يفيف ذتتت ا الصتتتدا، نتتتةر اجملدتتتس(85)  مديتتتات التفتتتتيأ  دتتتك
التديفل األمعتتاء التتيت عتتةي ذتت ي التفتيرتتات أل  عتتدم  عتتارية مىل الدجوتتة 
متت  نتتتائج التفتيرتتات يفمتت  حجتتل األصتتواف يفالتتتدد  موهتتا، يفشتتجع 
فةيتتتق اخلتتترباء مدتتتى   تتتاال امل دومتتتات ذات الصتتتدة متتتع التتتديفل األمعتتتاء، 

 . (86)اليت   مل مبوجب اإلذل املوصوص مديت يف العةار
 األذيفل اجملدتتتتتتس متتتتتتدنا، (2017) 2357 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب 

 يونيتت/حليتةال حتم شهةا 12 ملدة (2016) 2292 العةار يف الواراة
  عيتتام اجملدتتس رحتتب، (2017) 2362 العتتةار يفمبوجتتب .(87)2018
 الدجوتة متع ا  صال م  مسؤيفل موسق  ت يني الوق  الوفاق حكومة
 مىل يفأيفمتتتل، (2014) 2146 العتتةار يف التتتواراة ابلتتتدا   يت دتتتق فيمتتا

 مىل املوجهتتة ابإلخ تتارات األمعتتاء التتديفل مجيتتع فتتورا   دتت  ال الدجوتتة
 أل اخلتتتتترباء فةيتتتتق مىل اجملدتتتتس يفقدتتتتب. (88)املوستتتتتق ذلتتتتك متتتت  الدجوتتتتة

__________ 

. يفملليتد متت  امل دومتتات  رتتال يف يتة فةيتتق اخلتترباء، انظتتة 12املةجتع نفستتت، الفعتتةة  (82) 
 . 1- ابء - ، اجللء التاسع، العسم األيفل2015-2014املةجع، املدحق 

  .14 يف 13 الفعةاتل، (2016) 2278 العةار (83) 
  الدي اجة. م  ال اشةة الفعةة، (2016) 2292 العةار (84) 
  .4 يف 3 الفعةاتل، نفست املةجع (85) 
  .10 الفعةة، نفست املةجع (86) 
  .1 الفعةة، (2017) 2357 العةار (87) 
  .4 يف 3 الفعةاتل، (2017) 2362 العةار (88) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1747%20(2007)
https://undocs.org/ar/S/RES/1803%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1835%20(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1929%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2224%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2213%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2009%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2174%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2146%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2292%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2357%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
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يترتتتتايفر متتتتع حكومتتتتة الوفتتتتاق التتتتوق   رتتتتال العتتتتما ت الالزمتتتتة لرتتتتةاء 
األسدحة يفاألمتدة ذات الصدة يفاحلصتول مديهتا   ةيعتة آموتة  يفمتدنا يف يتة 

  يفنتةر أل يعتدم الفةيتق 2018الثام/نوفمرب  رةي   15فةيق اخلرباء حم 
 أيدتتتتتتول/ 15مىل اجملدتتتتتتس  عةيتتتتتتةا مؤنتتتتتتتا يف عةيتتتتتتةا هنائيتتتتتتا يف مومتتتتتتد أنصتتتتتتاي 

. يفحتتث اجملدتتس مجيتتع التتديفل يفذيئتتات األمتتم املتحتتدة (89)2018 ستت تمرب
 . (90)ذات الصدة مدى أل  ت ايفل ابلكامل مع الدجوة يففةيق اخلرباء

 
  (2011ل 1988 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
  يتتتتا  اجملدتتتتس أصتتتتدر، اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 

، (2011) 1988 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة ابلدجوتتة يتصتتل فيمتتا رائستتيا
 امل يوتتة التتتدا   مدتتى أختةى   تتديالت أي ماختتال يدتلم   أنتتت فيتتت يفنتةر
 يفرصتد التحديدتي التدمم فةيق مىل يفقدب، (2015) 2255 العةار يف

 الوحتتو مدتتى، دجوتتةال مىل مضتتافيني ستتوويني  عةيتتةي  يعتتدم أل اجلتتلاءات
 . (91)(2015) 2255لدعةار األيفل املةفق يف الوارا
 

 بشوووأن (2012ل 2048 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
  بيساو - غينيا

  غيتت ات أي  ُتتدخل مل، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة ختتالل 
  رتتتتال (2012) 2048 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة الدجوتتتتة يف يتتتتة مدتتتتى
 منرتتاء موتت  األيفىل يفلدمتتةة، 2017 يونيتتت/حليتتةال يفيف  يستتايف. - غيويتا

 م دومتتتتات جلمتتتتع يستتتتايف  -غيويتتتتا   تتتتلايرة الدجوتتتتة رئتتتتيس نتتتتام، الدجوتتتتة
 متت  اجملدتتس مىل محاقتتة يفنتتدم، لدجتتلاءات الف تتال التوفيتت  متت  م اشتتةة
 . (92)2017 أغس س/آب 24 يف زاير ت
 

 بشوووأن (2013ل 2127 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
  الوسطى أفريقيا مجهورية

  تدا   ن تاق اجملدتس يفسنع، 2017 يف 2016 مامي خالل 
 أفةيعيتتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتتة يف ابحلالتتتتتتتتتتة يت دتتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتتا املفةيفضتتتتتتتتتتة اجلتتتتتتتتتتلاءات
 يف يتتتة يف  تتتديل  تمديتتتد اجملدتتتس نتتتام، لتتتكذ مدتتتى يف وتتتاء. (93)الوستتت ى
  اخلرباء. فةيق يفيف ية (2013) 2127 ابلعةار ممال املوراة الدجوة

__________ 

  .14 يف 13 يف 9 الفعةات، نفست املةجع (89) 
  .15 الفعةة، نفست املةجع (90) 
 (91) S/PRST/2017/15.  
 (92) S/PV.8031 ،7 يف 6 الفعةاتل.  
 أفةيعيتتتتا جبمهوريتتتتة املت دعتتتتة اجللائيتتتتة التتتتتدا    رتتتتال امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتتد (93) 

  ت دتتب   التتيت التتتدا  ”، الثالتتث العستتم، الستتا ع اجلتتلء انظتتة، الوست ى
  .“امليثاق م  41 لدمااة يففعا، املسدحة العوات داماستد

، (2017) 2339 يف (2016) 2262 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 
 يف املفةيفضتتة ابلتتتدا   يت دتتق فيمتتا  ستتةي الدجوتتة يف يتتة أل اجملدتتس نتتةر

 اجملدس يفأكد. (94)العةاري  هب ي  اديدذا  عةر يفاليت السا عة العةارات
 يفاملوظمتتات امل ويتة األمعتتاء التديفل متتع موتظمتة مرتتايفرات مجتةاء أ يتة

 الكامتتتتتل التوفيتتتتت  لتتتتتةكفا هبتتتتتدف اإلنديميتتتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتتتة الديفليتتتتتة
  دتتتدال مىل زايرات مجتتتةاء يف  وظتتتة أل مدتتتى الدجوتتتة يفشتتتجنع، لدتتتتدا  
 الدجوتتة مىل اجملدتتس يفقدتتب. (95)أمعتتاؤذا أيف/يف الدجوتتة رئتتيس خيتارذتتا

 مسار  عةر يفأل لدتدا   امتثال مدم  ركل ند اليت احلا ت حتدا أل
 التعتدم مت   عارية  عدم يفأل، حدة مدى حالة كل يف املواسب ال مل
 اجملدتتس يفقدتب. (96)املستالة ذت ي  رتتال ممدهتا يف مةحديتا حتتةزي الت ي
  عةيتتتتتةا، رئيستتتتها قةيتتتتتق متتتت ، اجملدتتتتتس مىل  عتتتتدم أل الدجوتتتتتة مىل أيعتتتتا
 أممتتتتتال جممتتتتتل حالتتتتتة يتوتتتتتايفل، األنتتتتتل مدتتتتتى الستتتتتوة يف يفاحتتتتتدا شتتتتتفواي
 موتظمتتة ممالميتتة محاقتتات  عتتدمي مدتتى الدجوتتة رئتتيس يفشتتجنع، الدجوتتة
 . (97)املهتمة عاءاألم الديفل جلميع

، (2017) 2339 يف (2016) 2262 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 
 (2013) 2127 ابلعتةار ممتال املورتا اخلترباء فةيتق يف ية اجملدس مدنا
 مدتتتتى، 2018 فربايتتتتة/شتتت اط 28 يف 2017 فربايتتتتة/شتتتت اط 28 حتتتم
 مستامدة يف املتمثدتة اخلترباء فةيتق يف ية  كيد اجملدس يفكةر. (98)التوايل
 امل دومتتات يفحتديتتل يفاراستتة يفمجتتع، هبتتا املووقتتة الو يتتة وفيتت   يف الدجوتتة
 يفحتتتديث  وعتتيح يف الدجوتتة يفمستتامدة، اجلتتلاءات  تتدا    توفيتت  املت دعتتة

 أارجتتتت التتتيت يفكيتتتا ت أفتتتةاا متتت  اجلهتتتات  عائمتتتة املت دعتتتة امل دومتتتات
 يت دتق فيمتا اخلترباء فةيتق يف يتة  كيتد أيعتا يفأُميد. (99)أمساءذا الدجوة

 متتتع األمتتتة موانرتتتة   تتتد، اجملدتتتس مىل هنتتتائي  عةيتتتة رفتتتع متتت  تمبستتتؤيفليت
 ضتم  يتدرل أل اجملدس يفنةر. (100)اجللاءات  دا    وفي  م ، الدجوة
 مدتى  وتاء، العتدرات  وتاء جمتال يف املستامدة  عتدمي  يست  الفةيق مهام

__________ 

 . 19، الفعةة (2017) 2339  يف 15، الفعةة (2016) 2262العةارال  (94) 
 . 20، الفعةة (2017) 2339  يف 16، الفعةة (2016) 2262العةارال  (95) 
 . 22، الفعةة (2017) 2339  يف 17، الفعةة (2016) 2262العةارال  (96) 
 . 37عةة ، الف(2017) 2339  يف 31، الفعةة (2016) 2262العةارال  (97) 
 . 27، الفعةة (2017) 2339  يف 22، الفعةة (2016) 2262العةارال  (98) 
 2339 يف )ه(  يف )ب( يف )أ( 23 الفعتتتةة، (2016) 2262 العتتتةارال (99) 

  )ه(. يف )ب( يف )أ( 28 الفعةة، (2017)
، (2017) 2339 يف )ل(  23 الفعتتتتتتتتتتةة، (2016) 2262 العتتتتتتتتتتةارال (100)

  )ل(. 28 الفعةة

https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2255%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/15
https://undocs.org/ar/S/PV.8031
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 456 

 

 ابلت تايفل أيعا اخلرباء فةيق اجملدس يفكدنف. (101)األمعاء الديفل قدب
 كيمتربيل ل مدية التا ع الوس ى أفةيعيا جبمهورية امل   دالةص فةيق مع
 كتتتتال مذا الدجوتتتتة يفم تتتتالغ، املتتتتاس  صتتتتدية استتتتتئواف امتتتتم أجتتتتل متتتت 

 يفيتتتتتتد أيف ال دتتتتتتد يف ا ستتتتتتتعةار زملمتتتتتتة مىل يتتتتتتؤاي التجتتتتتتارة استتتتتتتئواف
 سائة مع  وراط يت ايفل أل اخلرباء  فةيق يفأذاب املسدحة  اجلمامات

 يفيتد متا حستب، األمت  جمدتس يورتئها يتالت اخلرباء جممومات أيف أفةنة
 . (102)موها  كل املووقة الو ية  وفي  يف
 

  (2014ل 2140 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
 الدجوتتتتة يف يتتتتة ظدتتتتت، اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 
 حتتتتد مىل، ابلتتتتيم  املت دتتتتق، (2014) 2140 ابلعتتتتةار ممتتتتال املورتتتتاة
 يف، اجملدتتتس كتتتةنر،  اخلتتترباء  فةيتتتق يت دتتتق يففيمتتتا. (103) غيتتت  ايفل ك تتت 
، الدجوتتة مدةمستتا يف املتمثدتتة يف يتتتت  كيتتد، (2016) 2266 العتتةار
، اجملدتتس فةضتتها التتيت التتتدا    توفيتت  املت دعتتة امل دومتتات يفحتديتتل يفمجتتع
  تصتتل مب دومتتات الدجوتتة يف ليفيتتد، األستتدحة  وريتتد حظتتة  وفيتت  يفرصتتد

  عتتارية يف عتتدمي، لدجتتلاءات لإلخعتتاع يفكيتتا ت أفتتةاا حتديتتد  مكانيتتة
 املت دعتتتتة امل دومتتتتات يفحتتتتتديث  وعتتتتيح مدتتتتى الدجوتتتتة يفمستتتتامدة، ايفريتتتتة

 امل دومتتتتات  تتتتوف  موهتتتتا  وستتتتائل، لدتتتتتدا   اخلاضتتتت ني األفتتتتةاا عائمتتتتة 
 الستةاية املوجلات أجل م  مضافية يفم دومات، اهلوية لتحديد الالزمة

 يفمبوجتتتتتتب. (104)لدجمهتتتتتتور  تتتتتتتاح التتتتتتيت العائمتتتتتتة يف اإلارال ألستتتتتت اب
  تتدا   اجملدتتس متتدنا، (2017) 2342 يف (2016) 2266 العتتةاري 
 يف شتتتهةا 13 لفتتترتة، متتتة ني اخلتتترباء فةيتتتق يف يتتتة يفمتتتدنا متتتة ني اجلتتلاءات

__________ 

، (2017) 2339 يف )ب(  23 الفعتتتتتتتتتةة، (2016) 2262 العتتتتتتتتةارال (101)
  )ب(. 28 الفعةة

 2339 يف  24 يف )ز( 23 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2262 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (102)
  .30 يف )ز( 28 الفعةاتل، (2017)

 2342 يف  10 يف 9 يف 3 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات، (2016) 2266 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (103)
، لدنجوتتة الةئيستتية املهتتام ظدتتت يفنتتد .10 يف 9 يف 3 الفعتتةات، (2017)

 رصتتتد يف  تمثتتل، (2015) 2216 يف (2014) 2140 لدعتتتةاري  يففعتتا
 احملتتتتتدا األستتتتتدحة  وريتتتتتد يفحظتتتتتة األصتتتتتول يفعميتتتتتد الستتتتتفة حظتتتتتة  وفيتتتتت 

، لتتتدا   لتدتتك سيدعتت ول التت ي  يفالكيتتا ت األفتتةاا يفحتديتتد، األذتتداف
 الستتتتالم يفلت ليتتتتل منستتتتانية ألستتتت اب يأساستتتت  رتتتتكل اإلمفتتتتاءات يفمتتتتوح

، ابجلتتلاءات امل ويتتة األختتةى الدجتتال متتع يفالتوستتيق، التتيم  يف يفا ستتتعةار
 األمعتتتتتاء التتتتتديفل متتتتتع حتتتتتوار مجتتتتتةاء مدتتتتتى يفالترتتتتتجيع، ا متثتتتتتال يفرصتتتتد
  التدا  .  وفي  ملوانرة، املو عة ايفل سيما يف ، املهتمة

، (2015) 2216 يف  21 الفعتتتتتةة، (2014) 2140 العتتتتتةارات انظتتتتتة (104)
  .7-5 الفعةات، (2016) 2266 يف  21 الفعةة

، 2018 متتارس/آذار 28 يف 2017 متتارس/آذار 27 حتتم، متتةة كتتل
 . (105)التوايل مدى
 

 بشوووأن (2015ل 2206 ابلقووورار عموووالً  املنشوووأة اللجنوووة 
 السودان جنوب

ختتتتتالل الفتتتتترتة املرتتتتتمولة اب ستتتتتت ةات، ظدتتتتتت يف يتتتتتة الدجوتتتتتة  
 رال جووب السواال مىل حتد  (2015) 2206ة ممال ابلعةار املورا

ك تت  ايفل  غيتت . يفمتتدنا اجملدتتس يف يتتة فةيتتق اخلتترباء املورتتا ممتتال ابلعتتةار 
 .(106)شهةا يف كل مةة 13ت، ملدة أر ع مةا (2015) 2206

 العتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب، دتتتتتتتتساجمل أكتتتتتتتتد، ابلدجوتتتتتتتتة يت دتتتتتتتتق يففيمتتتتتتتتا 
 التتتتتتتتديفل متتتتتتتتع موتظمتتتتتتتتة مرتتتتتتتتايفرات مجتتتتتتتتةاء أ يتتتتتتتة، (2016) 2290
 هبتتدف اإلنديميتتة يفايفل يفاإلنديميتتة الديفليتتة يفاملوظمتتات امل ويتتة األمعتتاء
 يفشتتتتجنع، العتتتةار يف مديهتتتا املوصتتتوص لدتتتتدا   الكامتتتل التوفيتتت  كفالتتتة
  دتتتتتدال مىل زايرات مجتتتتةاء يف  وظتتتتة أل مدتتتتى الصتتتتدا ذتتتت ا يف الدجوتتتتة
 . (107)أمعاؤذا أيف/يف الدجوة رئيس خيتارذا

 العتتتتتةار مبوجتتتتتب، اجملدتتتتتس نتتتتتام، اخلتتتتترباء  فةيتتتتتق يت دتتتتتق يففيمتتتتتا 
 أل ءاخلتربا فةيتق مىل يفقدتب، يف يتت ن اق  توسيع، (2016) 2290
 الوقويتتة الوحتتدة حكومتتة  واجتتت التتيت األمويتتة لدتهديتتدات حتدتتيال يعتتدم

 الداخدة الصدة ذات يفاألمتدة األسدحة نعل ممديات يفلديفر ا نتعالية
 يف الوتتلاع حبتلن  املت دتق ا  فتاق  توفيت  يت دتق فيمتا الستواال جووب مىل

 األمتتتتتم   ثتتتتتة افتتتتتةاا احملدنتتتتتة يفالتهديتتتتتدات الستتتتتواال جوتتتتتوب مجهوريتتتتتة
 يفال تامدني املتحتدة األمتم أفتةاا م  يفغ ذم السواال جووب يف ملتحدةا

 . (108)الديفيل الص يد مدى اإلنسام اجملال يف
 موتتتتتتتت  األيفىل يفلدمتتتتتتتتةة، 2016 ايستتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتانول يفيف 
 جلمتتتتتع الستتتتتواال جوتتتتتوب  تتتتتلايرة الدجوتتتتتة رئتتتتتيس نتتتتتام، الدجوتتتتتة منرتتتتتاء

 يفكتتتال. (109)ءاتاجلتتتلا لتتتتدا   الف تتتال التوفيتتت  متتت  م اشتتتةة م دومتتتات
 التيت، (2016) 2290 العةار م  11 الفعةة  وفي  ذو اللايرة ذدف

__________ 

، (2017) 2342 يف  5 يف 2 الفعتتتتتتتتتةاتل، (2016) 2266 العتتتتتتتتتةارال (105)
  .5 يف 2 الفعةاتل

  2 ، الفعتتتتةة(2016) 2280  يف 2ةة ، الفعتتتت(2016) 2271العتتتةارات  (106)
 . 2، الفعةة (2017) 2353  يف 12، الفعةة (2016) 2290يف 

  .11 الفعةة، (2016) 2290 العةار (107)
  )ه(. 12 الفعةة، نفست املةجع (108)
 2016 ايستتتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتتانول يف الصتتتتتتتتتتاار الدجوتتتتتتتتتتة  عةيتتتتتتتتتتة انظتتتتتتتتتتة (109)

(S/2016/1124، 15 الفعةة.)  

https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2216%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2266%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2342%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2271%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2280%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2353%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2290%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/1124


أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء التاسع   
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 يف، ا نتعتتتاء موتتتد،  وظتتتة أل مدتتتى الدجوتتتة األمتتت  جمدتتتس فيهتتتا شتتتجع
  تارة.  ددال مىل زايرات أمعائها أيف/يف رئيسها مجةاء
 

 بشأن مايل  (2017ل 2374عمال ابلقرار  اللجنة املنشأة 
 يف متتتتتتتةارا اجملدتتتتتتتس أمتتتتتتتةب، 2017-2016 الفتتتتتتترتة ختتتتتتتالل 

 مدتتى األذتتداف حمتتداة جتتلاءات فتتةت يف لدوظتتة استتت دااي متت  نةارا تتت
 يلمتتتا يف يفاملصتتتاحلة الستتتالم ا فتتتاق  وفيتتت  يهتتتدايفل أيف ي ةندتتتول التتت ي 
 ال دائيتتتتتتتة األممتتتتتتتال يستتتتتتتتانفول التتتتتتت ي  يفمدتتتتتتتى، 2015 متتتتتتتام املتتتتتتتربم

 مجتةاءات يتدت يفل أيف يهتامجول يفالت ي ، الوار مقالق يفنف يفيوتهكول
 لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة لتهديتتتتتتد

، األختتتتتتةى الديفليتتتتتتة لدكيتتتتتتا ت امليتتتتتتدام يفالوجتتتتتتوا متتتتتتايل يف ا ستتتتتتتعةار
 . (110)يفاإلجةاءات اهلجمات هل ي الدمم وليعدم ال ي  مدى يفك لك

 لفتتتتترتة، اجملدتتتتتس فتتتتتةت، (2017) 2374 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 األفتتةاا مدتتى لدستتفة يفحظتتةا لاصتتول عميتتدا، يفاحتتدة ستتوة اتتتد أيفليتتة

 هلتتتت ي اخلاضتتتت ني نائمتتتتة يف أمستتتتاءذم الدجوتتتتة  تتتتدرل التتتت ي  يفالكيتتتتا ت
 هتتتتدا التتتيت السياستتتات أيف اإلجتتتةاءات متتت  مستتتؤيفلني  صتتتفتهم التتتتدا  
 مرتتتتاركني أيف متتتتتواقئني أيف، متتتتايل يف ا ستتتتتعةار أيف األمتتتت  أيف الستتتتالم
 أيعتتتا دتتتساجمل يفأنرتتتا. (111)م اشتتتةة غتتت  أيف م اشتتتةة  صتتتورة ستتتواء فيهتتتا
 األفتتتتتةاا أمستتتتتاء  تحديتتتتتد يفكدفهتتتتتا، اجملدتتتتتس أمعتتتتتاء مجيتتتتتع  عتتتتتم جلوتتتتتة

 قد تتتتتتتتتتتات يف يفالوظتتتتتتتتتتتة اجلتتتتتتتتتتتلاءات لتتتتتتتتتتتتدا   اخلاضتتتتتتتتتتت ني يفالكيتتتتتتتتتتتا ت
 (2017) 2374 ابلعتةار ممتال املوراة الدجوة يفُكدنفت. (112)اإلمفاء
 التتديفل متتع حتتوار مجتتةاء يف رتتجيع، اجلتتلاءات    تتدا  وفيتت   ةصتتد أيعتتا

، املهتمتتتتتتة اإلنديميتتتتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتتتتة الديفليتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتات األمعتتتتتتاء
 يفاملوظمتات التديفل  تدت ذا التيت اإلجتةاءات  رتال امل دومتات يفالتماس
 أيف التتتدا   انتهتتاك مبتتلامم املت دعتتة امل دومتتات يففحتت ، التتتدا   لتوفيتت 
 . (113) راهنا الالزمة إلجةاءاتا يفاختاذ، هلا ا متثال مدم

 فةيتق اجملدتس أنرتا، أيعتا (2017) 2374 العتةار يفمبوجب 
. (114)شتتتهةا 13 متتتدهتا أيفليتتتة لفتتترتة، أمعتتتاء مخستتتة متتت  مؤلفتتتا ختتترباء
 أفتةاا اءأمست  ارال  تصتل مب دومتات الدجوتة  تليفيتد اخلترباء فةيق يفُكدنف

__________ 

  4 الفعتتةة، (2017) 2364 يف  4 الفعتتةة، (2016) 2295 العتةارال (110)
  الثانية. الفعةة، S/PRST/2016/16 يف

  .8 يف 4 يف 1 الفعةات، (2017) 2374 العةار (111)
  )ل(. يف )ب( 9 الفعةة، نفست املةجع (112)
  )ز(. يف )يف( يف )ه( يف )أ( 9 الفعةة، نفست املةجع (113)
  .11 الفعةة، نفست املةجع (114)

 هتتتتتدا سياستتتات أيف مجتتتتةاءات متتت  مستتتتؤيفلني يكونتتتول نتتتتد العائمتتتة يف
 مرتتتتاركني أيف متتتتتواقئني أيف، متتتتايل يف ا ستتتتتعةار أيف األمتتتت  أيف الستتتتالم
 مدتتتتى الدجوتتتتة يفمستتتتامدة م اشتتتتةة  غتتتت  أيف م اشتتتتةة  صتتتتورة ستتتتواء فيهتتتتا
 لدتتتتدا   اخلاضتت ني األفتتتةاا  عائمتتة املت دعتتتة امل دومتتات يفحتتتتديث  وعتتيح

 جبمتع اخلترباء فةيتق يعتوم أل أيعتا اجملدس يفنةر ابلعةار. ممال املفةيفضة
 يفأل، اجلتتتتتتلاءات  تتتتتدا    توفيتتتتتت  املت دعتتتتتة امل دومتتتتتتات يفحتديتتتتتل يففحتتتتت 
 يفمكتتتتب اجلوائيتتتة لدرتتتةقة الديفليتتتة املوظمتتتة متتتع يفثيتتتق  رتتتكل يت تتتايفل
 امل ويتتتتة اخلتتتترباء أفةنتتتتة يفمتتتتع يفاجلةميتتتتة ابملدتتتتدرات امل تتتت  املتحتتتتدة األمتتتتم

 اجلتلاءات. جلال ل مل الدمم لتعدمي األم  جمدس ذاأنرا اليت األخةى
، الدجوتتتتة متتتتع املوانرتتتتة   تتتتد، اجملدتتتتس موافتتتتاة اخلتتتترباء فةيتتتتق مىل يفقُدتتتتب

 حبدتتول هنتتائي يف تعةيتتة 2018 متتارس/آذار 1 حبدتتول مةحدتتي  تحتتديث
 لفةيتق يتوفَّة أل كت لك اجملدس يفقدب. (115)2018 س تمرب/أيدول 1

 6 الفعتتةة متتع ااشتتيا، اجلوستتانية يفلالرتتؤ  يف ختتربة متت  يدلمتتت متتا اخلتترباء
 الت ي  اخلترباء اختيتار ممدية أل يف حظ، (2015) 2242 العةار م 

 امدتى يتمت تول أفتةاا لت يتني األيفلويتة    ي أل يو غي الفةيق يركدول
 اإلنديمتتتتتتي لتمثيتتتتتتلا أل يتتتتتتة الواجتتتتتتب ا مت تتتتتتار ميتتتتتتالء متتتتتتع املتتتتتتؤذالت
 . (116)يفاجلوسام

 
 األخرى اللجان - 2

 متتتت  كتتتتل نرتتتتاط استتتتتمة، 2017 يف 2016 متتتتامي ختتتتالل 
  رتتتتال (2001) 1373 ابلعتتتتةار ممتتتتالً  املورتتتتاة األمتتتت  جمدتتتتس جلوتتتتة

 املورتاة رذتاباإل مكافحتة لدجوتة التوفي يتة يفاملديةية اإلرذاب مكافحة
 اإلرذتتتتتتاب. مكافحتتتتتتة جلوتتتتتتة لتتتتتتدمم (2004) 1535 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال
 التفامتل استتمةار ضتةيفرة اجملدتس أكتد، ابلتعةيتة املرمولة الفرتة يفخالل
 مكافحتتتتتتة لدجوتتتتتتة التوفي يتتتتتتة يفاملديةيتتتتتتة اإلرذتتتتتتاب مكافحتتتتتتة جلوتتتتتتة  تتتتتتني

 اخل تتتتتتاب مكافحتتتتتتة يف الةئيستتتتتتية الفامدتتتتتتة اجلهتتتتتتات يتتتتتتعيفمج اإلرذتتتتتتاب
 مجيتتتتتتع مدتتتتتتى الت تتتتتتايفل أ يتتتتتتة مدتتتتتتى أيعتتتتتتا اجملدتتتتتتس يفشتتتتتتدا اإلرذتتتتتتايب.
 التتتديفيل الت تتتايفل ذلتتتك يف مبتتتا، اإلرذتتتاب لتهديتتتد لدتصتتتدي املستتتتوايت

 الديفليتتة يفاملوظمتتات املتحتتدة األمتتم يفكيتتا ت األمعتتاء التتديفل  تتني فيمتتا
 اجملا ت.  تدف يف دمامل يفاجملتمع اخلاص يفالع اع يفاإلنديمية
 1540 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتاة األمتتت  جمدتتتس جلوتتتة يفيفاصتتتدت 

 مزاء اب ستتتت ةات املرتتتمولة رتةالفتتت ختتتالل اجتماماهتتتتا معتتتد (2004)
  وفيتتتت  حلالتتتتة 2016 متتتتام أجتتتتةي التتتت ي الرتتتتامل ا ستتتتت ةات خدفيتتتتة

__________ 

  .14 يف )ه( - )أ( 11 الفعةاتل، نفست املةجع (115)
  .13 يف 12 الفعةاتل، نفست املةجع (116)

https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/1535%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 458 

 

 كتتانول يف  تتت املت دتتق التعةيتتة صتتدر يفالتت ي، (2004) 1540 العتتةار
 مدتتى اجملدتتس أكتتد، الفتترتة ذتت ي يفختتالل. (117)2016 ايستتمرب/األيفل

 الرتتتتتامل التتتتتدمار أستتتتتدحة انترتتتتتار ملدتتتتتاقة ابستتتتتتمةار املت تتتتتور ال تتتتتا ع
، لتتتتديفل التا  تتتتة غتتتت  الفامدتتتتة اجلهتتتتات جانتتتتب متتتت  ميصتتتتاهلا يفيفستتتتائل
 اإلرذا ية. لاغةات يفخاصة
 

 بشوووأن (2001ل 1373 ابلقووورار عموووال املنشوووأة اللجنوووة 
  اباإلره مكافحة

 العدتتق متت  اجملدتتس أمتتةب، (2016) 2309 العتتةار مبوجتتب 
 ابمت تتتتاري املتتتتدم لد تتتت ال الوظتتتتة يف اإلرذا يتتتتة اجلمامتتتتات استتتتتمةار متتتت 
 الت تايفل  وثيتق مدتى اجملدتس شجنع، ذلك مدى يف واء. (118)مغةاي ذدفا
 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة يفالدجوتتتتتة التتتتتديفيل دماملتتتتت ال تتتتت ال موظمتتتتتة  تتتتتني

 لدجوتتة التوفي يتتة يفاملديةيتة اإلرذتتاب مكافحتتة  رتال (2001) 1373
 متتتع ال متتل مواصتتتدة التوفي يتتة املديةيتتة مىل يفقدتتتب، اإلرذتتاب مكافحتتة
 يف ال تت ال أمتت  مستتالة مارال أجتتل متت  التتديفيل املتتدم ال تت ال موظمتتة
، ابملوضتتتتتوع الصتتتتتدة ذات يف عاريةذتتتتتا التوفي يتتتتتة املديةيتتتتتة أنرتتتتت ة مجيتتتتتع
 مكافحتتتتتتة جلوتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس يفقدتتتتتتب الع ةيتتتتتتة. التعييمتتتتتتات ستتتتتتيما يف 

 اختتتاذ متت  شتتهةا 12 غعتتول يف استتتثوائيا اجتمامتتا   عتتد أل اإلرذتتاب
 مستتتتالة  رتتتتال، التتتتديفيل املتتتتدم ال تتتت ال موظمتتتتة متتتتع ابلت تتتتايفل، العتتتتةار

 األمتتتني يفامتتتا، املتتتدم ال تتت ال هلتتتا يت تتتةت التتتيت اإلرذا يتتتة التهديتتتدات
 مىل اإلرذتاب مكافحتة جلوتة يفرئتيس التديفيل املتدم ال  ال ملوظمة ال ام
 . (119)ا جتماع ذلك نتائج م  اجملدس مىل محاقة  عدمي

تتتتتتتتت، (2016) 2322 العتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتب   جلوتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتس يفجن
 لدجوتتتتتة التوفي يتتتتتة ابملديةيتتتتتة مستتتتتت يوة، العيتتتتتام مىل اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتتة
 الديفليتتتة املوظمتتتات متتتع حوارذتتتا مواضتتتيع  تعتتتمني، اإلرذتتتاب مكافحتتتة

 مىل الةاميتتتتتتة جهوَاذتتتتتتا األمعتتتتتتاء يفالتتتتتتديفل اإلنديميتتتتتتة يفايفل يفاإلنديميتتتتتتة
 العتانول منفتاذ جمتال يف التديفيل يفالت ال الديفيل الععائي الت ايفل حتسني
 املوظمتتتات ذتتت ي متتع يفال متتتل، اإلرذتتتاب مكافحتتة مبستتتائل يتصتتتل فيمتتا
 يفاملعتتتا دني اإلرذتتتاب مكافحتتتة مدتتتى التتتديفيل الت تتتايفل  يستتت  أجتتتل متتت 

تتتتت األجانتتتتب. اإلرذتتتتا يني  أيفجتتتتت حتديتتتتد مىل أيعتتتتا الدجوتتتتة اجملدتتتتس يفيفجن
، األمعتاء التديفل  تني احلتايل التديفيل الت ايفل يف ا عاذات أيف العصور
  رتال امل دومتات   تاال أجتل م  د ُ ع محاقة جدسات موها  وسائل

__________ 

  .S/2016/1038 انظة (117)
  الدي اجة. م  السااسة الفعةة، (2016) 2309 العةار (118)
  .11 يف 10 الفعةاتل، نفست املةجع (119)

 ا قن تالع   تاال موهتا  س ل، العدرات  واء يف يس ، اجليدة املمارسات
تتتتت الصتتتتدا. ذتتتت ا يف امل دومتتتتات يف  تتتتاال اجليتتتتدة املمارستتتتات مدتتتتى  يفيفجن

 امل ويتتتتة ال متتتتل فةنتتتتة كيتتتتا ت متتتتع ال متتتتل مىل كتتتت لك الدجوتتتتة اجملدتتتتس
 املتحتتدة األمتتم مكتتتب يفخباصتتة، اإلرذتتاب مكافحتتة جمتتال يف ابلتوفيتت 
 متتتتت  يكتتتتول التتتتيت اجملتتتتا ت حتديتتتتتد مدتتتتى، يفاجلةميتتتتة ابملدتتتتدرات امل تتتت 

  وستتتائل، األمعتتتاء التتتديفل مىل التعويتتتة املستتتامدة  عتتتدمي فيهتتتا املواستتتب
 امل ويتتني املستتؤيفلني متت  يفغتت ذم يفالععتتاة ال تتامني املتتدمني  تتدريب موهتتا

 يتتتتلالتحد  تتتتوف  قةيتتتتق متتتت  ستتتتيما يف ، التتتتديفيل الت تتتتايفل يف املرتتتتاركني
 التعييمتتات مىل املستتتودة يفالتوصتتيات العتتدرات يف العصتتور أيفجتتت  رتال
 مىل الدجوتة اجملدتس يفجنتت، يفأخت ا التوفي يتة. املديةيتة عةيهتا اليت الع ةية
 التديفيل يفالت تايفل التديفيل الععتائي الت تايفل يف اجليتدة املمارسات حتديد

 ةيفالتوميتتتت، اإلرذتتتتاب مكافحتتتتة مستتتتائل  رتتتتال العتتتتانول منفتتتتاذ جمتتتتال يف
يفقدتب اجملدتس كت لك مىل املديةيتة التوفي يتة أل . (120)املمارستات  تدك

  تتتد، مبستتتامدة متتت  مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة امل تتت  ابملدتتتدرات يفاجلةميتتتتة 
يفابلترتتايفر متتع فةنتتة ال متتل امل ويتتة ابلتوفيتت  يف جمتتال مكافحتتة اإلرذتتاب، 

لت تتايفل  عةيتةا متت  احلالتة الةاذوتتة لدت تتايفل التديفيل يف جمتتال منفتاذ العتتانول يفا
الععائي الديفيل فيما يتصل ابإلرذاب، حتدا فيت أيفجت العصور الةئيستية 

 .(121)أشهة 10يف عدم فيت  وصيات مىل الدجوة مل اجلتها يف غعول 
 متتتتتتدة اجملدتتتتتتس امتمتتتتتتد، (2016) 2331 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتب 

 متتت  املتعتتتةرة املوتتتاقق يف ابألشتتتداص عتتتارا  مكافحتتتة هبتتتدف  تتتدا  
 لدجوتتتتتتة التوفي يتتتتتتة املديةيتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس يفقدتتتتتتب املستتتتتتدحة. الولامتتتتتتات
 جلوتتتتتة متتتتت  السياستتتتتا  لدتوجيتتتتتت يففعتتتتتا،   متتتتتل أل اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتتة
 امل تت  املتحتدة األمتم مكتتب متتع الوثيتق يفابلت تايفل، اإلرذتاب مكافحتة

  عتتتتتتتمني مدتتتتتتتى، ةامل ويتتتتتتت األختتتتتتتةى يفالكيتتتتتتتا ت يفاجلةميتتتتتتتة ابملدتتتتتتتدرات
 متتتت ، ا نتعتتتتاء حستتتتب، م دومتتتتات     تتتتدذا التتتتيت الع ةيتتتتة التعييمتتتتات

 ا عتتار ملستتالة التصتتدي أجتتل متت  األمعتتاء التتديفل   تت هلا التتيت اجلهتتوا
 .(122)اإلرذاب لدمم موجها ا عار ذلك يكول مودما ابألشداص
 اإلرذتتاب مكافحتتة جلوتتة مىل اجملدتتس قدتتب، رائستتي  يتتال يفيف 

 اإلرذتاب مكافحتة لدجوتة التوفي يتة املديةيتة مع يفثيق  رايفر يف، العيام
 الديفليتتتتة يفاملوظمتتتتات الصتتتتدة ذات املتحتتتتدة األمتتتتم ذيئتتتتات متتتت  يفغ ذتتتتا

 جمتتتتال يف ابلتوفيتتتت  امل ويتتتتة ال متتتتل فةنتتتتة مكتتتتتب ستتتتيما يف ، يفاإلنديميتتتتة
 انترتاح  تعتدمي، املهتمتة األمعتاء التديفل مت  فعتال، اإلرذاب مكافحة

__________ 

  )ا(.-)أ( 19 الفعةة، (2016) 2322 العةار (120)
  .21 الفعةة، نفست املةجع (121)
  .16 الفعةة، (2016) 2331 العةار (122)

https://undocs.org/ar/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/1038
https://undocs.org/ar/S/RES/2309%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2322%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2331%20(2016)


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

 

459 18-12959 

 

 شتامل ايفيل مقتار لوضتع 2017 أ ةيتل/نيستال 30 حبدتول اجملدس مىل
 الديفلتتتة  وظتتتيم هبتتتا يستتتتددم التتتيت لدستتت ل  ف اليتتتة التصتتتدي أجتتتل متتت 

 هبمتا يتة  ط يفمتا العامتدة يف وظيم )اامأ( يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية
 يفحتفيتتتل لترتتتجيع خ تتتاهبم يفكيتتتا ت يفمؤسستتتات يفمجامتتتات أفتتتةاا متتت 

 .(123)مرذا ية أممال  ر كاب آخةي  يفعويد
، ستتتدنم اجملدتتتس ال ضتتتمال (2017) 2341لعتتتةار يفمبوجتتب ا 

ممكانيتتة الت ويتتل مدتتى اهلياكتتل األساستتية احليويتتة يفنتتدرهتا مدتتى التحمتتل 
يفمحايتهتتتتتا متتتتت  اهلجمتتتتتات اإلرذا يتتتتتة لتتتتتت أ يتتتتتة متلايتتتتتدة لامتتتتت  التتتتتوق  

صتتااذا، فعتتال متت  ستتالمة ستتكاهنا يفالستتالمة ال امتتة لدتتديفل امل ويتتة يفانت
. يفأيفمتتتتل اجملدتتتتس مىل جلوتتتتة مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب، مدمومتتتتًة (124)يفرفتتتتاذهم

ابملديةيتتتتة التوفي يتتتتة لدجوتتتتة مكافحتتتتة اإلرذتتتتاب، أل  تتتتدرس اجلهتتتتوا التتتتيت 
  تتت هلا التتتديفل األمعتتتاء متتت  أجتتتل محايتتتة اهلياكتتتل األساستتتية احليويتتتة متتت  

 (2001) 1373ار اهلجمات اإلرذا ية  وصفها ذات صدة  توفيت  العتة 
متت  أجتتل حتديتتد املمارستتات اجليتتدة يفالثغتتةات يفمتتواق  العتت ف يف ذتت ا 
امليتتدال. يفشتتجع اجملدتتس أيعتتا مدتتى أل  عتتوم الدجوتتة، مستتت يوة مبتتديةيتها 

ذتتتتتاب التوفي يتتتتتة، يففةنتتتتتُة ال متتتتتل امل ويتتتتتة ابلتوفيتتتتت  يف جمتتتتتال مكافحتتتتتة اإلر 
املستتتامدة التعويتتتة يف وتتتاء العتتتدرات يفمذكتتتاء التتتومي يف جمتتتال   تيستت   عتتتدمي 

 . (125)محاية اهلياكل األساسية احليوية م  اهلجمات اإلرذا ية
تتتب، (2017) 2354 العتتتةار يفمبوجتتتب   ابإلقتتتار اجملدتتتس رحن
 مب تتااأل فيتتت أيفصتتي التت ي اإلرذتتايب اخل تتاب ملكافحتتة الرتتامل التتديفيل
 هبتتا يستتتددم التتيت لدستت ل  ف اليتتة لدتصتتدي جيتتدة يفاارستتات  وجيهيتتة
 مت  هبمتا يتة  ط يفمتا العامتدة يف وظيم )اامأ( اإلسالمية الديفلة  وظيم
 يفعويتد يفحتفيتل لترتجيع خ تاهبم يفكيتا ت يفمؤسستات يفمجامتات أفةاا

 جلوتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتس ليفأيفمتتتتتتت. (126)مرذا يتتتتتتتة أممتتتتتتتال  ر كتتتتتتتاب آختتتتتتتةي 
 لدجوتتتتتة التوفي يتتتتتة املديةيتتتتتة متتتتت   تتتتتدمم،  عتتتتتوم أل اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتتة
 جمتتال يف ابلتوفيتت  امل ويتتة ال متتل فةنتتة متتع يفابلترتتايفر اإلرذتتاب مكافحتتة
  تيستتتتت ، الةئيستتتتتية الفامدتتتتتة اجلهتتتتتات متتتتت  يفغ ذتتتتتا اإلرذتتتتتاب مكافحتتتتة
 مىل ةيفابإلضاف. (127)الرامل الديفيل اإلقار  وفي  مدى الديفيل الت ايفل
 متتتت  متوومتتتتة مبجمومتتتتة  عتتتت دع أل الدجوتتتتة مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، ذلتتتتك

 املت  تتتة اجليتتتدة املمارستتتات يفعميتتتع حتديتتتد مواصتتتدة موهتتتا، اإلجتتتةاءات
__________ 

(123) S/PRST/2016/6 ،مرةة. الثالثة الفعةة  
  الدي اجة. م  ال اشةة الفعةة، (2017) 2341 العةار (124)
  .11 يف 10 الفعةاتل، نفست املةجع (125)
  .S/2017/375 أيعا يفانظة .1 الفعةة، (2017) 2354 العةار (126)
  .3 الفعةة، (2017) 2354 العةار (127)

 األمتتتتتم موظمتتتتتة متتتتتع يفال متتتتتل، اإلرذتتتتتايب اخل تتتتتاب مكافحتتتتتة يف حاليتتتتتا
 يفغ  تا اإلمنتائي املتحتدة األمتم يف تة مج يفالثعافتة يفال دتم لدرت يتة املتحدة

 م تتتتاارات استتتتتحدال يفمواصتتتتدة، امل ويتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يفكتتتتا ت متتتت 
 اخل تتاب مكافحتتة يف يفاخلتتاص ال تتام الع تتامني  تتني الرتتةاكات لت ليتتل

 ابملديةيتتة مستتت يوةً ،  عتتوم أل الدجوتتة مىل اجملدتتس يفأيفمتتل. (128)اإلرذتتايب
  ستت ةات ستوواي األنتل مدتى يفاحتد مفتتوح اجتمتاع  توظتيم، التوفي ية

 اإلرذتتتتايب  اخل تتتتاب مكافحتتتتة ميتتتتدال يف يتتتتامامل املستتتتتجدة الت تتتتورات
 جهواذا   ليل أجل م  العدرات ل واء   ةق األمعاء الديفل يف وصية

 ال حتتتتول شتتتت كة يفاستتتتتددام اإلرذتتتتايب  اخل تتتتاب مكافحتتتتة ميتتتتدال يف
 لتعتتتدمي ستتتووية ممتتتل خ تتتة يفيفضتتتع التوفي يتتتة لدمديةيتتتة التا  تتتة العائمتتتة
 مكافحتة  رتال توفي يتةال يفاملديةيتة اإلرذتاب مكافحتة جلوتة مىل املرتورة
 اجملدتتس يفأيفمتتل. (129)اجملتتال ذتت ا يف ممدهمتتا يفلتتدمم اإلرذتتايب اخل تتاب
  تعتتتتتمني، التوفي يتتتتتة ابملديةيتتتتتة مستتتتتت يوةً ،  عتتتتتوم أل الدجوتتتتتة مىل أيعتتتتتا

 ملكافحتتتتتة األمعتتتتتاء التتتتتديفل   تتتتت هلا التتتتتيت اجلهتتتتتواَ  الع ةيتتتتتة التعييمتتتتتات
 . (130)اإلرذايب اخل اب

 جلوتتتتتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتتتتتس أيفمتتتتتتتتتتل، (2017) 2370 العتتتتتتتتتتةار يفيف 
 امل  يفلتتة األمعتتاء التتديفل جهتتوا اراستتة  واصتتل أل اإلرذتتاب مكافحتتة

 صدة ذات  وصفها، اإلرذا يني مىل األسدحة ممدااات يفنف أجل م 
 اجليتتدة املمارستتات حتديتتد أجتتل متت ، (2001) 1373 العتتةار  توفيتت 

 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب .(131)امليتتتتتدال ذتتتتت ا يف العتتتتت ف يفمتتتتتواق  يفالثغتتتتتةات
 لدجوتتتتة التوفي يتتتتة املديةيتتتتة  واصتتتتل أل اجملدتتتتس نتتتةر، (2017) 2395
 كتتانول 31 حتم، أختتةى ستووات أر تتع ملتدة ال متتل اإلرذتاب مكافحتة
 حبدتتول مؤنتتت استتت ةات مجتتةاء كتت لك يفنتتةر، 2021 ايستتمرب/األيفل
 . (132)2019 ايسمرب/األيفل كانول 31

  نرتتتتاء اجملدتتتتس رحتتتتب، (2017) 2396 العتتتتةار يفمبوجتتتتب 
 يت دتتق فيمتتا الت تتايفل مواصتتدة مدتتى يفشتتجع، اإلرذتتاب مكافحتتة مكتتب
 الديفليتتتة املوظمتتتات متتت  يفغتتت ي املكتتتتب  تتتني اإلرذتتتاب مكافحتتتة جبهتتتوا

 العتتتدرات يف وتتتاء التعويتتتة املستتتامدة جمتتتال يف نديميتتتةاإل يفايفل يفاإلنديميتتتة
 ال امليتتة املتحتتدة األمتتم استترتا يجية  وفيتت  يف األمعتتاء التتديفل ملستتامدة

__________ 

  .4 الفعةة، نفست املةجع (128)
  )ل(.-)أ( 5 الفعةة، نفست املةجع (129)
  .6 الفعةة، نفست املةجع (130)
  .16 الفعةة، (2017) 2370 العةار (131)
  .2 الفعةة، (2017) 2395 العةار (132)

https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/6
https://undocs.org/ar/S/RES/2341%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/375
https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2395%20(2017)
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 مكافحتتتتة جلوتتتتة مىل كتتتت لك اجملدتتتتس يفقدتتتتب. (133)اإلرذتتتتاب ملكافحتتتتة
 ضتتتوء يف 2015 ل تتتام التوجيهيتتتة مدريتتتد م تتتااأل استتتت ةات اإلرذتتتاب
 .(134)األجانب نياإلرذا ي لدمعا دني املتوامي التهديد

 
  (2004ل 1540 ابلقرار عمال املنشأة اللجنة 
 العتتتتتةار اجملدتتتتس اختتتتت ، اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل 
 العتتتتتةار يف املوجهتتتتتة التتتتتدموة مىل فيتتتتتت أشتتتتتار التتتتت ي، (2016) 2325
 املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم  تتتتتتني املرتتتتتترتكة التحعيتتتتتتق آليتتتتتتة مىل (2016) 2319
 حستتتتتتب، محاقتتتتتتات لتعتتتتتتدمي، الكيميائيتتتتتتة األستتتتتتدحة حظتتتتتتة يفموظمتتتتتتة
 ممتال املورتاة الدجوتة مىل، الصتدة ذات أمماهلا نتائج  رال، ا نتعاء
 . (135)(2004) 1540ابلعةار

  تتتت  عتتت دع التتت ي التتتديفر   ليتتتل ضتتتةيفرة مدتتتى اجملدتتتس يفأكتتتد 
  رتتمل ميتتااي  يف،  عتتدميها يف يستت  الف التتة املستتامدة  تتوف  يف الدجوتتة
 الدجوتتة  تتني يفالت تتايفل، التتديفل  تتني فيمتتا يفالت تتايفل، التتديفل نتتدرات  وتتاء

 مستامدة يف املصتدحة صتاح ة األخةى يفاجلهات الدجوة يف ني، يفالديفل
 اجملدتتتتتتس يفحتتتتتث. (136)(2004) 1540 العتتتتتةار  وفيتتتتت  مدتتتتتى التتتتتديفل
 التعويتتتة املستتتامدة مي عتتتد  يستتت  يف ايفرذتتتا   ليتتتل مواصتتتدة مدتتتى الدجوتتتة
 يف الورتت ة ابملرتتاركة ستتيما  ، (2004) 1540 العتتةار  وفيتت  مدتتى

 موهتتا  وستائل يفذلتك، مديهتتا يفال د تات املستامدة متتةيفت  تني امل ا عتة
 . (137)لدمسامدة منديمية مؤاةات معد يفك لك، منديمي هنج ا  اع

 أيفل   تتتد  عتتتدم مل التتتيت التتتديفل جبميتتتع أيعتتتا اجملدتتتس يفأذتتتاب 
 لدعتةار  وفيت ا اختاذذتا   تلم اليت أيف اخت هتا اليت اخل وات م  هلا  عةية

 نتتدمت التتيت التتديفل مجيتتع يفشتتجع،  تت لك  عتتوم أل (2004) 1540
  وفيتتتتتتتت ذا متتتتتتتت  مضتتتتتتتتافية م دومتتتتتتتتات  تتتتتتتتوفة أل مدتتتتتتتتى التعتتتتتتتتارية  دتتتتتتتتك
، مدمتتتا أمماهلتتتا يف حتتتتيط أل الدجوتتتة مىل اجملدتتتس يفقدتتتب. (138)لدعتتتةار

__________ 

  الدي اجة. م  يفال رةيفل الثالثة الفعةة، (2017) 2396 العةار (133)
  .44 الفعةة، نفست املةجع (134)
  الدي اجة. م  السااسة الفعةة، (2016) 2325 العةار (135)
  الدي اجة. م  مرةة الةا  ة الفعةة، نفست املةجع (136)
  .20 الفعةة، نفست املةجع (137)
  .4 يف 3 الفعةاتل، نفست املةجع (138)

 يف مبتتتا، ا نترتتتار  تتتاقة ي  تتتع التتت ي التتتدائم ابلتغتتت ن ، ا نتعتتتاء موتتتد
 جمتال يف الستةي ة الت ونرات لدديفل التا  ة غ  اجلهات استددام ذلك
 أيعتا يفقدتب، ا نترتار تألغتةا الديفليتة يفالتجارة يفالتكوولوجيا ال دوم
 الرتتامل ا ستتت ةات  عةيتتة يف جتتاء متتا متتع ارتتيا،  عتتوم أل الدجوتتة مىل
 ال  ثتتتة يفجنامتتتة ف اليتتتة متتتدى يف الوظتتتة متتت  مليتتتد  يتتتالء، 2016 ل تتتام

  تتتليفنا أل مدتتتى الدجوتتتة يفشتتتجنع، الدجوتتتة  تتتدمم التتتيت اخلاصتتتة السياستتتية
  .(139)التعييم ذ ا نتائج م   تعةية 2017 مام يف اجملدس

 يف  توية استكراف مواصدة مدى أيعا الدجوة اجملدس يفحث 
 جهواذتتتتا  كثيتتتتف الدجوتتتتة  واصتتتتل أل يفنتتتتةر، يفاإل تتتتالغ لدتوفيتتتت  هَنتتتتج

 اإلشتارة مع، لدعةار الكامل ابلتوفي  الديفل مجيع نيام   ليل مىل اهلاافة
 اإلنفتتتاذ  لتتتتدا   ا ذتمتتتام متتت  مليتتتد ميتتتالء ضتتتةيفرة مىل ختتتاص  رتتتكل
 يف تتتدا   يفالوويفيتتتة  يفالكيميائيتتتة ال يولوجيتتتة ألستتتدحةاب املتصتتتدة يفالتتتتدا  

 يفالعتوا ط يف ميوها  الصدة ذات املواا يفحصة الوويفي  ا نترار اويل
 . (140)ال ا ة يفالرح  التصدية مدى املفةيفضة الوقوية

 معتتتتتتتد مىل  تتتتتتتدمو أل الدجوتتتتتتتة مىل كتتتتتتت لك اجملدتتتتتتتس يفقدتتتتتتتب 
 يفايفل نديميتتةاإل يفاملوظمتات الديفليتة املوظمتتات متع موتظمتة اجتمامتات
  رتتتال يفاخلتتربات امل دومتتات   تتاال أجتتتل متت  يفذلتتك، امل ويتتة اإلنديميتتة
 1540 العتتتتةار  وفيتتتت  ستتتت يل يف املوظمتتتتات ذتتتت ي   تتتت هلا التتتتيت اجلهتتتتوا

  ني فيما اجلاري الت ايفل   ليل مواصدة ضةيفرة  كيد يفكةر  (2004)
 ال امدتتتتتة يفالدجوتتتتتة، (2004) 1540 ابلعتتتتتةار ممتتتتتال املورتتتتتاة وتتتتتةالدج

 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267 العتتتةارات مبوجتتتب
 )اامتتأ( يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم  رتتال (2015)

 يفمؤسستتتتات يفمجامتتتتات أفتتتتةاا متتتت  هبمتتتتا يتتتتة  ط يفمتتتتا العامتتتتدة يف وظتتتتيم
 (2001) 1373 ابلعتةار ممتال املورتاة األم  جمدس يفجلوة، يفكيا ت
 . (141)اإلرذاب مكافحة  رال

 يف يتتتةَ  اجملدتتتسُ  يغتتت  مل، اب ستتتت ةات املرتتتمولة الفتتترتة يفختتتالل 
 الدجوة. ملسامدة (2011) 1977 ابلعةار ممال املورا اخلرباء فةيق

__________ 

  .9 يف 8 الفعةاتل، نفست املةجع (139)
  .12 يف 11 الفعةاتل، نفست املةجع (140)
  .27 يف 26 الفعةاتل، نفست املةجع (141)
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء التاسع   
  اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

461 18-12959 

 

 األفرقة العاملة - اثنيا
 مالحظة 
 معتتتتتتتتتتد  واصتتتتتتتتتتل، اب ستتتتتتتتتتت ةات املرتتتتتتتتتتمولة الفتتتتتتتتتترتة ختتتتتتتتتتالل 

 احلتتتتال ذتتتتو يفكمتتتتا األمتتتت . جملدتتتتس التا  تتتتة ال امدتتتتة األفةنتتتتة اجتمامتتتتات
 اخلمسة اجملدس أمعاء م  ال امدة األفةنة  لفت، الدجال مىل ابلوس ة
 يتعتتتةر مل امتتت، خاصتتتة كجدستتتات اجتماماهتتتتا يفُمعتتتدت مجتتتي هم مرتتتة

تتتت ت ذلتتتتك. ختتتتالف  2016 متتتتامي يفيف اآلراء.  توافتتتتق العتتتتةارات يفاختا
 حاليتتتا العائمتتتة الستتتتة ال امدتتتة األفةنتتتة متتت  مخستتتة معتتتدت، 2017 يف

 . (142)موتظمة اجتمامات
__________ 

 ختتتالل (2004) 1566 ابلعتتتةار ممتتتال املورتتتا ال امتتتل الفةيتتتق  تمتتتع مل (142)
  اب ست ةات. املرمولة الفرتة

 ال امدتتتتتة األفةنتتتتتة منرتتتتتاء متتتتت  متتتتتاتم دو  2 اجلتتتتتديفل يفيعتتتتتدم 
 يفمتتتتتت ، لدمجدتتتتتتس التا  تتتتتتة املدصصتتتتتتة ال امدتتتتتتة يفاألفةنتتتتتتة الةمسيتتتتتتة غتتتتتت 

 يفنتتتتتتواب التتتتتتةئيس مواصتتتتتتب يفشتتتتتتاغدي، الةئيستتتتتتية يفأحكامهتتتتتتا، يف ايهتتتتتتتا
 .2017 يف 2016 مامي يف هبا الةئيس

 
 

 
 2 اجلديفل
 2017-2016، األمن جمللس التابعة العاملة األفرقة

 ةؤساءال الو ية منراء الفةيق
 السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق   

 يوتتتتاية/الثتتتام كتتتانول 31 يف أنرتتت 
2001 (S/PRST/2001/3) 

 حفتظ ل مديتات التعويتة يفاجلوانتب اجملدتس مبستؤيفليات الصتدة ذات ال امتة الستالم حفتظ مسائل  وايُفل
 السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة اختصاص مةاماة عم حدة مدى كل السالم

 السوغال
(2016-2017) 

ة ال دتتتتتدال آراء مدتتتتتى احلصتتتتتول مىل، ا نتعتتتتتاء موتتتتتد، الستتتتت ي   معتتتتتد موهتتتتتا  وستتتتتائل،  عتتتتتوات املستتتتتا  
ة يفال ددال ال امل الفةيق  ني اجتمامات  ا مت ار يف اآلراء ذ ي اجملدس ذخ  كي،   عوات املسا  

 

              وحلها أفريقيا يف النزاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل فريقال
 2002 متتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار يف أنرتتتتتتتتتتتتتتت 

(S/2002/207))أ( 
 رائستتتية  يتتتا ت متتت  ستتت عت يفمتتتا S/PRST/2002/2 الةائستتتي ال يتتتال يف التتتواراة التوصتتتيات  وفيتتت  رصتتتدُ 

 يفحدن ها أفةيعيا يف الولامات نروب مبوع  ت دق يفنةارات
 متع يفكت لك يفا جتمتامي ا نتصتااي يفاجملدتس األمت  جمدتس  تني الت تايفل   ليتل  رال  وصيات انرتاح

 افةيعيا امل وية األخةى املتحدة األمم يفكا ت
  ثتت  هلتتا التتيت، الولامتتات مجيتتع يف امل ةيفحتتة يفاملستتائل اإلنديميتتة لاملستتائ  دراستتة، ختتاص  وجتتت، العيتتام
 يفحدن ها أفةيعيا يف الولامات نروب موع جمال يف اجملدس ممل مدى

 )موظمتتتة اإلنديميتتتة يفاملوظمتتتات املتحتتتدة األمتتتم  تتتني الت تتتايفل لت ليتتتل األمتتت  جمدتتتس مىل  وصتتتيات انتتترتاح
 جمتتال يف اإلنديميتتة ايفل يفاملوظمتتات األفةيعتتي ( ااا حتتت اآلل  ستتمنى أصتت حت  التتيت األفةيعيتتة الوحتتدة

 يفحدن ها الولامات نروب موع

 (2016) أنغو 
 (2017) مثيو يا

  (2004ل 1566 ابلقرار عمال املنشأ العامل الفريق
 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  8 يف أنرتتتت 
 ((2004) 1566)العةار  2004

 األفتةاا مدتى ستُتفةت التيت ال مديتة ابلتتدا   يت دتق فيمتا اجملدتس مىل يف عتدميها  وصيات يفضع يف الوظة
 جلمامتاتيفا األفتةاا غت  مت ، هبتا املتة   ني أيف اإلرذا يتة األنرت ة يف العتال ني يفالكيا ت يفاجلمامات
 العامتتدة  وظتتيم  رتتال (1999) 1267 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة نتتوائم يف املتتدرجني يفالكيتتا ت

 مجتتةاءات متت  مالئمتا ي تتد متتا يفضتع ذلتتك يف مبتا، يفكيتتا ت أفتتةاا مت  هبمتتا يتتة  ط يفمتا ال ال تتال يفحةكتة
 حتةكتتاهتم يفموتتع، املاليتتة أصتتوهلم يفعميتتد، التستتديم أيف احملاكمتتة قةيتتق متت  لد دالتتة دميهملتعتت ف اليتتة أكثتتة
 يت دتتتتق فيمتتتتا يفكتتتت لك، يفال تتتتتاا األستتتتدحة أنتتتتواع جبميتتتتع  ليفيتتتتدذم يفموتتتتع، األمعتتتتاء التتتتديفل أنتتتتاليم متتتترب

 التدا    دك  وفي   جةاءات

 مصة
(2016-2017) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2001/3
https://undocs.org/ar/S/2002/207
https://undocs.org/ar/S/PRST/2002/2
https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
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 ةؤساءال الو ية منراء الفةيق
 ميتتونل أل ميكتت ، يفأستتةذم ةاإلرذا يتت األممتتال ضتتحااي لت تتويض ايفيل صتتوديفق منرتتاء ممكانيتتة يف الوظتتة   

 يفأمعتتائها اإلرذا يتتة املوظمتتات متت  املصتتاَارة األصتتول متت  جلئيتتا  تكتتول نتتد التتيت التربمتتات قةيتتق متت 
 اجملدس مىل الرال هب ا  وصيا ت يف عدمي، رمايتها مدى يفالعائمني

 املسلح والنزا  ابألطفال املعين العامل الفريق
 2005 يوليتتتتتت/اتتتتتوز 26 يف أنرتتتتت 
 ((2005) 1612 )العةار

 املسدحة يفالولامات األقفال  رال يفاإل الغ الةصد آلية  عارية است ةات
 (2004) 1539 العتتتتتةاري  يف امل دو تتتتتة ال متتتتتل خ تتتتتط يف وفيتتتتت  يفضتتتتتع يف احملتتتتتةز التعتتتتتدم استتتتتت ةات

 (2005) 1612 يف

 (2016) ماليلاي
 (2017) السويد

م اليت الصدة ذات األخةى امل دومات يف الوظة   مليت  عدَّ
 متتتت  املتعتتتتةري  األقفتتتتال محايتتتتة لت ليتتتتل اختاذذتتتتا املمكتتتت  التتتتتدا    رتتتتال اجملدتتتتس مىل  وصتتتتيات  عتتتتدمي

 حفتظ   ثتات مىل مستوااذا املواستب التو ايت  رتال ات وصتي  تعدمي ذلك يف مبا، املسدحة الولامات
 الولاع اقةاف يت دق فيما يف وصيات السالم
  ةمتي مجةاءات  ختاذ املتحدة األمم موظومة ااخل أخةى ذيئات مىل، ا نتعاء مود، قد ات  وجيت
 موها كل لو ية يففعا، (2005) 1612 األم  جمدس نةار  وفي  امم مىل

 

 األخرى اإلجرائية واملسائل ابلواثئق املعين الرمسي غري العامل الفريق
 1993 يونيتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال يف أنرتتتتتتت 
 رمسي( نةار اختاذ )ايفل

 الياابل األخةى اإلجةائية يفاملسائل ابلواثئق املت دعة املسائل  وايفل
(2016-2017) 

 الدوليتني ابحملكمتني املعين الرمسي غري العامل فريقال
 2000 يونيتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال يف أنرتتتتتتت 
 اجملدتس أمعتاء   تض ابنترتاح ممال
 نةار اختاذ )ايفل 4161 اجلدسة يف

 رمسي(

 ُكدنف مث يفم ، السا عة ليوغوسالفيا الديفلية لدمحكمة األساسي ابلوظام  تصل حمداة مسالة م اجلة
 ابحملكمتني متصدة أخةى نانونية مسائل مب اجلة ال امل الفةيق

  أيفريفغواي
(2016-2017) 

 
كتتانول األيفل/ايستتمرب   31مبوجتتب متت كةات صتتاارة متت  رئتتيس جمدتتس األمتت ، جتتدنا اجملدتتس يف يتتة الفةيتتق ال امتتل لفتترتات متتدة كتتل موهتتا ستتوة يفاحتتدة حتتم  )أ( 

(. يفموتتت  ذلتتتك التتتتاريت، S/2010/654يف  S/2009/650 يف S/2008/795يف  S/2007/6يف  S/2005/814يف  S/2004/1031يف  S/2003/1138)انظتتتة  2011
 يفاصل الفةيق ال امل معد اجتماما ت ايفل التجديد السووي لو يتت.

  
 التحقيق هيئات - اثلثا

 مالحظة 
 املرترتكة التحعيتق آليتة أهنتت، ابلتعةية لةاملرمو  الفرتة خالل 

 ممتتال املورتتاة، املتحتتدة يفاألمتتم الكيميائيتتة األستتدحة حظتتة موظمتتة  تتني
 /الثتتتام  رتتتةي  17 متتت  امت تتتارا ممدياهتتتتا، (2015) 2235 ابلعتتتةار
  نرتتاء اجملدتس أذل ،2017 ست تمرب/أيدتول 21 يفيف .2017 نتوفمرب
 مىل اهلاافتة التحعيعتات مجتةاء يف ال تةاق حكومتة ملستامدة حتعيق فةيق

 جتةائم م  )اامأ( يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة  وظيم مساءلة
 أل ُجتمتتتتتتل التتتتتتيت اجلماميتتتتتتة يفاإلاباة اإلنستتتتتتانية ضتتتتتتد يفاجلتتتتتتةائم احلتتتتتتةب
   ار ك ها. ند يكول

آليووة التحقيووق املشوورتكة بووني منظمووة حظوور األسوولحة  
 الكيميائية واألمم املتحدة 

 تتتتدأت آليتتتتة التحعيتتتتق املرتتتترتكة  تتتتني موظمتتتتة حظتتتتة األستتتتدحة  
  رتتةي  الثتتام/ 13الكيميائيتتة يفاألمتتم املتحتتدة ال متتل  كامتتل قانتهتتا يف 

. يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة املرتتتتتتمولة اب ستتتتتتت ةات، جتتتتتتدنا (143)2015نتتتتتتوفمرب 
 2016 رتتتتتتتةي  األيفل/أكتتتتتتتتو ة  31 ني يف يتتتتتتتة اآلليتتتتتتتة، يف اجملدتتتتتتتس متتتتتتتة 

 2016. يفختتتتتتتتالل متتتتتتتتامي (144)2016 رتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتام/نوفمرب  17 يف
 11، أصتتدرت اآلليتتة متتا جممومتتت ستت  ة  عتتارية ممتتال ابلفعتتةة 2017 يف

__________ 

املةجتتع،  انظتتة، املرتترتكة التحعيتتق آليتتة يف يتتة ال رتت امل دومتتات متت  ملليتتد (143)
  الثالث. العسم، التاسع اجللء، 2015-2014املدحق 

  .1 الفعةة، (2016) 2319 يف  1 الفعةة، (2016) 2314 العةارال (144)

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(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
https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2314%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2319%20(2016)
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تتتا أحةز تتتت متتت  يفنتتتدنمت فيهتتتا  فاصتتتي (2015) 2235متتت  العتتتةار  ل ممن
، (146). يف  تتد متتتدة حمتتايف ت لتجديتتد يف يتتة اآلليتتتة(145) عتتدم يف ممدهتتا

يف امتمتتتتاا  2017 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  17أخفتتتتق اجملدتتتتس أيعتتتتا يف 
مرتتتتةيفع نتتتتةار معتتتتدنم متتتت  اليتتتتاابل كتتتتال يُتتتتتوخنى موتتتتت اديتتتتد اآلليتتتتة ملتتتتدة 

. يفنتيجتتتتتتتتة لتتتتتتتت لك، انععتتتتتتتتت يف يتتتتتتتتة اآلليتتتتتتتتة يفمت مهنتتتتتتتتاء (147)يومتتتتتتتتا 30
  . (148)ممدياهتا

 العوراق يف اإلسوالمية الدولة تنظيم ملساءلة التحقيق فريق 
 لداع ( والشام

 يفاألمتت  الستتالم هتتتدا التتيت األخ تتار” امل وتتول ال وتتد مقتتار يف 
 حكومتتة متت  قدتتب مدتتى  وتتاء متصتتةفا، األمتت  جمدتتس نتتام، “التتديفليني
 األمتتني مىل فيتت قدتب التت ي، (2017) 2379 العتةار ابختتاذ، ال تةاق
 احملديتة اجلهتوا لدمم، خاص مسترار  ةائسة، حتعيق فةيق منراء ال ام

__________ 

(145) S/2016/142 يف S/2016/530 يف S/2016/738 يف S/2016/888 
  .S/2017/904 يف S/2017/552 يف S/2017/131 يف

 م ةيفضتتال (S/2017/968 يف S/2017/962) نتتةاري  مرتتةيفما ذوتتاك كتتال (146)
 2017 نتتوفمرب/الثتتام  رتتةي  7 يف امل عتتوا ني جدستتتيت يف اجملدتتس مدتتى

 )انظتتتتتتتتة 2017 وفمربنتتتتتتت/الثتتتتتتتتام  رتتتتتتتةي  16 يفيف (S/PV.8090 )انظتتتتتتتة
S/PV.8105) ،التوايل. مدى  

  تاييتتتتتتتتتد (S/2017/970) العتتتتتتتتتةار مرتتتتتتتتتةيفع حظتتتتتتتتتي .S/PV.8107 انظتتتتتتتتتة (147)
 املت تداة - )ايفلة  وليفيا، الةيفسي )ا حتاا معوي  يفم ارضة معوا 12

  )الصني(. التصويت م  يفاحد معو يفامتواع، العوميات((
 انظتة، اجملدس يف املسالة هب ي املت دعة املوانرات م  امل دومات م  ملليد (148)

  .“األيفسط الرةق يف احلالة”، 24 العسم، األيفل اجللء

 مجتتع قةيتتق متت  )اامتتأ( اإلستتالمية الديفلتتة  وظتتيم مستتاءلة مىل الةاميتتة
 مىل  ةنتتتتى نتتتتد التتتتيت األممتتتتال مدتتتتى ال تتتتةاق يف األالتتتتة يفختتتتتلي  يفحفتتتتظ
 التتيت اجلماميتتة يفاإلاباة اإلنستتانية ضتتد يفاجلتتةائم ةباحلتت جتتةائم مستتتوى
 يف اإلرذا يتة يفالرتام ال تةاق يف اإلستالمية الديفلتة  وظيم مجامة  ة ك ها
 أمتتام اكتت  ن تتاق أيفستتع مدتتى األالتتة  دتتك استتتددام يفضتتمال، ال تتةاق
 الستتتتتد ات هبتتتتا  عتتتتوم التتتتيت التحعيعتتتتتات يفاستتتتتكمال، الوقويتتتتة احملتتتتاكم
 اثلثتتتة  دتتتدال يف الستتتد ات هبتتتا  عتتت دع التتتيت التحعيعتتتات أيف، ال ةانيتتتة

يفأكد اجملدتس كت لك أل املسترتار اخلتاص ستيعوم . (149)قد ها مدى  واء
أيعا  ت ليتل املستاءلة ال امليتة مت  األممتال التيت نتد  ةنتى مىل جتةائم احلتةب 
أيف اجلتتتةائم ضتتتد اإلنستتتانية أيف اإلاباة اجلماميتتتة التتتيت ية ك هتتتا  وظتتتيم الديفلتتتة 

ب اجملدتتس مىل األمتتتني ال تتام أل يعتتدم اختصاصتتتات . يفقدتت(150)اإلستتالمية
يوما، يفذلك م  أجل ضتمال  60مع ولة لدى حكومة ال ةاق يف غعول 

. يفمل  كتتتتت   دتتتتتك ا ختصاصتتتتتات نتتتتتد (151)يففتتتتتاء فةيتتتتتق التحعيتتتتتق  و يتتتتتتت
 . (152)يُفض ت يف صيغتها الوهائية خالل الفرتة املرمولة ابلتعةية

__________ 

 املؤرختتتتتتتة الةستتتتتتتالة أيعتتتتتتتا يفانظتتتتتتتة .2 الفعتتتتتتتةة، (2017) 2379 العتتتتتتتةار (149)
 اثتتتتل متتت  األمتتت  جمدتتتس رئتتتيس مىل املوجهتتتة 2017 أغستتت س/آب 14

  (.S/2017/710) ال ةاق
 اجلتتلء انظتتة، امل دومتتات متت  يفملليتتد .3 الفعتتةة، (2017) 2379 العتتةار (150)

  .“الديفليني يفاألم  السالم هتدا اليت األخ ار”، 39 العسم، األيفل
  .4 الفعةة، (2017) 2379 العةار (151)
 S/2017/1072 يف  S/2017/990 يف S/2017/989 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (152)

  .S/2017/1123 يف S/2017/1122 يف  S/2017/1073 يف

  
 احملاكم - رابعا

 مالحظة 
 الدوليةة  احملكمةة  نامتتت، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة ختتالل 
 للقةةةةةان   اجلسةةةةةيم  االنتهاكةةةةةا  عةةةةة  املسةةةةة ولن األشةةةةة ا  حملاكمةةةةة 
 منةةةةة  السةةةةةا ق  ي غ سةةةةة  يا إقلةةةةةي  يف ارتكبةةةةة  الةةةةةي الةةةةةدوي اإلنسةةةةةاي

 لتصتةيف الديفليتة يتةاآلل متع ابلتتوازي ممدها مبواصدة (153)1991 عام
__________ 

 متتتامي ختتتالل اجملدتتتس اختتتت ذا التتتيت اإلجتتتةاءات متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (153)
 ستتتتا عةال ليوغوستتتتالفيا الديفليتتتتة ابحملكمتتتتة يت دتتتتق فيمتتتتا 2017 يف 2016
 الديفليتة ابحملكمتة املت دعة ال ووا”، 28 العسم، األيفل اجللء انظة، يفاآللية

  .“لةيفاندا الديفلية اجلوائية يفاحملكمة السا عة ليوغوسالفيا

 ثالثتتتتة اجملدتتتتس يفاختتتتت . (154)اجلوتتتتائيتني لدمحكمتتتتتني املت عيتتتتة األممتتتتال
 ال تتام املتتدمي   يتتني  رتتال امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب نتتةارات
 فترتة يفاديتد، لدمحكمتة األساسي الوظام مدى   ديل يفماخال، لللية

__________ 

 الديفليتتتتتة اآلليتتتتتة األمتتتتت  جمدتتتتتس أنرتتتتتا، (2010) 1966 العتتتتتةار مبوجتتتتتب (154)
 يفاحملكمتة الستا عة ليوغوسالفيا الديفلية لدمحكمة املت عية األممال إلجناز

 اإلاباة أممتتتتتتال متتتتتت  املستتتتتتؤيفلني األشتتتتتتداص حملاكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة اجلوائيتتتتتتة
 التتديفيل اإلنستام لدعتانول اجلستيمة ا نتهاكتتات مت  ذلتك يفغت  اجلماميتة
 الأممتتتتت متتتتت  املستتتتتؤيفلني الةيفانتتتتتديني يفاملتتتتتواقوني ريفانتتتتتدا مندتتتتتيم يف املة ك تتتتتة
 أراضتتتتي يف املة ك تتتتة املماثدتتتتة ا نتهاكتتتتات متتتت  يفغ ذتتتتا اجلماميتتتتة اإلاباة
 كتتتتتتتانول 31 يف 1994 يوتتتتتتتاية/الثتتتتتتتام كتتتتتتتانول 1  تتتتتتتني اجملتتتتتتتايفرة التتتتتتتديفل
  احملكمتني. ذا ني يف ييت اكتمال   د 1994 ايسمرب/األيفل

https://undocs.org/ar/S/RES/2235%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/142
https://undocs.org/ar/S/2016/530
https://undocs.org/ar/S/2016/738
https://undocs.org/ar/S/2016/888
https://undocs.org/ar/S/2017/131
https://undocs.org/ar/S/2017/552
https://undocs.org/ar/S/2017/904
https://undocs.org/ar/S/2017/962
https://undocs.org/ar/S/2017/968
https://undocs.org/ar/S/PV.8090
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8105
https://undocs.org/ar/S/PV.8107
https://undocs.org/ar/S/2017/970
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/710
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/989
https://undocs.org/ar/S/2017/990
https://undocs.org/ar/S/2017/1072
https://undocs.org/ar/S/2017/1073
https://undocs.org/ar/S/2017/1122
https://undocs.org/ar/S/2017/1123
https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
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 كتتتال التتتيت، احملكمتتتة يفأُغدعتتتت. (155)أختتتةى يفمستتتائل الععتتتاة يف ايت
 يف رمسيتتتتتتتتتتا، (1993) 827 نتتتتتتتتتةاري مبوجتتتتتتتتتب أنرتتتتتتتتتاذا نتتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتتس

  .2017 ايسمرب/األيفل كانول 31
  2017و  2016التطورات اليت حدثت يف عامي  
 /شتتتتت اط 27 يف 23 متتتتتؤرختني لةستتتتتالتني   تتتتتاال قةيتتتتتق متتتتت  

 اجملدتتس أحتتاط، األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني  تتني 2016 فربايتتة
 مةشتتح يف ستتمية اآلليتتة رئتتيس   يتتني ممتتااة ال تتام األمتتني ابمتتتلام مدمتتا
 /شتت اط 29 يفيف. (156)للليتتة ال تتام املتتدنمي موصتتب يف اجملدتتس لي يوتتت
 أل، (2016) 2269 العتتتتةار مبوجتتتتب، اجملدتتتتس نتتتتةر، 2016 فربايتتتتة
 لتصتتتتةيف الديفليتتتتة للليتتتتة مامتتتتا متتتتدميا  تتتتةام  س ستتتت ل الستتتتيد ي تتتتني

 متتتتارس/آذار 1 متتتت  امت تتتتارا اجلوتتتتائيتني لدمحكمتتتتتني املت عيتتتتة األممتتتتال
 نعتتاة   يتتني  تتوز أنتتت يفنتتةر، 2018 يونيتتت/حليتتةال 30 حتتم 2016
 أحكتام مديتت  تو  اا الةغم مدى، سوتني ملدة   ييوهم ممااة أيف اآللية
 . (157)لللية األساسي مالوظا

 نتتتتتةاري مبوجتتتتب اجملدتتتتس نتتتتةر، 2016 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 6 يفيف 
 الديفليتتتتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتتة األساستتتتتتتتتي الوظتتتتتتتتتام  تتتتتتتتتديل  (2016) 2306

__________ 

. يفملليتتد (2016) 2329 يف (2016) 2306يف  (2016) 2269العتتةارات  (155)
  اال. -م  امل دومات م  آلية الت يني، انظة اجللء الةا ع، العسم األيفل 

 مدمتتا اجملدتتس أحتتاط، األختت ة يفيف .S/2016/194 يف S/2016/193 انظتتة (156)
 /شت اط 27 مؤرختة رستالة يف الةيفستي ا حتتاا موتت أمتةب الت ي ابملونف
  (.S/2016/197) 2016 فرباية

  .2 يف 1 الفعةاتل، (2016) 2269 العةار (157)

 اائتتتتتةة يف ي تتتتتني أل ال تتتتتام لامتتتتتني  تتتتتوز حبيتتتتتث الستتتتتا عة ليوغوستتتتتالفيا
 ذتتتتم التتتت ي  احملكمتتتتة يف الستتتتا عني الععتتتتاة أحتتتتد ابحملكمتتتتة ا ستتتتتئواف

 . (158)اآللية نعاة م  أيعاً 
 مبوجب اجملدس نةر، 2016 ايسمرب/األيفل كانول 19 يفيف 

 يفنعتتتتاهتا احملكمتتتتة رئتتتتيس خدمتتتتة فتتتترتة اديتتتتد (2016) 2329 نتتتتةاري
 التمديتتدال ذتت ال يكتتول أل اشتترتاط متتع، ال تتام متتدنميها   يتتني يفممتتااة
 العتتتةار يفمبوجتتتب. (159)ذلتتتك فيهتتتا يتتتتم متتتةة آختتتة ذتتت ي الت يتتتني يفممتتتااة
 ليوغوستتتتالفيا يتتتتةالديفل احملكمتتتتة مىل قد تتتتت  كيتتتتد اجملدتتتتس كتتتتةر،  نفستتتتت
 يفنتت أستةع يف” احملكمتة مغتالق يف يستة ممدها م   وتهي أل السا عة
 متتت   عتتتامف يفأل، اآلليتتتة مىل ا نتعتتتال ممديتتتة مكمتتتال  غيتتتة“ اكتتت 

 اآلمتاا يف الوظتة إلمتااة، (2010) 1966 العتةار ضوء يف، جهواذا
 حستتتب اآلمتتتاا ذتتت ي اختصتتتار هبتتتدف الععتتتااي متتت  لالنتهتتتاء املتون تتتة
 .(160)مضايف  خ  أي يفنوع ايفل يفاحليدولة ا نتعاء

__________ 

. يفنتتتتد أحتتتتاط اجملدتتتتس مدمتتتتا ابلةستتتتالة 1، الفعتتتتةة (2016) 2306العتتتتةار  (158)
املوجهة م  األمتني ال تام جيتل هبتا رستالة  2016آب/أغس س  5املؤرخة 

 (. يفانظة أيعا   تاال الةستالتني املتؤرختنيS/2016/693م  رئيس احملكمة )
  (.S/2016/795 يف S/2016/794) 2016أيدول/س تمرب  19يف  13

 امل دومتتات متت  يفملليتتد .5 يف 4 يف 3 الفعتتةات، (2016) 2329 العتتةار (159)
 الديفليتتة احملكمتتة نعتتاة  رتتال األمتت  جمدتتس اختتت ذا التتيت اإلجتتةاءات متت 

 املت عيتتتتتتتتة األممتتتتتتتتال لتصتتتتتتتتةيف الديفليتتتتتتتتة يفاآلليتتتتتتتتة الستتتتتتتتا عة ستتتتتتتتالفياليوغو 
  .3-اال-األيفل العسم، الةا ع اجللء انظة، اجلوائيتني لدمحكمتني

  .1 الفعةة، (2016) 2329 العةار (160)

  
 املخصصة اللجان - خامسا

 مالحظة 
 .2017 يف 2016 متتتتتتامي ختتتتتتالل جديتتتتتتدة جلتتتتتتال  ُورتتتتتتا مل 
 ابلعتتتتةاري  ممتتتال املورتتتتاة، لدت ويعتتتات املتحتتتدة األمتتتتم جلوتتتة يفيفاصتتتدت

 يفافتتتتتتتتتتتتتتتع امل ال تتتتتتتتتتتتتتات لتجهيتتتتتتتتتتتتتتل (1991) 692 يف (1991) 687

 لغتتليف م اشتتةة كوتيجتتة يفن تتت التتيت يفاألضتتةار اخلستتائة متت  الت ويعتتات
، 1991 متام مىل 1990 متام م  الفرتة يف لدكويت ال ةاق يفاحتالل
 يف يتها. يف  غي ات أي ايفل مهامها اارسة

  
 اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون - سادسا

 يفامل  تتتتتتتوثني ابملسترتتتتتتتاري  نائمتتتتتتتة الستتتتتتتااس العستتتتتتتم يف  تتتتتتتةا 
  تصتل يفال ي    ييوهم يف األم  جمدس شارك ل ي ا اخلاصني يفاملمثدني
 يفيُغ نتتى التتديفليني. يفاألمتت  الستتدم صتتول متت  اجملدتتس مبستتؤيفلية يف ايهتتتم
   ثتتتات أيف ستتتالم حفتتتظ ل  ثتتتات كةؤستتتاء امل ينوتتتول اخلاصتتتول املمثدتتول

 ال تتامدول اخلاصتول املمثدتول يفيُغ نتى، ال اشتتة اجلتلء يف خاصتة سياستية
 الةا ع. جللءا يف ال امة اجلم ية م   ذل

 األمتتني م  وثتتو صتتليفا، اب ستتت ةات املرتتمولة الفتترتة يفختتالل 
 الردصتتي امل  تول مهتامهم: اارستة التتتالول يفاثدتوي يفمسترتاريفي ال تام

https://undocs.org/ar/S/RES/827%20(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/193
https://undocs.org/ar/S/2016/194
https://undocs.org/ar/S/2016/197
https://undocs.org/ar/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966%20(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2306%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/693
https://undocs.org/ar/S/2016/794
https://undocs.org/ar/S/2016/795
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2329%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/692%20(1991)
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 امل تت  ال تام لامتني اخلتتاص يفاملسترتار، الغة يتة لدصتتحةاء ال تام لامتني
، اجلماميتة اإلاباة مبوتع امل ت  ال تام لامتني اخلتاص يفاملسترار،  عربص

 1559 األمت  جمدتس رنتةا  توفيت  امل   ال ام لامني اخلاص يفامل  ول
 متتتتت  ابملستتتتتؤيفلية امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني اخلتتتتتاص يفاملسترتتتتتار، (2004)

 يف اجلوستتتتي ابل وتتتتف امل ويتتتتة ال تتتتام لامتتتتني اخلاصتتتتة يفاملمثدتتتتة، احلمايتتتتة
 يفجوتتتتوب لدستتتتواال ال تتتتام لامتتتتني اخلتتتتاص يفامل  تتتتول، الوتتتتلاع حتتتتا ت

 اخلتاص يفامل  تول، التيم  مىل ال تام لامتني اخلاص يفامل  ول، واالالس
 ملو عتتة ال تتام لامتتني اخلتتاص يفامل  تتول، الستتاحل ملو عتتة ال تتام لامتتني

 الكربى. ال ح ات
، متتت  ختتتالل رستتتالتني مت تتتاالتني  تتتني 2017أاير/متتتايو  4يفيف  

 األمني ال ام يفرئيس جمدس األم ، مت   يني م  ول ختاص لعيتااة يف وستيق

. يفختتتتتتالل الفتتتتتترتة (161)املستتتتتتامي السياستتتتتتية لامتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف  وريفنتتتتتتدي
املرمولة اب ست ةات، يفرا مةارا يف نةارات اجملدس ذكة م ظم املسترتاري  

 أيف املمثدني أيف امل  وثني اخلاصني اجلدا يفاملستمةي  يف أااء مهامهم. 
  نتتتتةاري املت دعتتتتة اجملدتتتتس  عتتتتةارات نائمتتتتة 3 اجلتتتتديفل يف يف تتتتةا 

 لامتتتني يفاخلاصتتتني الردصتتتيني يفاملمثدتتني يفاملسترتتتاري  امل  تتتوثني ني  يتت
 املرتتتتتتتمولة الفتتتتتتترتة ختتتتتتالل حتتتتتتتدثت   تتتتتتورات يفأي، يفيف ايهتتتتتتتتم، ال تتتتتتام

 ابلتعةية.
__________ 

(161) S/2017/396 يف S/2017/397.  

 
  3 اجلديفل
 2017-2016، اخلاصني واملمثلني واملبعوثني ابملستشارين املتعلقة التطورات
 العةارات /الت ينياإلنراء

 الغربية للصحراء العام لألمني الشخصي املبعوث  
S/1997/236 

 1997 مارس/آذار 19

S/2017/463 
 8 يفالفعةة ي اجةالد م  يفال رةيفل يفاحلااية الثانية الفعةاتل، (2016) 2285 العةار
 11 يف 7 يفالفعةاتل الدي اجة م  يفال رةيفل يفالثالثة يفالتاس ة الثانية الفعةات، (2017) 2351 العةار

        بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
S/1997/320 

 1997 أ ةيل/نيسال 17
S/1997/321 

 1997 أ ةيل/نيسال 21

 الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2016) 2263 العةار
 الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2016) 2300 العةار
 الدي اجة م  مرةة يفالسا  ة الةا  ة الفعةاتل، (2017) 2338 العةار
 الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2017) 2369 العةار

 اجلماعية اإلابدة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
S/2004/567 

 2004 يوليت/اوز 12
S/2004/568 

 2004 يوليت/اوز 13

 ‘3’ )ب( 7 يفالفعةة الدي اجة م  الةا  ة الفعةة، (2016) 2327 العةار

 (2004ل 1559 األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام منيلأل اخلاص املبعوث
S/PRST/2004/36 

  2004 رةي  األيفل/أكتو ة  19
S/2004/974 

 2004كانول األيفل/ايسمرب   14

 2017-2016 الفرتة يف   ورات حتدل مل

https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/2017/396
https://undocs.org/ar/S/2017/397
https://undocs.org/ar/S/1997/236
https://undocs.org/ar/S/1997/236
https://undocs.org/ar/S/2017/463
https://undocs.org/ar/S/2017/463
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/320
https://undocs.org/ar/S/1997/321
https://undocs.org/ar/S/1997/321
https://undocs.org/ar/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2300%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2338%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/2004/567
https://undocs.org/ar/S/2004/568
https://undocs.org/ar/S/2004/568
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1559%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/ar/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/ar/S/2004/974
https://undocs.org/ar/S/2004/974


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 466 

 

 العةارات /الت ينياإلنراء
  

S/2004/975 
 2004كانول األيفل/ايسمرب   16

 احلماية عن ابملسؤولية املعين العام لألمني اخلاص املستشار
S/2007/721 

 2007 أغس س/آب 31
S/2007/722 

 2007كانول األيفل/ايسمرب   7

 2017-2016 الفرتة يف   ورات حتدل مل

 النزا  حاالت يف اجلنسي ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 (2009) 1888 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار

 2009 س تمرب/أيدول 30
S/2010/62 

 2010 يواية/الثام كانول 29
S/2010/63 

  2010 فرباية/ش اط 2

 الدي اجة م  يفال رةيفل التاس ة الفعةة، (2016) 2301 العةار
 الدي اجة م  ال اشةة الفعةة، (2016) 2320 ةارالع

  الدي اجة م  مرةة الةا  ة الفعةة، (2016) 2327 العةار
  18 يف 13 يف 12 الفعةات، (2016) 2331 العةار
  الدي اجة م  مرةة السا  ة الفعةة، (2017) 2348 العةار
  12 الفعةة، (2017) 2349 العةار
 الدي اجة م  يفاألر  ول الةا  ة الفعةة، (2017) 2368 العةار

 السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
S/2011/474 

  2011 يوليت/اوز 27
S/2011/475 

 2011 يوليت/اوز 29

 2017-2016 الفرتة يف   ورات حتدل مل

 )أ(اليمن إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
S/2012/469 

  2012حليةال/يونيت  18
S/2012/470 

 2012حليةال/يونيت  21

S/PRST/2016/5 ،الثالثة الفعةة 
  الدي اجة م  السااسة الفعةة، (2016) 2266 العةار
 الدي اجة م  السااسة الفعةة، (2017) 2342 العةار

 )ب(الساحل ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
S/2012/750 

  2012 رةي  األيفل/أكتو ة  5
S/2012/751 

  2012 رةي  األيفل/أكتو ة  9

S/PRST/2016/11 ،مرةة يفالتاس ة يفالثالثة الثانية الفعةات 

 الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث

S/2013/166 
  2013 مارس/آذار 15

  51 يف 19 يف 5 الفعةات، (2016) 2277 العةار
S/PRST/2016/2 ،مرةة يفالسااسة مرةة يفاخلامسة مرةة الثالثة الفعةات 
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 العةارات /الت ينياإلنراء
  

S/2013/167 
 2013 مارس/آذار 18

S/2016/892  
 54 يف 25 الفعةاتل، (2017) 2348 العةار

 لبوروندي العام لألمني اخلاص املبعوث
S/2017/396 

 2017أاير/مايو  3
S/2017/397 

  2017أاير/مايو  4

S/PRST/2017/13 ،يفال رةي  يفالثالثة مرةة يفالثاموة يفالثاموة يفالسا  ة السااسة الفعةات 

 
 .2015نيسال/أ ةيل  25حلن حمل مكتب املسترار اخلاص لامني ال ام امل   ابليم  يف  )أ( 
(، جةى امتج مكتتب امل  وثتة اخلاصتة لامتني S/2016/89املوجهة مىل األمني م  رئيس جمدس األم  ) 2016كانول الثام/يواية   28يففعا لدةسالة املؤرخة  )ب( 

 ال ام ملو عة الساحل مع مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا إلنراء مكتب األمم املتحدة لغةب أفةيعيا يفمو عة الساحل.
  

 السالم بناء جلنة - سابعا
 (2005) 1645 العتتةار مبوجتتب الستتالم  وتتاء جلوتتة أنرتتئت 

 املرتتمولة الفتترتة يفختتالل. (162)2005 ايستتمرب/األيفل كتتانول 20 يف
 أفةيعيتتتتا يفمجهوريتتتتة  وريفنتتتتدي متتتت  كتتتتل يف احلالتتتتة ظدتتتتت، اب ستتتتت ةات

 جتتديفل يف مدرجتتة يفليتترباي  يستتايف - يفغيويتتا يفغيويتتا يفستت اليول الوستت ى
  وتتتاء، 2017 يوليتتتت/اتتتوز 12 يف الدجوتتتة نتتتةرت يفنتتتد الدجوتتتة. أممتتتال
 يف  تتتتتتتدأ التتتتتتت ي الدجوتتتتتتتة متتتتتتتع غيويتتتتتتتا ممتتتتتتتل لو تتتتتتتاق استتتتتتتت ةات مدتتتتتتتى
 متتتع غيويتتتا  رتتتكيدة مهنتتتاء، غيويتتتا رئتتتيس قدتتتب مدتتتى  وتتتاء 2016 متتتام

 مدى يف واء. (163)مةل فو مدى غيويا لدمم كمورب الدجوة مدى اإل عاء
 موترب ستتدداميفا، مةنتة   ةيعتة ال متل الدجوتة يفاصدت، السا عة عة تها
   يوهتتتتتا   دتتتتتدال يفمت دعتتتتتة منديميتتتتتة موانرتتتتتات ل عتتتتتد التوظيميتتتتتة جلوتهتتتتتا

__________ 

 متتلام  فتو مدتى ابل متل، اجملدس نةر، (2005) 1645 العةار مبوجب (162)
 متتتت  جممومتتتة حتعيتتتق الستتتالم  وتتتاء  دجوتتتة يوتتتاط أل، ال امتتتة اجلم يتتتة متتتع

 حبفتتظ الصتتدة ذات الفامدتتة اجلهتتات مجيتتع  تتني اجلمتتع  يوهتتا متت  الغتتاايت
 املتتوارا حلرتتد يفخارجهتتا املتحتتدة األمتتم ااختتل متت  الستتالم يف وتتاء الستتالم
 الستتتالم ل وتتتاء متكامدتتتة استتترتا يجيات  رتتتال يفاملعرتحتتتات املرتتتورة يف عتتدمي
 جهتتتتوا مدتتتتى ا ذتمتتتتام يف ةكيتتتتل، الصتتتتةاع انتهتتتتاء   تتتتد ا نت تتتتا  يفحتعيتتتتق
 يف عدمي، الصةاع انتهاء   د لالنت ا  العةيفرية، املؤسسات يف واء الت م 

 الفامدتتتتة اجلهتتتتات مجيتتتتع  تتتتني التوستتتتيق لتحستتتتني يفامل دومتتتتات التوصتتتتيات
 انظتة، امل دومتات مت  يفملليتد يفخارجهتا. املتحدة األمم ااخل الصدة ذات
  .“مديت يفاحلفاظ السالم  واء”، 38 العسم، األيفل اجللء

  مرتتتتتتتتتتتتتتتتةة احلاايتتتتتتتتتتتتتتتتة ايفرهتتتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتالم  وتتتتتتتتتتتتتتتتاء جلوتتتتتتتتتتتتتتتتة  عةيتتتتتتتتتتتتتتتتة (163)
(A/72/721-S/2018/83 ،11 الفعةة.)  

 ا  ستاق يف  ليتل ا ذتمتام مواصتدة مدى لدمسامدة يفذلك، يفمواضي ية
               . (164)يفاستدامتت السالم  واء يف

 التنظيمية اللجنة يف التعيينات 
 - )ايفلتتتتتتتتتتتتة يففوتتتتتتتتتتتتليفيال أنغتتتتتتتتتتتتو  كانتتتتتتتتتتتتت،  2016 متتتتتتتتتتتتام يف 
 يف لدمرتتتاركة اختتتت ا الدتتت ال املوتد تتتال اجملدتتتس معتتتوا  تتتا، ال وليفاريتتتة(

 اختت ت، 2017 متام يفيف. (165)الستالم  وتاء لدجوة التوظيمية الدجوة
 . (166)التوظيمية الدجوة يف لدمراركة يفالسوغال أيفريفغواي

 
 2017و  2016اليت حدثت يف عامي  التطورات 
 يف املت  تة املمارسة مع يفااشيا، 2017 يف 2016 مامي يف 
 يفرؤستتتتتتتاء الستتتتتتتالم  وتتتتتتتاء جلوتتتتتتتة رئتتتتتتتيس األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس امتتتتتتتا، الستتتتتتتا ق

  رتتال محاقتتات  عتتدمي مىل هلتتا التا  تتة املدصصتتة الع ةيتتة الترتتكيالت
        . (167)الدجوة أممال جديفل ص يد مدى احلالة يف رال أنر تها

__________ 

، A/71/768-S/2017/76 عةيتتتتة جلوتتتتتة  وتتتتتاء الستتتتالم متتتتت  ايفرهتتتتتتا ال اشتتتتتةة ) (164)
 (. 4، الفعةة A/72/721-S/2018/83( يفايفرهتا احلااية مرةة )10الفعةة 

  .S/2016/61 انظة (165)
  .S/2016/1075 انظة (166)
 الع ةيتتتتتتتتة الترتتتتتتتكيالت رؤستتتتتتتاء امتتتتتتتتوة يف املتمثدتتتتتتتة املمارستتتتتتتة مرستتتتتتتاء مت (167)

 الةمسيتتتتة اجلدستتتتات يف لدمرتتتتاركة الستتتتالم  وتتتتاء لدجوتتتتة التا  تتتتة املدصصتتتتة
 2010 يوليتتتتتتتت/اتتتتتتتوز 26 املؤرختتتتتتتة التتتتتتتةئيس متتتتتتت كةة مبوجتتتتتتتب لدمجدتتتتتتتس

(S/2010/507 ،61 الفعتتتتتةة) ،التتتتتةئيس متتتتت  متتتتت كةة يف  كيتتتتتدذا يفأميتتتتتد 
  (.95 الفعةة، S/2017/507) 2017 أغس س/آب 30 مؤرخة
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يفيف جدستتات اجملدتتس  رتتال احلالتتة يف  وريفنتتدي، نتتدم رئتتيس  
 ركيدة  وريفندي محاقات مىل جمدس األم  مخس مةات، حيث أ د  
متتت  اجلوانتتتب املت دعتتتة ابحلتتتوار السياستتتي، يفاألمتتت ، يفحعتتتوق اإلنستتتال، 

ة ا جتماميتتتتتة يفا نتصتتتتتتااية يفاحلالتتتتتتة اإلنستتتتتتانية يف فعتتتتتال متتتتتت  التوميتتتتتت
. يفنتتدم رئتتتيس  رتتكيدة مجهوريتتة أفةيعيتتتا الوستت ى محاقتتتات (168)ال دتتد

تتتتل مدتتتتى امتتتتم ستتتتد ات مجهوريتتتتة  مىل اجملدتتتتس مختتتتس متتتتةات، حيتتتتث ركن
أفةيعيا الوس ى ن ل يفقوال فرتة ا نتعال السياستي، يفمدتى التحتدايت 

 . يفنتدم رئتيس  رتكيدة (169)دتديفالفةص فيما يت دتق   وتاء الستالم يف ال 
محاقتتتات مىل اجملدتتتس أر تتتع متتتةات، حيتتتث  وتتتايفل املتتتازق  يستتتايف  - غيويتتتا

ذلتك  يف السياسي يف ال دد يف فامدتت متع أصتحاب املصتدحة الةئيستيني، مبتا
يف دتتدال  يستتايف  -مكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا 

اقتتتة مىل اجملدتتتس متتتة ني، . يفنتتتدم رئتتتيس  رتتتكيدة ليتتترباي مح(170)املو عتتتة
حيتتتث أ دتتت  متتت  املستتتائل األمويتتتة مدتتتى ضتتتوء اخلفتتتض التتتتدر ي ل  ثتتتة 
األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة يف ليتتتتتتترباي، يفمتتتتتتت  ممديتتتتتتتة املصتتتتتتتاحلة، يفا حتياجتتتتتتتات 

ا نتصتتتتتااية يف أمعتتتتتاب  فرنتتتتتي يفابء مي تتتتتو ، يفالتعتتتتتدم  - ا جتماميتتتتتة
. يفنتتتدم (171)2017احملتتتةز يف جمتتتال ستتتيااة العتتتانول، يفانتدتتتاابت متتتام 

رئتتتيس جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم يفرؤستتتاء الترتتتكيالت الع ةيتتتة محاقتتتات مىل 
أمعتتتاء اجملدتتتس أيعتتتا يف ستتتياق احلتتتوارات التفامديتتتة التتتيت ُعتتتةى ستتتوواي 

               . (172)السالم  رال  واء
، نتتدم رئتتيس جلوتتة  وتتاء الستتالم محاقتتات مىل 2016يفيف متتام  

املتةأة ”اجملدس أيعا يف مقار ال ووا املواضي ية، يفحتديدا ال ودال امل وتو ل 
الت تتتتتايفل  تتتتتني األمتتتتتم املتحتتتتتدة يفاملوظمتتتتتات ”يف  (173)“يفالستتتتتالم يفاألمتتتتت 

 . (174)“م  الديفلينياإلنديمية يفايفل اإلنديمية مدى صول السالم يفاأل
__________ 

 S/PV.8013 يف S/PV.7978 يف S/PV.7895 يف S/PV.7652 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (168)
، 4 العستتتتم، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد .S/PV.8109 يف
  .“ وريفندي يف احلالة”

 S/PV.7884 يف S/PV.7787 يف S/PV.7734 يف S/PV.7671 انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (169)
، 7 العستتتتم، األيفل اجلتتتتلء انظتتتتة، امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد .S/PV.7901 يف
  .“الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة”

. يفملليتد مت  S/PV.8031يف  S/PV.7883يف  S/PV.7764يف  S/PV.7624انظة  (170)
  “. يسايف - احلالة يف غيويا”، 8امل دومات، انظة اجللء األيفل، العسم 

 اجلتتتتلء انظتتتتة، امل دومتتتتات متتتت  يفملليتتتتد .S/PV.7761 يف S/PV.7649 انظتتتتة (171)
  .“ليرباي يف احلالة”، 2 العسم، األيفل

 اجلتتتلء انظتتة، الةمسيتتتة غتت  التفامديتتة احلتتتوارات  رتتال امل دومتتتات متت  ملليتتد (172)
  جيم. - األيفل العسم، الثام

  .S/PV.7658 انظة (173)
  .S/PV.7694 انظة (174)

 فةيتق  عةيتة  عدمي يف  د، اب ست ةات املرمولة الفرتة يفخالل 
 اختت ت، (175)الستالم  وتاء ذيكل ابست ةات امل   ا ستراري اخلرباء

 العتتتتةار  تتتتا جتتتتوذةاي مت تتتتا عني نتتتتةاري  األمتتتت  يفجمدتتتتس ال امتتتتة اجلم يتتتتة
 يفمبوجتتتتتب. (176)التتتتتتوايل مدتتتتتى، (2016) 2282 يفالعتتتتتةار 70/262

 الدجوتتتة يف يتتتة أل جديتتتد متتت  اجملدتتتس أكتتتد، (2016) 2282 العتتتةار
 األجهتتتتلة  تتتتني“ يفصتتتتل ةصتتتتد”  تتتتديفر العيتتتتام، أمتتتتور مجدتتتتة يف،  رتتتتمل
 لتتدموة موترب يفماتحتتة، املتحتدة لامتتم التا  تة امل ويتتة يفالكيتا ت الةئيستية
 يفخارجهتتا املتحتتدة األمتتم موظومتتة ااختتل امل ويتتة الفامدتتة اجلهتتات مجيتتع
 مدتتتى  ةكيلذتتتا زاياة مدتتتى الدجوتتتة اجملدتتتس يفشتتتجنع. (177)ا جتمتتتاع مىل

   ليتل يفمدتى، ييفاإلنديمت الع تةي الصت يدي  مدتى املستتجدة الت ورات
   ليتتل  غيتتة ممدهتتا أستتاليب  وويتتع يف الوظتتة يفمدتتى، أمعتتائها مرتتاركة
 ماتحتتة موهتتا  وستتائل الستتالم مدتتى احلفتتاظ امتتم يف يفمةيفنتهتتا كفاءهتتتا
  دتك يفأشتكال   يوتت ل دتد املدصصتة ابجتماماهتتا يت دتق فيما خيارات

 امل تتتتت   ال دتتتتتد قدتتتتتب مدتتتتتى  وتتتتتاء    يعهتتتتتا يت تتتتتني التتتتتيت ا جتمامتتتتتات
 املتصتتتتدة الرتتتامدة يفاملستتتائل اإلنديميتتتة املستتتتائل يف الوظتتتة متتت  وهتتتايفاكي

 الستتالم  وتتاء صتتوديفق  تتني التتتآزر أيفجتتت يف  ليتتل الستتالم  مدتتى ابحلفتتاظ
  يست  أجتل مت  الستووية ايفرهتا استددام يفمواصدة السالم   واء يفجلوة

 العتتتتةار يفمبوجتتتتب. (178)امل ويتتتتة اجلهتتتتات متتتتع أيفثتتتتق فتتتتو مدتتتتى التواصتتتتل
 حمتداة مرتورة   دتب ابنتظتام العيتام امتلامتت مت  دساجمل أمةب، نفست

  دتتتتك  رتتتتال يفالتتتتتدايفل الستتتتالم  وتتتتاء جلوتتتتة متتتت  يفموجَّهتتتتة يفاستتتترتا يجية
 مىل اجملدتتتس قدتتتب، رائستتتي  يتتتال يفيف. (179)موهتتتا يفا ستتتتفااة املرتتتورة

  وتاء  رتال اجليتدة املمارستات يف  تاال اراسة مواصدة السالم  واء جلوة
               . (180)أفةيعيا يف السالم ىمد احلفاظ أجل م  املؤسسات
، 2017س آب/أغستتتت  30يف متتتت كةة متتتت  التتتتةئيس مؤرختتتتة  

شتتتتدا اجملدتتتتس مدتتتتى أ يتتتتة زاياة التوستتتتيق يفالت تتتتايفل يفالتفامتتتتل فيمتتتتا  تتتتني 
األجهتتتتتتتلة الةئيستتتتتتتية لامتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة، يفكتتتتتتت لك متتتتتتتع اهليئتتتتتتتات األختتتتتتتةى 

. يفأنتة (181)الصدة، مبا فيها جلوة  واء السالم، يفاملوظمتات اإلنديميتة ذات
الم أمعاء جمدس األم  أيعاً ا ية مواصتدة التواصتل متع جلوتة  وتاء الست

 وصتتفها ذيئتتة استرتتارية حكوميتتة ايفليتتة يفأمة تتوا متت  امتتتلامهم أل ي د تتوا 
__________ 

(175) A/69/968-S/2015/490.  
 انظتة، ال امتة اجلم يتة متع األمت  جمدس مالنات م  امل دومات م  ملليد (176)

  األيفل. العسم، الةا ع اجللء
  )ا(. يف )ل( 4 الفعةة، (2016) 2282 العةار (177)
  .5 الفعةة، نفست املةجع (178)
  .8 الفعةة، نفست املةجع (179)
(180) S/PRST/2016/12 ،مرةة. الثانية الفعةة  
(181) S/2017/507 ،93 الفعةة.  
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء التاسع   
  اللجان واحملاكم واهليئات األخرى

 

469 18-12959 

 

 رتتتتكل موتتتتتظم احلصتتتتول متتتت  جلوتتتتة  وتتتتاء الستتتتالم مدتتتتى املرتتتتورة احملتتتتداة 
يفا سرتا يجية يفاهلاافة يفأل يتدايفلوا  رال  دك املرتورة يفيستتفيديفا موهتا، 

. يفأشتتتتت  (2016) 2282 يف (2005) 1645يففعتتتتتا لعتتتتتةاري اجملدتتتتتس 
مىل أنتتت ستتتتم امتتوة رئتتيس الدجوتتة يفرؤستتاء الترتتكيالت الع ةيتتة احملتتداة 
لدجوتتتتة، حستتتتب ا نتعتتتتاء، مىل املرتتتتاركة يف جدستتتتات اجملدتتتتس ال دويتتتتة، 

ة مىل ذلك، مدى مجتةاء   تاا ت التةأي يفشجنع أمعاء اجملدس، ابإلضاف
غتتتت  الةمسيتتتتة متتتتع رئتتتتيس الدجوتتتتة يفرؤستتتتاء الترتتتتكيالت الع ةيتتتتة احملتتتتداة، 

 . (182)حسب ا نتعاء، م  خالل احلوارات التفامدية غ  الةمسية
 متت  ال ديتتد يف يفيف يتهتتا الستتالم  وتتاء جلوتتة مىل اجملدتتس يفأشتتار 
 مدتتتى يفالع ةيتتتة اضتتتي يةاملو  ال وتتتوا مقتتتار يف املتدتتت ة األختتتةى العتتتةارات
 أ يتتتة مدتتتى اجملدتتتس شتتتدا  يومتتتا، املواضتتتي ية ال وتتتوا مقتتتار يفيف الستتتواء.
 ف نتتتت، الوتتتلاع مىل ال تتتواة موتتتع أجتتتل متتت  الستتتالم ل وتتتاء امل  يفلتتتة اجلهتتتوا
 اإلنديميتة يفاملوظمتات الستالم  وتاء جلوتة  تني الوثيتق الت ايفل مدى شجع
 املت دعتتتتتة حكتتتتتاماأل مارال مىل أيعتتتتتا الدجوتتتتتة يفامتتتتتا. (183)الصتتتتتدة ذات

 مقتتتالق يفنتتتف يفا فانتتتات الستتتالم مفايفضتتتات مجيتتتع يف ال فتتتل حبمايتتتة
 مقتتتالق يفنتتتف  ةصتتتد املت دعتتتة األحكتتتام يفيف، الستتتالم يفا فانتتتات الوتتتار
 املتعةري  ابألقفال املت دعة لدمسائل األيفلوية ميالء يفكفالة، (184)الوار
 د  تت يفاإلممتتار لإلن تتا  التد تتيط ممديتتات يف املستتدحة الولامتتات مت 

 يففيمتتتتا. (185) تتتت لك اخلاصتتتتة يفا ستتتترتا يجيات يفالتتتتربامج الوتتتتلاع انتهتتتتاء
 اإلمتتةاب اجملدتتس كتتةر،  الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم   مديتتات يت دتتق
 يفموجَّهتة يفاسترتا يجية حمتداة مرتورة   دتب ابنتظتام العيتام امتلامتت م 
، موهتتا يفا ستتتفااة املرتتورة  دتتك  رتتال يفالتتتدايفل الستتالم  وتتاء جلوتتة متت 
 يفال  ثتتتتتات الستتتتتالم حفتتتتتظ ممديتتتتتات  رتتتتتكيل خبصتتتتتوص ذلتتتتتك يف مبتتتتتا

 . (186) در يا يفخفعها يفاست ةاضها اخلاصة السياسية
 رحتتتتب،  وريفنتتتتدي خيتتتت  ففيمتتتتا، الع ةيتتتتة ال وتتتتوا مقتتتتار يفيف 
 صتتاحلا موتتربا” ابمت ارذتتا الستتالم  وتتاء لدجوتتة الورتت ة ابملرتتاركة اجملدتتس
 أفةيعيتا مهوريتةجب يت دتق يففيمتا. (187)يفشتةكائها  وريفنتدي  تني“ لدحوار
 الستالم  وتاء جلوة  ؤايت ال ي العيم الديفر مدى اجملدس شدا، الوس ى

 أكثتتتة هنتتتج ا  تتتاع مدتتتى يفالترتتتجيع“ ا ستتترتا يجية املرتتتورة” حرتتتد يف
__________ 

  .95 الفعةة، نفست املةجع (182)
(183) S/PRST/2016/2 ،يفال رةيفل. اخلامسة لفعةةا  
(184) S/PRST/2017/21 ،الثالثول. الفعةة  
  يفالثالثول. احلااية الفعةة، نفست املةجع (185)
(186) S/PRST/2017/27 ،يفال رةيفل. الثالثة الفعةة  
(187) S/PRST/2017/13 ،مرةة. اخلامسة الفعةة  

 يفشتتتجنع، الستتتالم ل وتتتاء الديفليتتتة اجلهتتتوا عتتتاي يف كتتتامال يف وستتتيعا ا ستتتانا
 تاملوظمتتتا متتت  يفغ ذتتتا الستتتالم  وتتتاء جلوتتتة متتتع التوستتتيق مواصتتتدة مدتتتى

 مو عتتتتتتة يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتتا. (188)امل ويتتتتتة الديفليتتتتتة يفاملؤسستتتتتات
 يف الستتتالم  وتتتاء جهتتتوا أ يتتتة مدتتتى اجملدتتتس أكتتتد، الكتتتربى ال حتتت ات

 ذ ا يف، يفسدم،   ايفم هنج خالل م  لدولاع اجل رية األس اب م اجلة
 يت دتتق يففيمتتا. (189)الستتالم  وتتاء جلوتتة  تتت  ستتهم أل ميكتت  مبتتا، الصتتدا
 املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب أل اجملدتتتتس أكتتتتد يستتتتايف،  -غيويتتتتا  يف ابحلالتتتتة
 سيواصتتالل  يستتايف - غيويتتا يف ال تتام لامتتني اخلتتاص يفاملمثتتل املتكامتتل
 يف الستتتتتتالم  وتتتتتتاء أليفلتتتتتتوايت اممتتتتتتاً  الستتتتتتالم  وتتتتتتاء جلوتتتتتتة متتتتتتع ال متتتتتتل
 مىل التدمم  عتدمي مدتى يةكتل أل املكتتب مىل اجملدس يفقدب. (190)ال دد

 أجتتتل متتت ، الستتتالم  وتتتاء جلوتتتة متتتع ايفلابلت تتت،  يستتتايف - غيويتتتا حكومتتتة
وني اجملدتتس أيعتتا يفنتت. (191)يف وستتيعها يفمواءمتهتتا الديفليتتة املستتامدة حرتتد

 يستايف  -ابلديفر ال ي  عوم  ت جلوة  واء السالم يف امتم أيفلتوايت غيويتا 
 اجملدتس أكنتد،  ديترباي يت دتق يففيما. (192)ل واء السالم يف األجل ال ويل

 ممديتة يف السالم  واء جلوة  ت  ع دع ال ي“ التوسيعي الديفر” أ ية
 امل  يفلتة الت تايفل واجهت اجملدتس يف حظ. (193)السالم  واء خ ة ممداا
  وتتاء يفجلوتتة الستتاحل يفمو عتتة أفةيعيتتا لغتتةب املتحتتدة األمتتم مكتتتب  تتني

 لدستتالم اممتتاً  يفالف تتال الوثيتتق الت تتايفل مواصتتدة مدتتى يفشتتجنع، الستتالم
 أ يتتة مدتتى اجملدتتس شتتدا، الستتياق ذتت ا يفيف. (194)املو عتتة يف املستتتدام
  وتتتتاء اجهتتتتو  يف الستتتتالم  وتتتتاء جلوتتتتة  تتتتت  عتتتتوم التتتت ي التوظيمتتتتي التتتتديفر
 متتع   ايفنتتت املكتتتب يواصتتل أل أ يتتة مدتتى التاكيتتد يفكتتةر، (195)الستالم
                                                                                                                                   .(196)السالم  واء جلوة

__________ 

(188) S/PRST/2016/17 ،يف مرتتتتتتتتتتتتتةة  الةا  تتتتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2017/5 ،
  .23 الفعةة، (2017) 2387 يفالعةار ال اشةة  الفعةة

  .20 الفعةة، (2017) 2389 العةار (189)
  )يف(. 3 الفعةة، (2016) 2267 العةار (190)
  )ا(. 2 الفعةة، (2017) 2343 العةار (191)
، (2017) 2343 يف  11 لفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةةا، (2016) 2267 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (192)

  ال اشةة. الفعةة، S/PRST/2017/17 يف  14 الفعةة
، S/PRST/2017/11 يف  13 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة، (2016) 2333 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار (193)

  السا  ة. الفعةة
(194) S/PRST/2016/11 ،يف الثاموتتتتتتتتتتتتة  الفعتتتتتتتتتتتتةة S/PRST/2017/2 ،الفعتتتتتتتتتتتتةة 

  مرةة. السا  ة الفعةة، S/PRST/2017/10 يف مرةة  اخلامسة
(195) S/PRST/2017/2 ،مرةة. التاس ة الفعةة  
(196) S/PRST/2017/10 ،يفال رةيفل. الثالثة الفعةة  

  

https://undocs.org/ar/S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2389%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2267%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2343%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/17
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/10
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/10


2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق    

 

18-12959 470 

 

 تُنشأ مل لكنها إنشاؤها اقرُتح األمن جمللس نبعة فرعية أجهزة - اثمنا
 يفاحتتتدة حالتتتة ذوتتتاك كانتتتت،  2017-2016 الفتتترتة ختتتالل 

 يف ا نتترتاح أُارل يفنتتد منرتتاؤي. يتتتم يفمل فةمتتي جهتتاز منرتتاء فيهتتا انتترُتح
 يف كستتتتتتالح مسيتتتتتتة كيميائيتتتتتتة متتتتتتواا استتتتتتتددام  رتتتتتتال نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 أا ي(. الواراة اإلفةااية احلالة اراسة )انظة السورية ال ة ية اجلمهورية

 
 األوسط الشرق يف احلالة 
 جدستتتتتتتت يف، اجملدتتتتتتس نظتتتتتتة، 2017 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط 28 يف 
 استتتددام  رتال معتتوا ايفلتة 42 مت  معتتدم نتةار مرتةيفع يف، 7893
 .(197)السورية ال ة ية اجلمهورية يف ميائيةالكي األسدحة
 يف اائمتني عتوي م  صويت  س ب العةار مرةيفع يُ تمد يفمل 

   تد، ستيعوم اجملدتس كتال،  العتةار مرةيفع يفمبوجب. (198)ضدي اجملدس
 آلليتتتتتة يفالةا تتتتتع الثالتتتتتث التعةيتتتتتةي  يف التتتتتواراة ابلوتتتتتتائج مدمتتتتتا اإلحاقتتتتتة
 يفاألمتتتتتم الكيميائيتتتتتة األستتتتتدحة حظتتتتتة موظمتتتتتة  تتتتتني املرتتتتترتكة التحعيتتتتتق
 متصتتتتةفا، 41 املتتتتااة مبوجتتتتب جتتتتلاءات  تتتتدا    فتتتتةت، (199)املتحتتتتدة

 .(200)املتحدة األمم ميثاق م  السا ع الفصل جبمبو 
 29يفمبوجب مرةيفع العةار، كال اجملدتس سيورت ، يففعتا لدمتااة  

 متت   تتتالف جلوتتة، املؤنتتت التتداخدي الوظتتام متت  28 يفاملتتااة امليثتتاق متت 
 التتتدا    وفيت  رصتد التاليتة: ابملهتام لالضت الع، اجملدتس أمعتاء مجيتع

 يفالكيتتتا ت يفاجلمامتتتات األفتتتةاا يتتتديفحتد العتتتةار  مرتتتةيفع يف املفةيفضتتتة
 اإلمفتتتتاء  قد تتتتات يف يفالوظتتتتة اجلتتتتلاءات  تتتتدا   مدتتتتيهم  ستتتتةي التتتت ي 
 املفةيفضتة  التدا    وفي  لتيس   وجيهية م ااأل م  يدلم ند ما يفيفضع
 ذلتتتتتك    تتتتد يومتتتتا 90 كتتتتل مث، يومتتتتا 30 غعتتتتول يف  عةيتتتتة يف عتتتتدمي

 ستتتيما يف ، املهتمتتتة يفالتتتديفل الدجوتتتة  تتتني حتتتوار مجتتتةاء مدتتتى يفالترتتتجيع
 التتتديفل مجيتتتع متتت  مفيتتتدة  ةاذتتتا م دومتتتات أي يفالتمتتتاس املو عتتتة  ايفل

 التتتتدا    وفيتتت  أجتتتل متتت  التتتديفل ذتتت ي اختتتت هتا التتتيت اإلجتتتةاءات  رتتتال
 املت دعتتتة امل دومتتتات يفحبتتتث ف تتتال  فتتتو مدتتتى العتتتةار ذتتت ا يف املفةيفضتتتة
 هلتتا ا متثتتال متتدم أيف العتتةار مرتتةيفع يف التتواراة التتتدا   انتهتتاك مبتتلامم

__________ 

(197) S/2017/172.  
، الةيفستي )ا حتتاا ثالثتة يفم ارضتة أمعتاء 9  تاييتد العةار مرةيفع حظي (198)

 مت  أمعاء ثالثة متواعيفا، الصني(، العوميات( املت داة - )ايفلة  وليفيا
  .S/PV.7893 انظة مصة(.، كازاخستال،  )مثيو يا التصويت

(199) S/2016/738 يف S/2016/888.  
(200) S/2017/172 ،26-17 الفعةات.  

 مىل ستتي دب اجملدتتس يفكتتال الرتتال. ذتت ا يف الالزمتتة اإلجتتةاءات يفاختتتاذ
 . (201)الدجوة ممل لدمم خرباء فةيق منراء ال ام األمني

 اجملدتس نتةري متا مىل مرت ا فةنستا اثل  كدم، التصويت يفن ل 
 مبوجتتب  تتدا   فتتةت خبصتتوص (2013) 2118 العتتةار يف ابإلمجتتاع
 نعتتل يرتتمل مبتتا، العتتةار لتت لك ا متثتتال متتدم حتتال يف الستتا ع الفصتتل

 لاستتتتتتتدحة أحتتتتتتتد أي استتتتتتتتددام أيف، مذل ايفل الكيميائيتتتتتتتة األستتتتتتتدحة
 مل فةنستتتا اثتتتل يفنتتتال. (202)الستتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتة يف الكيميائيتتتة

 متتتت األ نظتتتتام مدتتتتى يفصتتتتيا  وصتتتتفت، اجملدتتتتس مدتتتتى اآلل يتونتتتتف األمتتتتة
 املمدكتتة اثتتل  كدتتم، أيعتتا التصتتويت يفن تتل. (203)لدتصتتةف، اجلمتتامي
 األمتت  جمدتتس أمعتتاء مجيتتع يصتتوت أل يف األمتتل متت  يفأمتتةب املتحتتدة
 .(204)العةار مرةيفع لصاع

 يفاملمدكتتتتة املتحتتتتدة التتتتو ايت اتتتتثال انتعتتتتد، التصتتتتويت يف  تتتتد 
 مرتتتتتتتتةيفع ضتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتس أمعتتتتتتتتاء   تتتتتتتتض  صتتتتتتتتويت  رتتتتتتتتدة املتحتتتتتتتتدة

 يففةنستا يفالستويد يفمي اليا يفأيفكةانيا أيفريفغواي اثدو يفأمةب. (205)العةار
 امتمتتتتاا مدتتتتى األمتتتت  جمدتتتتس نتتتتدرة ل تتتتدم األستتتتف متتتت  أيعتتتتا يفاليتتتتاابل
 لصتاع صونت ند كال ال ي، السوغال اثل يفأنة. (206)العةار مرةيفع

 أل م  يستتت ت   اجملدتتتس أل يفذكتتتة، التصتتتويت  وتيجتتتة، العتتتةار رتتتةيفعم
 .(207)اآلراء  توافق جظى   العةار مرةيفع ال يع ل

 يف  دتتتدي  رتتتكيك متتت  اإلمتتةاب الةيفستتتي ا حتتتتاا اثتتتل يفكتتةر 
 أل يفذكتة، املرترتكة التحعيق آللية يفالةا ع الثالث التعةيةي  استوتاجات

  وتتتاء اهتامتتتات  وجيتتتت ميكتتت  معو تتتة عيفنتتتائ مىل  ستتتتود   ا ستتتتوتاجات
  رتتتتال حاليتتتتا عتتتتةي التحعيعتتتتات مل الصتتتتني اثتتتتل يفنتتتتال. (208)مديهتتتتا

، الستتتتورية ال ة يتتتة اجلمهوريتتتتة يف كاستتتدحة الكيميائيتتتتة املتتتواا استتتتددام
 يو غتي أنتت يفأكتد هنائية. نتيجة مىل التوصل أليفانت السا ق فم  يفل لك

 التحعيتتتق آليتتتة متتتما يف يستتتمة يفأل يفحد تتتت مدتتتى جتتتافظ أل لدمجدتتس
__________ 

  .27 يف 13 الفعةاتل، نفست املةجع (201)
  .21 الفعةة، (2013) 2118 العةار (202)
(203) S/PV.7893 ،3 الصفحة.  
  .5 الصفحة، نفست املةجع (204)
  .8-5 الصفحات، نفست املةجع (205)
  .20-10 الصفحات، نفست املةجع (206)
  .19 الصفحة، نفست املةجع (207)
  .8 الصفحة، نفست املةجع (208)
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، مهويتتتتة   ةيعتتتتة ابلتحعيعتتتتات ا ضتتتت الع هلتتتتا يتستتتتىن لكتتتتي املرتتتترتكة
 مليهتتتتا املستتتتودة لدو يتتتتة يفيففعتتتتا، يفماالتتتتة موضتتتتومية م تتتتاي  مىل استتتتتوااا
 أل مىل كتت لك الصتتني اثتتل يفأشتتار .(2016) 2319العتتةار مبوجتتب
  تدفتة األقتةاف زالتت متا استتوتاجات مىل مستودا كال عةارال مرةيفع
 ضتتد  صتتويتت العوميتتات املت تتداة  وليفيتتا ايفلتتة اثتتل يفمدنتتل. (209)مديهتتا

 يفالرتتتةكات األفتتتةاا نائمتتتة أل املتتتربرات  تتتني متتت  يفكتتتال، العتتتةار مرتتتةيفع
 عمي هتتتا يتتتتم مل العتتتةار مرتتتةيفع مةفتتتق يف التتتواراة لدجتتتلاءات اخلاضتتت ني

 مةامتاة يف لدحتق انتهاكتا امتتربي متا يفذتو، املرترتكة عيتقالتح آلية مب ةفة
 . (210)العانونية األصول

 فيمتتتا الرتتتفافية صتتت يد مدتتتى شتتتواغل أيعتتتا مصتتتة اثتتتل يفأاثر 
 التحعيتتتق آليتتتة أاتحتهتتتا التتتيت يفاألالتتتة يفالكيتتتا ت األفتتتةاا  عائمتتتة يت دتتتق

تتتتة التصتتتتويت. متتتت   دتتتتدي امتوتتتتاع  تتتت لك م دنتتتتال، املرتتتترتكة  متتتتا ال يفذكن
 أل ذتو أفتةاا أيف كيتا ت مدتى جتلاءات  ونيتع موتد ال تااة تمديت جتةت
 األفتتتتةاا ضتتتتد املعدمتتتتة األالتتتتة  عيتتتتيم  تتتتتوىلن  جتتتتلاءات جلوتتتتة منرتتتتاء يتتتتتم
 مارال يتتتتم مث، الكيميائيتتتة األستتتدحة ابستتتتددام املتهمتتتني الكيتتتا ت أيف

__________ 

  .12 الصفحة، نفست املةجع (209)
  .14 فحةالص، نفست املةجع (210)

  دتتدي امتوتتاع مثيو يتتا اثتتل يفمدنتتل. (211)اجلتتلاءات نائمتتة يف ذتتؤ ء أمستتاء
 التحعيتتتق آليتتتة مليهتتتا خدصتتتت التتتيت ا ستتتتوتاجات لا التصتتتويت متتت 

 ذتتو متتا غتتةار مدتتى نتتةار  ختتتاذ الكفايتتة فيتتت مبتتا معو تتة  كتت  مل املرتترتكة
 معا يتتة نتتةارات  ُتتندتت  أ  ا يتتة كازاخستتتال اثتتل يفافتتع. (212)معتترتح
  وافتتق يفجتتوا يف  تتدم، يفاامغتتة يفيفاضتتحة نويتتة أالتتة مدتتى  وتتاء م  حمتتداة
 اثتل يفذكتة. (213)التصويت م   ددي  متواع كمربنري  اجملدس يف آراء

 أُمتتدنت  عتتارية مىل يستتتود العتتةار مرتتةيفع أل الستتورية ال ة يتتة اجلمهوريتتة
 اامتتا  تتةفض  دتتدي حكومتتة مل يفنتتال مثيتتل. هلتتا يستت ق مل ضتتغوط حتتتت

 يتصتتتتتتل فيمتتتتتتا املرتتتتتترتكة التحعيتتتتتتق آليتتتتتتة  عتتتتتتارية يف التتتتتتواراة ا هتامتتتتتتات
  توفيتتت  حكومتتتتت التتتتلام  كيتتتد ريفكتتتة ، الكيميائيتتتة األستتتدحة ابستتتتددام
 األستتتتتتتدحة حظتتتتتتتة ا فانيتتتتتتتة متتتتتتت  الوا  تتتتتتتة  دتتتتتتتك فيهتتتتتتتا مبتتتتتتتا،   هتتتتتتتداهتا
 .(214)الكيميائية

__________ 

  .15 الصفحة، نفست املةجع (211)
  .17 الصفحة، نفست املةجع (212)
  .18 الصفحة، نفست املةجع (213)
  .22-20 الصفحات، نفست املةجع (214)
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 مالحظة استهاللية  
  م  امليثاق   29املااة 

  .يفظائفت ألااء ضةيفرة لت يةى ما الثانوية الفةيفع م  يور  أل األم  جملدس 
 

  م  الوظام الداخدي املؤنت  28املااة 
  .حمداة ملسالة معةرا أيف جلوة أيف ذيئة ي ني أل األم  جملدس 
م  ميثاق األمم املتحدة مدى صالحيات جمدس األم  فيما يت دق  نرتاء األجهتلة  29املااة  و   

م  الوظام الداخدي املؤنت لدمجدس ذ ي الصالحيات. يفيتوايفل اجللء ال اشة م   28الفةمية، يف كفل املااة 
س ألااء يفظائفتت مبوجتب امليثتاق ذ ا املدحق نةارات اجملدس املت دعة ابألجهلة الفةمية امليدانية اليت أنراذا اجملدت

. يفميكت  أل  عستيم ذت ي األجهتلة الفةميتة امليدانيتة، 2017 يف 2016يفاليت كانت  لايفل ممدها خالل متامي 
املرتتتتتار مليهتتتتتا ذهوتتتتتا   مديتتتتتات الستتتتتالم، مىل فئتتتتتتني  تتتتتا: ممديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم )يتوايفهلتتتتتا العستتتتتم األيفل(  

 ام(.السياسية اخلاصة )يتوايفهلا العسم الث يفال  ثات
 يفاحملتتتتاكم التحعيتتتتق يفذيئتتتتات ال امدتتتتة يفاألفةنتتتتة الدجتتتتال ن يتتتتل متتتت ، األختتتتةى الفةميتتتتة األجهتتتتلة أمتتتتا 
 فيتوايفهلتتتا، الستتتالم  وتتتاء يفجلوتتتة اخلاصتتتول يفاملوستتتعول يفاملمثدتتتول يفامل  وثتتتول يفاملسترتتتاريفل املدصصتتتة يفالدجتتتال

، الثتام  اجلتلء يف اإلنديمية املوظمات  عواذا اليت السالم ممديات  يال يفيةا املدحق. ذ ا م  التاسع ءاجلل 
 اإلنديمية. املوظمات مع اجملدس   ايفل يتوايفل ال ي

  تتت. أُنرتتئت التت ي يفالرت يتتب املو عتتة حستتب ال اشتتة اجلتتلء يتوايفهلتتا التتيت الستتالم ممديتتاتُ  يف ُ تتةت 
 نستتتم كتتتل معدمتتتة يف تعتتتم  ممديتتتات. متتت    ون ضتتتت متتتا أمستتتاء   تتتد م اشتتتةةً  دةاجلديتتت ال مديتتتات أمستتتاء يف تتتةا

 4 يف 2 يف 1 )اجلتدايفل منرتائها موت  ممديتة كتل مىل املستودة التو ايت مت  مامتة ن  ة فيها جدايفلَ  رئيسي
 يف ايت يف ُ تتتةت ابلتعةيتتتة. املرتتتمولة الفتتترتة ختتتالل الةئيستتتية يفالت تتتورات لالعاذتتتات حتدتتتيال يف عتتتدم، (5 يف

 مىل حصتتةا  ستتتود فئتتات يفذتتي، هبتتا املووقتتة املهتتام فئتتات متت  فئتتة 21 حبستتب اجلتتدايفل  دتتك يف ال مديتتات
 هبتا.  عت دع التيت األنر ة أيف احملدا ال  ثة ذيكل ابلعةيفرة   كس يف ، اجملدس نةارات يف الواراة الصياغة

د يف ، العارأل مدى  سهيالً  الفئات يفُ ستددم  األم . جملدس مونف أيف اارسة أي عسن 
 فتو مدتى، يف كويوهتا ممديتة كتل  و يتة املت دعتة الةئيستية لدت تورات متوجلا الفةمية األنسام يف عدم 
 يف يتتة متت  امل دومتات متت  يفملليتد اب ستتت ةات. املرتمولة الفتترتة ختتالل اجملدتس اختتت ذا التيت العتتةارات ي كتس
 .م ملةجع اارسات جمدس األ السا عة املالحق انظة، املاضي يف يف كويوها ال  ثات
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 السالم حفظ عمليات - أوال
 مالحظة 
 األمتت  جمدتتسُ  اختتت ذا التتيت العتتةارات مدتتى األيفل العستتم يةكتتل 
 ممديتتتتات يفمهنتتتتاء منرتتتتاء  رتتتتال اب ستتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة ختتتتالل
 مواصةذا.  ركيل يفيف يف ايهتا يف التغي ات م  فعال السالم حفظ
 

عوووووورض عوووووووام لعمليوووووووات حفووووووظ السوووووووالم خوووووووالل عوووووووامي  
 2017 و 2016

 اجملدتتتس أشتتةف، اب ستتت ةات املرتتمولة الستتوتني فتترتة ختتالل 
 ممديتتني يف ييَت  يفأهنى، (1)مالسال حفظ ممديات م  ممدية 17 مدى
  دتتك متت   ستتع يفكانتتت .2017 متام يف يفاحتتدة جديتتدة ممديتتة يفأنرتا

، آستتتيا يف يفاحتتتدة يف  ثتتتة، األمتتتةيكتني يف يف  ثتتتتال، أفةيعيتتتا يف ال  ثتتتات
  األيفسط. الرةق يف   ثات يفثالل، أيفريفاب يف يف  ثتال

 
 ممديات حفظ السالم املوراة حديثاً يفمهناءات يفاديدات الو ايت 
 املتتتتتتتتؤر  (2016) 2284 نتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب، اجملدتتتتتتتتس جتتتتتتتتدنا 

 املتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2333 يفنتتتتتتتتتتتتتتتةاري 2016 أ ةيتتتتتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتتتتتتال 28
 ممديتتة لتتو ييَت  الوهتتائيتني الفرت تتني 2016 ايستتمرب/األيفل كتتانول 23
 غايتة مىل ليترباي يف املتحتدة األمم يف  ثة ايفوار كوت يف املتحدة األمم
 التتتوايل. مدتتى، 2018 متتارس/آذار 30 يف 2017 يونيتتت/حليتتةال 30

 أ ةيتتتل/نيستتتال 13 املتتتؤر  (2017) 2350 نتتتةاري يف، اجملدتتتس يفجتتتدنا
 لفتترتة ذتتاييت يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتةَ ، 2017
، 2017 أكتتو ة/األيفل  رتةي  15 يف  وتهتي أشتهة ستتة مدهتا هنائية

 جهتتتوا امتتتم أجتتتل متتت  ذتتتاييت يف الستتتالم حلفتتتظ متا  تتتة   ثتتتة  وصتتتفها
 الستتتتتتالم يف وتتتتتتاء العتتتتتتانول ستتتتتتيااة حتستتتتتتني مىل الةاميتتتتتتة ذتتتتتتاييت حكومتتتتتتة
 حفتظ   ثتات يف ايت أيعتا جملدتسا يفمتدنا ال دالتة. جمال يف يفالعدرات
، الغة يتتتة الصتتتحةاء يف لالستتتتفتاء املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة التاليتتتة: الستتتالم
 يف  ثتتة، اارفتتور يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاا املدتد تتة يفال مديتتة
 الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتق املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم موظمتتتتتتتة

 األمتتتم يف  ثتتتة، أل يتتتي املؤنتتتتة األمويتتتة املتحتتتدة األمتتتم يفنتتتوة، الدميعةاقيتتتة
 املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة، الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة
 املتكامدتتتتة املتحتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتة، متتتايل يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا

__________ 

 ممديتتتات” امل وتتتول ابل وتتتد املتصتتتدة يفاملتتتدايف ت العتتتةارات مدتتتى لالقتتتالع (1) 
 مدتتتتتتى عيفلالقتتتتتتال .27 العستتتتتتم األيفل، اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة ،“الستتتتتتالم حفتتتتتتظ

 الدراستتتتات انظتتتتة الستتتتالم، حفتتتتظ ممديتتتتات  فتتتتةااى املتصتتتتدة ملوانرتتتتات
  األيفل. اجللء يف   يوها   ددال املت دعة

 يفنتوة، الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة يف ا ستتعةار لتحعيتق األ  تاا املت داة
 ملةان تتتة املتحتتتدة األمتتتم يفنتتتوي، نتتتربص يف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم
        ل وال. يف املؤنتة املتحدة األمم يفنوة، ا شت اك فض

 متتتتتةان ي فةيتتتتتق ذتتتتي أختتتتتةى ممديتتتتات ثتتتتتالل يف ايت يفظدتتتتت 
 املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة، يفال اكستتتال اهلوتتد يف ال ستتكةيني املتحتتدة األمتتم

 اهلدنتتتتتتة ملةان تتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم يفذيئتتتتتتة، كوستتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتة لتتتتتتإلاارة
اذ اديدذا يستدلم يفمل، مفتوحة   نةار. أي اختن

 
 اإلذل ذلتتتتتتتتتتك يف مبتتتتتتتتتا، الستتتتتتتتتتالم حفتتتتتتتتتظ ممديتتتتتتتتتات يف ايت 

  العوة ابستددام
، يفاصتتتل اجملدتتتس اإلنتتتةار ابحلاجتتتة 2017يف  2016يف متتاَمي  

مىل استتتت ةات مجيتتتع ممديتتتات حفتتتظ الستتتالم ابنتظتتتام لعتتتمال كفاءهتتتتا 
، يفقدتب مىل األمتني (2)عة الت ورات مدى أرت الوانتيفف اليتها، مع مةاما

ال تتتام أل  تتتةي است ةاضتتتات أيف  عييمتتتات استتترتا يجية لثمتتتام ممديتتتات 
حلفظ السالم، يفذي   ثة األمم املتحدة يف ليرباي، يفممدية األمتم املتحتدة 
يف كوت ايفوار، يفال مدية املدتد تة لالحتتاا األفةيعتي يفاألمتم املتحتدة يف 

موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة اارفتتتتور، يف  ثتتتتة 
الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة، يف  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف جوتتتوب الستتتواال، يف  ثتتتة 
األمتتم املتحتتدة املتكامدتتة املت تتداة األ  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة 
أفةيعيا الوس ى، يف  ثة األمم املتحدة لتحعيق ا ستتعةار يف ذتاييت، يفنتوة 

 .(3)صملتحدة حلفظ السالم يف نرب األمم ا
__________ 

  12 الفعتتتتتتتةة ،(2016) 2295 العتتتتتتتةارات املثتتتتتتتال ستتتتتتت يل مدتتتتتتتى انظتتتتتتتة (2) 
 2363 يف الدي اجتتتتتتتتتتتة  متتتتتتتتتتت  السااستتتتتتتتتتتة الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2351 يف
 م  مرةة اخلامسة الفعةة ،(2017) 2369 يف  39 الفعةة ،(2017)

  الدي اجة. م  ال رةي  الفعةة ،(2017) 2373 يف الدي اجة 
، (2016) 2308فيمتتا يت دتتق    ثتتة األمتتم املتحتتدة يف ليتترباي، انظتتة العتتةار  (3) 

 العتةار انظتة ،ايفتوار مدية األمم املتحتدة يف كتوت  يففيما يت دق   3الفعةة 
 لالحتتتتاا املدتد تتتة ابل مديتتتة يت دتتتق يففيمتتتا  2 الفعتتتةة ،(2016) 2260
 ،(2016) 2296 العتتتتتةار انظتتتتتة اارفتتتتتور، يف املتحتتتتتدة يفاألمتتتتتم األفةيعتتتتتي

 ا ستتتعةار لتحعيتق املتحتتدة األمتم موظمتتة    ثتة يت دتتق يففيمتا  33 الفعتةة
 ،(2017) 2348 العتتتتتتتتةار انظتتتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتتتة، الكونغتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتة يف

 انظتة الستواال، وبجوت يف املتحتدة األمتم    ثتة يت دتق يففيما  51 الفعةة
 املتحتدة األمتم    ثتة يت دتق يففيمتا  32 الفعتةة ،(2016) 2327 العتةار

 أفةيعيتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتق األ  تتتتتتتاا املت تتتتتتتداة املتكامدتتتتتتتة
    ثتتة يت دتتق يففيمتتا  4 الفعتتةة ،(2016) 2281 العتتةار انظتتة الوستت ى،

 2313 العتتتتتتتةار انظتتتتتتتة ذتتتتتتتاييت، يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتق املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم
 يف الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم  عتوة يت دق يففيما  3 الفعةة ،(2016)

 .12 الفعةة ،(2017) 2369 لعةارا انظة نربص،

https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2369%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2369%20(2017)
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حملة مامة م  يف ايت ممديات حفتظ  2 يف 1يفيورا اجلديف ل  
، يفي ن وتتال جممومتتة يفاستت ة متت  املهتتام 2017يف  2016الستتالم يف متتاَمي 

التتتتتيت أصتتتتتتدر اجملدتتتتتتس  رتتتتتتاهنا  كديتتتتتتف. يف رتتتتتتمل التتتتتتو ايت التتتتتتواراة يف 
العتتتتةارات اجلتتتتديفلني )أ( املهتتتتام التتتتيت أصتتتتدر اجملدتتتتس  رتتتتاهنا  كديتتتتف يف 

)ب( املهتتتتام التتتتيت أصتتتتدر  املتدتتتت ة ختتتتالل الفتتتترتة املرتتتتمولة ابلتعةيتتتتة  يف
اجملدس  راهنا  كديف يف الفرتات الستا عة يفأمتاا  كيتدذا ختالل الفترتة 
املرتتمولة اب ستتتت ةات. يفيرتتتمل اجلتتتديف ل أيعتتا مهتتتام ممديتتتات حفتتتظ 
. السالم ذات الو ايت املفتوحة التيت امُتمتدت يف نتةارات فترتات ستا عة

ال متتتتتت  أي مونتتتتتتف أيف رأي  يفاجلتتتتتتديف ل يُعتتتتتتدَّمال لد دتتتتتتم فعتتتتتتط يف  ي تتتتتتربن 
 لدمجدس فيما يت دق مبةكل يف ايت ال  ثات امليدانية امل وية.

 متتتتتوح اجملدتتتتس أمتتتتاا، اب ستتتتتت ةات املرتتتتمولة الفتتتترتة يفختتتتالل 
 يف املتحتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم ممديتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتت  لكتتتتتتتتتتل العتتتتتتتتتتوة ابستتتتتتتتتتتددام اإلذل
 يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق تحتتتتدةامل األمتتتتم موظمتتتتة يف  ثتتتتة، ايفتتتتوار كتتتتوت

 جوتتتتتتتوب يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم يف  ثتتتتتتتة، الدميعةاقيتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة
 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتتة، الستتتتواال
 األ  تتتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، متتتايل يف ا ستتتتعةار
 اإلذل اجملدس يفمَوح .(4)ىالوس  أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق

 لالحتتاا املدتد تة ال مديتة ذتي أخةى   ثات ألر ع اإلذل َموضح أماا أيف
 املؤنتتة األمويتة املتحتدة األمتم يفنتوة، اارفتور يف املتحدة يفاألمم األفةيعي
 األمتم يفنتوة، ذتاييت يف ال دالتة نظتام لتدمم املتحتدة األمتم يف  ثة، أل يي

   تض لتوفيت  الالزمتة اإلجتةاءات يعمج ابختاذ، ل وال يف املؤنتة املتحدة
 حةيتة يفضتمال، املتدنيني محايتة مثتل، هبتا املووقتة الو ايت م  ال واصة
 اجملتتتال يف يفال تتتامدني يفم تتتداهتا املتحتتتدة األمتتتم ملتتتوظفي يفاحلمايتتتة احلةكتتتة

 أنرتتتتت ة أي يف ال مديتتتتتات مو عتتتتتة ُ ستتتتتتددم أ  يفضتتتتتمال، اإلنستتتتتام
 .(5)اندراهت وميةيف  الوقوية لدرةقة الدمم يف عدمي، مدائية

__________ 

 العتتتتتتةار انظتتتتتتة ايفتتتتتتوار، كتتتتتتوت يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   مديتتتتتتة يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا (4) 
 املتحدة األمم ةموظم    ثة يت دق يففيما  16 الفعةة ،(2016) 2284
 العتتتتتتةاَري  انظتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتة، الكونغتتتتتتو مجهوريتتتتتتة يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق
  33 الفعتتتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2348 يف ،34 الفعتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2277
 العتتتةارات انظتتتة الستتتواال، جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم    ثتتتة قيت دتتت يففيمتتتا

  2 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2326 يف  4 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2304
  1 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2392 يف  7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2327 يف

 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا
 ،17 الفعتتتتتتتتةة (2016) 2295 العتتتتتتتتةاَري  انظتتتتتتتتة متتتتتتتتايل، يف ا ستتتتتتتتتعةار

 املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا  18 الفعتتتتتةة ،(2017) 2364 يف
 أفةيعيتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتق األ  تتتتتتتاا املت تتتتتتتداة املتكامدتتتتتتتة
 2301 يف ،2 الفعتتتتتتتتةة ،(2016) 2281 العتتتتتتتتةارات انظتتتتتتتتة الوستتتتتتتت ى،

  .41 الفعةة ،(2017) 2387 يف ،32 الفعةة ،(2016)
يت دق ابل مدية املدتد ة لالحتاا األفةيعي يفاألمم املتحدة يف اارفور، انظة  فيما (5) 

، (2017) 2363، يف 18يف  5، الفعتتتتتتتتتتتتتتتة ني (2016) 2296العتتتتتتتتتتتتتتتةارَي  

 مبهتام الستالم حفتظ ممديتات م ظتم  كديتف اجملدتس يفيفاصل 
 اجملتتال يف يفال تتامدني يفاتدكاهتتتا املتحتتدة األمتتم يفمتتوظفي املتتدنيني محايتتة

 احلميتدة املسامي يف  ل اإلنسانية  املسامدة ميصال يف يس  اإلنسام 
 يفرصتتتتتتتد املصتتتتتتتاحلة  يفممديتتتتتتتات السياستتتتتتتية لد ميتتتتتتتات التتتتتتتدمم يف عتتتتتتتدمي
 متتت  يفالتجةيتتتد موهتتتا  يفاإل تتتالغ اإلنستتتال حعتتتوق يفعتتتايفزات اتانتهاكتتت
 يف ايت ظدتت، السا عة الفرتات غةار يفمدى األسدحة. يفماارة السالح
 العتةل مت  الست  يويات ن ل أُنرئت اليت األر ع السالم حفظ ممديات
، الغة يتتتتة الصتتتتحةاء يف لالستتتتتفتاء املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة يفذتتتتي، املاضتتتتي
 املتحتدة األمتم يفذيئتة، اهلوتد يف ال ستكةيني تحتدةامل األمم مةان ي يففةيق
  رتكل مرتكلة، ا شت اك فض ملةان ة املتحدة األمم يفنوة، اهلدنة ملةان ة
  الوار. مقالق يفنف  ةصد صدة ذات مهام مدى لدغاية ضيق

 مىل اجملدتتس قدتتب، ن انهتتا  وستيع أيف التتو ايت   تتديل يفموتد 
   ثتة يفذي، املهام م  ومةجمم أيفسع هبا أُني ت اليت م    ثات ثالل

 الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتق املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم موظمتتتتتتتة
 لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة الدميعةاقيتتتة
 األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتتة متتتتايل يف ا ستتتتتعةار
 األيفلويتتتة    تتتي لأ، الوستتت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق
 التتتتدمم يف عتتتتدمي، يفاتدكاهتتتتتا املتحتتتتدة األمتتتتم يفمتتتتوظفي املتتتتدنيني حلمايتتتتة

 الديفلتتتة ملؤسستتتات يفالتتتدمم، املصتتتاحلة يفممديتتتات السياستتتية لد مديتتتات
 حعتتتوق يف  ليتتل، الديفلتتة( ستتتد ة يف ستتط ا ستتتعةار حتعيتتتق ختتالل )متت 

 اجملدتتتتس يفقدتتتتب .(6)ةاإلنستتتتاني املستتتتامدة يف عتتتتدمي، يفمحايتهتتتتا اإلنستتتتال
 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة مىل كتتتت لك

 األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتتة متتتتايل يف ا ستتتتتعةار
 يف  تتدر ي هنتتج ا  تتاع الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق

__________ 

فيمتتتتا يت دتتتتق  عتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة األمويتتتتة املؤنتتتتتة أل يتتتتي، انظتتتتة   يف 14الفعتتتتةة 
  يف 9 ، الفعتتتتةة(2016) 2318  يف 9، الفعتتتتةة (2016) 2287العتتتتةارات 
  يففيمتتتتتتا 11 ، الفعتتتتتتةة(2017) 2386  يف 11، الفعتتتتتتةة (2017) 2352

 2350يت دق    ثتة األمتم املتحتدة لتدمم نظتام ال دالتة يف ذتاييت، انظتة العتةار 
  يففيما يت دق  عوة األمم املتحدة املؤنتة يف ل وال، انظة 12، الفعةة (2017)

 . 14، الفعةة (2017) 2373العةار 
 مجهوريتتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة األمتتتم موظمتتة    ثتتة يت دتتق فيمتتا (6) 

 يففيمتا  34 الفعتةة ،(2017) 2348 العتةار انظتة الدميعةاقية، لكونغوا
 ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم    ثتتة يت دتتق

    ثتة يت دتق يففيمتا  19 الفعةة ،(2016) 2295 العةار انظة مايل، يف
 مجهوريتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق األ  تتاا املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم

 ،33 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2301 العتتتتتتتتتةاَري  انظتتتتتتتتتة الوستتتتتتتتت ى، أفةيعيتتتتتتتتتا
   42 الفعةة ،(2017) 2387 يف
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء العاشر   
 عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

 

 

479 18-12959 

 

يففيمتتتا يت دتتتق ابل مديتتتة املدتد تتتة  .(7)اموهمتتت  كتتتل املووقتتتة الو يتتتة  وفيتتت 
اا األفةيعتتتي يفاألمتتتم املتحتتتدة يف اارفتتتور، أينتتتد اجملدتتتس  وصتتتية األمتتتني لالحتتتت

تتتعَّني”ال تتام اب  تتتاع  لتوفيتتت  يف يتهتتا،  متتتع  تتني مهتتتام حفتتتظ “ هنتتج ذي ش 
 . (8)ىأخة  السالم يف   ض املواقق اجلغةافية يفمهام  واء السالم يف مواقق

 ال يئتتتتتتات يف املوترتتتتتتةة الستتتتتتالم حفتتتتتتظ ممديتتتتتتات مىل يفقُدتتتتتتب 
 متتتتت  التتتتتدفاع يف“ نويتتتتتة”  تتتتتدا    تدتتتتت  أل يفاملتعدن  تتتتتة  عتتتتتدةامل األمويتتتتتة

 حبمايتتتتة  ت دتتتتق التتتتو ايت ذتتتت ي يفأل خصوصتتتتا، هبتتتتا املووقتتتتة التتتتو ايت
 يفقُدتب اإلنستام. اجملتال يف يفال تامدني املتحتدة األمتم يفموظفي املدنيني

 الكونغتو مجهوريتة يف ا ستتعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة   ثة مىل
 يف،  عتوم ال لدمتدنيني“ يفنرت ة ف الة” محاية  عم  أل الدميعةاقية

 موتتتتف أممتتتتال ار كتتتتاب متتتت  املستتتتدحة اجلمامتتتتات مبوتتتتع،  تتتتدا   مجدتتتتة
 املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة ُكدن فتتتتتت  يومتتتتتا الستتتتتكال   ستتتتتتهدف
 نويتتتة خ تتتوات” ابختتتتاذ متتتايل يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة
 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة مدتتتتةاملتكا املتحتتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتتةُ “ يفنرتتتت ة

  مدتتتتى العتتتتدرة مدتتتتى ابحلفتتتتاظ الوستتتت ى أفةيعيتتتتا مجهوريتتتتة يف ا ستتتتتعةار
 ستتتهولة قا  هتتتا حالتتتة يف يفال عتتتاء، استتتت انية انترتتتار ممديتتتات  وفيتتت ”

  رتمل أل اجملدس نةر، ذلك مدى يفماليفةً  .(9)“ةيفالعو  يفاملةيفنة التحةك
 هلتتتا يفأذ ل منديميتتتة محايتتتة نتتتوة الستتتواال جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة

 مجتتةاءات” اختتتاذ ذلتتك يف مبتتا، “الالزمتتة الوستتائل مجيتتع” ابستتتددام
 مبواجهتتة  عتتوم يفأل، يف يتهتتا  وفيتت  أجتتل متت ، ا نتعتتاء موتتد“ حازمتتة

 موانتع ضتد ذجمتات يف  رتارك أيف هلجمات   دن  أهنا يُ تعد جهة أي
 لامتتم   تةالتا امل تام متت  يفغ ذتا، املتحتدة لامتتم التا  تة املتدنيني محايتة

  .(10)اإلنسانية الفامدة اجلهات أيف، املتحدة األمم يفموظفي، املتحدة
__________ 

 لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق فيمتتتتا (7) 
  ‘1’ 48 الفعتتتتةة ،(2017) 2364 العتتتتةار انظتتتتة متتتتايل، يف ا ستتتتتعةار

 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتة يت دتتتتق متتتتايففي
 ،(2016) 2301 العتتةار انظتتة الوستت ى، أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار

 .31 الفعةة
  .2 الفعةة ،(2017) 2363 العةار (8) 
فيمتتتتا يت دتتتتق    ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة  (9) 

)أ(   ‘1’ 34، الفعتةة (2017) 2348الكونغو الدميعةاقيتة، انظتة العتةار 
املتكامدتتتتتة املت تتتتتداة األ  تتتتتاا لتحعيتتتتتق  يففيمتتتتتا يت دتتتتتق    ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة

  ‘2’)ل(  19، الفعتةة (2016) 2295ا ستعةار يف مايل، انظتة العتةار 
 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا

 ،(2017) 2387 العتتةار انظتتة ى،الوستت  أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار
 ‘.2’ )أ( 42 الفعةة

  )ل(. 10 يف 8 الفعةاتل ،(2016) 2304 العةار (10) 

 حلمايتتتتتتة شتتتتتتامل هنتتتتتتج ا  تتتتتتاع أ يتتتتتتة مدتتتتتتى اجملدتتتتتتس شتتتتتدَّا يفمذ 
 املتحتدة يفاألمتم األفةيعتي لالحتتاا املدتد تة ال مديتة مىل قدتب، املدنيني

 لتحعيتتتق األ  تتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، اارفتتتور يف
 األ  تتتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، متتتايل يف ا ستتتتعةار
 امل كتة اإلشت ار   ليتل، الوست ى أفةيعيتا مجهوريتة يف ا ستتعةار لتحعيق
 استترتا يجيات  وفيتت  ختتالل متت ، التهديتتدات يفمواجهتتة يفراع يفاستتت اق

 يفال ستتكةية املدنيتتة املؤسستتات  تتني الت تتايفل يف  ليتتل ال  ثتتة ن تتاق مدتتى
 السواال جووب يف املتحدة األمم   ثة أيعا يفُكدن فت .(11)الغةت هل ا

  .(12)يفمو ت يفاجلوسام اجلوسي ال وف  ةاع خصيصاً 
يفيفاصل اجملدس التاكيد مدتى األ يتة األساستية لتدمم ممديتات  

حفظ السالم يفال مديات الرامدة لدجميع السياسية يفيف جمال املصاحلة، 
ة األمتتتتم املتحتتتتدة املتكامدتتتتة املت تتتتداة يفذلتتتتك ابلعيتتتتام متتتتثالً  تكديتتتتف   ثتتتت

األ  تتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتعةار يف مجهوريتتتتة أفةيعيتتتتا الوستتت ى  ت ليتتتتل التتتتدمم 
التتتت ي  عدمتتتتت لدحتتتتوار السياستتتتي اجلتتتتامع يفمستتتتامدة الستتتتد ات الوقويتتتتة 
يفاحملدية فيما    لت م  جهوا م  أجل زاياة مراركة األحلاب السياستية 

. يفمتتاليفًة مدتتى ذلتتك، قدتتب (13)ستتالميفاجملتمتتع املتتدم يفاملتتةأة يف ممديتتة ال
اجملدتتتس مىل   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف ليتتترباي، يف  ثتتتة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
لتحعيق ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية، يف  ثتة األمتم املتحتدة 
املتكامدتتتتة املت تتتتداة األ  تتتتاا لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف متتتتايل،  عتتتتدمي التتتتدمم 

ستتتتتفتاء الدستتتتتوري   ليتتتتلاً   فانتتتتات الستتتتالم لد مديتتتتات ا نتدا يتتتتة يفا 
 . (14)يفممديات ا نتعال السياسي

__________ 

ألفةيعتتي يفاألمتتم املتحتتدة يف اارفتتور، فيمتتا يت دتتق ابل مديتتة املدتد تتة لالحتتتاا ا (11) 
يففيمتا يت دتق   ‘3’مىل ‘ 1’)أ(  15، الفعتةة (2017) 2363انظة العةار 

   ثتة األمتم املتحتدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق ا ستتعةار يف متتايل، 
  22 ، يف‘2’)ل(  19، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتة ني (2016) 2295انظتتتتتتتتتتتتتتتتة العتتتتتتتتتتتتتتتتةار 

 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا
 ،(2016) 2301 العتتةار انظتتة الوستت ى، أفةيعيتتا مجهوريتتة يف ا ستتتعةار

 .‘4’ يف ‘3’ يف ‘1’ )أ( 33 الفعةة
 ‘.5’ )أ( 7 الفعةة ،(2016) 2327 العةار (12) 
 ‘.2’ يف ‘1’ )ب( 42 الفعةة ،(2017) 2387 العةار (13) 
 2333 العتتتتتتتتةار انظتتتتتتتة ليتتتتتتتترباي، يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم    ثتتتتتتتة يت دتتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (14) 

 لتحعيتق املتحدة األمم موظمة    ثة يت دق يففيما  12 الفعةة ،(2016)
 2277 العتتتتتتتةاَري  انظتتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتة، الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتعةار

 34 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2348 يف )ل(، ‘2’ 35 الفعتتتتتتتتتتتةة ،(2016)
 املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا )ا(  يف )ل( يف )أ( ‘2’

 2364 العتتتتتتةار انظتتتتتتة متتتتتتايل، يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة
 )ب(. يف ‘4’ )أ( 20 يف ،8 الفعة ني ،(2017)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
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يفظدتتتت مهتتتام التصتتتدي لإلفتتتالت متتت  ال عتتتاب يفامتتتم آليتتتات  
ال دالتتتتة ا نتعاليتتتتة متتتت  املهتتتتام ال تتتتارزة التتتتيت صتتتتدر  رتتتتاهنا  كديتتتتف ل تتتتدة 
  ثات  ف  ثة األمم املتحدة املتكامدة املت داة األ  اا لتحعيق ا ستعةار 

مايل، مدى س يل املثال، قُدب موها  عدمي الدمم إلنراء جلوة حتعيق يف 
ايفليتتتتة يف ف يتتتتل جلوتتتتة احلعيعتتتتة يفال دالتتتتة يفاملصتتتتاحلة. يفُكدن فتتتتت   ثتتتتة األمتتتتم 
املتحدة املتكامدتة املت تداة األ  تاا لتحعيتق ا ستتعةار يف مجهوريتة أفةيعيتا 
يف الوس ى  جةاء ممدية حصة  نتهاكتات يفعتايفزات حعتوق اإلنستال 

لالسرتشتتتاا  تتتت يف اجلهتتتتوا  2003مجهوريتتتة أفةيعيتتتا الوستتت ى موتتتت  متتتام 
الةاميتة مىل مكافحتتة اإلفتتالت متت  ال عتاب، يف عتتدمي املستتامدة التعويتتة مىل 
الستتد ات متت  أجتتل حتديتتد ذويتتة املستتؤيفلني متت  ار كتتاب جتتةائم  و تتوي 
مدتتتتى انتهاكتتتتات العتتتتانول التتتتديفيل اإلنستتتتام يفمتتتت  انتهاكتتتتات يفعتتتتايفزات 

. يفقدتتتب اجملدتتتس أيعتتتا مىل   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف (15)لحعتتتوق اإلنستتتا
جوتتتتتتوب الستتتتتتواال أل  عتتتتتتوم  ةصتتتتتتد حتتتتتتواال نرتتتتتتة خ تتتتتتاب الكةاذيتتتتتتة 
يفالتحتتةيض مدتتى ال وتتف، يفالتحعيتتق فيهتتا، يفاإل تتالغ موهتتا، ابلت تتايفل متتع 

  .(16)املسترار اخلاص لامني ال ام امل   مبوع اإلاباة اجلمامية
__________ 

 لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق فيمتتتتا (15) 
 )أ( 19 الفعتتتتتتةة ،(2016) 2295 العتتتتتتةار انظتتتتتتة متتتتتتايل، يف ا ستتتتتتتعةار

 األ  تتتتتاا املت تتتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا  “3”
 2301 العتتتتةار انظتتتتة الوستتتت ى، أفةيعيتتتتا مجهوريتتتتة يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق

  ‘.4’ )ا( 34 يف ،‘1’ )ب( 33 الفعة ني ،(2016)
 ‘.3’ )ب( 7 الفعةة ،(2016) 2327 العةار (16) 

   ثتتة ذتتي،   ثتتات متتدة اجملدتتس دَّتتفك،  الرتتامدة ابملستتائل يت دتتق يففيمتتا
 ا ستعةار لتحعيق املتحدة األمم موظمة يف  ثة، ليرباي يف املتحدة األمم
 املتكامدتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم يف  ثتتتتتتة، الدميعةاقيتتتتتتة الكونغتتتتتتو مجهوريتتتتتتة يف

 املتحتتتتدة األمتتتتم يف  ثتتتتة، متتتتايل يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة
 قتوال اامتا اجلوستانية ا مت ارات ماةمبةا، ذاييت يف ال دالة نظام لدمم
 السياستية ا نتعالية ال مديات يف املةأة مراركة يف ترجيع، يف ايهتا فرتة

 املتحتتتتدة األمتتتتم موظمتتتتة   ثتتتتة متتتت  لكتتتتل أيعتتتتا يفصتتتتدر .(17)يفالوقويتتتتة
 األمتتتتتتم يف  ثتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتة الكونغتتتتتتو مجهوريتتتتتتة يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق
 مجهوريتتتتتة يف ا ستتتتتتعةار لتحعيتتتتتق األ  تتتتتاا املت تتتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة
 موتتد ل مدياهتتتا ال يئتتي األثتتة يف ابلوظتتة جديتتد  كديتتف الوستت ى أفةيعيتتا

 .(18)مليها املوكدة ابملهام اض المها
__________ 

 2333 العتتتتتتتتةار انظتتتتتتتة ليتتتتتتتترباي، يف املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم    ثتتتتتتتة يت دتتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (17) 
 لتحعيتتق املتحتتدة األمتتم موظمتتة    ثتتة يت دتتق يففيمتتا  8 الفعتتةة ،(2016)

 2348 العتتتتتتتتةار انظتتتتتتتتة الدميعةاقيتتتتتتتتة، الكونغتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتتعةار
 املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم    ثتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا  37 الفعتتتتتةة ،(2017)

 2295 العتتتتتتةار انظتتتتتتة متتتتتتايل، يف ا ستتتتتتتعةار حعيتتتتتتقلت األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة
 نظتتتام لتتتدمم املتحتتتدة األمتتتم    ثتتتة يت دتتتق يففيمتتتا  26 الفعتتتةة ،(2016)

 .15 الفعةة ،(2017) 2350 العةار انظة ذاييت، يف ال دالة
 مجهوريتتتة يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة األمتتتم موظمتتة    ثتتة يت دتتق فيمتتا (18) 

 يففيمتا  48 الفعتةة ،(2017) 2348 العتةار انظتة الدميعةاقية، الكونغو
 ا ستتتعةار لتحعيتتق   تتاااأل املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم    ثتتة يت دتتق

 ،(2017) 2387 العتتتتتتتتتتتتةار انظتتتتتتتتتتتتة الوستتتتتتتتتتتت ى، أفةيعيتتتتتتتتتتتتا مجهوريتتتتتتتتتتتتة يف
 .48 الفعةة

 
  1 اجلديفل
  أفريقيا :2017-2016، السالم حفظ عمليات إىل املوكلة الوالايت

 الو ية

 األمتتتتتم   ثتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لالستتتتتتتتتتتتفتاء

 الصتتحةاء يف
 الغة ية

   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتم
 املتحتتتتدة

 يف
 ليرباي

 ممديتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 املتحتتتتتتتتتتدة

 كتتوت يف
 ايفوار

 املدتد تة ال مدية
 األفةيعتتي لالحتتتاا
 املتحتتتتتدة ميفاألمتتتتت

 اارفور يف

 األمتم موظمة   ثة
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 الكونغتتتتو مجهوريتتتة

 الدميعةاقية

 األمتتم نتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتدة
 األمويتتتتتتتتتتتتتتتة
 املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 أل يي

 األمتتم   ثتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتدة

 جوتتتوب يف
 السواال

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املتكامدتتتة املتحتتتدة
 األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة
 ا ستتعةار لتحعيق

 مايل يف

 ةاملتحتتتتتد األمتتتتتم   ثتتتتتة
 املت تتتتتتتتتتداة املتكامدتتتتتتتتتتة
 لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتق األ  تتتتتتتتتتتتتتتاا
 مجهوريتة يف ا ستعةار

 الوس ى أفةيعيا
 X X X X X X X X  السا ع الفصل          

 X X X X X X X   العوة ابستددام اإلذل

  X      X X الوار مقالق يفنف رصد

 X X  X X X    ال سكةي - املدم التوسيق

التجةيتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتالح يفماارة 
 حةاألسد

X  X X X X X X X 

 X X   X  X X X ا نتدا ية املسامدة
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https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
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 الو ية

 األمتتتتتم   ثتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 لالستتتتتتتتتتتتفتاء

 الصتتحةاء يف
 الغة ية

   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتم
 املتحتتتتدة

 يف
 ليرباي

 ممديتتتتتتتتتتتتتتتتة
 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم
 املتحتتتتتتتتتتدة

 كتتوت يف
 ايفوار

 املدتد تة ال مدية
 األفةيعتتي لالحتتتاا
 املتحتتتتتدة ميفاألمتتتتت

 اارفور يف

 األمتم موظمة   ثة
 لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 الكونغتتتتو مجهوريتتتة

 الدميعةاقية

 األمتتم نتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتدة
 األمويتتتتتتتتتتتتتتتة
 املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 أل يي

 األمتتم   ثتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتدة

 جوتتتوب يف
 السواال

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 املتكامدتتتة املتحتتتدة
 األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة
 ا ستتعةار لتحعيق

 مايل يف

 ةاملتحتتتتتد األمتتتتتم   ثتتتتتة
 املت تتتتتتتتتتداة املتكامدتتتتتتتتتتة
 لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتق األ  تتتتتتتتتتتتتتتاا
 مجهوريتة يف ا ستعةار

 الوس ى أفةيعيا
 يفالستالم يفاملةأة اإلنسال  حعوق          

 يفالوتتتتتتتتتتتتلاع يفاألقفتتتتتتتتتتتتال يفاألمتتتتتتتتتتتت  
 املسدح

 X X X X X X X X 

 X  X X   X X X اإلنسام الدمم

 X X X X X X X X X الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

 X   X X     ال  ثة أثة  عييم

 X X X X X X X X X سيةالسيا ال مدية

 X X X X X X X X X املدنيني محاية

 اجملتتتتتتتتتتتتتتال يف ال تتتتتتتتتتتتتتامدني محايتتتتتتتتتتتتتتة
 املتحتدة األمتم متوظفي/اإلنسام
 حةكتتتتتتة حةيتتتتتتة ضتتتتتتمال يفمةافعهتتتتتتا

 X X X X X X X X  يفامل دات األفةاا

 X X  X   X X  اإلمالم

 X  X X X  X X  الععائية الرؤيفل/العانول سيااة

  ستتتتتتتتي  ة األمويتتتتتتت احلالتتتتتتتتة رصتتتتتتتد
 X X X X X X X X  الةاع الديفرايت 

 X X  X  X X X  األم  ن اع مصالح

 X  X   X X   اجليأ امم

 X X  X X X X  X الرةقة امم

 X  X X  X X X  امم نظم اجللاءات

 X X X X  X X X  امم مؤسسات الديفلة

 
  2 اجلديفل
  األوسط والشرق وأورواب وآسيا األمريكتان :2017-2016، السالم حفظ عمليات إىل املوكلة الوالايت

 الو ية

 األمتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتة
 لتحعيتتق املتحتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 ذاييت

 األمتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتة
 لتتتدمم املتحتتتدة
 ال دالتتتتتة نظتتتتتام

 ذاييت يف

 متتتتتتتتتتتتتةان ي فةيتتتتتتتتتتتتتق
 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم

 يف ال ستتتتتتتتتتتتكةيني
 كستاليفاب اهلود

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتتتوة
 حلفتتتتتظ املتحتتتتتدة

 يف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم
 نربص

 األمتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 املؤنتتتتتة لتتتتإلاارة
 كوسوفو يف

 األمتتتتتتم ذيئتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 اهلدنة ملةان ة

 األمتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتوة
 ملةان تتتة املتحتتتدة

 ا شت اك فض

 األمتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 ل وال يف املؤنتة
    X X   X السا ع الفصل         

 X      X  العوة ابستددام اإلذل

    X     ال سكةي - املدم التوسيق

 X X  X X X   الوار مقالق يفنف رصد

 X       X األسدحة يفماارة السالح م  التجةيد

        X ا نتدا ية املسامدة
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 الو ية

 األمتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتة
 لتحعيتتق املتحتتدة

 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار
 ذاييت

 األمتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتة
 لتتتدمم املتحتتتدة
 ال دالتتتتتة نظتتتتتام

 ذاييت يف

 متتتتتتتتتتتتتةان ي فةيتتتتتتتتتتتتتق
 املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم

 يف ال ستتتتتتتتتتتتكةيني
 كستاليفاب اهلود

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتتتوة
 حلفتتتتتظ املتحتتتتتدة

 يف الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم
 نربص

 األمتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 املؤنتتتتتة لتتتتإلاارة
 كوسوفو يف

 األمتتتتتتم ذيئتتتتتتة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 اهلدنة ملةان ة

 األمتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتوة
 ملةان تتتة املتحتتتدة

 ا شت اك فض

 األمتتتتتتتتتتتتتم نتتتتتتتتتتتتتوة
 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 ل وال يف املؤنتة
 يفالستتتتتتتتالم يفاملتتتتتتتتةأة اإلنستتتتتتتتال  حعتتتتتتتتوق         

 املسدح يفالولاع يفاألقفال يفاألم  
X X   X    

 X   X X   X اإلنسام الدمم

 X X  X X   X الديفليال يفالتوسيق  ايفلالت

    X X  X X السياسية ال مدية

 X X      X املدنيني محاية

 /اإلنستتتتتتام اجملتتتتتال يف ال تتتتتامدني محايتتتتتة
 يفمةافعهتتتتتتتتتتا املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم متتتتتتتتتوظفي
  يفامل دات األفةاا حةكة حةية ضمال

X       X 

        X اإلمالم

       X X الععائية الرؤيفل/العانول سيااة

 يف ستتتتتتتتتتتتتتي  األمويتتتتتتتتتتتتتتة  احلالتتتتتتتتتتتتتتة رصتتتتتتتتتتتتتتد
 X        الةاع الديفرايت 

        X األم  ن اع مصالح

 X        اجليأ امم

    X X  X X الرةقة امم

         اجللاءات نظم امم

 X X   X   X الديفلة مؤسسات امم
  

  ت املاذيفل السالم حفظ ممديات نوام 
 الفتتتترتة ختتتتالل، دتتتتساجمل متتتدَّل، 3 اجلتتتتديفل متتتت  يتعتتتتح كمتتتا 
 حفتتتتتظ ممديتتتتتات متتتتت  ممديتتتتتة 11  رتتتتتكيدة، اب ستتتتتت ةات املرتتتتتمولة
   ثتة يف الرتةقة موصتة أيف/يف ال سكةي ال وصة نوام يفخفنض السالم.
، ايفتتتتوار كتتتتوت يف املتحتتتتدة األمتتتتم يفممديتتتتة، ليتتتترباي يف املتحتتتتدة األمتتتتم

 يف  ثتتة، اارفتتور يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي لالحتتتاا املدتد تتة يفال مديتتة
 الكونغتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتق املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم وظمتتتتتتتةم

 األمتتتم يف  ثتتتة، أل يتتتي املؤنتتتتة األمويتتتة املتحتتتدة األمتتتم يفنتتتوة، الدميعةاقيتتتة

 ال وصتتتتتتتتة يف اجملدتتتتتتتتس يفزاا ذتتتتتتتتاييت. يف ا ستتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتق املتحتتتتتتتتدة
 جوتتتتتوب يف املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتتة يف الرتتتتةقة موصتتتتة أيف/يف ال ستتتتكةي
 لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة ملتحتتتتدةا األمتتتتم يف  ثتتتتة، الستتتتواال
 األ  تتتتاا املت تتتداة املتكامدتتتة املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، متتتايل يف ا ستتتتعةار
 املتحتتتدة األمتتم يفنتتتوة، الوستت ى أفةيعيتتتا مجهوريتتة يف ا ستتتتعةار لتحعيتتق
   ثتتة يف الرتتةقة ألفتتةاا األيفيل ابلورتتة يفأَذ ل، نتتربص يف الستتالم حلفتتظ
       .ذاييت يف ال دالة منظا لدمم املتحدة األمم
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 3 اجلديفل
  2017-2016، السالم حفظ عمليات تشكيلة على املُدخلة التغيريات

 العةار ةيدالترك مدى املدخدة التغي ات ال  ثة
 يفمتتتا ستتتةية شتتتكل يف، فتتتةاا 434 مىل فتتتةاا 1 240 متتت  ال ستتتكةي ال وصتتتة نتتتوام خفتتتض ليرباي يف املتحدة األمم   ثة   

 ال  ال أصول ذلك يف مبا، التمكني مواصة م  يدلمها
 لدرتتةقة يفحتتد ني شتتكل يف، أفتتةاا 310 مىل أفتتةاا 606 متت  الرتتةقة موصتتة نتتوام خفتتض
 ةالرةق ض اط م  يفأفةاا املركَّدة

2333 (2016) 

 يف املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم ممديتتتتتتتتة
 ايفوار كوت

 (2016) 2260 فةا 4 000 مىل فةاا 5 437 م  ال سكةي ال وصة نوام خفض

، 2016 أغست س/آب 31 حبدتول فتةا 2 000 مىل ةىأخت مةة ال سكةي ال وصة خفض
 2017 أ ةيل/نيسال 30 حبدول كامل  ركل سح ت هبدف
 حبدتتول فتتةاا 250 مىل فتتةا 500 متت  الرتتةقة موصتتة يف العتت اط متت  األفتتةاا متتدا خفتتض
 أ ةيتتل/نيستتال 30 حبدتتول التتوق  مىل  تتدر ياً  ممتتااهتم يت  تتت، 2016 ايستتمرب/األيفل كتتانول
 شتهَةي يف أيفقتاهنم مىل الستت املرتكَّدة الرةقة يفحدات م  ثالل اأفةا أُميد يفند 2017

 شتتتهَةي يف املت عيتتتة التتتثالل الوحتتتدات أفتتتةاا أُميتتتد فيمتتتا 2016 أ ةيتتتل/يفنيستتتال متتتارس/آذار
 2017 أ ةيل/يفنيسال مارس/آذار

2284 (2016) 

 حتتتتتتتتاالال املدتد تتتتتتتة ال مديتتتتتتتة
 يف املتحتتتدة يفاألمتتتم األفةيعتتتي
                         اارفور

 كتانول 29 حبدتول فتةاا 11 395 مىل فتةاا 15 845 مت  ال ستكةي ال وصتة نتوام خفض
 2018 يونيت/حليةال 30 حبدول فةاا 8 735 يفمىل 2017 ايسمرب/األيفل
 املرتتكَّدة الرتةقة يفحتتدات مت  يفحتتدة 13 يف فتةاا 1 583 متت  الرتةقة موصتتة نتوام خفتض

 فتةااى ذلتك يف مبتا، فتةاا 2 888 جممومتت متا مىل فتةاا 140 مىل موهتا كل نوام يصل اليت
 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 29 حبدتتتتتول، املرتتتتتكَّدة الرتتتتتةقة يفحتتتتتدات يفأفتتتتتةاا ةالرتتتتتةق ضتتتتت اط
 الرتتتةقة يفحتتدات يفأفتتتةاا الرتتةقة ضتتت اط فتتةااى ذلتتتك يف مبتتا، فتتةاا 2 500 يفمىل  2017
 2018 يونيت/حليةال 30 حبدول، املركَّدة

2363 (2017) 

 املتحتتتتدة متتتتماأل موظمتتتتة   ثتتتتة
 يف ا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 الدميعةاقية الكونغو مجهورية

 األفتتتتتتةاا متتتتت  فتتتتتةاا 16 215 مىل فتتتتتةاا 19 815 متتتتتت  ال ستتتتتكةي ال وصتتتتتة نتتتتتوام خفتتتتتض
 األركال يفض اط ال سكةيني املةان ني م  فةاا 660 مىل فةاا 760 يفم  ال سكةيني

2348 (2017) 

 األمويتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم نتتتتتوة
 أل يي املؤنتة

 (2017) 2352 فةاا 4 791 مىل فةاا 5 326 م  ال سكةي ال وصة نوام خفض

 يف املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتة
 السواال جووب

 فتتةا 4 000  يتتوهم، فتتةا 17 000 مىل فتتةا 13 000 متت  ال ستتكةي ال وصتتة نتتوام زاياة
 اإلنديمية احلماية لعوة

2304 (2016) 

 ضتت اط فتتةااى ذلتتك يف مبتتا، فتتةا 2 101 مىل فتتةا 2 001 متت  الرتتةقة موصتتة نتتوام زاياة 
 السجول موظفي م  ضا  ا 78 يف املركَّدة الرةقة يفيفحدات الرةقة

2327 (2016) 

 املتكامدتة املتحتدة األمتم   ثة
 لتحعيتتتتتتتتق األ  تتتتتتتتاا املت تتتتتتتتداة
 مايل يف ا ستعةار

 فةاا 13 289 مىل فةاا 11 240 م  ال سكةي ال وصة نوام زاياة
 فةاا 1 920فةاا مىل  1 440زاياة نوام موصة الرةقة م  

2295 (2016) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2260%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
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 العةار ةيدالترك مدى املدخدة التغي ات ال  ثة
 املتكامدتة املتحتدة األمتم   ثة   

 لتحعيتتتتتتتتق األ  تتتتتتتتاا املت تتتتتتتتداة
 أفةيعيتا مجهورية يف ا ستعةار
 الوس ى

 (2016) 2264 أفةاا 108فةاا مىل  40زاياة مدا موظفي السجول يف موصة الرةقة م  
 (2017) 2387 فةاا 10 650فةاا مىل  10 750زاياة نوام ال وصة ال سكةي م  

 لتحعيتتتق املتحتتدة األمتتم   ثتتة
 ذاييت يف ا ستعةار

  2017 رةي  األيفل/أكتو ة  15فةاا حبدول  2 370األمة  سحب ال وصة ال سكةي ال ال  
فتتتتتةاا، أيف ستتتتت ع يفحتتتتتدات متتتتت   980فتتتتتةا مىل  2 601خفتتتتتض نتتتتتوام موصتتتتتة الرتتتتتةقة متتتتت  

فتتتةاا متتت  ضتتت اط الرتتتةقة،  عتتتةَّر أل حتتتتتفظ هبتتتم ال  ثتتتة  295يفحتتتدات الرتتتةقة املرتتتكَّدة يف 
 2017 رةي  األيفل/أكتو ة  16امت اراً م  

2350 (2017) 

 لتتتتتدمم املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة
 ذاييت يف ال دالة نظام

 فتتتتتةاا(  980اإلذل  ترتتتتتكل متتتتتا جممومتتتتتت ستتتتت ع يفحتتتتتدات متتتتت  يفحتتتتتدات الرتتتتتةقة املرتتتتتكَّدة )أيف 
 فةاا م  ض اط الرةقة 295يف 

2350 (2017) 

 حلفتتتتتتظ املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم نتتتتتتوة
 نربص يف السالم

 (2016) 2263 فةاا 888فةاا مىل  860زاياة نوام ال وصة ال سكةي م  

  
 أفريقيا

 بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
 يف لالستتتتتتتتفتاء املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة األمتتتتتتت  جمدتتتتتتتس أنرتتتتتتتا 
 العتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب 1991 أ ةيتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتال 29 يف الغة يتتتتتتتتة اءالصتتتتتتتتحة 
 يفاجل هتتة املغتتةب ن دهتتا التتيت التستتوية ملعرتحتتات يففعتتا، (1991) 690

، ال وليستتاريو( )ج هتتة التت ذب يفيفااي احلمتتةاء الستتانية لتحةيتتة الرتت  ية
 الالجئتني إلمااة األم  يف وف  الوار مقالق يفنف رصد يف ية هبا أ ط
  .(19)يفنليت حة استفتاء  وظيم يفامم األصدية أماكوهم مىل

 2285 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف 
 (2017) 2351 يفالعتةار 2016 أ ةيل/نيسال 29 املؤر  (2016)

 اارستتتتت متتتع يفا ستتتانا ال  ثتتتة.  رتتتال 2017 أ ةيتتتل/نيستتتال 28 املتتتؤر 
 كتتتل يف يفاحتتتدة ستتتوة لفتتترتة متتتة ني ال  ثتتتة يف يتتتة اجملدتتتس متتتدَّا، الستتتا عة

 أي   ةأ أل ايفل، (20)الثانية يف 2018 أ ةيل/نيسال 30 يفحم، مةة
 الت ي، (2016) 2285 العتةار يفمبوجتب ال  ثتة. يف يتة مدتى  غيت ات
تتتت   متتتت  أمعتتتتاء 3 يفامتوتتتتاع صتتتتو ني معا تتتتل أصتتتتوات 10  تصتتتتويت اختا

 مدتتى ال  ثتتة نتتدرة ألل أستتفت متت  أمتتةب مذ، اجملدتتس شتتدَّا، التصتتويت
__________ 

 يف لالستتتتتتفتاء املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة يف يتتتتتة اتريتتتتتت متتتتت  امل دومتتتتتات ملليتتتتتد (19) 
 السا عة. املالحق انظة الغة ية، الصحةاء

. 1، الفعتتتتتةة (2017) 2351، يف 1، الفعتتتتتةة (2016) 2285العتتتتتةارال  (20) 
 “.احلالة فيما يت دق ابلصحةاء الغة ية” 1يفانظة أيعا اجللء األيفل، العسم 

، املتتتدم موصتتتةذا أفتتتةاا غال يتتتة ألل  عتتتةرت نتتتد  و يتهتتتا التتتتام الوفتتتاء
 ااختتتل يفاج تتتاهتم أااء يستتتت ي ول  ، السياستتتيول املوظفتتتول فتتتيهم مبتتت 

 أااء مىل ال  ثتتة   تتوا ألل املدحتتة احلاجتتة مدتتى، ال  ثتتة ممديتتات مو عتتة
 ال ستتكةية اب  فانتات التتتام التعيتد مىل ال تةفني يفامتتا، كامدتة يفظائفهتا

 يفم تتتداء، الوتتتار مقتتتالق يفنتتتف  رتتتال ال  ثتتتة متتتع مليهتتتا التوصتتتل مت التتتيت
  تديفل املتحدة األمم موظفي  وعل يفضمال ال  ثة اتممدي مع الت ايفل
  .(21)يف يتهم  وفي  سياق يف فوراً  معاصدذم مىل يفيفصوهلم موائق
 

 بعثة األمم املتحدة يف ليرباي 
أنرتتتتتتا جمدتتتتتتس األمتتتتتت    ثتتتتتتة األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة يف ليتتتتتترباي يف نتتتتتتةاري  
، متصتتتتتةن فاً مبوجتتتتتب 2003أيدول/ستتتتت تمرب  19املتتتتتؤرن   (2003) 1509

الفصتتتل الستتتا ع متتت  ميثتتتاق األمتتتم املتحتتتدة، ليعتتتوم، يف مجدتتتة أمتتتور،  تتتدمم 
 وفيت  ا فتاق يفنتتف مقتالق الوتتار يفممديتة الستالم يف ليتترباي، يفمحايتة املتتدنيني 

 .(22)يفموظفي األمم املتحدة يفم داهتا، يفاملسامدة يف مصالح ن اع األم 
__________ 

 2 يفالفعتةات الدي اجتة مت  األخت ة ن تل الفعةة ،(2016) 2285 العةار (21) 
 .5 يف 4 يف

 انظتتتتة ليتتتترباي، يف املتحتتتتدة األمتتتم   ثتتتتة يف يتتتتة اتريتتتت متتتت  امل دومتتتتات ملليتتتد (22) 
  السا عة. املالحق

https://undocs.org/ar/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2263%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/690%20(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2351%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1509%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2285%20(2016)
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 2308 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف 
 2333 يفالعتتتتتتتتتتتتةار 2016 ستتتتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتتتول 14 املتتتتتتتتتتتتؤر  (2016)
 األمم   ثة  رال 2016 ايسمرب/األيفل كانول 23 املؤر  (2016)

 أ ةيتتل/نيستتال 28 املتتؤر  (2016) 2284 يفالعتتةار، ليتترباي يف املتحتتدة
 املتحتدة األمتم   ثتة  تني الت تايفل  يوهتا مت  أمتور جبمدتة املت دتق 2016

  ايفوار. كوت يف املتحدة األمم يفممدية ليرباي يف
، الستا ع ابلفصل يفممالً ، (2016) 2308 العةار يفمبوجب 

 املوصتوص الوحتو مدتى، ليترباي يف املتحدة األمم   ثة يف ية اجملدس امدَّ 
 كتانول 31 حم أشهة ثالثة لفرتة، (2015) 2239 العةار يف مديت
 مديتتتتتت ارجتتتتتت كمتتتتتا يفاحتتتتتدة ستتتتتوة متتتتت   تتتتتد ً  2016 ايستتتتتمرب/األيفل

   ثتة ميفتاا ال تام األمني مىل السا ق قد ت مىل يفأشار، السا عة املمارسة
 استتتت ةات أستتتاس مدتتتى، لدوظتتتة استتتت دااي يفأكتتتد، (23)ليتتترباي مىل  عيتتتيم
 أرت مدتتتتتى األمويتتتتة يفالظتتتتتةيفف ا ستتتتتعةار ضتتتتتمال مدتتتتى ليتتتتترباي لعتتتتدرة
 لامتتتتتم مستتتتتتع دي يفجتتتتتوا مىل يفا نتعتتتتتال ال  ثتتتتتة انستتتتتحاب يف، الوانتتتتتع
  .(24)السالم  وقيد مدى احلكومة مسامدة مواصدة أجل م  املتحدة

 مدمتتتتتا اجملدتتتتتس أحتتتتتاط، (2016) 2333 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 (25)2016 نتتتتتوفمرب/الثتتتتتام  رتتتتتةي  15 املتتتتتؤر  ال تتتتتام األمتتتتتني  تعةيتتتتتة

 متتتتت  الستتتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتتب  صتتتتتةنف يفمذض ، فيتتتتت التتتتتواراة يفالتوصتتتتيات
 حتتتم شتتتهةا 15 متتتدهتا هنائيتتتة لفتتترتة ال  ثتتتة يف يتتتة د تمديتتت نتتتام، امليثتتتاق
 متتتت  ال ستتتتكةي ال وصتتتتة نتتتتوام يفخفتتتتض، (26)2018 متتتتارس/آذار 30

 متتتتتتتتت  الرتتتتتتتتتةقة نتتتتتتتتتوة نتتتتتتتتوام يفخفتتتتتتتتتض فتتتتتتتتتةاا 434 مىل فتتتتتتتتةاا 1 240
  .(27)أفةاا 310 مىل أفةاا 606

 يف الرتكيتتتتل ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة ختتتتالل ال  ثتتتتة يفيفاصتتتتدت 
 ليترباي حكومتة مىل املرتورة يف عتدمي نينياملتد الستكال محاية مدى يف يتها

__________ 

  .18 الفعةة ،(2015) 2239 العةار (23) 
 األيفل، اجلتتتلء أيعتتتا يفانظتتتة .3 يف 1 الفعتتتةاتل ،(2016) 2308 العتتتةار (24) 

  .“ليرباي يف احلالة” 2 العسم
 (25) S/2016/968.  
 التصتويت، مت  املتحتدة يفاملمدكتة يففةنستا الةيفستي ا حتاا ك  كل امتوع (26) 

 هتديتدا  رتكل   تد مل ليترباي يف احلالتة  كتول أمتور، مجدتة يف ذلك، م دن دةً 
ذا أل املتوخى املهام يفال الديفليني يفاألم  لدسالم   ت دب   ال  ثة  تو ن
 ،S/PV.7851 انظتتتتتة امليثتتتتتاق  متتتتت  عالستتتتتا  الفصتتتتتل مبوجتتتتتب نتتتتتةار اختتتتتتاذ

 )فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتا(، 4 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتي(، )ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 4 الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
  املتحدة(. )املمدكة 6 يف 5 يفالصفحتني

 الدي اجتتتتتتتتتة، متتتتتتتتت  مرتتتتتتتتتةة  ةالستتتتتتتتتا  الفعتتتتتتتتتةة ،(2016) 2333 العتتتتتتتتتةار (27) 
 األمتتتتم   ثتتتة لعتتتتوة الستتتا ق العتتتتوام مدتتتى لالقتتتتالع .16 يف 10 يفالفعتتتةاتل
 .15 الفعةة ،(2015) 2239 العةار انظة ليرباي، يف املتحدة

 يف احلكومتة مىل التدمم يف عتدمي، الديربيتة الوقوية الرةقة مصالح  رال
 اجلوستتتي ال وتتتف يفمكافحتتتة، يفمحايتهتتتا اإلنستتتال حعتتتوق   ليتتتل جمتتتا ت

 املتحتتتدة األمتتتم متتتوظفي يفمحايتتتة، املستتتتدام الستتتالم يف  ليتتتل، يفاجلوستتتام
 املو عتتة يف ا ستتتعةار حتعيتتق أجتتل متت  املعتتدم التتدمم يف  ليتتل، يفم تتداهتا
 متع ال  ثتات  تني الت تايفل ختالل م  ايفوار كوت مع لديرباي احلديفاية
  .(28)ايفوار كوت يف املتحدة األمم ممدية

 متدة اجملدتس أاختل، ال  ثتة يف يتة إلهنتاء التحعت  سياق يفيف 
 قدتب، (2016) 2333 العةار فموجب ال  ثة. مهام مدى مضافات
 ي تت ل أل ال  ثتتة يفرئتتيس لديتترباي ال تتام لامتتني اخلتتاص املمثتتل مىل اجملدتتس
 لاستتت اب التصتتتدي يف الديربيتتتة الستتتد ات ملستتتامدة احلميتتتدة مستتتاميت
 الدستتتتتتتتتورية يفاإلصتتتتتتتتالحات، املصتتتتتتتتاحلة ممديتتتتتتتتة يفيف، لدوتتتتتتتتلاع اجل ريتتتتتتتتة

 يفمكافحتتة، األمتت  يفن تتاع انولالعتت ستتيااة ن تتاع ستتيما يف ، يفاملؤسستتية
 الديربيتتتني املتتتواقوني  تتتني فيمتتتا الثعتتتة يف وتتتاء، يفاجلوستتتام اجلوستتتي ال وتتتف

 احلكومتتة مبستتامدة لد  ثتتة اجملدتتس يفأذل يفممدياهتتتا. الديفلتتة يفمؤسستتات
 لالنتدتتتتاابت الوتتتاخ ني يف ستتتتجيل الدوجستتتيت التتتدمم  عتتتتدمي قةيتتتق متتت 

 يفأكد .(29)2017 ةأكتو /األيفل  رةي  يف املعةرة يفالترةي ية الةائسية
 الو يتتة  وفيتت  ستتياق يف اجلوستتام املوظتتور مةامتتاة ضتتةيفرة أيعتتا اجملدتتس
  .(30)جوان ها مجيع م  ابل  ثة املووقة

 الستتالم ل وتتاء خ تتة ي تتد أل ال تتام األمتتني مىل اجملدتتس يفقدتتب 
 امل ويتة الفامدتة اجلهتات مت  يفغ ذتا املتحدة األمم موظومة هبا  سرتشد

 مىل يفقدتب، ليترباي يف ا نتعتال ممديتة امتم يف يفارأا مت   تت  عتوم فيما
 الع تتتتةي املتحتتتتدة األمتتتتم فةيتتتتق متتتتع يفثيتتتتق   تتتتايفل يف   متتتتل أل ال  ثتتتتة

  .(31)مهامها يفنعل يفمغالنها ال  ثة حجم لتعدي  است داااً 
، أصدر اجملدس  يا  رائستيا رحنتب 2017اوز/يوليت  24يفيف  

، يفحث حكومتَة ليترباي (32)امفيت خب ة  واء السالم اليت ندمها األمني ال 
يفال  ثتتة يفالفةيتتق الع تتةي مدتتى مواصتتدة التوستتيق متت  كثتتب لتوظتتيم ممديتتة 

 . (33)نعل املسؤيفليات يف ضو  عدي  حجم ال  ثة يفمغالنها
__________ 

 يفالعتتتتتتتتتتةار )ه(  مىل )أ( 11 يف 4 الفعتتتتتتتتتتةاتل ،(2016) 2333 العتتتتتتتتتتةار (28) 
  .34 الفعةة ،(2016) 2284

  .12 يف 4 الفعةاتل ،(2016) 2333 العةار (29) 
  .8 الفعةة نفست، جعاملة  (30) 
  .13 الفعةة نفست، املةجع (31) 
 (32) S/2017/282، .املةفق  
 (33) S/PRST/2017/11، يفالسا  ة. األيفىل الفعةاتل  
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2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 486 

 

 عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار 
، ايفتتوار كتتوت يف املتحتتدة األمتتم ممديتتة األمتت  جمدتتس أنرتتا 
 ابلعتتتتتتتتةار يفذلتتتتتتتتك، امليثتتتتتتتتاق متتتتتتتت  الستتتتتتتتا ع الفصتتتتتتتتل مبوجتتتتتتتتب متصتتتتتتتتةن فاً 
 اجملدتتتتتتس أذ ليف  .2004 فربايتتتتتتة/شتتتتتت اط 27 املتتتتتتؤر  (2004) 1528
 الوستتتتتائل مجيتتتتتع ابستتتتتتددام، أمتتتتتور مجدتتتتتة يف، املتحتتتتتدة األمتتتتتم ل مديتتتتتة
 مقتتتالق يفنتتتف يفرصتتتد مةان تتتة يف املتمثدتتتة  و يتهتتتا لالضتتت الع الالزمتتتة
 ستالح نتلع يف يفاملسامدة  2003 مايو/أاير 3 يف املربم الرامل الوار

 التتوق   مىل يفممتتااهتم مامتتاجهم يفممتتااة يف ستتةجهم الستتا عني املعتتا دني
  تتتتتدفق يف يستتتتت  يفاملتتتتتدنيني  يفم تتتتتداهتا املتحتتتتتدة األمتتتتتم متتتتتوظفي يفمحايتتتتتة

 يف عتتتتدمي الديفلتتتتة  ستتتد ة  ستتتتط ممتتتتااة يف يستتت  اإلنستتتتانية  املستتتامدات
 يفمحايتهتتتا  اإلنستتتال حعتتتوق   ليتتتل يف يفاإلستتتهام ا نتدا يتتتة  املستتتامدة

  ستتتتتتتتتتتط يفممتتتتتتتتتتااة مدنيتتتتتتتتتتتة شتتتتتتتتتتةقة يفجتتتتتتتتتتتوا استتتتتتتتتتت ااة يف يفاملستتتتتتتتتتامدة
 .(34)الععاء سد ة

 2260 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف 
 2284 يفالعتتتتتتةار 2016 يوتتتتتاية/الثتتتتتام كتتتتتانول 20 املتتتتتؤر  (2016)
 األمتتتتتتتم ممديتتتتتتة  رتتتتتتتال 2016 أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتتال 28 املتتتتتتؤر  (2016)

 مدمتتتتتاً  اجملدتتتتتس أحتتتتتاط، (2016) 2260 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب املتحتتتتتدة.
، (35)2015 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 8 املتتتتتؤر  ال تتتتتام متتتتتنياأل  تعةيتتتتتة

، املتحتدة األمتم ممديتة حجتم مت  التعدي   رال  وصيا ت ذلك يف مبا
 املتتاذيفل األنصتتى احلتتد خبفتتض، الستتا ع الفصتتل مبوجتتب متصتتةن فا، يفنتتام
 األفتتتةاا متتت  4 000 مىل 5 437 متتت  لد  ثتتتة ال ستتتكةي لد وصتتتة  تتتت

 مىل قد تتتتتتت مىل اجملدتتتتتتس اريفأشتتتتتت .(36)2016 متتتتتتارس/آذار 31 حبدتتتتتتول
، 2016 متتتتارس/آذار 31 أنصتتتتاي مومتتتتد يف، يعتتتتدم أل ال تتتتام األمتتتتني

  عدتي  يفمواصتدة متحدة األمم ممدية يف ية است ةات  رال  وصيات
 التوصتتتيات ذتتت ي يف الوظتتتة امتلامتتتت يفأكتتتد احملتمتتتل  يفمغالنهتتتا حجمهتتتا

  .(37)ايفوار كوت يف احلالة مةاميا، السةمة يفجت مدى
__________ 

 ايفتوار، كتوت يف املتحتدة األمتم ممديتة يف يتة ريتتات م  امل دومات ملليد (34) 
  السا عة. املالحق انظة

 (35) S/2015/940.  
 .1 يفالفعتتتتتتتةة الدي اجتتتتتتتة متتتتتتت  الثانيتتتتتتتة الفعتتتتتتتةة ،(2016) 2260 العتتتتتتتةار (36) 

 يف املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم ممديتتتتتتتتتة لعتتتتتتتتتوة الستتتتتتتتتا ق العتتتتتتتتتوام مدتتتتتتتتتى لالقتتتتتتتتتالع
  .24 يف 23 الفعة ني ،(2015) 2226 العةار انظة ايفوار، كوت

 9 العستم األيفل، اجلتلء أيعتا يفانظة .2 فعةةال ،(2016) 2260 العةار (37) 
  .“ايفوار كوت يف احلالة”

 مقتتتتتار يفيف ،(38)ال تتتتتام األمتتتتتني  توصتتتتتيات مدمتتتتتاً  أحتتتتتاط يفمذض  
 األمتتم ممديتتة يف يتتة متتدنا، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب  صتتةَّفت

 متتتتتتتدهتا هنائيتتتتتتتة لفتتتتتتترتة، (2016) 2284 العتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتب، املتحتتتتتتتدة
 أيعتا اجملدتس أينتديف  .(39)2017 يونيتت/حليةال 30 غاية مىل شهةاً  14
 ختفتتيض مدتتى  تتو  يفالتتيت ال تتام األمتتني نتتدمها التتيت ا نستتحاب خ تتة

  رتتتكل ستتح هما هبتتتدف  تتدر ياً  الرتتتةقة يفموصتتة ال ستتتكةي ال وصتتة
 املتتتتتدم ال وصتتتتتة يفختفتتتتتيض 2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 30 حبدتتتتتول كامتتتتتل
  .(40)2017 يونيت/حليةال 30 يف ال  ثة مغالق غاية مىل  در ياً 

  تمثتتتتل أل اجملدتتتتس نتتتتةر، (2016) 2284 العتتتتةار يفمبوجتتتتب 
 يدي: ما يف 2017 أ ةيل/نيسال 30 حم املتحدة األمم ممدية يف ية
  تتتتدذور حتتتال يف املتتتتدنيني محايتتتة يف اإليفواريتتتة األمتتتت  نتتتوات امتتتم )أ(

 التتدمم يف عتتدمي ياستتيالس التيستت  مبستتامي العيتتام )ب( األمتت   الوضتتع
 األستتت اب مل اجلتتتة اإليفواريتتتة الستتتد ات   تتت هلا التتتيت لدجهتتتوا السياستتتي
 يف احلكومتتتتة مىل التتتتدمم  عتتتتدمي )ل( الستتتتالم  يف وقيتتتتد لدوتتتتلاع اجل ريتتتتة
 التصتتدي يفيف األمتت  ن تتاع مصتتالح  رتتال الوقويتتة استترتا يجيتها  وفيتت 

 وقحعتتتت يفمحايتتتتة   ليتتتل يف اإلستتتتهام احلتتتتديفا  مدتتتى األمويتتتتة لدتحتتتدايت
 يف اإلستتتتهام )يف( اإلنستتتتانية  املستتتتامدة  عتتتتدمي  يستتتت  )ه( اإلنستتتتال 

 متتتتوظفي محايتتتة )ز( املستتتتدام  الستتتالم   ليتتتل مىل الةامتتتي ال تتتام اجلهتتتد
 حتتتتم املتحتتتتدة األمتتتتم ل مديتتتتة اجملدتتتتس يفأذ ل يفم تتتتداهتا  املتحتتتتدة األمتتتتم
 الالزمتتتتتتتتتة الوستتتتتتتتتائل مجيتتتتتتتتتع ابستتتتتتتتتتددام 2017 أ ةيتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتال 30

  .(41) و يتها لالض الع
 األمتتم ممديتتة اجملدتتس كدَّتتف،  الوظتتاميني األفتتةاا ستتحب يف  تتد 
، 2017 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 30 مىل متتتتتايو/أاير 1 متتتتت  امت تتتتتاراً ، املتحتتتتتدة
 ايفتتوار كتوت حكومتة مىل ا نتعتال ممديتة يفمجنتاز ال  ثتة مغتالق  اتام
 جهتتتوا اي ا ضتتت الع موهتتتا   تتتةق، الع تتتةي املتحتتتدة األمتتتم يففةيتتتق
 يفشتتتجَّع السياستتتية. الوستتتاقة صتتت يد مدتتتى  تتتةم دو   كتتتول نتتتد مت عيتتتة
 الع تتةي املتحتتدة األمتتم يففةيتتق يفاحلكومتتة املتحتتدة األمتتم ممديتتة اجملدتتس

 م  امل دوب الدمم حتديد مدى األقةاف يفاملت داي الثوائيني يفالرةكاء
 مت عيتة مهتام اي يت دتق فيمتا ستيما يف ، ايفوار لكوت الديفيل اجملتمع
 يفقدتتتتب ال  ثتتتتة. مغتتتتالق   تتتتد  دتتتتلم أل يفميكتتتت  حاليتتتتاً  ال مديتتتتة  ؤايهتتتتا
 األمتتم فةيتتق متتع كثتتب متت    متتل أل املتحتتدة األمتتم ممديتتة مىل اجملدتتس

__________ 

  .S/2016/297 انظة (38) 
  .14 يفالفعةة الدي اجة م  الثانية الفعةة ،(2016) 2284 العةار (39) 
  .23 يف 22 يف 18 يف 17 الفعةات نفست، املةجع (40) 
  .16 يف )ز(، مىل )أ( 15 الفعةاتل نفست، املةجع (41) 
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، ال  ثتة إلغتالق التحعت  اممتال الت جيتل أجتل مت  الع ةي املتحدة
الرب جمتتتتتي  نتعتتتتتال املستتتتتؤيفليات املت عيتتتتتة متتتتت   الت تتتتتايفل   ليتتتتتل قةيتتتتتق متتتت 

أجتتتل  عتتتدمي التتتدمم مىل  يف يتهتتتا، يفالتوستتتع يف أنرتتت ة الفةيتتتق الع تتتةي متتت 
احلكومتتتتتة لت ليتتتتتل مؤسستتتتتاهتا، يف  ستتتتتيما فيمتتتتتا يت دتتتتتق   تتتتتواة الالجئتتتتتني، 

  .(42)يفمصالحات ن اع األم ، يفحعوق اإلنسال، يفالتماسك ا جتمامي
 ممديتتتتة يف يتتتتة انتهتتتتاء يفمثتتتتة، 2017 يونيتتتتت/حليتتتتةال 30 يفيف 

 يف ال  ثتتة مبستتا ة فيتتت أنتتة رائستتيا  يتتا  اجملدتتس أصتتدر، املتحتتدة األمتتم
 يفجواذتا فترتة قيدتة ايفتوار كتوت يف يفالتوميتة يفا ستتعةار السالم   ليل
 .(43)ماما مرة ثالثة مدى مدى
 

العملية املختلطة لالحتواد األفريقوي واألموم املتحودة  
 دارفور يف
أنرتتا جمدتتس األمتت  ال مديتتة املدتد تتة لالحتتتاا األفةيعتتي يفاألمتتم  

 اتتتتوز/ 31املتتتتؤر   (2007) 1769املتحتتتتدة يف اارفتتتتور مبوجتتتتب نتتتتةاري 
، يفمذ ل لد مديتة املدتد تة، متصتتةن فاً مبوجتب الفصتل الستتا ع 2007يوليتت 

متتت  امليثتتتاق، ال  تدتتت  متتتا يدتتتلم متتت  اإلجتتتةاءات متتت  أجتتتل امتتتم  وفيتتت  
يفم تتتداهتا، ا فتتتاق ستتتالم اارفتتتور، يفمحايتتتة املتتتدنيني، يفأفتتتةاا األمتتتم املتحتتتدة 

  .(44)يفكفالة أم  يفحةية أفةااذا يفال امدني يف اجملال اإلنسام التا  ني هلا
 2296 العتتتةار اجملدتتتس اختتتت ، 2017 يف 2016 متتتاَمي يفيف 

 (2017) 2363 يفالعةار 2016 يونيت/حليةال 29 املؤر  (2016)
 يفمتتتتتدَّا املدتد تتتتتة. ال مديتتتتتة  رتتتتتال 2017 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 29 املتتتتتؤر 
، متتةة كتتل يف يفاحتتدة ستتوة لفتترتة املدتد تتة ال مديتتة يف يتتة متتة ني اجملدتتس
  .(45)الثانية املةة يف 2018 يونيت/حليةال 30 يفحم

 املهتتتتتتتام اجملدتتتتتتتس متتتتتتتدَّا، (2016) 2296 العتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتب 
 العتتتتتةار يف مديتتتتتت املوصتتتتتوص الوحتتتتتو مدتتتتتى املدتد تتتتتة ابل مديتتتتتة املووقتتتتتة
 يف حتتتةزأُ  التتت ي احملتتتةز احملتتتديفا التعتتتدم ستتتياق يفيف .(2007) 1769
 املستتمةة األمت  ان تدام يفحالتة، املدتد تة لد مديتة املةج يتة الوعاط ضوء
 ا ستتتترتا يجية لايفلتتتتوايت  ييتتتتدي  كيتتتتد اجملدتتتتس كتتتتةَّر،  (46)اارفتتتتور يف

__________ 

  .20 مىل 18 الفعةات نفست، املةجع (42) 
 (43) S/PRST/2017/8، اخلامسة. الفعةة  
 األفةيعتتتتي لالحتتتتتاا املدتد تتتتة ال مديتتتتة يف يتتتتة اتريتتتتت  متتتت امل دومتتتتات ملليتتتتد (44) 

  السا عة. املالحق انظة اارفور، يف املتحدة يفاألمم
  .1 الفعةة ،(2017) 2363 يف ،1 الفعةة ،(2016) 2296 العةارال (45) 
 الستواال مت  ال تام األمتني  عارية” ،11 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (46) 

  .“السواال يفجووب

 محايتتتتتة يفذتتتتتي، (2104) 2148 العتتتتتةار يف التتتتتواراة  صتتتتتيغتها لد  ثتتتتتة
 يفأمتتت  ستتتالمة يفضتتمال، اإلنستتتانية املستتتامدة ميصتتال يف يستتت ، ينياملتتدن

 الديفحتتتتة يفثيعتتتة أستتتاس مدتتتى يفالوستتتتاقة، اإلنستتتانية املستتتامدة متتتوظفي
 غتتتتت  املستتتتتدحة يفاحلةكتتتتتات الستتتتتواال حكومتتتتتة  تتتتتني اارفتتتتتور يف لدستتتتتالم
 ال  ثتة مىل اجملدتس يفقدتب الع ديتة. الولامات يف الوساقة يفامم، املون ة

 األمتتتتم فةيتتتتق متتتتع ابلت تتتتايفل، نتتتتدراهتا متتتت  حتتتتد أنصتتتتى مىل  ستتتتتفيد أل
 مدتتتى  وفيتتت ي  لمتتتع متتتا يف، الفامدتتتة اجلهتتتات يفستتتائة الع تتتةي املتحتتتدة
 متتتع   متتتل يفأل، املتتتدنيني حلمايتتتة شتتتامدة استتترتا يجية متتت  ال  ثتتتة ن تتتاق

  رتال ممتل خ ة يفضع مدى املدم يفاجملتمع الع ةي يفالفةيق احلكومة
 متتتتتتت  يف يتتتتتتتة كتتتتتتتل يف يفحدهتتتتتتتا الع ائتتتتتتتل  تتتتتتتني الولامتتتتتتتات نرتتتتتتتوب موتتتتتتتع

  .(47)اارفور يف ايت
 مدتتى، املدتد تتة ابل مديتتة مووقتتة مهتتام متتدة اجملدتتس يف حتتظ 
 ا حتتتتتتتتتاا مفوضتتتتتتتتية يفرئتتتتتتتتيس ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتتني  عةيتتتتتتتتة يف امل تتتتتتتتني الوحتتتتتتتتو

 مستتتتتتتتتودة مستتتتتتتتتؤيفلياهتا أل أيف، جتتتتتتتتتديفى ذات   تتتتتتتتتد مل، (48)األفةيعتتتتتتتتتي
 .(49)نستتتتت ية ميتتتتتلة ذات أختتتتتةى كيتتتتتا ت مىل نةيتتتتتب ممتتتتتا سُتستتتتتود أيف

 ستتيااة   ليتتل يف املستتامدة مثتتل مهتام مىل اجملدتتس أشتتار، ختتاص يف وجتت
 إلنامتة التدمم  عتدمي  يوهتا مت  يفستائل   تدة يفذلك، اارفور يف العانول
   ت هلا التيت اجلهوا يفمساندة  (50)السجول يفلوظام متني نعائي جهاز

 ستتد ات نتتدرات يف وتتاء ال تتام الوظتتام مدتتى لدحفتتاظ الستتواال حكومتتة
 نتتتدرات  وتتتاء مىل الةاميتتتة اجلهتتتوا يفامتتتم  (51)الستتتواانية العتتتانول منفتتتاذ
  .(52)اارفور يف الرةقة جهاز

يففيمتتا يت دتتق  وضتتع استترتا يجية خلتتةيفل ال مديتتة املدتد تتة يففعتتا  
لدوعتتتتتتاط املةج يتتتتتتة لد  ثتتتتتتة، قدتتتتتتب اجملدتتتتتتس مىل األمتتتتتتني ال تتتتتتام أل يعتتتتتتدم 
 وصيات  رال اخل وات ال مدية اليت يت ني أل  تدت ذا مجيتع األقتةاف 

 تتتدمم متتت  ال مديتتتة املدتد تتتة  غيتتتة محتتتةاز  عتتتدم مدمتتتوس فتتتو  الستتتواانية
، 2016 أكتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  28 يفيف .(53)حتعيتتتتق الوعتتتتاط املةج يتتتتة

 مجتتةاء، األمتت  جمدتتس رئتتيس مىل موجهتتة رستتالة يف، ال تتام األمتتني انتترتح
 املتحتتتتدة يفاألمتتتتم األفةيعتتتي ا حتتتتتاا  تتتتني مرتتترتك استتتترتا يجي استتتت ةات

__________ 

  .15 يف 4 يف 2 الفعةات ،(2016) 2296 العةار (47) 
  .S/2007/307/Rev.1 انظة (48) 
  .3 الفعةة ،(2016) 2296 العةار (49) 
 (50) S/2007/307/Rev.1، 4’ )ل( 55 يف )ز(، 54 الفعةاتل‘.  
  .‘10’ )ب( 55 الفعةة نفست، ملةجعا (51) 
  .‘3’ )ل( 55 الفعةة نفست، املةجع (52) 
  .33 الفعةة ،(2016) 2296 العةار (53) 
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 أيفلتتتوايت  رتتال  وصتتيات مىل يفعتتي أل تشتتان متت  املدتد تتة لد مديتتة
  .(54)يف ركيدها ال  ثة

 مدمتتتتتتتتتتتتتا اجملدتتتتتتتتتتتتس أحتتتتتتتتتتتتتاط، (2017) 2363 العتتتتتتتتتتتتةار يفيف 
 يفأمتةب، (55)األفةيعتي ا حتتاا مفوضتية يفرئيستة ال تام األمني  توصيات

 يف الستالم حفتظ مدى يةكنل شعني ذي هنج اب  اع لدتوصية  ييدي م 
 اارفتتتور متت  األختتتةى املوتتاقق يف الستتتالم  وتتاء يفمدتتتى متتةة ج تتتل مو عتتة
 مو عتة يف الرتكيتل يفكتال األخ ة. الفرتة يف نتل أممال فيها ُ در مل اليت

 يفمزالتتتتة، ال ستتتتكةية احلمايتتتتة مستتتتائل مدتتتتى حتديتتتتداً  ستتتتيكول متتتتةة ج تتتتل
  يومتتتا وارأل ال تتت حتتتا ت يف يفاإلغاثتتتة احلتتتةب  دفتتتات متتت  املتفجتتتةات

 يفامتم، ا ستتعةار  ث يتت مدتى سيوصتب كال أخةى مواقق يف الرتكيل
 ا ستتمةار متع، العتانول ستيااة مؤسستات  وتاء يف يفاملستامدة، الرةقة

 الععتتتتااي يفمتا  تتتتة، الع ديتتتتة الولامتتتتات يف يفالوستتتتائط املتتتتدنيني محايتتتتة يف
  .(56)األم  الع اع  صالح املت دعة

 األيفلتوايت، (2017) 2363 ارينة  يف، جمداا اجملدس يفأكد 
 2296 العتتتتتتةار يف التتتتتتواراة  صتتتتتتيغتها املدتد تتتتتتة لد مدتتتتتتة ا ستتتتترتا يجية

 دتتساجمل يفقدتتب .(57)ابل  ثتتة أُني تتت مضتتافية مهتتام يف رتتمل، (2016)
 حتديتتتتتتتد، هبتتتتتتتا املووقتتتتتتتة املتتتتتتتدنيني محايتتتتتتتة مهتتتتتتتام مقتتتتتتتار يف، ال  ثتتتتتتتة مىل

  تتتني الت تتتايفل يف  ليتتتل، املتتتدنيني ضتتتد املوجهتتتة يفا متتتتداءات التهديتتدات
 متتت  العتتتدرات  وتتتاء أنرتتت ة زاياة يفامتتتم يفال ستتتكةي  املتتتدم ال وصتتتةي 

 ال دالتة يفمؤسستات، اإلنستال يفحعتوق، ال دالتة مؤسستات   ليل أجل
 ااخديتا املرتةاي  ل تواة اائمتة حدتول م اا يف احلكومة يفامم اجلوائية 
 التتدمم  عتتدمي املدتد تتة ال مديتتة مىل أيعتتاً  اجملدتتس يفقدتتب .(58)قواميتتةً 
 مدتتتى مرتتت اً ، الولامتتتات لتستتتوية احملديتتتة اآلليتتتات مىل يفالدوجستتتيت التعتتت 
 الع ديتتتة لدولامتتتات التصتتتدي مىل الةاميتتتة اخل تتتط أل مىل التحديتتتد يفجتتتت

 يفأستتتتتتت اهبا يفراءذتتتتتتتا الكاموتتتتتتتة التتتتتتتديفافع م اجلتتتتتتتة دتتتتتتتىم يةكتتتتتتتل أل يو غتتتتتتتي
 مىل اجملدتتتتتتس قدتتتتتتب، السياستتتتتتية ابل مديتتتتتتة يت دتتتتتتق يففيمتتتتتتا .(59)اجل ريتتتتتتة
 يعواذتا التيت الستواال يف الستالم ل مدية الدمم  عدمي املدتد ة ال مدية
 ابلتوستيق يفذلتك، ابلتوفيت  امل ت  املستتوى الةفيتع األفةيعتي ا حتاا فةيق

__________ 

 (54) S/2016/915، ،21 الفعةة املةفق.  
  .S/2017/437 انظة (55) 
 ،S/2017/437 أيعتتتتتتتتتتا يفانظتتتتتتتتتتة .2 الفعتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2363 العتتتتتتتتتتةار (56) 

  .51 مىل 49 الفعةات
  .15 يف 10 الفعةاتل ،(2017) 2363 العةار (57) 
  .‘13’ يف ‘7’ يف ‘2’ )أ( 15 الفعةة نفست، املةجع (58) 
  .‘2’ يف ‘1’ )ل( 15 يف ،‘8’ )أ( 15 الفعةاتل نفست، املةجع (59) 

 الستتتتواال  يفجوتتتتوب الستتتتواال مىل ال تتتتام نيلامتتتت اخلتتتتاص امل  تتتتول متتتتع
  وجتتتت الرتكيتتتل متتتع، الديفحتتتة يفيفثيعتتتة اارفتتتور ستتتالم ا فتتتاق  وفيتتت  يفامتتتم
 يفال دالتتتتة التتتتداخدي يفاحلتتتوار ابل ائتتتتدي  املتصتتتتدة األحكتتتام مدتتتتى ختتتاص

  .(60)يفاألراضي يفاملصاحلة
 يفمىل املدتد تتة ال مديتتة نتتوة مواصتتة مجيتتع مىل اجملدتتس يفقدتتب 
، متكامدتتتتتة   ةيعتتتتتة م تتتتتاً    متتتتتل أل، دماملتتتتت يفال وصتتتتتة الرتتتتتةقة موصتتتتتة
 الع تتتةي املتحتتتدة األمتتتم فةيتتتق متتتع  كامدهتتتا   ليتتتل مدتتتى ال  ثتتتة يفشتتتجَّع
، ذلتتك مىل يفمضتتافةً  اارفتتور  يف ال امدتتة املتحتتدة األمتتم كيتتا ت يفستتائة
 املتحتتدة األمتتم   ثتتات  تني التوستتيق مالنتتات  وثيتق مدتتى اجملدتتس حتثَّ 
 املؤنتتة األمويتة املتحدة األمم يفنوة، املدتد ة ال مدية يفموها، املو عة يف

 املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة أل يتتي
 لتحعيتق األ  تاا املت تداة املتكامدتة املتحتدة األمتم يف  ثة لي يا يف لددمم

  .(61)الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار
 نتتتتةر ،املفوضتتتتية يفرئيستتتتة ال تتتتام األمتتتتني  وصتتتتيات متتتتع يفارتتتتياً  

 األنصتى احلد ختفيض، (2017) 2363 نةاري مبوجب أيعا، اجملدس
 فتتةاا 15 845 متت  لد  ثتتة التتتا  ني الرتتةقة يفأفتتةاا لدعتتوات  تتت املتتاذيفل

 أفتتتتتتةاا متتتتتت  1 583 يفمتتتتتت ، ال ستتتتتتكةيني األفتتتتتتةاا متتتتتت  11 395 مىل
 كتتتتل نتتتوام يصتتتل التتتيت املرتتتكَّدة لرتتتةقةا يفحتتتدات متتت  13 يف الرتتتةقة
 ذلتك يف مبتا، فتةاا 2 888 جممومتت متا مىل فةاا 140 مىل موها يفحدة
 فتتترتة ختتالل، املرتتكَّدة الرتتتةقة يفحتتدات يفأفتتةاا الرتتتةقة ضتت اط فتتةااى
 ستتتتيتم كتتتال،  أشتتتهة ستتتتة   تتتد ُأجتتتةي  عيتتتيم يفمعتتتب .(62)أشتتتهة ستتتتة

 ألفتتتتتةااا متتتت  8 735 مىل لد  ثتتتتتة  تتتتت املتتتتاذيفل األنصتتتتتى احلتتتتد ختفتتتتيض
 /حليتتتتتتتتةال 30 حبدتتتتتتتتول الرتتتتتتتتةقة أفتتتتتتتتةاا متتتتتتتت  2 500 يف ال ستتتتتتتتكةيني

  .(63)ذلك خالف اجملدس يعةن ر مل ما، 2018 يونيت
 

بعثووة منظموووة األموووم املتحوودة لتحقيوووق االسوووتقرار يف  
 لكونغو الدميقراطيةمجهورية ا

أُنرتتئت موظمتتة األمتتم املتحتتدة لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة  
املتؤر   (2010) 1925الكونغو الدميعةاقية مبوجب نةار جمدس األمت  

، مبوجب الفصل الستا ع مت  امليثتاق، لتحتل حمتل 2010أاير/مايو  28
__________ 

  .‘3’ يف ‘2’ يف ‘1’ )ب( 15 الفعةة نفست، املةجع (60) 
  .19 يف 11 الفعةاتل نفست، املةجع (61) 
 ال مديتتتة لعتتتوة الستتتا ق ابلعتتتوام مدتتتى لالقتتتالع .5 الفعتتتةة نفستتتت، املةجتتتع (62) 

  .4 الفعةة ،(2014) 2173 العةار انظة املدتد ة،
  .7 يف 6 الفعةاتل ،(2017) 2363 العةار (63) 
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https://undocs.org/ar/S/2017/437
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https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
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. يفنتتتد (64)ة موظمتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف مجهوريتتتة الكونغتتتو الدميعةاقيتتتة  ثتتت
ُموحتتتت ال  ثتتتتة اإلذل ابستتتتتددام مجيتتتع الوستتتتائل العتتتتةيفرية لالضتتتت الع 
 و يتتتتة  تتتتوف  احلمايتتتتة املووقتتتتة هبتتتتا مدتتتتى الوحتتتتو امل تتتتني يف ذلتتتتك العتتتتةار، 
يفُكدن فت، يف مجدة أمور،  عتمال احلمايتة الف التة لدمتدنيني يفامتم اجلهتوا 

                 هلا احلكومة لتحعيق ا ستعةار يف وقيد السالم. اليت
 2277، اختتت  اجملدتتس العتتةارات 2017يف  2016يفيف متتاَمي  

 املتؤر  (2016) 2293 ، يف2016آذار/متارس  30املؤر   (2016)
 حليتتتتتةال/ 29املتتتتتؤر   (2016) 2296 ، يف2016ليةال/يونيتتتتتت ح 23

، 2017متتتارس  آذار/ 31املتتتؤر   (2017) 2348 ، يف2016يونيتتتت 
 رتتتتتال ال  ثتتتتتة.  2017حليةال/يونيتتتتتت  21املتتتتتؤر   (2017) 2360 يف

يفمتتدَّا اجملدتتس متتة ني يف يتتة ال  ثتتة لفتترتة ستتوة يفاحتتدة يف كتتل متتةة، يفحتتم 
                               .(65)يف املةة الثانية 2018آذار/مارس  31

 متصتتتتتةن فاً ، اجملدتتتتتس نتتتتتةر، (2016) 2277 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب                
 ذتي لد  ثتة ا سترتا يجية األيفلتوايت  كتول أل، السا ع الفصل مبوجب

 هنج خالل م ، املدنيني محاية )أ( التاليني: اهلدفني حتعيق يف سا ةامل
 احلتتد ختتالل متت  ذلتتك يف مبتتا، ال  ثتتة مواصتتة مجيتتع فيتتت  رتتارك شتتامل
 يفاألجو يتتة  الكونغوليتتة املستتدحة اجلمامتتات  رتتكدت التت ي التهديتتد متت 

  كتتتتول لدديفلتتتتة مؤسستتتتات منرتتتتاء ختتتتالل متتتت  ا ستتتتتعةار حتعيتتتتق )ب(
  يئتتة لتهيتت  التتالزم التتدمم  عتتدمي ختتالل يفمتت ، لةيفمستتؤيف  يفمهويتتة فامدتتة
 يفستت ياً  مومتتدذا. يف مصتتدانية يفذات ستتدمية انتدتتاابت إلجتتةاء موا يتتة
 التتتتتدا   مجيتتتتع ابختتتتتاذ لد  ثتتتتة اجملدتتتتس أذ ل، اهلتتتتدفني ذتتتت ي  حتعيتتتتق مىل

  .(66)يف يتها لتوفي  الالزمة
 أيفلويتتتتتتة ذات مهتتتتتتام ال  ثتتتتتتة يف يتتتتتتة  رتتتتتتمل أل اجملدتتتتتتس يفنتتتتتتةر 

، موهتتتا يفاإل تتتالغ اإلنستتتال حعتتتوق انتهاكتتات رصتتتد  يوهتتتا متتت ، حمتتداة
 مُيتتارس يفممتتا السياستتي الفعتتاء مدتتى نيتتوا متت  يُفتتةت ممتتا يفاإل تتالغ

 يفالتتتتدمم التعويتتتة املستتتامدة يف عتتتدمي ا نتدتتتاابت  ستتتياق يف موتتتف متتت 
   تتت ل أيعتتا ال  ثتتة يفُكدن فتتت .(67)ا نتدتتايب الستتجل لتوعتتيح الدوجستتيت
 الكونغتو مجهوريتة حكومة مىل يفالدمم املرورة مييف عد احلميدة املسامي

 يفا ستتتتتعةار األمتتتت  لتتتتدمم الديفليتتتتة ا ستتتترتا يجية  وفيتتتت  يف الدميعةاقيتتتتة
__________ 

 لتحعيتتتق املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتة   ثتتتة يف يتتتة اتريتتتت متتت  امل دومتتتات ملليتتتد (64) 
  السا عة. املالحق انظة الدميعةاقية، الكونغو مجهورية يف ا ستعةار

 . 26، الفعةة (2017) 2348، يفالعةار 24، الفعةة (2016) 2277العةار  (65) 
  .34 يف )ب(، يف )أ( 29 الفعةاتل ،(2016) 2277 العةار (66) 
  )ل(. يف )ب( (2) 35 الفعةة نفست، ةجعامل (67) 

 اجملدتتس يفأذ ل .(68)مديهتتا يفاإلشتتةاف ا ستترتا يجية  وستتيق مهتتام يفنيتتااة
 إلجتةاء املواست ة التوصتيات  وفيت  يف احلكومتة مىل التدمم  تعتدمي لد  ثة

 يت دتتتتتق فيمتتتتا ذلتتتتك يف مبتتتتا، يفالستتتتتجول  دالتتتتةال ن تتتتاع يف مصتتتتالحات
 املرترتكة ال مديات ابستئواف الت جيل مىل اجملدس يفاما .(69)ابملساءلة

 مقتتتار يف يفال  ثتتة الدميعةاقيتتتة الكونغتتو جلمهوريتتة املستتتدحة العتتوات  تتني
  .(70)املسدحة اجلمامات حتييد مىل الةامية اجلهوا

 مدتتتى ونغوليتتتةالك السياستتتية الفامدتتتة اجلهتتتات  ونيتتتع ظتتتل يفيف 
، 2016 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 31 يف الرتتتتامل السياستتتتي ا  فتتتتاق
 مبوجتتتتتب متصتتتتتةن فاً ، (2017) 2348 العتتتتتةار ابإلمجتتتتتاع اجملدتتتتتس اختتتتتت 

 األيفلتتتتتوايت  كتتتتتول أل نتتتتتةر حيتتتتتث، (71)امليثتتتتتاق متتتتت  الستتتتتا ع الفصتتتتتل
 احملتدا الوحتو مدتى، املتدنيني محاية يف املسا ة ذي لد  ثة ا سرتا يجية

 2016 ايستتتتتمرب/األيفل كتتتتتانول 31 ا فتتتتتاق  وفيتتتتت  يفامتتتتتم، العتتتتتةار يف
  .(72)ا نتدا ية يفال مدية

  كيتد اجملدتس كةر،  ا سرتا يجية األذداف  دك مع يفا سانا 
 يف التتتتواراة  صتتتتيغتها، ابل  ثتتتتة املووقتتتتة األيفلويتتتتة ذات املهتتتتام متتتت  متتتتدا
 كدَّتتتف،  ختتاص يف وجتتت مضتتافات. متتدة متتع، (2016) 2277 العتتةار
، يفالتديفليني اإلنديميتني الرتةكاء متع ابلتوستيق،  توىل ال، ال  ثة اجملدس
 لتوفيتتت  امل ويتتتة الوقويتتتة املؤسستتتات مىل يفالسياستتتي التعتتت  التتتدمم  عتتتدمي
   ليتتتتتتل هبتتتتتتدف يفذلتتتتتتك، 2016 ستتتتتتمرباي/األيفل كتتتتتتانول 31 ا فتتتتتتاق

 ن تتل انتدتتاابت إلجتتةاء ال ةيتتق ميهتتد اتتا، الدميعةاقيتتة يفمرستتاء املصتتاحلة
 فيمتتا الوقويتة لدرتتةقة التتدريب  توف  يف يفاإلستتهام  2017 متام هنايتة
  .(73)ا نتداابت ام  يت دق

 ال  ثتتتة يف يتتتة يف اجملدتتتس أارل، املتتتدنيني حبمايتتتة يت دتتتق يففيمتتتا 
 اجلمامتتات موتتع  يوهتتا متت   ستت ل، يفنرتت ة ف التتة محايتتة ضتتمال مهمتتة

 يف تت ل يفامتتم الستتكال  ستتتهدف موتتف أممتتال ار كتتاب متت  املستتدحة
 ابل  ثتتتة كتتت لك اجملدتتتس يفأ ط احملدتتتي. الصتتت يد مدتتتى الوستتتاقة جهتتتوا
 امتتتتم ستتتتياق يف ذلتتتتك يف مبتتتتا، لدمتتتتدنيني ف التتتتة محايتتتتة ضتتتتمال مهمتتتتة

 مامتتتتاتاجل حتييتتتتد أجتتتتل متتتت  التتتتتدخل لتتتتواء هبتتتتا يعتتتتوم التتتتيت ال مديتتتتات
__________ 

  .‘3’ 35 الفعةة نفست، املةجع (68) 
  )ا(. ‘1’ 36 الفعةة نفست، املةجع (69) 
  .18 الفعةة نفست، املةجع (70) 
 جبمهوريتتتتتتة يت دتتتتتتق فيمتتتتتتا احلالتتتتتة” ،6 العستتتتتتم األيفل، اجلتتتتتتلء أيعتتتتتتا انظتتتتتة (71) 

  .“الدميعةاقية الكونغو
  .28 الفعةة ،(2017) 2348 العةار (72) 
  )ا(. يف )أ( ‘2’ 34 الفعةة نفست، املةجع (73) 
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  (74)املستتدحة اجلمامتتات حتييتتد فيهتتا جتتةى التتيت املوتتاقق يفيف املستتدحة
 التعتتتتتتارية يف يتتتتتتدرل أل ال تتتتتتام األمتتتتتتني مىل قُدتتتتتتب، الصتتتتتتدا ذلتتتتتتك يفيف

 ال  ثتتتتتتة يف يتتتتتتة  وفيتتتتتت  متتتتتت  األمتتتتتت  جمدتتتتتتس مىل يعتتتتتتدمها التتتتتتيت الفصتتتتتتدية
  ف اليتتتة ا ضتتت الع يف ال  ثتتتة فيهتتتا ختفتتتق حتتتا ت أي متتت  م دومتتتات
  .(75)املدنيني حبماية املت دعة  و يتها

 لد  ثتة اجملدتس أذ ل، األيفلويتة ذات املهتام ذت ي مىل يفابإلضتافة 
، ا ستتتتتتعةار  تحعيتتتتتق املتصتتتتتدة العائمتتتتتة مبهامهتتتتتا ا ضتتتتت الع مبواصتتتتتدة
 متتع، الت تتدي  يفأنرتت ة، اجلتتلاءات نظتتام يفامتتم، األمتت  ن تتاع يفمصتتالح

   تت ل ال  ثتتة ُكدنفتتت،  ا ستتتعةار  تحعيتتق يت دتتق يففيمتتا   تتديالت. متتدة
 ستتالح لوتتلع احلكومتتة مىل يفاملستتامدة املرتتورة يف عتتدمي احلميتتدة املستتامي
 املدنيتتتتة احليتتتتاة يف مامتتتتاجهم يفممتتتتااة يف ستتتتةجهم الكونغتتتتوليني املعتتتتا دني
 ا ستتتترتا يجية مقتتتتار يف األذدتتتتي ال وتتتتف متتتت  احلتتتتد هنتتتتج متتتتع انستتتتجاماً 
 ن تتتتاع  صتتتتالح يت دتتتتق يففيمتتتتا .(76)يفا ستتتتتعةار األمتتتت  لتتتتدمم الديفليتتتتة
 الرتتتتتتةقة مصتتتتتتالح يف احلكومتتتتتتة متتتتتتع ابل متتتتتتل ال  ثتتتتتتة ُكدن فتتتتتتت،  األمتتتتتت 

 املكدفتتتتة األمويتتتتة املؤسستتتات  وستتتتيق  تتتتتوىل أمانتتتة منرتتتتاء مىل يفابلتتتدموة
 احلكومتتة متتع ابل متتل لد  ثتتة أيعتتا اجملدتتس يفأذ ل العتتانول. منفتتاذ مبهمتتة
 ن تتاع مصتتالح  لمتتام يفقويتتة جهتتة  مستتاك الت جيتتل  رتتجيع أجتتل مت 

 سياسة مقار يف  ودرل مررتكة يفقوية ةرؤي يفضع موها  وسائل، األم 
 املتحتتتتدة األمتتتتم  عدمتتتتت امتتتتم أي أل مىل اجملدتتتتس يفأشتتتتار يفقويتتتتة. أموتتتتة

 يفأل املرتتتترتكة ال مديتتتتات ألغتتتتةات يكتتتتول أل يو غتتتتي اجلتتتتيأ إلصتتتتالح
  .(77)مالئم  ركل يفالفح  لدةنا ة خيعع

 يف، ال  ثتتتتة مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، ال فتتتتل حبمايتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا 
 مةامتاة كفالتة يف احلكومتة  ستامد أل، أيعا (2017) 2348 العةار
 متت  األقفتتال فصتتل مىل املؤايتتة التتتدخالت أثوتتاء ال فتتل حعتتوق محايتتة

 نتتتتةارات يف أيعتتتتا أشتتتتار نتتتتد اجملدتتتتس يفكتتتتال (78)املستتتتدحة  اجلمامتتتتات
 جلمهوريتتتتة ستتتتدحةامل العتتتتوات متتتت  األقفتتتتال فصتتتتل مستتتتالة مىل ستتتتا عة

 اامتتتتا  ةامتتتتي أل ال  ثتتتتة مىل اجملدتتتتس يفقدتتتتب .(79)الدميعةاقيتتتتة الكونغتتتتو
 يف احلكومتتتتتة  ستتتتتامد يفأل يف يتهتتتتتا فتتتتترتة قتتتتتوال اجلوستتتتتانية ا مت تتتتتارات

 يف ذلتك يف مبتا، املستتوايت مجيتع مدى يفاثيده  الوساء مراركة كفالة
__________ 

  )ا(. يف )أ( ‘1’ 34 الفعةة نفست، املةجع (74) 
  .‘2’ 52 الفعةة نفست، املةجع (75) 
  )ل(. ‘1’ 35 الفعةة نفست، املةجع (76) 
  )ل(. مىل )أ( ‘2’ 35 فعةةال نفست، املةجع (77) 
  .36 الفعةة نفست، املةجع (78) 
  .11 الفعةة ،(2015) 2211 العةار (79) 

 يفامتتتتم، املتتتتدنيني يفمحايتتتتة، ا نتدتتتتاابت إلجتتتتةاء املوا يتتتتة الظتتتتةيفف هتيئتتتتة
 مسترتاري   توف  موهتا أمتور مجدتة ختالل مت ، ا ستعةار حتعيق جهوا

 يستتتتمة أل ضتتتمال مىل أيعتتتا ال  ثتتتة اجملدتتتس يفامتتتا اجلوستتتانية. لدرتتتؤيفل
 ال متتل يف ال  ثتتة يف ي مدتتول التت ي  املتتةأة محايتتة شتتؤيفل يف املسترتتاريفل

، الوتتتلاع حتتتا ت يف اجلوستتتي لد وتتتف التصتتتدي أجتتتل متتت  احلكومتتتة متتع
يفقدتتب  .(80)ستتواء حتتد مدتتى يفالترتتغيدي ا ستترتا يجي وينياملستتت مدتتى

اجملدتتس كتت لك مىل ال  ثتتة أل  وظتتة يف اآلاثر ال يئيتتة ل مدياهتتتا موتتد  وفيتت  
  .(81)املهام اليت ُكدنفت هبا

 ال  ثتة.  رتكيل اجملدتس مدَّل، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 العتتتوة نتتوام ختفتتتيض مىل اجملدتتس أشتتتار، (2016) 2277 العتتةار ففتتي
 العتةار يف اإلجتةاء ذت ا مؤيتداً  جوتدي 2 000 متداي مبتا لد  ثتة التا  ة
 العتوات خفض   ل أل امتلامت جديد م  يفأكد، (2015) 2211
 أي يف يوظتتة يفأل لدعتتوام األنصتتى احلتتد  وعتتيح لختتال متت  اائمتتا مجتتةاءً 

 يت دتتق متتا يف شتتال ذي  عتتدم محتتةاز فتتور اجلوتتوا ل تتدا مضتتايف ختفتتيض
 يفمتتتع، (2017) 2348 العتتتةار يفمبوجتتتب .(82)ال  ثتتتة يف يتتتة ايفلتتتوايت
 األنصتتى احلتتد خبفتتض دتتساجمل نتتام، (83)ال تتام األمتتني  وصتتيات مةامتتاة
 متت  فتتةاا 16 215 مىل فتتةاا 19 815 متت  لد  ثتتة  تتت املتتاذيفل لدعتتوام
 املتتتتتتةان ني متتتتتت  فتتتتتتةاا 660 مىل فتتتتتتةاا 760 يفمتتتتتت  ال ستتتتتتكةيني األفتتتتتتةاا

 ا حتفتتاظ يفمتتع، ذلتتك مدتتى يفمتتاليفة .(84)األركتتال يفضتت اط ال ستتكةيني
 يفحتدات أفةاا م  1 050 يف الرةقة أفةاا م  391 مداي مبا لد  ثة
 يستكرتتتتتف أل ال تتتتتام األمتتتتتني مىل اجملدتتتتتس قدتتتتتب، املرتتتتتكَّدة ةقةالرتتتتت

__________ 

  .39 يف 37 الفعةاتل ،(2017) 2348 العةار (80) 
  .48 الفعةة نفست، املةجع (81) 
، (2015) 2211. مبوجتتب العتتةار 27، الفعتتةة (2016) 2277العتتةار  (82) 

عتتوة التا  تتة لد  ثتتة مبعتتدار أينتتد اجملدتتس  وصتتية األمتتني ال تتام  تدفتتيض نتتوام ال
 19 815جوتتدي، متتع اإل عتتاء مدتتى حتتد أنصتتى متتاذيفل  تتت ي دتت   2 000

متت  املتتةان ني ال ستتكةيني يفضتت اط األركتتال.  760 متت  األفتتةاا ال ستتكةيني يف
ة األمتتتني ، أحتتتاط اجملدتتتس مدمتتتا أيعتتتا  توصتتتي(2016) 2277يفيف العتتتةار 

 2015كتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/ايستتتتتتتتتتتتتتتتمرب   16ال تتتتتتتتتتتتتتتتام يف رستتتتتتتتتتتتتتتتالتت املؤرختتتتتتتتتتتتتتتتة 
(S/2015/983 خبفتتتض العتتتوة التا  تتتة لد  ثتتتة مبتتتا متتتداي )جوتتتدي.  1 700

يفملليتتد متت  امل دومتتات متت   كتتوي  ال  ثتتة ن تتل الفتترتة املرتتمولة هبتت ا التعةيتتة، 
 .2015-2014 املةجع، مدحقانظة 

 2017 آذار/متارس 10 املؤر  ال  ثة م   عةيةي يف ال ام، األمني أيفصى (83) 
(S/2017/206، 43 الفعتتةة،) حتتديفا يف العتتوة، مدتتى   تتديالت  اختتال 

 متتتتتتت  ا ست اضتتتتتتتة ختتتتتتتالل متتتتتت  املتتتتتتتوظفني، يفمستتتتتتتتوايت املتاحتتتتتتتة املتتتتتتوارا
  ختصصية. أكثة  عدرات اليةاحل الوحدات

  .27 الفعةة ،(2017) 2348 العةار (84) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2211%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2277%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2015/983
https://undocs.org/ar/S/2017/206
https://undocs.org/ar/S/RES/2348%20(2017)
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 املواستتتت ة الوعتتتتل ممديتتتتات قةيتتتتق متتتت  ال  ثتتتتات  تتتتني الت تتتتايفل ممكانيتتتتة
  .(85)األخةى املتحدة األمم   ثات م  لدعوات

 استرتا يجيا است ةاضتا ُ ةي أل ال ام األمني مىل أيعا يفقُدب 
 الالزمتة احملتداة تا حتياجتا متع يف يتهتا  كييف ضةيفرة ي حث لد  ثة
 أنصتتتاي مومتتتد يف، اجملدتتتس  ليفيتتتد هبتتتدف، ا نتدتتتاابت   تتتد متتتا ملةحدتتتة
 العتتوة موصتة يف ختفتيض إلجتتةاء خبيتارات، 2017 ست تمرب/أيدتول 30

 كتتتانول 31 ا فتتتاق  وفيتتت    تتتد  ُعتتتدم، لد  ثتتتة التتتتا  ني املتتتدم يفال وصتتتة
  رتتتتتال اجملدتتتتتس مىل املرتتتتتورة  عتتتتتدمي يفهبتتتتتدف، 2016 ايستتتتتمرب/األيفل
 ا ستتتتتت ةات ذلتتتتتك ال تتتتتام األمتتتتتني نتتتتتدم يفنتتتتتد .(86)اخلتتتتتةيفل ا يجيةاستتتترت 

 يوظتتتة مل اجملدتتتس يفلكتتت ، 2017 ستتت تمرب/أيدتتتول 29 يف ا ستتترتا يجي
        .(87)التعةية هب ا املرمولة الفرتة خالل فيت
 

 قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي 
 أل يتتي املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم نتتوة األمتت  جمدتتس أنرتتا 
، 2011 يونيتتتتت/حليتتتتةال 27 املتتتتؤر  (2011) 1990 نتتتتةاري مبوجتتتتب
  تتتتني 2011 يونيتتتتت/حليتتتتةال 20 يف املتتتتربم ا  فتتتتاق امت تتتتاري يف يفاضتتتت اً 
 الرت ي تتتات  رتتتال لالستتتواا لتحةيتتتة الرتتت  ية يفاحلةكتتتة الستتتواال حكومتتتة
 مجدتة يف، ال  ثتةَ  اجملدتس يفكدَّتف أ يتي. مو عتة يف يفاألمت  لتإلاارة املؤنتتة
 الستتتتواانية املستتتتدحة العتتتوات أفتتتتةاا متتت  أي نرتتتتة ممتتتااة  ةصتتتتد، أمتتتور

، أ يتتتتي مو عتتتتة متتت ، خيدفتتتتت متتتت  أيف الستتتواال لتحةيتتتتة الرتتتت  ي يفاجلتتتيأ
 املوصتوص الوحو مدى امل وية اهليئات يف يفاملراركة، ذلك م  يفالتحعق

 اائتتةة نتتدرة يف  ليتتل، اإلنستتانية امل ونتتة  عتتدمي يف يستت ، ا  فتتاق يف مديتتت
__________ 

  عةيتتتتتتةي يف أينتتتتتتد، نتتتتتتد ال تتتتتتام األمتتتتتتني يفكتتتتتتال .49 الفعتتتتتتةة نفستتتتتتت، املةجتتتتتتع (85) 
(S/2017/206، 64 ةةالفعتتتت،) ل وصتتتتتة  تتتتتت املتتتتاذيفل األنصتتتتتى احلتتتتتد زاياة 

  فةاا. 1 370 مىل فةاا 1 050 م  الرةقة
  .51 الفعةة ،(2017) 2348 العةار (86) 
 األمتتتتم موظمتتتتة   ثتتتتة يف يتتتتة استتتتت ةات متتتت  ال تتتتام لامتتتتني اخلتتتتاص التعةيتتتة (87) 

 الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتة الكونغتتتتتتتتتتتتو مجهوريتتتتتتتتتتتتة يف ا ستتتتتتتتتتتتتعةار يتتتتتتتتتتتتقلتحع املتحتتتتتتتتتتتتدة
(S/2017/826.) يفضتوح متدم ظتل يف  عةيةي، يف ال ام األمني أشار يفند 

 اختتتتاذ مىل ستتتتحتال ال  ثتتتة أل مىل ا نتدتتتاابت، إلجتتتةاء املفعتتتي ال ةيتتتق
 اسرتا يجيني ذدفني حول  تهاأنر  ةكيل ممااة اعاي يف مضافية خ وات
 ،2016 األيفل/ايستمرب كتانول 31 ا فتاق  وفي  امم )أ(  ا: رئيسيني
 محايتتتتتتة )ب( مصتتتتتتدانية  ذات انتدتتتتتتاابت إلجتتتتتتةاء ال ةيتتتتتتق اهيتتتتتتد  غيتتتتتتة

 األزمتة أثة م  لدتدفيف موها، يفاإل الغ اإلنسال حعوق يفرصد املدنيني
 ،S/2017/826) اإلمكتتتتتتتتتتال نتتتتتتتتتدر املتتتتتتتتتدنيني الستتتتتتتتتكال مدتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتائدة

 مدتى اكوتة   تديالت  اختال كت لك ال تام األمني أيفصى (.48 الفعةة
 يفا نتعتتتتتال ا نتدتتتتتاابت مجتتتتتةاء يف الوجتتتتتاح   تتتتتد يف كويوهتتتتتا ال  ثتتتتتة يف يتتتتتة

  (.113 الفعةة نفست، )املةجع لدسد ة السدمي

 متصتتتتةن فاً ، األمويتتتتة لدعتتتتوة اجملدتتتتس أذ ل، نفستتتتت العتتتتةار يفيف أ يتتتتي. شتتتتةقة
 الالزمتتة ابإلجتتةاءات  عتت دع ال، امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مبوجتتب

، هتايفم تتدا املتحتتدة األمتتم متتوظفي محايتتة، أمتتور مجدتتة يف،  رتتمل التتيت
 يف ال تتتتدم لد وتتتتف الت تتتتةت خ تتتتة هبتتتتم جتتتتدق التتتت ي  املتتتتدنيني يفمحايتتتتة
 /األيفل كتانول 14 املتؤر  (2011) 2024 العتةار يفمبوجتب املو عة.
 لترتتتتمل األمويتتتتة العتتتتوة يف يتتتتة ن تتتتاق اجملدتتتتس يفسَّتتتتع، 2011 ايستتتتمرب
 اب  فتتتتتاق  عينتتتتتد ا ضتتتتتمال يف الستتتتتواال يفجوتتتتتوب الستتتتتواال مستتتتتامدة
 لةصتتتتد املرتتتترتكة اآلليتتتتة  تتتتت  عتتتت دع متتتتا يفامتتتتم، احلتتتتديفا امتتتت  املت دتتتتق
  .(88) وفي ية أنر ة م  موها يفالتحعق احلديفا

 2287، اختتت  اجملدتتس العتتةارات 2017يف  2016يفيف متتاَمي  
املتتتتؤر   (2016) 2296، يف 2016أاير/متتتتايو  12املتتتتؤر   (2016)

 رتتتتتتتةي   15املتتتتتتتؤر   (2016) 2318، يف 2016حليةال/يونيتتتتتتتت  29
أاير/متتتتتتتتتتايو  15املتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2352، يف 2016الثتتتتتتتتتتام/نوفمرب 

، 2017حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  29املتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2363، يف 2017
،  رتتتتال 2017 رتتتتةي  الثتتتام/نوفمرب  15املتتتؤر   (2017) 2386 يف

 العوة األموية.
 ستتتتتة لفتتتترتة، متتتتةات أر تتتتع األمويتتتتة العتتتتوة يف يتتتتة اجملدتتتتس يفمتتتتدا 

، (89)الةا  تتة املتتةة يف 2018 متتايو/أاير 15 يفحتتم، متتةة كتتل يف أشتتهة
 املستتتددمة الصتتيغة كيتتد  اجملدتتس يفكتتةنر .(90)ال  ثتتة يف يتتة   تتديل ايفل
 محايتتتتة يف املتمثدتتتتة ال  ثتتتتة يف يتتتتة أل  فيتتتتدذا التتتتيت الستتتتا عة العتتتتةارات يف

 امل ةضتتتني املتتتدنيني حلمايتتتة العتتتةيفرية اإلجتتتةاءات اختتتتاذ  رتتتمل املتتتدنيني
 ذتتتتتت ا مصتتتتتتدر متتتتت  الوظتتتتتتة  صتتتتتتةف، الوشتتتتتيك ال تتتتتتدم ال وتتتتتتف  تتتتتةخل

 أل ل عتتما يت دتتق فيمتتا ال  ثتتة مهتتام مدتتى التاكيتتد يفأمتتاا، (91)ال وتتف
 اممتت  كيتد اجملدتس يفكتةر .(92)األستدحة مت  خاليتة أ يي مو عة  ظل

 ن يدتتتتيت  تتتتني احلتتتتوار لترتتتتجيع األمويتتتتة العتتتتوة هبتتتتا  عتتتتوم التتتتيت لدم تتتتاارات
__________ 

 أل يتي، املؤنتتة األمويتة املتحتدة األمتم نوة يف ية اتريت م  امل دومات ملليد (88) 
  السا عة. املالحق انظة

  1، الفعتتتتةة (2016) 2318  يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2287العتتتةارات  (89) 
  .1 الفعةة ،(2017) 2386 يف  1 الفعةة ،(2017) 2352 يف

 الستواال مت  ال تام األمتني  عارية” ،11 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (90) 
  .“السواال يفجووب

  9، الفعتتتتةة (2016) 2318  يف 9، الفعتتتتةة (2016) 2287ت العتتتةارا (91) 
 . 11، الفعةة (2017) 2386  يف 11، الفعةة (2017) 2352يف 

، (2016) 2318  يف 13 يف 12، الفعتتتةاتل (2016) 2287العتتتةارات  (92) 
  15 يف 14، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2017) 2352  يف 13 يف 12الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل 

 .15 يف 14، الفعةاتل (2017) 2386 يف
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https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
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 جلتتتتتال نتتتتتدرات   ليتتتتتل مىل الةاميتتتتتة يفجلهواذتتتتتا، نعتتتتتوك يفايوكتتتتتا املستتتتت ية
 مالنتتتتتات  وثيتتتتتق مدتتتتتى أيعتتتتتا اجملدتتتتتس يفحتتتتتثَّ  .(93)اجملتم يتتتتتة احلمايتتتتتة
 لالحتتتتتاا املدتد تتتتة ال مديتتتتة يفموهتتتتا، املو عتتتتة يف ال  ثتتتتات  تتتتني التوستتتتيق
 املؤنتتتة األمويتتة املتحتتدة األمتتم يفنتتوة اارفتتور يف املتحتتدة يفاألمتتم األفةيعتتي
 املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة الستتواال جوتتوب يف املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة أل يتتي

 أفةيعيتتتتتتا مجهوريتتتتتتة يف ا ستتتتتتتعةار لتحعيتتتتتتق األ  تتتتتتاا املت تتتتتتداة املتكامدتتتتتتة
  .(94)الوس ى
تتتف مذض ، (2017) 2352 العتتتةار يفمبوجتتتب   ل تتتدم اجملدتتتس أس 
 الوعتتتتتاط  رتتتتتال مدموستتتتتا  عتتتتتدما الستتتتتواال يفجوتتتتتوب الستتتتتواال محتتتتتةاز
 غتتت  يفال وائتتتق موهتتتا يفالتحعتتتق احلتتتديفا لةصتتتد املرتتترتكة للليتتتة املةج يتتتة
 أجتتل متت  ال  ثتتة يف يتتة اديتتد نتتةَّر، (95)اآلليتتة مدتتى املفةيفضتتة العتتةيفرية

 مت  ال تةفني كتال يعتم مل متا، أشتهة ستتة متدهتا هنائيتة لفترتة اآللية امم
 نوية ضما ت يف تعدمي اآللية  توفي  يفاضح التلام   داء أمماهلا خالل
 العتتتتةار مبوجتتتتب، اجملدتتتتس نتتتتام، أشتتتتهة  ستتتتتة ذلتتتتك يف  تتتتد .(96)لتتتت لك
  تمديتتتتتد، كتتتتت لك  عتتتتتدم محتتتتتةاز متتتتتدم  حتتتتتظ مذض ، (2017) 2386
 أشتهة مخسة مدهتا هنائية لفرتة اآللية امم أجل م  األموية العوة يف ية
 يفجوتتتتتوب الستتتتتواال يستتتتتتوف   مل متتتتتا 2018 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 15 حتتتتتم

 الكامدتتتتة التوعتتتتل حةيتتتتة  يستتتت  ضتتتتموها متتتت ، م يوتتتتة شتتتتةيفقا الستتتتواال
 األفةنتتتة موانتتتع يف رتتتغيل األمويتتتة لدعتتتوة التا  تتتة يفالربيتتتة اجلويتتتة تلدتتتديفراي
  .(97)لللية التا  ة

، اجملدتتس خفنتتض، املؤنتتتة األمويتتة العتتوة  تكتتوي  يت دتتق يففيمتتا 
 املتاذيفل العتوات لعتوام األنصتى احلتد، (2017) 2352 نتةاري مبوجتب

 الالحتتتتتتتق العتتتتتتتةار يفيف .(98)فتتتتتتةاا 4 791 مىل فتتتتتتتةاا 5 326 متتتتتتت   تتتتتتت
__________ 

، (2016) 2318  يف 16 يف 15، الفعتتتةاتل (2016) 2287العتتتةارات  (93) 
  20 يف 19، الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل (2017) 2352  يف 17 يف 16الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةاتل 

 .20 يف 19، الفعةاتل (2017) 2386 يف
  .26 الفعةة ،(2016) 2296 العةار (94) 
  الدي اجة. م  مرةة نيةالثا الفعةة ،(2017) 2352 العةار (95) 
  .8 يف 1 الفعةاتل نفست، املةجع (96) 
  .9 يف 2 الفعةاتل ،(2017) 2386 العةار (97) 
يف ذلتك العتةار، أحتاط اجملدتس مدمتا . يف 9، الفعةة (2017) 2352العةار  (98) 

ابلتعةيتتتتة اخلتتتتاص لامتتتتني ال تتتتام متتتت  استتتتت ةات يف يتتتتة العتتتتوة األمويتتتتة املؤنتتتتتة 
كمتتا ”، يفالتت ي ذكتتة فيتتت أل ال  ثتتة 2017نيستتال/أ ةيل  5أل يتتي، املتتؤر  

ذي مديتت حاليتا، مواست ة مدتى الوحتو األمثتل لالضت الع  وجتاح ابجلوانتب 
(. 58، الفعتتتتتةة S/2017/293“ )تهتتتتتااألمويتتتتتة يفاجلوانتتتتتب األختتتتتةى متتتتت  يف ي

يفملليتتد متت  امل دومتتات متت   كتتوي  نتتوة األمتتم املتحتتدة األمويتتة املؤنتتتة أل يتتي 
  .2015-2014املةجع، مدحق ن ل الفرتة املرمولة هب ا التعةية، انظة 

 هبتا املتاذيفل األنصتى احلد مدى اإل عاء اجملدس نةَّر، (2017) 2386
 أل مدتى، 2018 أ ةيتل/نيسال 15 حم فةاا 4 791 ال ال  لدعوات
  تمديتد اجملدتس يعتم مل ما، فةاا 4 235 لي د  التاريت ذلك يف خُيفض
 احلتتتتتتديفا لةصتتتتتتد املرتتتتتترتكة للليتتتتتتة اممتتتتتتاً  املؤنتتتتتتتة األمويتتتتتتة العتتتتتتوة يف يتتتتتتة

  .(99)موها يفالتحعق
 

 بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان  
، 2011 يوليتتتتت/اتتتتوز 8 املتتتتؤرن  (2011) 1996 العتتتتةار يف 

 مبوجتتتب الستتتواال جوتتتوب يف املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة األمتتت  جمدتتتس أنرتتتا
 الستتتتالم  وقيتتتتد امتتتتم مهمتتتتة هبتتتتا يفأ ط، امليثتتتتاق متتتت  الستتتتا ع الفصتتتتل
 ل ال ويتتت األجتتل يف ا نتصتتتااية التوميتتة يفحتعيتتتق الديفلتتة  وتتتاء يف رتتجيع

 يف مبستؤيفلياهتا ا ضت الع يف الستواال جووب مجهورية حكومة يفامم
 يف تتتتوف  يفحدهتتتتا آاثرذتتتتا متتتت  يفالتدفيتتتتف الولامتتتتات نرتتتتوب موتتتتع جمتتتتال

 فةيتتتتتتق متتتتتع ابلت تتتتتايفل، لدحكومتتتتتة التتتتتدمم يف عتتتتتدمي لدمتتتتتدنيني  احلمايتتتتتة
  عتتدرهتا لدوهتتوت، التتديفليني الرتتةكاء متت  يفغتت ي الع تتةي املتحتتدة األمتم
 األمتتتتت  ن تتتتتامي يف  ليتتتتتل العتتتتتانول ستتتتتيااة طيف ستتتتت األمتتتتت   تتتتتوف  مدتتتتتى

 لتتتوف  الالزمتتة الوستتائل مجيتع ابستتتددام لد  ثتتة اجملدتتس يفأذ ل يفال دالتة.
 .(100)لدمدنيني احلماية

 املتغتتتت ة الظتتتةيفف ظتتتتل يفيف، ا ستتتت ةات نيتتتتد الفتتترتة يفختتتالل 
 املتتدة. متفايف تتة لفتترتات ال  ثتتة يف يتتة اجملدتتس متتدَّا، (101)لد  ثتتة لوستت ةاب

 أر  تتة ملتتدة األيفىل، متتة ني ال  ثتتة يف يتتة اجملدتتس متتدَّا، 2016 متتام ففتتي
  عتت  اديتتد مدتتى متتة ني يفيفافتتق، (102)يفاحتتدة ستتوة ملتتدة يفالثانيتتة أشتتهة
 .(103)يفاحتتتتتد يتتتتوم ملتتتتدة يفالثانيتتتتة يومتتتتا 12 ملتتتتدة األيفىل، ال  ثتتتتة لو يتتتتة

__________ 

  .3 الفعةة ،(2017) 2386 العةار (99) 
 الستواال، جوتوب يف املتحدة األمم   ثة يف ية اتريت م  امل دومات ملليد (100)

  السا عة. املالحق انظة
 الستواال مت  ال تام األمتني  عارية” ،11 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (101)

  .“السواال يفجووب
، 16يف  8يف  4، الفعتتةات (2016) 2304مبوجتتب العتتةار  منتتدا اجملدتتس، (102)

يف ية ال  ثتة لفترتة أر  تة أشتهة، يفأذ ل  نرتاء نتوة محايتة منديميتة  كتول جتلءاً 
متت  ال  ثتتة، يفقدتتب مىل األمتتني ال تتام أل يعتتدم  عييمتتا ل مديتتات نتتوة احلمايتتة 

، (2016) 2327يفنرتتةذا يفاحتياجاهتتتا املع دتتة  يفمبوجتتب العتتةار اإلنديميتتة 
  ، مدنا اجملدس يف ية ال  ثة ملدة سوة يفاحدة.5الفعةة 

  .1 الفعةة ،(2016) 2326 يف ،1 ةةالفع ،(2016) 2302 العةارال (103)

https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2287%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2318%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2352%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/293
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1996%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2386%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2326%20(2016)
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 حتم أشهة ثالثة ملدة ال  ثة يف ية اديد اجملدس نةر، 2017 مام يفيف
  .(104)2018 مارس/آذار 15

 العتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتاَمي يفيف 
 2302 يف، 2016 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 29 املتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2296

 املتؤر  (2016) 2304 يف، 2016 يوليتت/اوز 29 املؤر  (2016)
 كتتانول 15 املتتؤر  (2016) 2326 يف، 2016 أغستت س/آب 12

 كتتتتتتتتتانول 16 املتتتتتتتتتؤر  (2016) 2327 يف، 2016 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل
 /حليتتتتتتتةال 29 املتتتتتتتؤر  (2017) 2363 يف، 2016 ايستتتتتتتمرب/األيفل

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانول 14 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2017) 2392 يف، 2017 يونيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  ال  ثة.  رال، 2017 ايسمرب/األيفل

 الستتتتواال جوتتتتوب حكومتتتتة  تتتتني العتتتتتال حتتتتدة اشتتتتتداا يف  تتتتد 
 شتت  متت  أستتفة اتتا، 2016 يوليتتت/اتتوز يف جتتواب يف امل ارضتتة يفنتتوات

 اجملتتتال يف يفال تتتامدني املتحتتتدة األمتتتم يفمتتتوظفي املتتتدنيني مدتتتى ذجمتتتات
 (2016) 2304 نتتتتةاري يف، اجملدتتتس نتتتتةَّر، ممدهتتتم يفأمتتتتاك  اإلنستتتام
 متتتت  أمعتتتتاء 4 يفامتوتتتتاع شتتتتيء   معا تتتتل صتتتتوات 11 غد يتتتتةا املتدتتتت 

 احلكوميتتة يفاهليئتتة األفةيعتتي ا حتتاا  عتتةارات مدمتتاً  أحتتاط مذض ، التصتويت
، الستتا ع الفصتتل مبوجتتب  صتتةَّف يفمذض ، )ميغتتاا( ابلتوميتتة امل ويتتة الديفليتتة

 مت  فتةا 4 000 مت   تتالف منديميتة محايتة نتوة ال  ثة يف ية  رمل أل
 يف آموتتة  يئتتة  تتتوف  اإلنديميتتة احلمايتتة نتتوة ُكدن فتتت يفنتتد .(105)العتتوات
 يف مبتتا، الالزمتتة الوستتائل مجيتتع” ابستتتددام هلتتا يفأُذ ل حوهلتتا يفمتتا جتتواب
، يف يتهتا  وفيت  أجتل مت “ ا نتعتاء موتد حازمتة مجةاءات اختاذ ذلك
 حوهلتا  يفمتا يفخارجهتا جتواب مىل يفحةيتة امتال التوعتل شةيفط  يس  أي

 يُ تعتتد جهتتة أي يفمواجهتتة األختتةى  الةئيستتية رتتآتيفاملو امل تتار يفمحايتتة
 املتتدنيني محايتتة موانتتع ضتتد ذجمتتات يف  رتتارك أيف هلجمتتات   تتد أهنتتا

، املتحتدة األمتم متوظفي أيف، امل تام مت  غ ذا أيف املتحدة لامم التا  ة
 متتتتت  اجملدتتتتتس يفزاا .(106)املتتتتتدنيني أيف، اإلنستتتتتانية الفامدتتتتتة اجلهتتتتتات أيف

 نتتتتتتتتدري أنصتتتتتتتتى حتتتتتتتتد مىل ليصتتتتتتتتل ثتتتتتتتتةلد   التا  تتتتتتتتة العتتتتتتتتوة مستتتتتتتتتوايت
  .(107)اإلنديمية احلماية نوة ليرمل فةا 17 000

 يف يتتتتتتة اجملدتتتتتس جتتتتتدا، أيعتتتتتا (2016) 2304 العتتتتتةار يفيف 
 ذلتتتك يف مبتتتا، (2015) 2252 العتتتةار يف امل تتتني الوحتتتو مدتتتى، ال  ثتتتة

__________ 

  .1 الفعةة ،(2017) 2392 العةار (104)
 .14 يف 8، الفعةة التاس ة م  الدي اجة، يفالفعةاتل (2016) 2304العةار  (105)
 .10 يف 8 الفعةاتل نفست، املةجع (106)
  .14 الفعةة نفست، املةجع (107)

 مجدتتتتة يف، لالضتتتت الع الالزمتتتتة الوستتتتائل مجيتتتتع ابستتتتتددام هلتتتتا اإلذل
 يففيمتا .(108)املدنيني يفمحاية يفم داهتا املتحدة األمم أفةاا حبماية، أمور
 يفالدجوتتة، ميغتتاا ذيئتتة اجملدتتس حتتثن ، الوتتار مقتتالق يفنتتف  ةصتتد يت دتتق

 حبتتل املت دتتق ا  فتتاق يف يفاألقتتةاف، يفال  ثتتة، يفالتعيتتيم لدةصتتد املرتترتكة
 الرت ي تتتات حالتتتة استتتت ةات مدتتتى، الستتتواال جوتتتوب مجهوريتتتة يف الوتتتلاع
  .(109)ف اليتها لكفالة معرتحات يفيفضع فيت مديها املوصوص األموية

  توصتتيات مدمتتا اجملدتتس أحتتاط مذض ، أشتتهة ار  تتة ذلتتك يف  تتد 
 مدتتى احلالتتة عمتت ال  ثتتة لتكييتتف الالزمتتة اخل تتوات  رتتال ال تتام األمتتني
، (110)(2016) 2304 نتتتتتةاري يف اجملدتتتتتس قد هتتتتتا يفالتتتتتيت الوانتتتتتع أرت
 نتتتتةاري مبوجتتتتب، التاكيتتتتد كتتتتةنر،  الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب  صتتتتةَّف يفمذض 

 مدتتتتتى يفأاختتتتتل، يفمهامهتتتتتا ال  ثتتتتتة أيفلتتتتتوايت مدتتتتتى ،(2016) 2327
 املتصتتل يفاجلوستتام اجلوستتي ال وتتف موتتع  رتتال   تتديالت متتدة يف يتهتتا
 مدتتى يفالتحتتةيض الكةاذيتتة خ تتاب نرتتة حتتواال يفرصتتد  (111)ابلوتتلاع
 اخلتاص املسترتار متع ابلت ايفل، موها يفاإل الغ، فيها يفالتحعيق ال وف
 الوقويتتتتتة ال مديتتتتتة يفامتتتتتم يتتتتتة اجلمام اإلاباة مبوتتتتتع امل تتتتت  ال تتتتتام لامتتتتتني
 يفامتتتم الع تتتةي  املتحتتتدة األمتتتم فةيتتق متتتع ابلتوستتتيق، الدستتتتور إلمتتداا
 يفنتام .(112)لدجميتع شتامدة مرترتكة متكامدتة شةقة نوة يف ف يل منراء
 مىل فتتتتةا 2 001 متتتت  الرتتتتةقة نتتتتوات مستتتتتوى  تتتتلاياة أيعتتتتا اجملدتتتتس
 يفيفحتتتدات الرتتتةقة ضتتت اط فتتتةااى ذلتتتك يف مبتتتا، األفتتتةاا متتت  2 101

 .(113)السجول ض اط م  ضا  ا 78 يف املركَّدة رةقةال
 

بعثووووة األمووووم املتحوووودة املتكاملووووة املتعووووددة األبعوووواد  
 لتحقيق االستقرار يف مايل

 املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس أنرتتتتا 
 (2013) 2100 نتتتةاري مبوجتتتب متتتايل يف ا ستتتتعةار حعيتتتقلت األ  تتتاا
 مت  الستا ع الفصتل مبوجتب متصتةن فاً ، 2013 أ ةيل/نيسال 25 املؤر 

 العتتتتةيفرية الوستتتتائل مجيتتتتع ابستتتتتددام املتكامدتتتتة لد  ثتتتتة يفأذ ل امليثتتتتاق.
__________ 

  .5 يف 4 الفعةاتل ،(2016) 2304 العةار (108)
  .3 عةةالف نفست، املةجع (109)
  .S/2016/951 يف S/2016/950 أيعا يفانظة .18 الفعةة نفست، املةجع (110)
  .‘5’ )أ( 7 الفعةة ،(2016) 2327 العةار (111)
  .‘8’ يف ‘3’ )ا( 7 يف ،‘3’ )ب( 7 الفعةاتل نفست، املةجع (112)
 األمتتتم   ثتتتة  كتتتوي  متتت  امل دومتتتات متتت  يفملليتتتد .6 الفعتتتةة نفستتتت، املةجتتتع (113)

 انظتتتتة التعةيتتتتة، هبتتتت ا املرتتتتمولة الفتتتترتة ن تتتتل الستتتتواال جوتتتتوب يف املتحتتتتدة
  .2015-2014املةجع، مدحق 

https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2302%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2326%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2252%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2392%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2100%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2304%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/950
https://undocs.org/ar/S/2016/951
https://undocs.org/ar/S/RES/2327%20(2016)
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 ستتتتد ة  ستتتتط ممتتتتااة يفامتتتتم، الستتتتكانية املةاكتتتتل يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق
 يفامتتتتم، يفاتدكاهتتتتتا املتحتتتتدة األمتتتتم يفمتتتتوظفي املتتتتدنيني يفمحايتتتتة، الديفلتتتتة

 الوقويتتتتة يفال دالتتتتة الثعتتتتايف التتتترتال مدتتتتى يفاحملافظتتتتة اإلنستتتتانية املستتتتامدة
  .(114)يفالديفلية

 العتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتاَمي يفيف 
 2295 يف، 2016 أ ةيتتتتتتتتتتتل/نيستتتتتتتتتتال 28 املتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2284

 (2017) 2359 يف، 2016 يونيتتتتتتت/حليتتتتتتةال 29 املتتتتتتؤر  (2016)
 املتتتتتتتتتتؤر  (2017) 2364 يف، 2017 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 21 املتتتتتتتتتتؤر 

 /أيدتتتتتتول 5 املتتتتتؤر  (2017) 2374 يف، 2017 يونيتتتتتتت/حليتتتتتةال 29
 /األيفل كتتتتتتتتتتتتانول 8 املتتتتتتتتتتتتؤر  (2017) 2391 يف، 2017 ستتتتتتتتتتتت تمرب
، الفتتترتة ذتتت ي يفختتتالل .(115)املتكامدتتتة ثتتتةال    رتتتال، 2017 ايستتتمرب
 املتكامدتة ال  ثتة يف يتة متة ني اجملدس مدَّا، السا عة الفرتات غةار يفمدى
 2018 يونيتتتتتت/حليتتتتتةال 30 يفحتتتتتم، متتتتتةة كتتتتتل يف يفاحتتتتتدة ستتتتتوة لفتتتتترتة
 اجملدتتتس زاا، (2016) 2295 العتتتةار يفمبوجتتتب .(116)الثانيتتتة املتتتةة يف

 األفتتتةاا متتت  13 289 مىل فتتتةااً  11 240 متتت  ال  ثتتتة نتتتوة مستتتتوايت
  .(117)الرةقة أفةاا م  1 920 مىل فةااً  1 440 يفم  ال سكةيني
 متصتتتتتةن فاً ، اجملدتتتتتس نتتتتتةر، (2016) 2295 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 لد  ثتتتتتتة ا ستتتتتترتا يجية األيفلويتتتتتتة  كتتتتتتول أل، الستتتتتتا ع الفصتتتتتتل مبوجتتتتتتب
 يف املونتتتتتع متتتتتايل يف يفاملصتتتتتاحلة الستتتتتالم ا فتتتتتاق  وفيتتتتت  امتتتتتم املتكامدتتتتتة

 التدر يتتتتتة اب ستتتتتت ااة املتصتتتتتدة األحكتتتتام ذلتتتتتك يف مبتتتتتا، 2015 متتتتام
 مىل اجملدتس قدتب، امل عتدة األمويتة ال يئتة ظتل يفيف .(118)الديفلة لسد ة
 .(119)يف يتهتتتتا لتوفيتتتت  يفصتتتتةامةً  استتتتت اناً  أكثتتتتة يفضتتتت ا  تدتتتت  أل ال  ثتتتتة
 يف األيفلويتة اتذ املهتام حتدنا ال، لد  ثتة احلالية الو ية اجملدس يفمدَّل

__________ 

 املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة اتريتتت متت   دومتتاتامل ملليتتد (114)
  السا عة. املالحق انظة مايل، يف ا ستعةار لتحعيق األ  اا

  .“مايل يف احلالة” 15 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (115)
  .15، الفعةة (2017) 2364، يف 14الفعةة  (2016) 2295العةارال  (116)
  كتوي  مت  امل دومتات مت  يفملليتد .15 الفعتةة ،(2016) 2295 العةار (117)

 متايل يف ا ستتعةار لتحعيتق األ  تاا ملت تداةا املتكامدة املتحدة األمم   ثة
 2013-2012املةجتع، مدحتتق  انظتتة التعةيتة، هبتت ا املرتمولة الفتترتة ن تل
  .2015-2014مدحق يف

 أاير/ 31 املؤر   عةيةي يف ال ام، األمني يفندم .16 الفعةة نفست، املةجع (118)
 ا ستتتت ةات نتتتتائج مىل  ستتتتود  وصتتتيات (،S/2016/498) 2016 متتتايو

 آذار/ يف املتكامدتتتتتة ال  ثتتتتتة لتتتتتت خعتتتتت ت التتتتت ي املتكامتتتتتل ا ستتتتترتا يجي
  .2016 مارس

 .18 الفعةة ،(2016) 2295 العةار (119)

 يفمحايتة، احلميتدة املسامي يف  ل، ا  فاق  وفي   دمم  ت دق اليت  دك
 اإلنستتتال حعتتتوق يف  ليتتتل، يفم تتتداهتا املتحتتتدة األمتتتم يفمتتتوظفي املتتتدنيني
  .(120)اإلنسانية املسامدة  عدمي يف يس ، يفمحايتها

 املتكامدتتتتتتتتتة لد  ثتتتتتتتتتة اجملدتتتتتتتتتس أذ ل، التحديتتتتتتتتتد يفجتتتتتتتتتت يفمدتتتتتتتتتى 
  جتتةاء ذلتك يف مبتا، املتدنيني حلمايتة“ نويتةيف  نرت ة خ توات” ابختتاذ

 م ةضتتتني املتتدنيول فيهتتتا يكتتول التتتيت املوتتاقق يف يفف التتتة نرتت ة ايفرايت
 ملواجهتتتتتتتتتتتتة م  م اشتتتتتتتتتتتتةة ممديتتتتتتتتتتتتات يف ا وتتتتتتتتتتتتةاط يفمتتتتتتتتتتتتدم، لدد تتتتتتتتتتتتة

 أل ال  ثتتتة مىل كتتت لك يفقُدتتتب .(121)“يفالف ديتتتة اخل تتت ة” التهديتتتدات
  تحديتتد  عتتوم يفأل، لكلتت  يففعتتاً  املتتدنيني حلمايتتة استترتا يجيتها حتتتدن ل

  رت ي تتات يفالت جيتتل الونايتة خ تتط يف وفيتت  املتدنيني هتتتدا التتيت األخ تار
 السياستتتتتية ابل مديتتتتتة يت دتتتتتق يففيمتتتتتا .(122)يفاإل تتتتتالغ يفالتحديتتتتتل الةصتتتتتد
 ماارات إلنرتاء التدمم  عتدمي ال  ثتة يف يتة مشدت، الديفلة سد ة يف سط
   تتد املاليتتة يفاألمتت  التتدفاع نتتوات نرتتة يفإلمتتااة، متتايل مشتتال يف مؤنتتتة

 يفإلامتتال، متتايل يفمشتتال يفستتط يف يفخاصتتة  رتتكيدها يفممتتااة مصتتالحها
 يفإلنرتتتاء، املاليتتتة األمتتت  نتتتوات يف املون تتتة املستتتدحة اجلمامتتتات مواصتتتة
 يفإلجتتتةاء، يفاملصتتتاحلة يفال دالتتة احلعيعتتتة جلوتتة يف ف يتتتل ايفليتتة حتعيتتتق جلوتتة

 املة   تتات لدوستتاء اخلاصتتة ا حتياجتتات يف يفلدوظتتة، استتتوري استتتفتاء
  عتتدمي ممديتتة حتستتني أيعتتا اجملدتتس يفقدتتب .(123)املستتدحة ابجلمامتتات

  .(124)ا  فاق  وفي  يف املةأة مراركة  رال ال  ثة  ةف ها اليت التعارية
 العتتتتتتتتةارات يف التتتتتتتتواراة الصتتتتتتتتياغة  كيتتتتتتتتد اجملدتتتتتتتتس كتتتتتتتتةَّر يفمذ 
 احلاليتتتتتة نتتتتتدراهتا  ستتتتتتددم ال املتكامدتتتتتة لد  ثتتتتتة أيعتتتتتا أذ ل، الستتتتتا عة
 يف ا ستتعةار حتعيتق مىل الةاميتة لدمرتاريع آموتة  يئتة هتيئتة يف لدمسا ة

 يفاألجهتتتتتلة األلغتتتتتام مزالتتتتتة يف متتتتتايل ستتتتتد ات يفمستتتتتامدة متتتتتايل  مشتتتتتال
 اهلجمتتات  متت  يفالتارخييتتة الثعافيتتة املوانتتع محايتتة يفيف األختتةى املتفجتتةة
 العتتتتةارات مبوجتتتتب ال امدتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس جلوتتتتة مىل املستتتتامدة يف عتتتتدمي
 رتتتتتتتال  (2015) 2253 يف (2011) 1989 يف (1999) 1267

العامتتدة يفمتتا  وظتتيم الديفلتتة اإلستتالمية يف ال تتةاق يفالرتتام )اامتتأ( يف وظتتيم 
يتتة  ط هبمتتا متتت  أفتتةاا يفمجامتتات يفمؤسستتتات يفكيتتا ت، يفمىل فةيتتق التتتدمم 

 .(125)(2004) 1526التحديدي يفرصد اجلتلاءات املورتا مبوجتب العتةار 
__________ 

 .)ز( مىل )أ( 19 الفعةة نفست، املةجع (120)
 )ا(. يف ‘2’ )ل( 19 الفعةة نفست، املةجع (121)
 .22 الفعةة نفست، املةجع (122)
  .‘5’ مىل ‘1’ )أ( 19 الفعةة نفست، املةجع (123)
  .26 الفعةة نفست، املةجع (124)
  .20 الفعةة نفست، املةجع (125)

https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/498
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/1526%20(2004)


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

 

 

495 18-12959 

 

 لترتتتتمل األختتتت ة املهتتتام ذتتتت ي ن تتتتاق اجملدتتتس يفسَّتتتتع،  حتتتتق يفنتتتت يفيف
 ابلعتتتتةار ممتتتتالً  املورتتتتا اخلتتتترباء فةيتتتتق يفمىل الدجوتتتتة مىل ملستتتتامدةا  عتتتتدمي
 املفةيفضتتتتني الستتتتفة يفحظتتتتة األصتتتتول عميتتتتد لةصتتتتد (2017) 2374
 اإلجتتتتةاءات متتتت  مستتتتؤيفلني يكونتتتتول التتتت ي  يفالكيتتتتا ت األفتتتتةاا مدتتتتى
، متتتتايل يف ا ستتتتتعةار أيف ألمتتتت ا أيف الستتتتالم هتتتتتدا التتتتيت السياستتتتات أيف
 غتتتتتتتتت  أيف م اشتتتتتتتتتةة  صتتتتتتتتتورة ستتتتتتتتتواء فيهتتتتتتتتتا مرتتتتتتتتتاركني أيف متتتتتتتتتتواقئني أيف

  .(126)م اشةة
، جديتد مت  اجملدس أكد، (2017) 2364 العةار يفمبوجب 
 يف مديها املوصوص يفاملهام األيفلوايت، السا ع الفصل مبوجب متصةن فاً 
   ستتتتتط يت دتتتتق ففيمتتتتا مضتتتتافات. متتتتدة متتتتع (2016) 2295 العتتتتةار
 أمويتة ايفرايت نرتة  تدمم املتكامدتة ال  ثتة اجملدتس كدَّف،  الديفلة سد ة

 يف املاليتتة يفاألمتت  التتدفاع نتتوات امتتم أل يفأ تتةز، متتايل مشتتال يف مرتترتكة
 يفالتتتتتتدمم، املوستتتتتتعة ال مديتتتتتتات يرتتتتتتمل يتتتتتتلال   كتتتتتتال قالستتتتتتيا ذلتتتتتتك

 يفُكدن فتت .(127)امل دومتات   اال يف  ليل يفالتوجيت، يفالدوجسيت الترغيدي
 مجتتتتتتتةاء لتتتتتتتدمم احلميتتتتتتتدة مستتتتتتتاميها   تتتتتتت ل كتتتتتتت لك املتكامدتتتتتتتة ال  ثتتتتتتتة

  تتني التوستتيق يفحتستتني  (128)الدستتتوري يفا ستتتفتاء املع دتتة ا نتدتتاابت
 ختتتالل متتت  فيهتتتا الرتتتةقة يفموصتتتة ةيال ستتتك يفال وصتتتة املتتتدم ال وصتتتة
 امل دومتتتتتتتتات يفمجتتتتتتتتع لد مديتتتتتتتتات التد تتتتتتتتيط يف متكامتتتتتتتتل هنتتتتتتتتج ا  تتتتتتتتاع

 خ تتتتة يعتتتتع أل ال تتتتام األمتتتتني مىل اجملدتتتتس يفقدتتتتب .(129)ا ستتتتتد ارية
  تتدر ي هنتتج صتتياغة  تعتتم  املتكامدتتة ال  ثتتة ن تتاق مدتتى استترتا يجية

 مىل ةالصتتد ذات املهتتام لتستتديم انتعاليتتة خ تتة يفي تتةت، يف يتهتتا لتوفيتت 
  .(130)الع ةي املتحدة األمم فةيق

 ال  ثتتتتتة اجملدتتتتتس شتتتتتجع، (2016) 2284 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب 
 مواصتتتتتدة مدتتتتتى ايفتتتتتوار كتتتتتوت يف املتحتتتتتدة األمتتتتتم يفممديتتتتتة املتكامدتتتتتة
، دتتتتساجمل يفامتتتتا .(131)ال  ثتتتتات  تتتتني فيمتتتتا ابلت تتتتايفل املت دعتتتتة جهوا تتتتا

__________ 

 متتتتت  م دومتتتتتات مدتتتتتى يفلالقتتتتتالع .8 الفعتتتتتةة ،(2017) 2374 العتتتتتةار (126)
 اجلتتتتتتلء انظتتتتتتة ،(2017) 2374 ابلعتتتتتتةار ممتتتتتتال املورتتتتتتاة الدجوتتتتتتة يف يتتتتتتة

 متتتتت  م دومتتتتتات مدتتتتتى يفلالقتتتتتالع  “الدجتتتتتال” األيفل، العستتتتتم التاستتتتتع،
 التتتتيت التتتتتدا  ” الثالتتتتث، العستتتتم ستتتتا ع،ال اجلتتتتلء انظتتتتة اجللائيتتتتة، التتتتتدا  

 .“امليثاق م  41 لدمااة يففعا املسدحة، العوات استددام  ت دب  
  .21 يف ،’2’ )أ( 20 الفعةاتل ،(2017) 2364 العةار (127)
  .8 الفعةة نفست، املةجع (128)
  .30 الفعةة ست،نف املةجع (129)
  .48 الفعةة نفست، املةجع (130)
 يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق فيمتتتتا املتدتتتت  .29 الفعتتتتةة ،(2016) 2284 العتتتتةار (131)

  ايفوار. كوت

 يفالعتتتتتتوة املتكامدتتتتتتة ال  ثتتتتتتة، 2017 متتتتتتام يف اختتتتتتت  ا نتتتتتتةاري  مبوجتتتتتتب
 يفالعتتتتتتوات الستتتتتتاحل ملو عتتتتتتة اخلماستتتتتتية لدمجمومتتتتتتة التا  تتتتتتة املرتتتتتترتكة
 التوستتتتتيق متتتتت  الكتتتتتايف العتتتتتدر ضتتتتتمال مىل متتتتتايل يف املوترتتتتتةة الفةنستتتتتية
  .(132) ت املووقة الو ية مقار يف كل،  امل دومات يف  اال

 
بعثووووة األمووووم املتحوووودة املتكاملووووة املتعووووددة األبعوووواد  

 لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
أنرا جمدس األم  يف يتة   ثتة األمتم املتحتدة املتكامدتة املت تداة  

 نيستتال/ 10أل  تتاا لتحعيتتق ا ستتتعةار يف مجهوريتتة أفةيعيتتا الوستت ى يف ا
 مبوجتتتتتتتب متصتتتتتتتةن فاً ، (2014) 2149 نتتتتتتةاري مبوجتتتتتتتب 2014 أ ةيتتتتتتل
 مجيتع ابختتاذ املتكامدتة لد  ثتة اجملدتس يفأذ ل امليثتاق. مت  الستا ع الفصل
 األمتم يفمتوظفي املدنيني حبماية، أمور مجدة يف، لدعيام الالزمة الوسائل
 ميصتتتال يف يستتت  ا نتعاليتتتة  ال مديتتتة  وفيتتت  يفامتتتم يفاتدكاهتتتتا  املتحتتتدة
 ال دالتتة يفامتتم يفمحايتهتتا  اإلنستتال حعتتوق يف  ليتتل اإلنستتانية  املستتامدة
 يفالتستتتتةيح الستتتتالح لوتتتتلع استتتترتا يجية  وفيتتتت  يفامتتتتم العتتتتانول  يفستتتتيااة
  .(133)الوق  مىل مااةيفاإل اإلامال يفممااة

 2262، اختتت  اجملدتتس العتتةارات 2017يف  2016يفيف متتاَمي  
 (2016) 2264، يف 2016كتانول الثام/يوتاية   27املؤر   (2016)

املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2016) 2281يف  ،2016شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اط/فرباية  9املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  
 حليتتتتتةال/ 29املتتتتتؤر   (2016) 2296، يف 2016نيستتتتتال/أ ةيل  26

، 2016اوز/يوليتتتتتتتت  26املتتتتتتتؤر   (2016) 2301، يف 2016يونيتتتتتتتت 
 2363، يف 2017كتتتانول األيفل/يوتتتاية   27املتتتؤر   (2017) 2339 يف
 (2017) 2387، يف 2017حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتت  29املتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017)

. (134)،  رتتتتال ال  ثتتتتة املتكامدتتتتة2017 رتتتتةي  الثام/يوتتتتاية  15املتتتتؤر  
شهةاً يفالثانية  15يفمدَّا اجملدس مة ني يف ية ال  ثة املتكامدة، األيفىل لفرتة 

  رتتتتتتتتتتتتةي  الثتتتتتتتتتتتتام/ 15شتتتتتتتتتتتتهةاً، يفذتتتتتتتتتتتت ي األختتتتتتتتتتتت ة حتتتتتتتتتتتتم  12لفتتتتتتتتتتتترتة 
أذ ل اجملدتتتس،  (2016) 2281. يفمبوجتتتب العتتتةار (135)2018 نتتتوفمرب

متصتتتةن فاً مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع،  تمديتتتد فتتت  لو يتتتة ال  ثتتتة ملتتتدة ثالثتتتة 
__________ 

 ،(2017) 2391 يف 5 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2359 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارال (132)
  أفةيعيا. يف يفاألم  ابلسالم يت دق فيما املتد ال  16 الفعةة

 املت تتداة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة اتريتتت متت  امل دومتتات ملليتتد (133)
 املالحتتتق انظتتتة الوستتت ى، أفةيعيتتتا مجهوريتتتة يف ارا ستتتتعة  لتحعيتتتق األ  تتتاا
  السا عة.

 مقتتتتتتتتار يف املتدتتتتتتتت ال ،(2017) 2363 يف (2016) 2296 العتتتتتتتتةارال (134)
  .“السواال جووب السواال م  ال ام األمني  عارية” ال ود

 . 31، الفعةة (2017) 2387  يف 23، الفعةة (2016) 2301العةارال  (135)

https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2364%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2149%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2262%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2264%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2339%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2359%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2391%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2387%20(2017)
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أشتتتهة، يفقدتتتب مىل األمتتتني ال تتتام أل  تتتةي است ةاضتتتا استتترتا يجيا لد  ثتتتة 
كتتي يكفتتل  كييتتف يف يتهتتا يف املستتتع ل كمتتا يو غتتي متتع  يئتتة املتكامدتتة ل

 سط ا ستعةار اليت   عتب الفترتة ا نتعاليتة مدتى فتو يتدمم جهتوا  وتاء 
 . (136)السالم يف مجهورية أفةيعيا الوس ى

تتتتتتتب يفمذض    متتتتتتت  ال تتتتتتتام لامتتتتتتتني اخلتتتتتتتاص ابلتعةيتتتتتتتة اجملدتتتتتتتس رحَّ
  صتتتتتةنفت مقتتتتتار يفيف، (137)املتكامدتتتتتة لد  ثتتتتتة ا ستتتتترتا يجي ا ستتتتتت ةات

 أل، (2016) 2301 العتتةار مبوجتتب، نتتةر، الستتا ع الفصتتل مبوجتتب
 مديهتتا املوصتتوص املهتتام أيفلتتوايت  ة يتتب مىل استتتواااً  ال  ثتتة يف يتتة  ُوفَّتت 
 متتتةَّف، التحديتتتد يفجتتتت يفمدتتتى .(138)“ تتتدر ي  رتتتكل” يف، العتتتةار يف

 األمتم متوظفي يفمحايتة، ينياملتدن حبماية الصدة ذات ال  ثة مهام اجملدس
 ميصتتال يف يستت ، يفمحايتهتتا اإلنستتال حعتتوق يف  ليتتل، يفاتدكاهتتتا املتحتتدة

يفأشتتتتار  .(139)“فوريتتتتة أيفلويتتتتة ذات مهتتتتام” اهنتتتتا اإلنستتتتانية املستتتتامدة
اجملدتس مىل أل ال  ثتة املتكامدتة يو غتي أل   تاار مىل نرتة العتوات يف تتوخي 

ة مدى التوعل يفالعيام  تديفرايت املةيفنة يف  ة ي اهتا مدى فو يكس ها العدر 
مكثنفتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك يف موتتتتاقق الوتتتتليفح يفال تتتتواة الوهائيتتتتة، يفكتتتت لك يف 
اجملتم تات احملديتة امل ةضتة لدد تة  يفيو غتي أل  عتوم  تحديتد التهديتتدات 
يفا متداءات املوجهة ضتد املتدنيني يفاإل تالغ موهتا يف وفيت  خ تط يفنائيتة 

  .(140)ل سكةيا -لدتصدي هلا يف  ليل الت ايفل املدم 
 لد  ثتتتتة ا ستتتترتا يجي اهلتتتتدف يكتتتتول أل أيعتتتتا اجملدتتتتس يفنتتتتةر 
 اجلمامتتتات يفجتتتوا خلفتتتض املوا يتتتة الظتتتةيفف هتيئتتتة امتتتم ذتتتو املتكامدتتتة
 ختتالل متت  مستتتدام فتتو مدتتى  رتتكدت التت ي اخل تتة يف عدتتي  املستتدحة

 املهام”  ني عمع“ يفراامة است انية  ة ي ات” يفاختاذ شامل هنج ا  اع
 الةاميتة السياستية لد مديتات التدمم  عتدمي يف رمدها: اليةالت“ األساسية

 يفاحلفتتاظ الديفلتتة ستتد ة  ستتط يفجلهتتوا ا ستتتعةار يفمحتتالل املصتتاحلة مىل
 الستتتتتتالح يفنتتتتتتلع األمتتتتت   ن تتتتتتاع يفمصتتتتتتالح اإلنديميتتتتتة  الستتتتتتالمة مدتتتتتى

 مدتتتتتتى يفاملستتتتتامدة التتتتتوق   مىل يفاإلمتتتتتتااة اإلامتتتتتال يفممتتتتتااة يفالتستتتتتةيح
  .(141)ال عاب م  إلفالتا يفمكافحة العانول  سيااة الوهوت

__________ 

 األيفل، اجلتتتلء أيعتتتا يفانظتتتة .4 يف 1 الفعتتتةاتل ،(2016) 2281 العتتتةار (136)
  .“الوس ى أفةيعيا مجهورية يف احلالة” ،7 العسم

(137) S/2016/565.  
  .31 الفعةة ،(2016) 2301 العةار (138)
 )ا(. مىل )أ( 33 الفعةة نفست، املةجع (139)
  .‘3’ يف ‘1’ )أ( 33 الفعةة نفست، املةجع (140)
  )ا(. مىل )أ( 34 الفعةة نفست، املةجع (141)

يفيف مقتتار  دتتك املهتتام األساستتية ذات األيفلويتتة، أاختتل اجملدتتس  
متتتدة   تتتديالت مدتتتى الو يتتتة احلاليتتتة املووقتتتة ابل  ثتتتة املتمثدتتتة يف حتعيتتتتق 
ا ستتتتتتعةار، ال أارل فيهتتتتتا مهتتتتتام  عتتتتتدمي التتتتتدمم لدجهتتتتتوا التتتتتيت   تتتتت هلا 

لتك مت  ختالل السد ات م  أجل التصدي لدتهميأ يفاملظتامل احملديتة يفذ
الدخول يف حوار مع اجلمامات املسدحة يفنااة اجملتمع املدم، مب  فيهم 
الوستتتتاء يفاثدتتتتو الرتتتت اب  يفامتتتتم ممتتتتااة الورتتتتة الفتتتتوري لعتتتتوات الرتتتتةقة 
يفالتتتتدرك يف املوتتتتاقق ذات األيفلويتتتتة يفقتتتتةق اإلمتتتتداا الةئيستتتتية  يفمستتتتامدة 
الستتتد ات مدتتتى يفضتتتع يف وفيتتت  استتترتا يجية  تتتتوىل ذتتتي زمامهتتتا لدتصتتتدي 

ممال فتةت العتةائب غت  العانونيتة يفا ستتغالل غت  املرتةيفع لدمتوارا أل
  .(142)ال  ي ية فيما يت دق موها  وجوا اجلمامات املسدحة

 املتكامدتتتتتة ال  ثتتتتتة ُكدن فتتتتتت،  األمتتتتت  ن تتتتتاع مصتتتتتالح مقتتتتتار يفيف 
 الوستت ى أفةيعيتتا مجهوريتتة ستتد ات امتتم يف نيتتااي  تتديفر اب ضتت الع

 يف احلكومتتة جهتتوا يفامتتم، يفالتتدرك الرتتةقة يف  تتوية مصتتالح جمتتال يف
 األفتةاا مت  جديتد موصة 500 م  يعل   ما يف دريب يففةز استعدام
 لسياسة التام ا متثال مقار يفيف الع ةي املتحدة األمم فةيق م   دمم
 حعتتتتتتوق مةامتتتتتتاة يف الواج تتتتتتة ال وايتتتتتتة   تتتتتت ل املت دعتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم

 صتوغ أجتل مت  د اتالس مع ابلتوسيق أيعا ال  ثة يفُكدن فت اإلنسال.
 نتوات يفستائة الوست ى أفةيعيتا جلمهورية املسدحة العوات إلمااة خ ة
   ثتتتة متتتع يفثيتتتق  وستتتيق ظتتتل يف، ال متتتل مىل األختتتةى التتتداخدي األمتتت 
  .(143)لدتدريب األيفريفيب ا حتاا

  تترب مج يت دتتق فيمتتا املتكامدتتة ال  ثتتة يف يتتة ن تتاق  وستتيع يفمت 
 لترتتتمل التتتوق  مىل يفاإلمتتتااة الاإلامتتت يفممتتتااة يفالتستتتةيح الستتتالح نتتتلع
 م اجلتتة  غيتتة احملديتتة يفالتوميتتة اجملتم تتي األمتت   رتتال احلتتوار التتدمم  تتوف 

 أجتتتل متتت  التعويتتتة املستتتامدة يف عتتتدمي، لدوتتتلاع املؤايتتتة اجل ريتتتة األستتت اب
 اخلفيفتة يفاألستدحة الصتغ ة ابألسدحة م وية يفقوية جلوة يف ف يل منراء
 ا نترتتتتتتتار يفمكافحتتتتتتتة املتتتتتتتدنيني ستتتتتتتالح لوتتتتتتتلع التصتتتتتتتدي أجتتتتتتتل متتتتتتت 
  .(144)لاسدحة املرةيفع غ 

 العتتتتتتانول ستتتتتتيااة  رتتتتتتال املتكامدتتتتتتة ال  ثتتتتتتة يف يتتتتتتة مقتتتتتتار يفيف 
 ال  ثتتتتة مدتتتتى أل مىل اجملدتتتتس أشتتتتار، ال عتتتتاب متتتت  اإلفتتتتالت يفمكافحتتتتة
 ذويتتة حتديتتد أجتتل متت  لدستتد ات التعويتتة املستتامدة  عتتدم أل املتكامدتتة
 التتديفيل العتتانول اتانتهاكتت مدتتى  و توي جتتةائم ار كتتاب متت  املستؤيفلني

__________ 

  .‘7’ يف ‘5’ يف ‘2’ )أ( 34 الفعةة نفست، املةجع (142)
  .‘6’ يف ‘4’ يف ‘3’ )ب( 34 الفعةة نفست، املةجع (143)
  .‘5’ يف ‘2’ )ل( 34 الفعةة نفست، املةجع (144)

https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2281%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2016/565
https://undocs.org/ar/S/RES/2301%20(2016)
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 التحتةايت يفمجتةاء اإلنستال حعوق يفعايفزات انتهاكات يفم  اإلنسام
، اإلنستتال حعتتوق  ت ليتل يتصتتل يففيمتتا .(145)نانونيتاً  يفمالحعتتتهم متوهم

، “الفوريتتتتة األيفلويتتتتة ذات املهتتتتام” مقتتتتار يف، املتكامدتتتتة ال  ثتتتتة ُكدن فتتتتت
 يتالتتتتت اإلنستتتتتال حعتتتتتوق يفعتتتتتايفزات  نتهاكتتتتتات حصتتتتتة ممديتتتتتة  جتتتتةاء
 الةاميتتة اجلهتتوا يف  تتت لالسرتشتتاا، 2003 متتام موتت  ال دتتد يف ار ك تتت

  .(146)ال عاب م  اإلفالت مكافحة مىل
 امل يوتتة يفاألساستتية الفوريتتة األيفلويتتة ذات املهتتام مىل يفابإلضتافة 
 نتتتتتتتدراهتا ابستتتتتتتتددام املتكامدتتتتتتتة لد  ثتتتتتتة كتتتتتتت لك اجملدتتتتتتتس أذ ل، أمتتتتتتالي

  ت ليتتتتل املت دعتتتتة“ ساستتتتيةاأل املهتتتام” مجنتتتتاز مدتتتتى الستتتتد ات ملستتتامدة
، لدمستتتتتتتاءلة يفخعتتتتتتتومت يفالستتتتتتتجول لدععتتتتتتتاء التتتتتتتوق  الوظتتتتتتتام ف اليتتتتتتتة

 غتت  فتتو مدتتى يفا عتتار ال  ي يتتة املتتوارا استتتغالل لرتت كات يفالتصتتدي
 اخلتترباء يففةيتتق لدجوتتة اممتتا“ اإلضتتافية املهتتام” يفكتت لك  (147)مرتتةيفع
 ال  ثة مىل اجملدس يفقدب .(148)(2013) 2127 ابلعةار ممالً  املورا

 احتياجاهتتتا  الئتتم التتيت ا  صتتال أايفات استتتددام  واصتتل أل املتكامدتتة
 يف يفذلتتتك امليتتتدال يف ال امدتتة الفامدتتتة اجلهتتات متتتع الثعتتة جستتتور ل وتتاء
  .(149)ف الة سياسية اسرتا يجية مقار

 2387 نتتتتتتتةاري مبوجتتتتتتب، اجملدتتتتتتس حتتتتتتدا، 2017 متتتتتتام يفيف 
 املتكامدتتتتة ال  ثتتتتة مهتتتتام، الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب متصتتتتةن فاً ، (2017)

 يف ت ل، يفاتدكاهتتا املتحتدة األمتم يفمتوظفي، املدنيني حبماية يت دق فيما
 ،الوقويتتتة يفاملصتتتاحلة الستتتالم ل مديتتتة التتتدمم يف عتتتدمي احلميتتتدة املستتتامي
 ذات مهتتتتتتتتام” ابمت ارذتتتتتتتتا، اإلنستتتتتتتتانية املستتتتتتتتامدات ميصتتتتتتتتال يف يستتتتتتتت 
،  ختتاص يف وجتتت الو يتتة.  دتتك مدتتى   تتديالت متتدة يفأاختتل، “أيفلويتتة
، الرتتامل السياستتي لدحتتوار املعتتدم اممهتتا  ت ليتتل ال  ثتتة اجملدتتس كدَّتتف
، يفاملصتتتاحلة لدستتتالم األفةيعيتتتة امل تتتاارة متتتع يفابلرتتتةاكة احلكومتتتة  عيتتتااة
 أجتل مت  جهتوا مت     لتت متا يف الوقويتة ستد اتلد املستامدة يف عدمي
 ممديتتتتتة يف يفاملتتتتةأة املتتتتتدم يفاجملتمتتتتع السياستتتتتية األحتتتتلاب مرتتتتاركة زاياة

 احلكومتتة ليفيتتدت  كتت لك املتكامدتتة ال  ثتتة اجملدتتس يفكدَّتتف .(150)الستتالم
__________ 

  .‘5’ )ا( 34 الفعةة نفست، املةجع (145)
  .‘1’ )ب( 33 الفعةة نفست، املةجع (146)
  يف)ب(. ‘1’ )أ( 35 الفعةة نفست، املةجع (147)
. يفلالقتتتالع مدتتتى م دومتتتات متتت  يف يتتتة الدجوتتتة 36املةجتتتع نفستتتت، الفعتتتةة  (148)

، انظة اجللء التاسع، العسم األيفل، (2013) 2127املوراة ممال ابلعةار 
  “.الدجال”

  .39 الفعةة ،(2016) 2301 العةار (149)
  ‘.2’ يف ‘1’ )ب( 42 الفعةة ،(2017) 2387 العةار (150)

 يفاجلمامتتتتتتتة اجلتتتتتتتوار  دتتتتتتتدال متتتتتتتع   امدهتتتتتتتا يف الالزمتتتتتتتة التعويتتتتتتتة ابخلتتتتتتتربة
 ابلترتتتتتايفر، (151)األفةيعتتتتتي يفا حتتتتتاا أفةيعيتتتتتا يفستتتتط لتتتتتديفل ا نتصتتتتااية
 مقتار يفيف أفةيعيتا. لوسط اإلنديمي املتحدة األمم مكتب مع يفالتوسيق

 خ توات” اختتاذ مىل املتكامدتة ال  ثتة اجملدتس اما، املدنيني محاية يف ية
 املصتتتدانية يفذات اخل تتت ة التهديتتدات يفراع استتتت اق أجتتل متتت “ ف التتة

 اإلنتتتتتت ار نظتتتتتتام يف  ليتتتتتتل، يتتتتتتة ف ال هلتتتتتتا يفالتصتتتتتتدي، املتتتتتتدنيني لدستتتتتتكال
  .(152)امل كة

 هبتتتتا صتتتتدر التتتيت املتكامدتتتتة ال  ثتتتة مهتتتتام  كيتتتد اجملدتتتتس يفكتتتةَّر 
 حتعيتتق  تتدمم  ت دتتق مديهتتا   تتديالت متتدة ماختتال متتع ستتا ق  كديتتف

 نتتلع يف تتة مج، األمتت  ن تتاع يفمصتتالح، الديفلتتة ستتد ة يف ستتط ا ستتتعةار
 يفستتتتتيااة،  التتتتتوق مىل يفاإلمتتتتتااة اإلامتتتتتال يفممتتتتتااة يفالتستتتتتةيح الستتتتتالح
 ل مدياهتتا ال يئيتة اآلاثر يف  وظتة ال أيعا ال  ثة يفُكدن فت .(153)العانول
  .(154)ا نتعاء حسب يف ديةذا

 الفتتتتتتترتة ختتتتتتالل متتتتتتة ني املتكامدتتتتتتتة ةال  ثتتتتتت  رتتتتتتكيدة يفُمتتتتتتدن لت 
 املؤرختتتتتة ابلةستتتتتالة مدمتتتتتاً  اجملدتتتتتس أحتتتتتاط يفمذ اب ستتتتتت ةات. املرتتتتتمولة

املوجهتة مت  األمتني ال تام مىل رئتيس  2015كانول األيفل/ايستمرب  21
زاا متتتتتدا متتتتتوظفي الستتتتتجول ال تتتتتامدني يف موصتتتتتة  ،(155)جمدتتتتتس األمتتتتت 

يفلتتلاياة املةيفنتتة  .(156)أفتتةاا 108فتتةاا مىل  40الرتتةقة التتتا ع لد  ثتتة متت  
يفالعتتدرة مدتتى احلةكتتة يف ال  ثتتة املتكامدتتة متت  أجتتل حتستتني التوفيتت  الكفتتؤ 
لدو ية اكمدها، يف  سيما مهمة محاية املدنيني، أذ ل اجملدس  لاياة نوام 

فتتتتتتةااً، متتتتتتوهم  11 650فتتتتتتةااً مىل  10 750األفتتتتتتةاا ال ستتتتتتكةيني متتتتتت  
 .(157)ال سكةيني فةاا م  املةان ني ال سكةيني يفض اط األركال 480

__________ 

 .‘5’ )ب( 42 الفعةة نفست، املةجع (151)
  .‘2’ )أ( 42 الفعةة نفست، املةجع (152)
  ‘1’ )ل( يف  ‘3’ )ب( يف  ‘4’ يف ‘1’ )أ( 43 الفعتتتةة نفستتتت، املةجتتتع (153)

  ‘.10’ )ه( يف
  .48 الفعةة نفست، ةجعامل (154)
(155) S/2016/145.  
  .1 الفعةة ،(2016) 2264 العةار (156)
  كتوي  مت  امل دومتات مت  يفملليتد .32 الفعتةة ،(2017) 2387 العةار (157)

 يف ا ستتتتتعةار لتحعيتتتتق األ  تتتتاا املت تتتتداة املتكامدتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتة
املةجتع،  انظتة التعةيتة، هبت ا املرتمولة الفترتة ن تل الوست ى أفةيعيتا مجهورية
 .2015-2014مدحق 
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 األمريكتان

 بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت 

 يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمتم   ثتةَ  األمت  جمدسُ  أنرا 
 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 30 املتتتتتؤر  (2004) 1542 العتتتتتةار مبوجتتتتتب ذتتتتتاييت
  رمل أل، امليثاق م  السا ع الفصل مبوجب متصةفا، يفنةر، 2004
 يفمحايتتتتة، ةيفمستتتتتعة  آموتتتتة  يئتتتتة م تتتتاا كفالتتتتة موهتتتتا مهتتتتام مجدتتتتة يف يتهتتتتا
 يفامم، ال دم لد وف ابلت ةت يفشيكا هتديدا يواجهول ال ي  املدنيني
  ستتط يف ا نتعاليتتة احلكومتتة يفمستتامدة، يفالسياستتية الدستتتورية ال مديتتة
 . (158)يفمحايتها اإلنسال حعوق   ليل يفامم يفرصد، الديفلة سد ة

، اختتتتتتتت  اجملدتتتتتتتس العتتتتتتتةارال 2017يف  2016يفختتتتتتتالل متتتتتتتامي  
 2350 يف 2016 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  13املتتؤر   (2016) 2313

 رتتتال   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة  2017نيستتتال/أ ةيل  13املتتتؤر   (2017)
 ة ال  ثتتة متتة ني، ملتتدةلتحعيتتق ا ستتتعةار يف ذتتاييت، يفمتتدا مبوج همتتا يف يتت

، نتتةر (2016) 2313. ف موجتتب العتتةار (159)ستتتة أشتتهة يف كتتل متتةة
اجملدس، متصةفا مبوجب الفصل السا ع، عديد يف يتة ال  ثتة مدتى الوحتو 

   ثتة  عيتيم  امل ني يف العةارات السا عة، يفقدب مىل األمني ال ام أل يعوم
اسرتا يجي لدحالة يف ذاييت، يففعل أل يكول ذلك   د  وصتيب رئتيس 
موتدتتب حتتديثا، يفأل يعتتدم  وتتاء مدتتى ذلتتك  وصتتيا ت مىل اجملدتتس  رتتال 
مستتتع ل يفجتتوا األمتتم املتحتتدة يفايفرذتتا يف ذتتاييت. يفأكتتد اجملدتتس امتلامتتت، 
  وتتتاء مدتتتى استتتت ةات نتتتدرة ذتتتاييت ال امتتتة مدتتتى كفالتتتة األمتتت  يفا ستتتتعةار
يفمدتى أستتاس األيفضتتاع األمويتتة يف امليتتدال، أل يوظتتة يف ممكانيتتة ستتحب 
  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتعةار يف ذتتتاييت يفا نتعتتتال مىل يفجتتتتوا 

 . (160)املستع ل لامم املتحدة يف
 شتت اط/ 7يف  تتد مكمتتال ال مديتتة ا نتدا يتتة  صتتورة ستتدمية يف  

يفمصدار  عةية األمني ال ام ال ي مةت فيتت نتتائج التعيتيم  2017فرباية 
، (2017) 2350، جتتتتدا اجملدتتتتس، مبوجتتتتب العتتتتةار (161)ا ستتتترتا يجي

يفمتصتتتةفا مبوجتتتب الفصتتتل الستتتا ع، يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق 
 رتتتتةي   15ا ستتتتتعةار يف ذتتتتاييت لفتتتترتة هنائيتتتتة متتتتدهتا ستتتتتة أشتتتتهة حتتتتم 

  يفأنرتتتتا،  وتتتتاء مدتتتتى  وصتتتية األمتتتتني ال تتتتام،   ثتتتتة 2017األيفل/أكتتتتو ة 
__________ 

 لتحعيتتتتتق املتحتتتتتدة متتتتتماأل   ثتتتتتة يف يتتتتتة اتريتتتتتت متتتتت  امل دومتتتتتات متتتتت  ملليتتتتتد (158)
  السا عة. املالحق انظة ذاييت، يف ا ستعةار

 . 1، الفعةة (2017) 2350، يفالعةار 1، الفعةة (2016) 2313العةار  (159)
 األيفل، اجلتتتتلء أيعتتتتا انظتتتتة .4 يف 3 الفعتتتتةاتل ،(2016) 2313 عتتتتةارال (160)

  .“هباييت املت دعة املسالة” ،16 الفةع
(161) S/2017/223.  

دمم نظتام ال دالتة يف ذتاييت ابمت ارذتا   ثتة متا  تة حلفتظ األمم املتحدة لت
الستتتتالم مكدفتتتتة مبستتتتامدة حكومتتتتة ذتتتتاييت يف   ليتتتتل مؤسستتتتات ستتتتيااة 

 . (162)العانول يف  وية الرةقة الوقوية يفرصد حعوق اإلنسال
 يفأل،  تتتتتدر ياً  ال ستتتتتكةي ال وصتتتتتة خُيفن تتتتتض أل اجملدتتتتتس يفنتتتتتةر 

 األمتم ل  ثتة املت عيتة املهتام نعتل يكتمتل يفأل، الرةقة أفةاا مدا يُعدن  
 مىل استتتتوااا، اخلَدَتتتف ال  ثتتتة مىل ذتتتاييت يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق املتحتتتدة
 حبدتول، الع تةي املتحتدة األمتم فةيتق متع ابلت ايفل  وضع انتعالية خ ة
   ثتتتتتتة مىل اجملدتتتتتتس يفقدتتتتتتب. (163)2017 أكتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  15

 األشتتهة ختتالل، وم عتت أل ذتتاييت يف ا ستتتعةار لتحعيتتق املتحتتدة األمتتم
 اجلهتتتتوا صتتت يد مدتتتتى األيفلتتتوايت  رت يتتتتب، ممدهتتتا متتتت  األختتت ة الستتتتة
 نظتتام لتتدمم املتحتتدة األمتتم   ثتتة مىل يفاملستتؤيفل الوتتاجح ا نتعتتال يفكفالتة
 يفالتوفي يتتتتتتة املؤسستتتتتتية العتتتتتتدرات   ليتتتتتتل يفمواصتتتتتتدة، ذتتتتتتاييت يف ال دالتتتتتتة
 . (164)اهلايتية الوقوية لدرةقة

م املتحتتتتدة لتحعيتتتتق ا ستتتتتعةار يف يف  تتتتد مجنتتتتاز يف يتتتتة   ثتتتتة األمتتتت 
، أصتدر اجملدتتس  يتتا  رائستتيا 2017 رتتةي  األيفل/أكتتتو ة  17ذتاييت، يف 

، يف ستهام ال  ثتة 2004سدَّم فيت ابإلجنازات اليت حععتها ذاييت مو  مام 
 .(165)يف است ااة األم  يفا ستعةار يف ذاييت مو  ذلك احلني

 
 يف هاييت  بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة 
 املتؤر  (2017) 2350 العتةار مبوجتب، األمت  جمدتس أنرا 

 متتتتت  الستتتتتا ع الفصتتتتتل مبوجتتتتتب يفمتصتتتتتةفا، 2017 أ ةيتتتتتل/نيستتتتتال 13
 لفتترتة، ذتتاييت يف ال دالتتة نظتتام لتتدمم املتحتتدة األمتتم   ثتتة، (166)امليثتتاق
 مىل 2017 أكتتتتو ة/األيفل  رتتتةي  16 متتت ، ةأشتتته ستتتتة متتتدهتا أيفليتتتة
 يف الستتتالم حلفتتتظ متا  تتتة   ثتتتة ابمت ارذتتتا، 2018 أ ةيتتتل/نيستتتال 15
 يف ذتاييت يف ا ستتعةار لتحعيتق املتحتدة األمتم   ثتة مغتالق   تد ذاييت
 . (167)2017 أكتو ة/األيفل  رةي  15

__________ 

  .6 يف 5 يف 1 الفعةات ،(2017) 2350 العةار (162)
 .20 يف 5 يف 2 الفعةات نفست، املةجع (163)
  .4 الفعةة نفست، املةجع (164)
(165) S/PRST/2017/20، يفالةا  ة. األيفىل الفعةاتل  
 يف اجملدتس أمعتاء م  مدا شكك ابإلمجاع، العةار اختاذ م  الةغم مدى (166)

 اجلتتتلء أيعتتتا انظتتتة .(2017) 2350 العتتتةار يف الستتتا ع الفصتتتل    يتتتق
  .“هباييت املت دعة املسالة” ،16 الفةع، األيفل،

  .5 الفعةة ،(2017) 2350 العةار (167)

https://undocs.org/ar/S/RES/1542%20(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2313%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/2017/223
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/20
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2350%20(2017)


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

 

 

499 18-12959 

 

 يف ال دالتتتتة نظتتتام لتتتدمم املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتةَ  اجملدتتتسُ  يفكدَّتتتف 
، العتتانول ستتيااة مؤسستتات   ليتتل يف ذتتايييت حكومتتة مبستتامدة ذتتاييت

 ابلةصتد يفا ضت الع، يف  ويةذتا اهلايتيتة الوقوية الرةقة امم يفمواصدة
 نظتتام امتتم ل  ثتتة يفأُذ ل اإلنستتال. حعتتوق جمتتال يف يفالتحديتتل يفاإل تتالغ
 لتتدمم  و يتهتتا لالضتت الع الالزمتتة الوستتائل مجيتتع ابستتتددام ال دالتتة
 يفشتتتتتتيكا هتديتتتتتدا جهتتتتتوليوا التتتتت ي  املتتتتتدنيني يفمحايتتتتتة الوقويتتتتتة الرتتتتتةقة
 الكامتل ا مت تار يف  خت  ال ال  ثة يفُكدن فت ال دم. لد وف ابلت ةت
 كفالتتتتة مدتتتتى احلكومتتتتة  ستتتتامد يفأل، اجلوستتتتام املوظتتتتور مةامتتتتاة   متتتتيم
 األمتم   ثةَ  يفسيرتأس. (168)املستوايت مجيع مدى يفاثيدها املةأة مراركة
 يعتتوم ال تتام لامتتني ختتاص اثتتلٌ  ذتتاييت يف ال دالتتة نظتتام لتتدمم املتحتتدة
 لكفالتة السياستي املستتوى مدتى يفالتدموة احلميتدة املستامي  ديفر أيعا

  تني التوستيق أ يتة أيعتا اجملدتس يفأكتد  (169)ال  ثتة لو ية التام التوفي 
 . (170)الع ةي املتحدة األمم يففةيق ال  ثة

__________ 

  .15 يف 13 يف 12 يف 6 الفعةات نفست، املةجع (168)
  .7 الفعةة نفست، املةجع (169)

  .19 الفعةة نفست، املةجع (170)

 شتتتتةقة يفحتتتتدات ستتتت ع متتتت  ال  ثتتتتة  تتتتتالف أل اجملدتتتتس يفنتتتتةر 
 يف  ُوَرتة املرتكدة( الرتةقة يفحتدات أفتةاا  مت فتةاا 980 )أيف مركدة
 يف حتععتتتت التتتيت األمويتتتة املكاستتتب محايتتتة  غيتتتة منديميتتتة ماارات مختتتس

 الوقويتتتة  لدرتتتةقة ممديتتتا  امتتتم  عتتتدمي ختتتالل متتت  املاضتتتية الستتتووات
 متتوظفي متت  38 يف املوتتتد ني الرتتةقة أفتتةاا متت  فتتةاا 295 متت  فعتتال

 اجملدتس يفقدتب. (171)احلكومتات مت  املعتدمني اإلصتالحية املؤسسات
، ال  ثتتة يف يتتة  وفيتت  متت  املةحدتتي  عةيتتةي يف، يعتتدم أل ال تتام األمتتني مىل

 اإلمتتتتتتتداا جيتتتتتتتدة  كتتتتتتتول ستتتتتتتوتال متتتتتتتدهتا متونتتتتتتتع ختتتتتتتةيفل استتتتتتترتا يجية
 املتحتتدة لامتتم ات تتع يفجتتوا مىل لالنتعتتال يفاضتتحة مةج يتتة نعتتاط يفذات

 التتيت اجلهتتوا امتتم مواصتتدة أجتتل متت  الستتالم حبفتتظ يتصتتل   ذتتاييت يف
 .(172)مديت يفاحلفاظ السالم ل واء احلكومة   هلا 

__________ 

  .10 يف 9 يف 8 يف 5 الفعةات نفست، املةجع (171)
  .22 الفعةة نفست، املةجع (172)

  
 آسيا

فريوووق موووراقيب األموووم املتحووودة العسوووكريني يف اهلنووود  
 وابكستان 

 يف ال ستكةيني املتحتدة األمتم متةان ي فةيتقَ  األمت  جمدسُ  أنرا 
 21 املتتتتتتتتتتتتتؤر  (1948) 47 العتتتتتتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتتتتتتب يفابكستتتتتتتتتتتتتتال اهلوتتتتتتتتتتتتتد
تتتتتتةت، 1949 يوتتتتتتاية/الثتتتتتتام كتتتتتتانول يفيف .1948 أ ةيتتتتتتل/نيستتتتتتال  ُنر 
 امل اف آخة يف شكدت اليت، ال سكةيني املةان ني م  األيفىل اجملمومة

تتتتئت التتتيت يفابكستتتتال لدهوتتتتد املتحتتتدة األمتتتم جلوتتتتة يف، الفةيتتتق نتتتواة  أُنر 
 .1948 يوتاية/الثتام كتانول 20 املؤر  (1948) 39 العةار مبوجب

 (1951) 91 العتتةار مبوجتتب، اجملدتتس نتتةر، الدجوتتة ممتتل مهنتتاء  تتديف 
 مدتتتتى اإلشتتتتةاف الفةيتتتتق يواصتتتتل أل، 1951 متتتتارس/آذار 30 املتتتتؤر 

 األممتتتال عتتتدات يفنتتتد يفكرتتتم . جتتامو يف يتتتة يف الوتتتار مقتتتالق يفنتتف
 الت تتورات رصتتد مبهمتتة يعتت دع الفةيتتق ظتتل، 1971 متتام يف ال دائيتتة

 كتتانول 17 يف املتتربم الوتتار قمقتتال  ونتتف الصتتارم ابلتعيتتد يتصتتل فيمتتا
  مفتوحة. يف ية الفةيق مىل املسودة يفالو ية .1971 ايسمرب /األيفل

 الفةيق ممل اجملدس يوانأ مل، 2017 يف 2016 مامي يفيف 
ل يفمل  .(173) ركيدت أيف يف يتت مدى  غي ات يُدخ 

__________ 

 املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم متتتتتتةان ي فةيتتتتتتق يف يتتتتتتة اتريتتتتتتت متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  ليتتتتتتدمل (173)
  السا عة. املالحق انظة يفابكستال، اهلود يف ال سكةيني

  
 أورواب

 قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  
 مبوجتتتتتتب، األمتتتتت  جمدتتتتتتسُ  أنرتتتتتا، 1964 متتتتتارس/آذار 4 يف 

، نتتربص يف الستتالم حلفتتظ املتحتتدة األمتتم ةنتتو ، (1964) 186 العتتةار

 يف يفابإلستتتتهام، ا نتتتتتتال  كتتتتةار ملوتتتتع جهتتتتدذا نصتتتتارى   تتتت ل يفكدفهتتتتا
 . (174)ال  ي ية األيفضاع يفمواة، يفاست اا ت ال ام الوظام صول

__________ 

 يف الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم نتوة يف ية اتريت م  امل دومات م  ملليد (174)
  السا عة. املالحق انظة نربص،

https://undocs.org/S/RES/47%20(1948)
https://undocs.org/ar/S/RES/186%20(1964)
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 العتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتامي يفيف 
 2300 يف، 2016 يوتاية/الثتام كانول 28 املؤر  (2016) 2263

 املتؤر  (2017) 2338 يف، 2016 يوليتت/اوز 26 املؤر  (2016)
 املتتتتتتتتتتتؤر  (2017) 2369 يف، 2017 يوتتتتتتتتتتتاية/الثتتتتتتتتتتتام كتتتتتتتتتتتانول 26
 يف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة  رتتتال 2017 يوليتتتت/اتتتوز 27

 أر تتع ال  ثتتة يف يتتة، الستتا عة اارستتتت مدتتى جتتةاي، اجملدتتس يفمتتدا نتتربص.
 حتتتتتم الةا تتتتتع التمديتتتتد يفكتتتتتال، متتتتةة كتتتتتل يف أشتتتتتهة ستتتتتة ملتتتتتدة، متتتتةات
 . (175)2018 يواية/الثام كانول 31

 قد تت ال ي الوحو يفمدى، (2016) 2263 العةار يفمبوجب 
 ظهتتةت التتيت العتتدرات يف العائمتتة الثغتتةات ستتد أجتتل متت  ال تتام األمتتني

 يف الستتتالم حلفتتتظ املتحتتتدة األمتتتم لعتتتوة ال ستتتكةية الرتتتةقة جمتتتا ت يف
 أممتتتال يف وفيتتت ، العتتتوة نيتتتااة ملعتتتة يفالتد تتتيط التحديتتتل يفمهتتتام، نتتتربص

، (176)احلاليتتة ال مديتتات مدتتى لدحفتتاظ اتالع امتت مجيتتع يف التتديفرايت
 األفتتتتتتتتتتتتتتةاا متتتتتتتتتتتتتت  888 مىل 860 متتتتتتتتتتتتتت  العتتتتتتتتتتتتتتوة نتتتتتتتتتتتتتتوام اجملدتتتتتتتتتتتتتتس زاا

 مجيتتع مخعتتاع ال تتام األمتتني ابمتتتلام اجملدتتس يفرحتتب. (177)ال ستتكةيني
 التد تتتتتيط أ يتتتتتة مىل يفأشتتتتتار،  ستتتتتت ةات ابستتتتتتمةار العتتتتتوة ممديتتتتتات
،  وصتيات  عتدمي ذلتك يف مبتا، ابلتستوية يت دق فيما ا نتعالية لدمةحدة
 ال  ثتتتة يف يتتتة مدتتتى الت تتتديالت متتت  مليتتتد إلاختتتال، ا نتعتتتاء حستتتب

 مةامتتتتاة متتتتع، ممدياهتتتتتا يفمفهتتتتوم األختتتتةى يفمواراذتتتتا نواهتتتتتا يفمستتتتتوايت
 .(178)ال ةفني يفآراء امليدانية الت ورات
 األمني مىل دساجمل قدب، (2017) 2369 العةار يفمبوجب 

 الستالم حلفتظ املتحتدة األمتم لعوة اسرتا يجياً  است ةاضاً   ةي أل ال ام
 ُستتُ ل  وضتتح التتيت يفالتوصتتيات ا ستتتوتاجات مدتتى فيتتت يةكتتل نتتربص يف

__________ 

 ،(2016) 2300 يف  7 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2263 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات (175)
 ،(2017) 2369 يف  8 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2338 يف  8 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتةة

  .“نربص يف احلالة” ،21 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة .8 الفعةة
(176) S/2016/11، 60 الفعةة.  
. ملليتتد متت  امل دومتتات متت   رتتكيل العتتوة 7، الفعتتةة (2016) 2263العتتةار  (177)

يف عةيتتتة األمتتتني  (2004) 1568ن تتتل الفتتترتة املرتتتمولة ابلتعةيتتتة، انظتتتة العتتتةار 
  (.37، الفعةة S/2004/756) 2004أيدول/س تمرب  24ال ام املؤر  

  الدي اجة. م  مرةة السااسة الفعةة ،(2016) 2263 العةار (178)

، احلاليتة يف يتهتا  وفيت  مت  لتمكيوهتا األمثتل الوحتو مدتى العوة  ركيل
. (179)ةأشتته أر  تتة غعتتول يف ا ستتت ةات ذلتتك متت   عةيتتةا يعتتدم يفأل

 األمتني  عةيتة يف رمسيتا اجملدتس يوظتة مل، ابلتعةية املرمولة الفرتة يفخالل
 يف اجملدتتتس مىل نُتتتدن م التتت ي لدعتتتوة ا ستتترتا يجي ا ستتتت ةات متتت  ال تتتام
 . (180)2017 نوفمرب/الثام  رةي  28
 

 بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو 
 يف املؤنتتتتتة لتتتتإلاارة ةاملتحتتتتد األمتتتتم   ثتتتتة األمتتتت  جمدتتتتس أنرتتتتا 
 1244 العتتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتتب 1999 يونيتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتةال 10 يف كوستتتتتتتتوفو

 اجملدتتسُ  يفكدتتف. (181)امليثتتاق متت  الستتا ع الفصتتل مقتتار يف، (1999)
 منامتتتتة   ليتتتتل ذلتتتتك يف مبتتتتا، املهتتتتام متتتت  مبجمومتتتتة اب ضتتتت الع ال  ثتتتتةَ 
، كوستتتتوفو يف يفاستتتتع ن تتتتاق مدتتتتى ذا  يفحكتتتتم ذا  عاللاستتتتت امتتتتائم
 املؤسستتتتتتتتات يف وظتتتتتتتتيم، األساستتتتتتتتية املدنيتتتتتتتتة اإلااريتتتتتتتتة الوظتتتتتتتتائف يفأااء

 مدتتتتتى يفاإلشتتتتةاف يفا ستتتتتعاليل التتتتتدميعةاقي التتتت ا  لدحكتتتتم ا نتعاليتتتتة
  املؤسسات.  دك   ور

 نتتتتةار أي اجملدتتتتس يتدتتتت  مل، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 
ل يفمل ابل  ثتتتة يت دتتتق  التتتيت يف يتهتتتا أيف  رتتتكيدها مدتتتى  غيتتت ات أي يُتتتدخ 
 .(182)مفتوحة ظدت

__________ 

 .12 الفعةة ،(2017) 2369 العةار (179)
(180) S/2017/1008. نتوة نتدرات مدتى ابإل عتاء  عةيتةي يف ال ام األمني أيفصى 

 مجةاء مع يفالةاع، الوناية جمايَل  يف نربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم
 يفا  صتتتتتتتال الةصتتتتتتتد جمتتتتتتتا ت يف نتتتتتتتدراهتا يف ت ليتتتتتتتل  ستتتتتتتي ة  ختفيعتتتتتتتات
 يفأيفصتتتتتتتى (.57 الفعتتتتتتتةة ،S/2017/1008) ستتتتتتتتنف الونتتتتتتتت يف يفاملرتتتتتتتاركة
 متع ال سكةيني، األفةاا م  802 مىل 888 م  الف دي العوام  تدفيض
 ال ستتتتتكةيني األفتتتتتةاا متتتتت  860 ال تتتتتال   تتتتتت املتتتتتاذيفل العتتتتتوام مدتتتتتى اإل عتتتتتاء
  (.51 الفعةة نفست، )املةجع

 يف املؤنتتة لإلاارة املتحدة األمم   ثة يف ية اتريت م  وماتامل د م  ملليد (181)
  السا عة. املالحق انظة كوسوفو،

 الفتترتة ختتالل  كوستتوفو املت دعتتة الت تتورات متت  م دومتتات مدتتى لالقتتالع (182)
 جمدتس نتةارات” ابء، - 22 العستم األيفل، اجلتلء انظتة ا ستت ةات، نيد

 ،(1998) 1203 يف ،(1998) 1199 يف ،(1998) 1160 األمتتت 
  .“(1999) 1244 يف ،(1999) 1239 يف
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 األوسط الشرق
 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة  
 يف اهلدنتتتتتة ملةان تتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم ذيئتتتتتةَ  األمتتتتت  جمدتتتتتسُ  أنرتتتتتا 

 األمتتم يفستتيط ملستتامدة، (1948) 50  عتتةاري 1948 متتايو/أاير 29
 فدستتتت ني يف ابهلدنتتتة التعيتتتتد مدتتتى اإلشتتتةاف يف اهلدنتتتتة يفجلوتتتة املتحتتتدة
 ذلتتتك يفموتتت  .1948 متتتام إلستتتةائيديا - ال تتتةيب الصتتتةاع هنايتتتة معتتتب
  عدمي يفيفاصدوا األيفسط الرةق يف ال سكةيول اهليئة مةان و ظل، احلني

 األمتتتتم يفنتتتتوة ا شتتتتت اك فتتتتض ملةان تتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم نتتتتوة مىل املستتتتامدة
 يفنتتف حتتا ت رصتد يف ال  ثتتتني متع يفالت تتايفل ل وتال يف املؤنتتتة املتحتدة
 . (183)ةاهلدن ا فانات مدى يفاإلشةاف الوار مقالق

 نتتةارات أي اجملدتتس يتدتت  مل، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 
ل يفمل اهليئتتتة  رتتتال ، مفتوحتتتة ظدتتتت التتتيت، يف يتهتتتا مدتتتى  غيتتت ات يُتتتدخ 

   ركيدها. مدى أيف
 

 قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك 
 ا شتتت اك فتتض ملةان تتة املتحتتدة األمتتم نتتوةَ  األمتت  جمدتتسُ  أنرتتا 

 أمعتتاب يف يفذلتتك، (1974) 350  عتتةاري 1974 متتايو/أاير 31 يف
 الستورية يفالعتوات اإلستةائيدية العتوات  تني ا شتت اك فض مدى ا  فاق

 يف موترتتتتةة العتتتتوة ظدتتتتت، احلتتتتني ذلتتتتك يفموتتتت  اجلتتتتو ل. مة ف تتتتات يف
 يفاجلمهوريتتتة مستتتةائيل  تتتني الوتتتار مقتتتالق يفنتتتف مدتتتى لدحفتتتاظ املو عتتتة
 يفمدتتى ا شتتت اك فتتض ا فتتاق  وفيتت  مدتتى يفلإلشتتةاف، الستتورية ال ة يتتة
 . (184)األسدحة م  يفاحلد الفاصدة املواقق

 العتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتامي يفيف 
 2330 يف، 2016 يونيتتتتتتتتتتت/الحليتتتتتتتتتتة  29 املتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2294

 2361 يف، 2016 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 19 املتتتتتتتتتؤر  (2016)
 (2017) 2394 يف، 2017 يونيتتتتتتت/حليتتتتتتةال 29 املتتتتتتؤر  (2017)

 املتحتتتدة األمتتتم نتتتوة  رتتتال 2017 ايستتتمرب/األيفل كتتتانول 21 املتتتؤر 
، الستتتا عة املمارستتتة متتتع ارتتتيا، اجملدتتتس يفمتتتدا ا شتتتت اك. فتتتض ملةان تتتة
 التمديتد يفكتال، مةة كل يف أشهة ستة ملدة، مةات   أر ع ال  ثة يف ية

__________ 

 اهلدنتتة، ملةان تتة املتحتتدة األمتتم ذيئتتة يف يتتة اتريتتت متت  امل دومتتات متت  ملليتتد (183)
  السا عة. املالحق انظة

 فتتتتض ملةان تتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم نتتتتوة يف يتتتتة اتريتتتتت متتتت  امل دومتتتتات متتتت  ملليتتتد (184)
  السا عة. املالحق انظة ا شت اك،

 احلتواال مت  الةغم يفمدى. (185)2018 يونيت/حليةال 30 حم الةا ع
ل مل، (186)الفاصتدة املو عة يف املسجدة  مدتى  غيت ات أي اجملدتس يُتدخ 
  ابلتعةية. املرمولة الفرتة خالل  ركيدها مدى أيف العوة يف ية
 

 قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان 
 األمتتتم نتتتوةَ  األمتت  جمدتتتسُ  أنرتتتا، 1978 متتارس/آذار 19 يف 
 426 يف (1978) 425 العتتتتةاري  مبوجتتتتب ل وتتتتال يف ؤنتتتتتةامل املتحتتتتدة

، ل وال جووب م  اإلسةائيدية العوات انسحاب م  لدتاكد (1978)
 مدى ل وال حكومة دةيفمسام، الديفليني يفاألم  السالم محالل يفممااة
 . (187)املو عة يف الف دية سد تها  سط ممااة كفالة

 2305 العتةاري  اجملدس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 (2017) 2373 يف 2016 أغستتتتتتتتت س/آب 30 املتتتتتتتتتؤر  (2016)

 يف املؤنتتة املتحتدة األمتم نتوة  رتال 2017 أغست س/آب 30 املتؤر 
 اليفكتت، متةة كتل يف يفاحتتدة ستوة ملتدة، متة ني ال  ثتتة يف يتة يفمتدا، ل وتال

 . (188)2018 أغس س/آب 31 حم الثام التمديد
 مىل  غيتت   تتديفل املؤنتتتة العتتوة يف يتتة ظدتتت، 2016 متتام يفيف 

 متتتتت  اجملدتتتتتس أكتتتتتد، (2016) 2305 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب ك تتتتت . حتتتتتد
  تتتتت  ض  دتتتتتقيت فيمتتتتتا الستتتتتا عة العتتتتتةارات يف املستتتتتتددمة الدغتتتتتة جديتتتتتد

 ايفرايت  ستتتتتي   رتتتتتال ستتتتتيما يف ، ال  ثتتتتتة لو يتتتتتة األساستتتتتية اجلوانتتتتتب
 لدمستتتامدة الد وتتتام اجلتتتيأ متتتع يفمتجتتتايفر موستتتق فتتتو مدتتتى يفا نترتتتار

 . (189)ل وال جووب يف جديدة اسرتا يجية  يئة هتيئة مدى
  ستتديح ي يتتد هللا حتتلب ال متتلامم يفستتط، 2017 متتام يفيف 

 املؤنتتتتتتة. العتتتتوة يف يتتتتتة يف اجملدتتتتس نظتتتتتة، (190)ل وتتتتال جوتتتتتوب يف نفستتتتت
__________ 

  يف 11، الفعتتةة (2016) 2330  يف 11، الفعتتةة (2016) 2294العتةارات  (185)
 . 11، الفعةة (2017) 2394  يف 11، الفعةة (2017) 2361

 2330 يف  4-2 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتةات ،(2016) 2294 العتتتتتتتتتتتتتتتتتتةارات انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتة (186)
  4-2 الفعتتتتتتتتتتتتتةات ،(2017) 2361 يف  4-2 الفعتتتتتتتتتتتتتةات ،(2016)
 متتتتتتتتتت  امل دومتتتتتتتتتتات متتتتتتتتتت  ملليتتتتتتتتتتد  4-2 الفعتتتتتتتتتتةات ،(2017) 2394 يف

 احلالتتة” ،24 العستم األيفل، اجلتلء انظتة ال مديتات، مو عتة يف الت تورات
  .“األيفسط الرةق يف

 ل وتال، يف املؤنتتة املتحتدة األمتم نتوة يف يتة اتريتت مت  امل دومتات م  ملليد (187)
  السا عة. املالحق انظة

  .1 الفعةة ،(2017) 2373 يف ،1 الفعةة ،(2016) 2305 العةارال (188)
  .8 يف 3 يف 2 الفعةات ،(2016) 2305 العةار (189)
  .“األيفسط الرةق يف احلالة” ،24 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (190)
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https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/S/RES/425%20(1978)
https://undocs.org/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/S/RES/426%20(1978)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2294%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2330%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2361%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2394%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2305%20(2016)
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 موتتت  األيفىل لدمتتتةة، اجملدتتتس أشتتتار، (2017) 2373 العتتتةار يفمبوجتتتب
 يدتلم متا مجيتع ابختتاذ املؤنتة لدعوة موحت ال ي اإلذل مىل، 2006 مام
 مو عتتة تدداماستت متتدم كفالتتة موهتتا أمتتور مجدتتة لتحعيتتق مجتتةاءات متت 

 مو هتا حمتايف ت يفملعايفمتة، نتوع أي م  م ااية انر ة لدعيام ممدياهتا
، األمت  جمدتس مت  املمووحتة الو يتة مبوجتب  واج اهتتا العيام م  ابلعوة

 اجملتتتال يف يفال تتتامدني املتحتتتدة األمتتتم متتتوظفي يفكتتت لك املتتتدنيني يفحلمايتتتة
 يوظتتة أل ال تتام األمتتني مىل اجملدتتس قدتتب، الصتتدا ذتت ا يفيف اإلنستتام 

 زاياة ُستتتُ ل فيهتتتا مبتتتا، املؤنتتتتة العتتتوة   تتت هلا التتتيت اجلهتتتوا   ليتتتل ُستتتُ ل يف
 ممديتتتتتتتتات يف وفيتتتتتتتت  التتتتتتتتديفرايت  ستتتتتتتتي  ختتتتتتتتالل متتتتتتتت  يفجواذتتتتتتتتا م تتتتتتتتةاز

 يت دتق فيمتا الستا عة الصتياغة  كيتد أيعتا اجملدس يفكةر. (191)التفتيأ
 مىل ال  ثتتتتتة  عدمتتتتتت التتتتت ي يفالتتتتتدمم يفمتجتتتتتايفرة موستتتتتعة ايفرايت  تستتتتتي 

__________ 

  .15 يف 14 الفعةاتل ،(2017) 2373 العةار (191)

 العتتوات امتتم يف املؤنتتتة العتتوة  تتديفر يت دتتق يففيمتتا. (192)الد وتتام اجلتتيأ
 لدجتتتيأ يفالتتتدائم الف تتتال الورتتتة ضتتتةيفرة جمتتتداا اجملدتتتس أكتتتد، املستتتدحة
 األمتتني مىل يفقدتتب الد وانيتتة  اإلنديميتتة يفامليتتاي ل وتتال جوتتوب يف الد وتتام
 ذتتتتت ا يف احملتتتتتةز لدتعتتتتتدم  عييمتتتتتات املع دتتتتتة  عتتتتتاريةي يف يُتتتتتدر ل أل ال تتتتتام
 يف الد وتتتتام يفاجلتتتتيأ املؤنتتتتتة العتتتتوة مرتتتتاركة عديتتتتد مىل يفامتتتتا ا الصتتتتد
 . (193)ا سرتا يجي احلوار

ل يفمل   ختالل املؤنتتة العوة  ركيل مدى  غي  أي اجملدس يُدخ 
 ا ست ةات. نيد الفرتة

__________ 

  .10 يف 2 الفعةاتل نفست، املةجع (192)
  .5 الفعةة نفست، املةجع (193)

  
 اخلاصة السياسية البعثات - اثنيا

 مالحظة 
األمتتت  يةكتتتل العستتتم الثتتتام مدتتتى العتتتةارات التتتيت اختتتت ذا جمدتتتس  

ختتتالل الفتتترتة نيتتتتد ا ستتتت ةات فيمتتتتا يت دتتتق  نرتتتتاء ال  ثتتتات السياستتتتية 
 . (195)، فعال م  التغي ات املدخدة مدى يف ايهتا(194)اخلاصة يفمهنائها

 

حملوووة عاموووة عووون البعثوووات السياسوووية اخلاصوووة خوووالل  
 2017و  2016عامي 

  ثتتتة  11الفتتترتة نيتتتد ا ستتتت ةات، أشتتتةف اجملدتتتس مدتتتى  ختتتالل 
سياستتتية خاصتتتة. يفكانتتتت مختتتس متتت  ذتتت ي ال  ثتتتات يف أفةيعيتتتا يف  ثتتتتال يف 
األمةيكتني، يف  ثتال يف آستيا، يف  ثتتال يف الرتةق األيفستط. يف تةايفح حجتم 
 دتتتتك ال  ثتتتتات  تتتتني ال  ثتتتتات الصتتتتغ ة نستتتت يا، مثتتتتل مةكتتتتل األمتتتتم املتحتتتتدة 

لونائية ملو عة يفسط آسيا، يف  ثات  عدمي املستامدة اإلنديمي لدد دوماسية ا
__________ 

 نديميتةاإل املكا تب اجلتلء ذت ا يف امل يوتة اخلاصة السياسية ال  ثات  رمل (194)
 ال  ثتتتات متتت  األختتتةى األنتتتواع أمتتتا السياستتتية. ال مديتتتات امتتتم يفمكا تتتب

 يفالردصتتتتتتتتتتيني اخلاصتتتتتتتتتتني امل  تتتتتتتتتتوثني ن يتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتت  اخلاصتتتتتتتتتتة السياستتتتتتتتتتية
 رصد أفةنة أنواع يفشم ال ام، لامني اخلاصني املمثدني أيف املستراري  أيف

 األجتتتتتلاء يف  وايفهلتتتتتا فيجتتتتتةي األختتتتتةى، يفاآلليتتتتتات يفالكيتتتتتا ت اجلتتتتتلاءات
  املدحق. ذ ا م  األخةى

لالقتالع مدتى م دومتات مت  م  تتوثي األمتني ال تام يفمسترتاريت يفاثديتت التت ي   (195)
يعتتتتت د ول  تتتتتو ايت  تصتتتتتل مبستتتتتؤيفلية اجملدتتتتتس متتتتت  صتتتتتول الستتتتتالم يفاألمتتتتت  
التتتديفليني، متتتدا أيفلئتتتتك امل يوتتتني كةؤستتتاء ل  ثتتتتات حفتتتظ الستتتالم أيف ال  ثتتتتات 

 التاسع، العسم السااس. السياسية أيف   ثات  واء السالم، انظة اجللء 

األكتترب حجمتتتا التتتيت مت نرتتتةذا يف  يئتتات أمويتتتة شتتتديدة الت عيتتتد يفالتعدتتتب، 
مثتتتتل   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لدتتتتدمم يف لي يتتتتا، يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي 
املستتتتتتتامدة مىل الصتتتتتتتومال، يف  ثتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لتعتتتتتتتدمي املستتتتتتتامدة مىل 

 األمم املتحدة لتعدمي املسامدة مىل ال ةاق.أفغانستال، يف  ثة 
 

 مهنتتتتاء يفحتتتتا ت حتتتتديثا املورتتتتاة اخلاصتتتتة السياستتتتية ال  ثتتتتات 
  يفاديدذا لو ايتا
 املتتتتتتتؤر  (2016) 2261 العتتتتتتتةار مبوجتتتتتتتب، اجملدتتتتتتتس أنرتتتتتتتا 

 مت  كولوم يتا يف املتحتدة األمتم   ثتة، 2016 يوتاية/الثام كانول 25
 ا فعتتت التتيت األمويتتة يفالرت ي تتات الوتتار مقتتالق يفنتتف  وفيتت  رصتتد أجتتل
 اجليأ - الكولوم ية الثورية املسدحة يفالعوات كولوم يا حكومة مديها

 أهنتتتى، ال مديتتتة ذتتت ي مجنتتتاز يف  تتتد التوفيتتت . ذتتت ا متتت  يفالتحعتتتق الرتتت  ي
 يوليتتتتتتت/اتتتتتتوز 10 املتتتتتتؤر  (2017) 2366 العتتتتتتةار مبوجتتتتتتب، اجملدتتتتتتس
 كولوم يتتا يف لدتحعتتق املتحتتدة متتماأل   ثتتة يفأنرتتا ال  ثتتة يف يتتة، 2017

 الوتلاع إلهنتاء الوهتائي ا  فتاق أجلاء   ض  وفي  م  التحعق أجل م 
 . (196)يفاائم مستعة سالم يفمحالل

 كتتتتتانول 28 يف 14 متتتتتؤرختني رستتتتتالتني   تتتتتاال قةيتتتتتق يفمتتتتت  
تتتج، األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني  تتتني 2016 يوتتتاية/الثتتتام  أُام 

 مكتتتتتب متتتتع الستتتتاحل ملو عتتتتة ال تتتام لامتتتتني اخلتتتتاص امل  تتتتول مكتتتتب
__________ 

(196) S/2017/272، الثام. املةفق  

https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2373%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2261%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2366%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/272
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 لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب إلنرتتتتاء أفةيعيتتتتا لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم
 . (197)الساحل يفمو عة أفةيعيا

 متتتتتتامي ختتتتتتالل التاليتتتتتتة اخلمتتتتتتس ال  ثتتتتتتات يف ايت يفُمتتتتتتدن ات 
 يف الستتالم ل وتتاء املتكامتتل املتحتتدة األمتتم مكتتتب :2017 يف 2016
 األمتتتم يف  ثتتتة، لي يتتتا يف لدتتتدمم املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة،  يستتتايف - غيويتتتا

 لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، الصتتتومال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة
 مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، أفغانستتتتال مىل املستتتامدة
 أفةيعيتتا لوستتط اإلنديمتتي املتحتتدة األمتتم مكتتتب يف يتتة يفكانتتت ال تتةاق.

 أغستتت س/آب 31 يف  وتهتتتي ستتتووات ثتتتالل ملتتتدة ستتتا عا ُمتتتدن ات نتتد
 اإلنديمتتتتي املتحتتتتدة األمتتتتم مةكتتتتل يف يتتتتتا ظدتتتتت حتتتتني يف، (198)2018

 املتحتدة األمتم موستق يفمكتتب آسيا يفسط ملو عة الونائية لدد دوماسية
  مفتوحتني. ل وال لرؤيفل اخلاص

 
  اخلاصة السياسية ال  ثات يف ايت 
 ال  ثتتتتتتات يف ايت متتتتت  مامتتتتتة حملتتتتتة 5 يف 4 اجلتتتتتديف ل يعتتتتتدم 
 املهتتام ن تتاق يفي ين وتتال، 2017 يف 2016 متتامي يف اخلاصتتة السياستتية

 يف التتتتواراة التتتتو ايت يف رتتتتمل اجملدتتتتس. متتتت   كديتتتتف هبتتتتا صتتتتدر التتتتيت
 يف اجملدتتتس متتت   كديتتتف هبتتتا صتتتدر التتتيت املهتتتام )أ( يدتتتي: متتتا اجلتتتديفلني
 التيت املهتام )ب( ابلتعةيتة  املرتمولة الفرتة خالل اختا  ت اليت العةارات
  كيتتتدذا اجملدتتتس أمتتتاا يفالتتتيت الستتتا عة رتاتالفتتت يف  كديتتتف هبتتتا صتتتدر
 ال  ثتات مهتام )ل( ا ستت ةات  نيد الفرتة خالل التحديد يفجت مدى
تتتتدت التتتيت املفتوحتتتة التتتو ايت ذات  يفيُعتتتتدَّم الستتتا عة. الفتتترتات يف امُتم 
 لدمجدتس رأي أيف مونف أي ي كسال يف  فعط لد دم اجلديف ل ذ ال
 امل وية. يدانيةامل ال  ثات يف ايت حبالة يت دق فيما

 األمتتتتني مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، ا ستتتتت ةات نيتتتتد الفتتتترتة يفختتتتالل 
 السياستتتتية لد  ثتتتتات استتتترتا يجيا  عييمتتتتا أيف است ةاضتتتتا  تتتتةي أل ال تتتتام
 األمتتم يف  ثتتة، لي يتتا يف لدتتدمم املتحتتدة متتماأل   ثتتة أي، الكتتربى األر  تتة
 لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، الصتتتومال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة

 مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، أفغانستتتتال مىل املستتتامدة
 األيفلويتتة ذات املهتتام استتتمةت، ال  ثتتات مل ظتتم يفابلوستت ة. (199)ال تتةاق

__________ 

(197) S/2016/88 يف S/2016/89.  
  .S/2015/555 يف S/2015/554 انظة (198)
 2323 العتتتتتتتةار لي يتتتتتتتا، يف لدتتتتتتتدمم املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم    ثتتتتتتتة يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (199)

 املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم    ثتة يت دتق يففيما  4 الفعةة ،(2016)
    ثتتتة يت دتتتق يففيمتتتا  6 الفعتتتةة ،(2016) 2275 العتتتةار الصتتتومال، مىل

 2344 العتتتتتتتتتتةار أفغانستتتتتتتتتتتال، مىل املستتتتتتتتتتامدة لتعتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

  وتتاء أجتتل متت  احلميتتدة املستتامي يف تت ل  كتتةامل اإلنتت ار مدتتى الرتكيتتل يف
 ا نتعتتتتال يفممديتتتتات الستتتتالم ا فانتتتتات يفامتتتتم مديتتتتت  يفاحلفتتتتاظ الستتتتالم
 يفكت لك، ا نتدا ية املسامدة  عدمي خالل م  ذلك يف مبا، السياسي

 الولامتات نرتوب موع مدى يفاحملدية اإلنديمية العدرات   ليل خالل م 
 مبتا، األختةى الديفليتة فامدتةال اجلهتات متع التوسيق يفضمال يفالوساقة 

 الفامدتتة يفاجلهتات الع ةيتة املتحتدة األمتم يفأفةنتتة الستالم  وتاء جلوتة فيهتا
 املت دعتتة املهتتام متت  متوومتتة   ائفتتة ال  ثتتات اضتت د ت كمتتا اإلنديميتتة.

، العتتتتانول يفستتتتيااة الةشتتتتيد احلكتتتتم   ليتتتتل يف الديفلتتتتة مؤسستتتتات  تتتتدمم
  اإلنسال. حعوق محاية مدى العدرة يف  ليل، األم  ن اع يفمصالح
 يف ايت مدتى   تديالت اجملدتس أاختل، الستوتني فرتة يفخالل 

 متتتتتتتداذا ال تتتتتتال  اخلاصتتتتتتتة السياستتتتتتية ال  ثتتتتتتات أصتتتتتتتل متتتتتت    ثتتتتتتات 8
 يف الستتتتتالم ل وتتتتاء املتكامتتتتتل املتحتتتتدة األمتتتتتم مكتتتتتب يفذتتتتتي،   ثتتتتة 11
 يف  ثة، أفةيعيا لوسط اإلنديمي املتحدة األمم يفمكتب،  يسايف - غيويا
 املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم يف  ثتتة، لي يتتا يف دمملدتت املتحتتدة األمتتم
، الستاحل يفمو عتة أفةيعيا لغةب املتحدة األمم يفمكتب، الصومال مىل

 يف لدتحعتتتق املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة، كولوم يتتتا يف املتحتتتدة األمتتتم يف  ثتتتة
 أفغانستال. مىل املسامدة لتعدمي املتحدة األمم يف  ثة، كولوم يا
 خاصتتتتة  صتتتتفة اجملدتتتتس شتتتتدا، تالت تتتتديال  دتتتتك م ظتتتتم يفيف 

 املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتات  عدمتتتتتت التتتتت ي لدتتتتتدمم احلامستتتتتة األ يتتتتتة مدتتتتتى
 ا نتعتتتتال يفممديتتتتات يفاملصتتتتاحلة الرتتتتامل الستتتتالم أجتتتتل متتتت  السياستتتتية
 املتكامتل املتحتدة األمتم مكتتب م   كل يت دق يففيما. (200)السياسي

 املستتامدة لتعتدمي املتحتتدة األمتم يف  ثتتة  يستايف - غيويتتا يف الستالم ل وتاء
، الستتاحل يفمو عتة أفةيعيتتا لغتةب املتحتدة األمتتم يفمكتتب الصتومال مىل

 يفمةاج تتتتتة انتدا يتتتتتة ممديتتتتتات مجتتتتتةاء امتتتتتم أ يتتتتتة مدتتتتتى اجملدتتتتتس شتتتتتدا
 متت  كجتتلء يفالرتتفافية ابملصتتدانية يف تستتم املواستتب الونتتت يف لددستتتور

__________ 

 املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم    ثتة يت دتق يففيما  7 الفعةة ،(2017)
  .7 الفعةة ،(2017) 2367 العةار ال ةاق، مىل

 ، يستتايف -غيويتتا فيمتتا يت دتتق مبكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف  (200)
 األمتتتتتتتم    ثتتتتتتتة يت دتتتتتتتق يففيمتتتتتتتا )أ(  2 الفعتتتتتتتةة ،(2017) 2343 العتتتتتتتةار

  ‘1’ 1 الفعتتتتتتتةة ،(2017) 2376 العتتتتتتتةار لي يتتتتتتتا، يف لدتتتتتتتدمم املتحتتتتتتتدة
 العتةارال الصتومال، مىل املستامدة لتعتدمي املتحدة األمم    ثة دقيت  يففيما

  3 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2017) 2358 يف ،2 الفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةة ،(2016) 2275
 الستتتتاحل، يفمو عتتتتة أفةيعيتتتتا لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم مبكتتتتتب يت دتتتتق يففيمتتتتا

S/2016/1128، ،يف املةفتتتتق S/2016/1129،  ثتتتتة يت دتتتتق يففيمتتتتا املةفتتتتق    
 ،(2017) 2344األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة مىل أفغانستتتال، العتتةار 

  .13 الفعةة
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2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 504 

 

يفأكتتد اجملدتتس أيعتتا التتديفر . (201)يفحدهتتا الولامتتات نرتتوب موتتع جهتتوا
كتتل متت  مكتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم   الت ي يعتت دع  تتت

 يستتايف يف  ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتتدمم يف لي يتتا يفمكتتتب األمتتتم  -يف غيويتتا 
املتحتتتتدة لغتتتتةب أفةيعيتتتتا يفمو عتتتتة الستتتتاحل يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتعتتتتدمي 
املسامدة مىل أفغانستال يف حتسني احلكم الةشيد يفاحرتام ستيااة العتانول 

 . (202)د ايف  ليل ا يف وقي
 املتحتتتتدة األمتتتتم   ثتتتتات  وستتتتيق أ يتتتتة م تتتتةاز اجملدتتتتس يفيفاصتتتتل 
 الديفليتتتة الرتتتةيكة يفاجلهتتتات الع ةيتتتة املتحتتتدة األمتتتم أفةنتتتة متتتع يف  ايفهنتتتا

 األمتتتتتتتم مكتتتتتتتب مىل يفقدتتتتتتب، اإلنديميتتتتتتة يفايفل اإلنديميتتتتتتة يفاملوظمتتتتتتات
 املتحتدة األمتم يف  ثتة  يستايف - غيويتا يف السالم ل واء املتكامل املتحدة
. (203)الديفليتتة املستتامدة  وستتيق   ليتتل أفغانستتتال مىل املستتامدة لتعتتدمي
 املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب ن يتتتتل متتتت ، اإلنديميتتتتة ابملكا تتتتب يت دتتتتق يففيمتتتتا
 مدتتتى الت تتتايفل ضتتتةيفرة اجملدتتتس أكتتتد، الستتتاحل يفمو عتتتة أفةيعيتتتا لغتتتةب

 لدتصتتتتتتتتتتدي احلتتتتتتتتتتديفا متتتتتتتتترب يفا ستتتتتتتتتتتجاابت اإلنديمتتتتتتتتتتي ايفل الصتتتتتتتتت يد
 املوظمتة يفاجلةميتة، األمت  ن اع الحمص مثل لدحديفا ال ا ةة لدتحدايت

 مكتتتتب متتتع ابلت تتتايفل، يفالعيتتتام، املرتتتةيفع غتتت  يفا عتتتار، الوقويتتتة متتترب
__________ 

 ، يستتايف -فيمتتا يت دتتق مبكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا  (201)
 األمتتتتتم ة   ثتتتتت يت دتتتتتق يففيمتتتتتا )ب(  2 الفعتتتتتةة ،(2017) 2343 العتتتتتةار

 ،(2016) 2275 العتتتتتتتةار الصتتتتتتتومال، مىل املستتتتتتتامدة لتعتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتدة
 يفمو عتتتتة أفةيعيتتتتا لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم مبكتتتتتب يت دتتتتق يففيمتتتتا  2 الفعتتتتةة

 املةفق. ،S/2016/1129 يف املةفق، ،S/2016/1128 الساحل،
 يستتايف،  -فيمتتا يت دتتق مبكتتتب األمتتم املتحتتدة املتكامتتل ل وتتاء الستتالم يف غيويتتا  (202)

دتق    ثتة األمتم املتحتدة لدتتدمم   يففيمتا يت 7، الفعتةة (2017) 2343العتةار 
  يففيما يت دق مبكتتب األمتم ‘3’ 1، الفعةة (2016) 2323يف لي يا، العةار 

ةفتتتتتتتتتتتق، ، املS/2016/1128املتحتتتتتتتتتتتدة لغتتتتتتتتتتتةب أفةيعيتتتتتتتتتتتا يفمو عتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتاحل، 
، املةفتتق  يففيمتتا يت دتتق    ثتتة األمتتم املتحتتدة لتعتتدمي املستتامدة S/2016/1129 يف

 )ب(.  8، الفعةة (2016) 2274مىل أفغانستال، العةار 
  يف الستتتتتتتتتالم ل وتتتتتتتتتاء املتكامتتتتتتتتتل املتحتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتبمبك يت دتتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتتا (203)

 يت دتتق يففيمتتا )ا(  2 الفعتتةة ،(2017) 2343 العتتةار  يستتايف، - غيويتتا
 العتتتتتتتتتتةار أفغانستتتتتتتتتتتال، مىل املستتتتتتتتتتامدة لتعتتتتتتتتتتدمي املتحتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم    ثتتتتتتتتتتة
  )أ(. 7 الفعةة ،(2016) 2274

 مىل املؤايتتتة الظتتتةيفف مب اجلتتتة، أفةيعيتتتا لوستتتط اإلنديمتتتي املتحتتتدة األمتتتم
 . (204)ال ويف يفالت ةف اإلرذاب انترار

 املتحتدة األمتم   ثتة لتو ييت   ديدتت سياق يف، اجملدس يفقدب 
، الستاحل يفمو عتة أفةيعيا لغةب املتحدة األمم يفمكتب لي يا يف لددمم

  وفيتتتتتتتت  يف اجلوستتتتتتتتام املوظتتتتتتتتور كامتتتتتتتتل  رتتتتتتتتكل ال  ثتتتتتتتتتال  ةامتتتتتتتتي أل
 يفا نتعتتال الستتالم ممديتتات يف املتتةأة مرتتاركة ذلتتك يف مبتتا، يف اي يهمتتا
 األمتتتتم مكتتتتتبَ  اجملدتتتتسُ  شتتتتجع، ذلتتتتك مدتتتتى يفمتتتتاليفة. (205)السياستتتتي
 أفةيعيتتا لغتتةب املتحتتدة األمتتم يفمكتتب عيتتاأفةي لوستتط اإلنديمتتي املتحتدة
 املةاميتتتتتتة ال يتتتتتتا ت يفمجتتتتتتع ال حتتتتتتول مجتتتتتتةاء مدتتتتتتى الستتتتتتاحل يفمو عتتتتتتة

 لتتدى الت تتةف نلمتتة  غتت ي التتيت التتديفافع  رتتال اجلوستتانية لالمت تتارات
 حعتوق يف اإلرذتاب مكافحة اسرتا يجيات مدى املرت  ة يفاآلاثر الوساء

 لتعتدمي املتحتدة األمتم  ثتة  اجملدتس يفامتا. (206)لدمتةأة الواج ة اإلنسال
 الوستتتتتاء محايتتتتتة كفالتتتتة أجتتتتتل متتتتت  ال متتتتل مىل الصتتتتتومال مىل املستتتتامدة
 يفا نتهتتتتاك ا ستتتتتغالل ذلتتتتك يف مبتتتتا، اجلوستتتتي ال وتتتتف متتتت  يفالفتيتتتتات

 مىل املستتتتتتامدة لتعتتتتتتدمي املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة مىل يفقدتتتتتتب اجلوستتتتتتيال 
 الاألقفتتت محايتتتة   ليتتتل مىل الةاميتتتة اجلهتتتوا امتتتم  واصتتتل أل أفغانستتتتال
 .(207)املسدح الولاع م  املتعةري 
 مةكتل مت  كتل يف ايت ظدت، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 

 يف  ثتة آستيا يفستط ملو عتة الونائيتة لدد دوماستية اإلنديمي املتحدة األمم
 األمتتتتتم موستتتتتق يفمكتتتتتتب ال تتتتتةاق مىل املستتتتتامدة لتعتتتتتدمي املتحتتتتتدة األمتتتتم
   .ك حد مىل  غي   ديفل ل وال لرؤيفل اخلاص املتحدة

__________ 

 الستتتتتاحل، يفمو عتتتتة أفةيعيتتتتتا لغتتتتةب املتحتتتتتدة األمتتتتم مبكتتتتتتب يت دتتتتق فيمتتتتا (204)
S/2016/1128، ،يف املةفتتق S/2016/1129،  مبكتتتب يت دتتق يففيمتتا فتتق املة 

 لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتم يفمكتتتتب أفةيعيتتتا لوستتتط اإلنديمتتتي املتحتتتدة األمتتتم
  .8 الفعةة ،(2017) 2349 العةار الساحل، يفمو عة أفةيعيا

 2376 العتتتتتتتةار لي يتتتتتتتا، يف لدتتتتتتتدمم املتحتتتتتتتدة األمتتتتتتتم    ثتتتتتتتة يت دتتتتتتتق فيمتتتتتتتا (205)
 أفةيعيتتا لغتتةب املتحتتدة األمتتم مبكتتتب يت دتتق يففيمتتا  4 الفعتتةة ،(2017)

  املةفق. ،S/2016/1129 يف املةفق، ،S/2016/1128 الساحل، يفمو عة
  .8 الفعةة ،(2017) 2349 العةار (206)
 العتتتةار الصتتومال، مىل املستتتامدة لتعتتدمي املتحتتتدة األمتتم    ثتتتة يت دتتق فيمتتا (207)

 لتعتدمي املتحتدة األمتم    ثة يت دق يففيما  43 الفعةة ،(2017) 2372
  .40 الفعةة ،(2016) 2274 العةار أفغانستال، مىل املسامدة
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء العاشر   
 عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

 

 

505 18-12959 

 

 4 اجلديفل
 أفريقيا :2017-2016، اخلاصة السياسية البعثات والايت

 الو ية

مكتتتتتتتب األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة 
املتكامتتتتتتل ل وتتتتتتاء الستتتتتتالم 

  يسايف -يف غيويا 

مكتتتتتتتتتتتتتتب األمتتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتتتدة اإلنديمتتتتي 

 لوسط أفةيعيا

  ثتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم 
املتحتتدة لدتتتدمم 

 يف لي يا

  ثتتة األمتتم املتحتتتدة 
لتعتتتتتتتتتدمي املستتتتتتتتتامدة 

 مىل الصومال

كتب األمم املتحتدة م
لغتتةب أفةيعيتتا يفمو عتتة 

 الساحل
  X    الفصل السا ع       

      ال سكةي -التوسيق املدم 

  X X   التجةيد م  السالح يفماارة األسدحة

 X X  X X املسامدة ا نتدا ية

 X X X X X حعوق اإلنسال  املةأة يفالسالم يفاألم   األقفال يفالولاع املسدح

 X  X   نسامالدمم اإل

 X X X X X الت ايفل يفالتوسيق الديفليال

 X  X X  األم  ال حةي

 X X X X X ال مدية السياسية

 X     اإلمالم

 X   X X سيااة العانول/الرؤيفل الععائية

 X   X X مصالح ن اع األم 

  X    امم الرةقة

   X   امم نُُظم اجللاءات

 X X X X X امم مؤسسات الديفلة
 
 5جلديفل ا

 : األمريكتان وآسيا والشرق األوسط2017-2016والايت البعثات السياسية اخلاصة، 

 الو ية

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 كولوم يا

 املتحتتدة األمتتم   ثتتة
 يف لدتحعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 كولوم يا

 املتحتدة األمتم   ثة
 املستتتتتتتامدة لتعتتتتتتتدمي

 أفغانستال مىل

 املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم مةكتتتتتتتتتتتتل
 لدد دوماستتتتتتتتتتتتية اإلنديمتتتتتتتتتتتتي

 آسيا يفسط ملو عة الونائية

 املتحتتتدة األمتتم   ثتتة
 املستتتتتتتتتامدة لتعتتتتتتتتتدمي

 ال ةاق مىل

 األمتم موسق مكتب
 اخلتتتتتتتتتتتتاص املتحتتتتتتتتتتتتدة

 ل وال لرؤيفل
       السا ع الفصل       

     X X الوار مقالق يفنف رصد

    X   ال سكةي - املدم التوسيق

  X X X  X األسدحة يفماارة السالح م  التجةيد

  X  X   ا نتدا ية املسامدة

 يفاألمتت   يفالستتالم املتتةأة اإلنستتال  حعتتوق
  X  X   املسدح يفالولاع األقفال

  X  X   اإلنسام الدمم

 X X X X X  الديفليال يفالتوسيق الت ايفل

 X X X X X X السياسية ال مدية

    X   املدنيني محاية
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 الو ية

 األمتتتتتتتتتتتتتتتتتم   ثتتتتتتتتتتتتتتتتتة
 يف املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة

 كولوم يا

 املتحتتدة األمتتم   ثتتة
 يف لدتحعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق

 كولوم يا

 املتحتدة األمتم   ثة
 املستتتتتتتامدة لتعتتتتتتتدمي

 أفغانستال مىل

 املتحتتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتتتم مةكتتتتتتتتتتتتل
 لدد دوماستتتتتتتتتتتتية اإلنديمتتتتتتتتتتتتي

 آسيا يفسط ملو عة الونائية

 املتحتتتدة األمتتم   ثتتة
 املستتتتتتتتتامدة لتعتتتتتتتتتدمي

 ال ةاق مىل

 األمتم موسق مكتب
 اخلتتتتتتتتتتتتاص املتحتتتتتتتتتتتتدة

 ل وال لرؤيفل
       اإلمالم       

  X  X   الععائية الرؤيفل/العانول سيااة

    X   األم  ن اع مصالح

  X  X   اجللاءات نُُظم امم

  X  X   الديفلة مؤسسات امم
  

 أفريقيا
مكتوووب األموووم املتحووودة املتكامووول لبنووواء السوووالم يف  

 بيساو  -غينيا 
اء أنرتتتتتا جمدتتتتتُس األمتتتتت  مكتتتتتتَب األمتتتتتم املتحتتتتتدة املتكامتتتتتل ل وتتتتت 

، مبوجتب العتةار 2009حليةال/يونيتت  26 يسايف يف  -السالم يف غيويا 
، ليحل حمل مكتب األمم املتحدة لدمم  واء الستالم (2009) 1876
 يسايف. يفُكدن ف املكتتب املتكامتل جبمدتة مهتام موهتا املستامدة  -يف غيويا 

 يسايف، يف  ليل ندرات املؤسستات  - وة  واء السالم يف غيويايف ممل جل
الوقوية مدى احلفاظ مدى الوظام الدستوري يفاألم  ال تام يفا حترتام التتام 
لستتيااة العتتانول، يفامتتم مجتتةاء حتتوار سياستتي جتتامع يفممديتتة لدمصتتاحلة 
الوقويتتتة، يف تتتوف  التتتدمم ا ستتترتا يجي يفالتعتتت  يف مصتتتالح ن تتتاع األمتتت ، 

نرتتتت ة لت ليتتتتل حعتتتتوق اإلنستتتتال يفمحايتهتتتتا يفرصتتتتدذا، يفحتستتتتني يفالعيتتتتام ا
 . (208)الت ايفل مع املوظمات اإلنديمية يفايفل اإلنديمية

 2267 العتةارال اجملدتس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 (2017) 2343 يف 2016 فربايتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتت اط 26 املتتتتتتتتتؤر  (2016)

 (209)يفاحتتتتدا رائستتتتيا  يتتتتا  يفامتمتتتتد، 2017 فربايتتتتة/شتتتت اط 23 املتتتتؤر 
  يستايف. -يت دق مبكتب األمم املتحدة املتكامتل ل وتاء الستالم يف غيويتا  فيما

 ملتتتتدة، متتتتة ني املكتتتتتب يف يتتتتة اجملدتتتتس متتتتدا، الستتتتا عة لدممارستتتتة يفيففعتتتتا
 فربايتتة/شتت اط 28 حتتم الثتتام التمديتتد يفكتتال، متتةة كتتل يف شتتهةا 12

2018(210). 
__________ 

 ل وتاء املتكامل املتحدة األمم مكتب يف ية اتريت م  امل دومات م  ملليد (208)
  السا عة. املالحق انظة  يسايف، - غيويا يف سالمال

(209) S/PRST/2017/17.  
  .1 الفعةة ،(2017) 2343 يف ،1 الفعةة ،(2016) 2267 العةارال (210)

 أمتاا، (211)يفاملؤسستية السياستية التتو ةات استتمةار ضوء يفيف 
 املكتتتب يف يتتة أيفلتتوايت  كيتتد، (2016) 2267 العتتةار يف، اجملدتتس

 حتتوار مجتتةاء امتتم يفذتتي، 2015 متتام يف احملتتدا الوحتتو مدتتى املتكامتتل
  وفيتت  يف الوقويتتة ستتد اتال يفامتم، لدمصتتاحلة يفممديتتة جتتامع سياستي
 حرتد يفيف، العتانول سيااة يفاسرتا يجيات الوق  األم  ن اع مصالح

 املكتتتتتتب أل أيعتتتتتا اجملدتتتتتس يفأكتتتتتد. (212)يف وستتتتتيعها الديفليتتتتتة املستتتتامدة
 اجلهوا نيااة سيواصالل ال ام لامني اخلاص املمثل يفمكتب املتكامل
 يف كومتتةاحل مستتامدة يف رتتمل، “األيفلويتتة ذات اجملتتا ت” يف الديفليتتة
 العتتانول إلنفتتاذ ف التتة نُظُتتم منرتتاء يفامتتم، الدميعةاقيتتة املؤسستتات   ليتل

 الوقويتتة األيفلتتوايت يفامتتم، يفمحايتهتتا اإلنستتال حعتتوق يف  ليتتل، يفال دالتتة
 . (213)اجلوسام املوظور مامال مع، السالم ل واء

 أيتتتتتد، (2017) 2343 العتتتتتةار مبوجتتتتتب، 2017 متتتتتام يفيف 
 2016 أكتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتةي  14 املتتتتؤر  كتتتتتو كةي ا فتتتتاق اجملدتتتتس
تتتتتتت ت قةيتتتتتتتق خةي تتتتتتتة مىل استتتتتتتتود التتتتتتت ي  اجلمامتتتتتتتة متتتتتتت   وستتتتتتتاقة يُفض 

 مىل لدتوصتتل الةئيستتي اإلقتتار  وصتتفت، أفةيعيتتا غتتةب لتتديفل ا نتصتتااية
 ساجملدتتت يفأيتتتد. (214) يستتتايف - غيويتتتا يف السياستتتية لازمتتتة ستتتدمي حتتتل
 الوحو مدى ا سرتا يجي ا ست ةات   ثة م  املو ثعة التوصيات أيعا
، (215)2017شتتتتت اط/فرباية  7املتتتتتؤر   ال تتتتتام األمتتتتتني  عةيتتتتتة يف امل تتتتتني
 صتتتتوب جهتتتتواي  ةكيتتتتل  متتتتااة املتكامتتتتل املكتتتتتب نيتتتتام ضتتتتةيفرة  رتتتتال

 يف يستت  اخلتتاص لدممثتتل احلميتتدة لدمستتامي اممتتا السياستتية العتتدرات
__________ 

  .“ يسايف - غيويا يف احلالة” ،8 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (211)
  )ل(. - )أ( 2 الفعةة ،(2016) 2267 العةار (212)
  )يف(. - )أ( 3 الفعةة نفست، املةجع (213)
  .4 الفعةة ،(2017) 2343 العةار (214)
(215) S/2017/111.  
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  ةشتتتتيد يفضتتتتةيفرة، السياستتتتي الصتتتت يد مدتتتتى  تتتتت يعتتتت دع التتتت ي التتتتديفر
 األيفلوايت مدى اإل عاء مىل يفابإلضافة. (216)لدمكتب اإلااري اهليكل
 املتكامتتتل املكتتتتبَ  اجملدتتتسُ  كدتتتف،  (2016) 2267 العتتتةار يف امل يوتتتة
 الدستتتتتتتتور مةاج تتتتتتتة   مديتتتتتتتة الت جيتتتتتتتل يف الوقويتتتتتتتة الستتتتتتتد ات  تتتتتتتدمم

 يف مجةاؤذتا املعةر يفالةائسية الترةي ية ا نتداابت سياق يفيف يفماامها 
 املكتتتتتب مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، التتتتتوايل مدتتتتى، 2019 يف 2018 متتتتامي

 األمتتتتم يففةيتتتتق الوقويتتتتة الستتتتد ات متتتتع كثتتتتب متتتت  ي متتتتل أل املتكامتتتتل
، املواستتتب الونتتت يف ا نتدتتاابت ذتت ي مجتتتةاء لتتدمم الع تتةي املتحتتدة

 كمتتتا .(217) يستتتايف - غيويتتتا يف الةشتتتيد يفاحلكتتتم الدميعةاقيتتتة  تتتلزي يفأل
  وتاء جلوتة مع ابلت ايفل، احلكومة  دمم املتكامل املكتبَ  اجملدسُ  كدف
 . (218)يف وسيعها يفمواءمتها الديفلية املسامدة حرد يف، السالم

 
 مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا 
تت    متت  أفةيعيتتا يفستتط يف متتياإلندي املتحتتدة األمتتم مكتتتب أُنر 

 2009 ايستتتتمرب/األيفل كتتتتانول 11 متتتتؤرختني رستتتتالتني   تتتتاال قةيتتتتق
 جمدتتتتتتتتس يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتتام األمتتتتتتتني  تتتتتتتتني 2010 أغستتتتتتت س/آب 30 يف

 اجلمامتتتتة متتتتع الت تتتتايفل يدتتتتي: متتتتا املكتتتتتب مهتتتتام يفمشدتتتتت. (219)األمتتتت 
 اإلنديميتة الرتةيكة اجلهتات م  يفغ ذا أفةيعيا يفسط لديفل ا نتصااية

، ن انتتا األيفستتع اإلنديميتتة ايفل املو عتتة يف يفا ستتتعةار مالستتال   ليتتل يف
، الستالم يف وتاء الولامتات نرتوب موتع جمايل يف احلميدة املسامي يف  ل
 ال تام لامتني املرتورة مستداء مدتى السياستية الرتؤيفل ماارة ندرة يف  ليل
 هنتتتتتج يف  ليتتتتتل، املو عتتتتتة يف يفاألمتتتتت  ابلستتتتتالم املتصتتتتتدة املستتتتتائل  رتتتتتال

 يف  تتتتتتتاال التوستتتتتتتيق يف يستتتتتتت  اإلنديمتتتتتتتي ايفل الصتتتتتتت يد مدتتتتتتتى متكامتتتتتتتل
 يف الرتتتةيكة يفاجلهتتتات املتحتتتدة األمتتتم موظمتتتات  تتتني فيمتتتا امل دومتتتات

 اهلامتتة الت تتورات متت  املعتتة مىل التعتتارية يف عتتدمي، اإلنديميتتة ايفل املو عتتة
 .(220)اإلنديمي ايفل الص يد مدى

__________ 

  .2 الفعةة ،(2017) 2343 العةار (216)
  .7 يف )ب( 2 الفعةاتل نفست، املةجع (217)
  )ا(. 2 الفعةة نفست، املةجع (218)
(219) S/2009/697 يف S/2010/457.  
  .S/2009/697 انظة (220)

 ثتتالل يفمتتدهتا املكتتتب يف يتتة  وتهتتي أل املعتتةر متت  كتتال يفمذ 
 املكتتب يف يتة اجملدس  دا مل، 2018 أغس س/آب 31 يف سووات
 . (221)ا ست ةات نيد الفرتة خالل

 املكتتتب. يف يتتة اجملدتتس متتدَّل، 2017 يف 2016 متتامي يفيف 
 اجملدتسُ  شجع، 2016 أ ةيل/نيسال 25 يف الةئيس أصدري  يال ففي

 املتحتدة األمتم يفمكتتب أفةيعيتا لوستط اإلنديمتي املتحتدة األمتم مكتبَ 
 مىل املستتتتامدة  عتتتتدمي مواصتتتتدة مدتتتتى الستتتتاحل يفمو عتتتتة أفةيعيتتتتا لغتتتتةب
 مكافحتتتتتة مىل الةاميتتتتتة جهواذتتتتتا يف اإلنديميتتتتتة ايفل يفاملوظمتتتتتات التتتتتديفل

 امتتتتتتا، 2017 متتتتتتام يفيف. (222)ال حتتتتتتة يف املستتتتتتدح يفالستتتتتت و العةصتتتتتتوة
 أفةيعيتتتتتا لوستتتتتط اإلنديمتتتتتي املتحتتتتتدة متتتتتماأل مكتتتتتتب متتتتت  كتتتتتالً  اجملدتتتتتس
 األمتم يفمكتتب الستاحل يفمو عتة أفةيعيتا لغتةب املتحتدة األمم يفمكتب
  عدن متتتتت التتتت ي التتتتدمم معتتتتامفة مىل، األفةيعتتتتي ا حتتتتتاا لتتتتدى املتحتتتتدة

 متتتت ، يفاإلنديميتتتتة اإلنديميتتتتة ايفل يفلدموظمتتتتات املو عتتتتة يف لدحكومتتتات
 يف وظتتتيم حتتتةام  وكتتتو مجامتتتة اارستتتت التتت ي ال وتتتف ألثتتتة التصتتتدي أجتتتل
 امل ةيفف، اإلسالمية الديفلة ) وظيم يفالرام ال ةاق يف اإلسالمية الديفلة
 ذلتتك يف مبتتا، املو عتتة يف يفا ستتتعةار الستتالم مدتتى اامتتأ( ابستتم أيعتتا
 يفالت تتتتةف اإلرذتتتتاب انترتتتتار مىل املؤايتتتتة الظتتتتةيفف م اجلتتتتة ختتتتالل متتتت 

 ملكافحتتتتتتة ال امليتتتتتتة املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم استتتتتترتا يجية متتتتتتع ارتتتتتتيا، ال ويتتتتتتف
 يفمجتع ال حتول مجتةاء مىل املكا تب  دتك أيعتا اجملدسُ  يفاما اإلرذاب 
 نلمتة  غت ي التيت التديفافع  رتال اجلوسانية لالمت ارات املةامية ال يا ت
 مكافحتتتتتة استتتتترتا يجيات مدتتتتتى املرت  تتتتتة يفاآلاثر الوستتتتتاء لتتتتتدى الت تتتتتةف
، الوستتتتائية يفاملوظمتتتتات لدمتتتتةأة الواج تتتتة اإلنستتتتال حعتتتتوق يف اإلرذتتتتاب
 يفممتتتداا أالتتتة مىل يفمستتتتودة األذتتتداف حمتتتداة استتتاتسي يفضتتتع هبتتتدف
 .(223)لدتصدي  ةامج

 
__________ 

ُجتتتدن ات يف يتتتة مكتتتتب األمتتتم املتحتتتدة اإلنديمتتتي لوستتتط أفةيعيتتتا ملتتتدة ثتتتتالل  (221)
، متتتتتت  قةيتتتتتتق   تتتتتتاال رستتتتتتالتني 2018آب/أغستتتتتت س  31ستتتتتتووات، حتتتتتتم 

 ني األمني ال ام يفرئيس جمدس األم   2015اوز/يوليت  21يف  16مؤرختني 
(S/2015/554  يفS/2015/555 ملليتتتتتتد متتتتتت  امل دومتتتتتتات متتتتتت  اتريتتتتتتت يف يتتتتتتة .)

  مكتب األمم املتحدة اإلنديمي لوسط أفةيعيا، انظة املالحق السا عة.
(222) S/PRST/2016/4، تتتتتد ال رتتتتتةيفل  الفعتتتتتةة   وقيتتتتتد” ال وتتتتتد مقتتتتتار يف امُتم 

  .“أفةيعيا غةب يف السالم
تتتتد  8 الفعتتتتةة ،(2017) 2349 العتتتتةار (223)  الستتتتتالم” ال وتتتتد مقتتتتار يف امُتم 

  .“أفةيعيا يف يفاألم 
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 بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
 املتؤر  (2011) 2009 العتةار مبوجتب، األمت  جمدتس أنرا 

  متتتت الستتتتا ع الفصتتتتل مبوجتتتتب يفمتصتتتتةفا، 2011 ستتتت تمرب/أيدتتتتول 16
  ثَة األمم املتحدة لددمم يف لي يا، يفكدفها  دمم اجلهوا الوقوية ، امليثاق

الدي ية الةامية مىل است ااة األمت  يفالوظتام ال تامني يف  ليتل ستيااة العتانول، 
يفمجتتتةاء حتتتوار سياستتتي جتتتامع يف  ليتتتل املصتتتاحلة الوقويتتتة، يف ستتتط ستتتد ة 

 نتعاليتتتتة، الديفلتتتتة، يف  ليتتتتل حعتتتتوق اإلنستتتتال يفمحايتهتتتتا، يفامتتتتم ال دالتتتتة ا
 .(224)يفالرةيفع يف أنر ة اإلن ا  ا نتصااي، يف وسيق الدمم الديفيل

 العتتتتتتتتتتةارات اجملدتتتتتتتتتتس اختتتتتتتتتتت ، 2017 يف 2016 متتتتتتتتتتامي يفيف 
 2278 يف، 2016 متتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 15 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2273

 (2016) 2291 يف، 2016 متتتتتتتتتتتتتارس/آذار 31  املتتتتتتتتتتتتتؤر  (2016)
 املتتتتتتتتتتؤر  (2016) 2323 يف، 2016 يونيتتتتتتتتتتت/حليتتتتتتتتتتةال 13 املتتتتتتتتتتؤر 

 املتتتتتتتتتؤر  (2017) 2362 يف، 2016 ايستتتتتتتتتمرب/األيفل كتتتتتتتتتانول 13
 /حليتتةال 29 املتؤر  (2017) 2363 يف، 2017 يونيتتت/حليتةال 29

 ستتتتتتتتتت تمرب/أيدتتتتتتتتتتول 14 املتتتتتتتتتتؤر  (2017) 2376 يف، 2017 يونيتتتتتتتتتتت
 يف يتة اجملدتس يفمتدَّا لي يتا. يف لددمم املتحدة األمم   ثة  رال 2017
 ستتتوة يفملتتتدة أشتتتهة  ستتت ة يفملتتتدة أشتتتهة ستتتتة ملتتتدة، متتتةات ثتتتالل ال  ثتتتة
 ستتت تمرب/أيدتتتول 15حتتتم  الثالثتتتة املتتتةة يفامتتتتدت، التتتتوايل مدتتتى، يفاحتتتدة
 أيعتا اجملدتس نتةر، (226)ال تام األمتني  وصية مدى يف واء. (225)2018
 متتت  ال  ثتتتة لتمكتتتني أشتتتهة ثالثتتتة ملتتتدة فويتتتا اديتتتدا ال  ثتتتة يف يتتتة اديتتتد
 الوفتاق حكومتة منرتاء يف الةائستي اجملدس مىل املسامدة  عدمي مواصدة
 ال تتام األمتتني مىل يفقدتتب، الديتت ي السياستتي ا  فتتاق  وفيتت  يفيف التتوق 

 متتتت   عةيتتتتةا، الدي يتتتتة الستتتتد ات متتتتع مرتتتتايفرات مجتتتتةاء   تتتتد، يعتتتتدم أل
 ال مديتتتتتتة متتتتتت  الالحعتتتتتتة لدمةاحتتتتتتل ال  ثتتتتتتة  تتتتتتدمم املت دعتتتتتتة صتتتتتتياتالتو 

 . (227)لد  ثة األموية الرت ي ات يفم  الدي ية ا نتعالية
 كتتتتتتانول 17 يف يُفنن تتتتتع نتتتتتد  يالديتتتتتت السياستتتتتي ا  فتتتتتاق يفكتتتتتال 

 قتةا دس مىل التوق  الوفتاق حكومة يفيفصدت، 2015 ايسمرب/األيفل
 العتةار مبوجتب، اجملدتس نةر مث يفم . (228)2016 مارس/آذار 30 يف

__________ 

 لي يتا، يف لدتدمم املتحتدة األمتم   ثتة يف يتة اتريتت م  امل دومات م  ملليد (224)
  السا عة. املالحق انظة

  1، الفعتتتتةة (2016) 2323  يف 1، الفعتتتتةة (2016) 2291العتتتةارات  (225)
  .1، الفعةة (2017) 2376يف 

  .S/2016/182 انظة (226)
 .2يف  1لدي اجة يفالفعةاتل ، الفعةة ال اشةة م  ا(2016) 2273العةار  (227)
  .“لي يا يف احلالة” ،14 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (228)

 م  لي يا يف لددمم املتحدة األمم   ثة يف ية اديد، (2016) 2291
  ة ي اهتتتتتا يفيفضتتتتع التتتتوق  الوفتتتتاق يفحكومتتتتة ا  فتتتتاق  وفيتتتت  امتتتتم أجتتتتل

 مدتتتى يفمتتتاليفة. (229)ا نتعاليتتتة ال مديتتتة متتت  الالحعتتتة يفاملةاحتتتل األمويتتتة
 يف، يفذي، ابل  ثة سا عا املووقة املهام  كيد اجملدس كةر،  املهمة  دك

 يفاإل تتتتالغ اإلنستتتتال حعتتتتوق رصتتتتد، يفاألمويتتتتة الترتتتتغيدية العيتتتتوا حتتتتديفا
 يفمستتتتتتاندة، لدمةان تتتتتتة اخلاضتتتتتت ة غتتتتتت  األستتتتتتدحة  متتتتتتني يفامتتتتتتم ،موهتتتتتتا

 يفميصتال، األساستية اخلتدمات  وف  يفامم، الةئيسية الدي ية املؤسسات
 مدتى ال  ثتةَ  يفشتجع الديفليتة  املستامدة يف وستيق، اإلنسانية املسامدات

 حستت ما،  در يتتة متتواة قةيتتق متت  ال دتتد يف اائتتم يفجتتوا مرستتاء ممتتااة
 . (230)يةاألمو األيفضاع  ت  سمح

 مهمتتتتة اجملدتتتتس أضتتتتاف، (2016) 2323 العتتتتةار يفمبوجتتتتب 
 احلوكمتتتتتة جمتتتتا ت يف التتتتوق  الوفتتتتاق حكومتتتتة  ة ي تتتتات  وحيتتتتد امتتتتم

 التتتتيت ابملهتتتتام يت دتتتتق يففيمتتتتا. (231)ال  ثتتتتة يف يتتتتة مىل يفا نتصتتتتاا يفاألمتتتت 
 الوحتتو مدتتى يفاألمويتتة الترتتغيدية العيتتوا ديفاحتت يف ال  ثتتة هبتتا ستعتت دع
 مىل اجملدتتتتتتس أضتتتتتتاف، (2016) 2291 العتتتتتتةار يف مديتتتتتتت املوصتتتتتتوص

  عواذتا التيت اجلهتوا مىل يفاملستامدة املرتورة  عدمي لد  ثة العائمة الو ية
 فيهتتتا مبتتتا، الوتتتلاع متتت  اخلارجتتتة املوتتتاقق يف ا ستتتتعةار لتحعيتتتق احلكومتتتة
 . (232)اامأ  وظيم ن عة م  احملةرة املواقق

 اجملدتتتتتتتتتتتتتتس رحتتتتتتتتتتتتتتب، (2017) 2376 العتتتتتتتتتتتتتتةار يفمبوجتتتتتتتتتتتتتتب 
 التتتت ي ا ستتتترتا يجي التعييمتتتتي ا ستتتتت ةات متتتت  الصتتتتاارة ابلتوصتتتتيات

 سياستية اسرتا يجية  وفي  مىل يفالدامية، (233)لد  ثة ال ام األمني أجةاي
 يفكتا ت مع ا سرتا يجي يفالتوسيق التكامل زاياة مىل يفك لك، شامدة
 التتتيت اجلهتتتوا امتتم هبتتتدف لي يتتتا يف يف ةاجمهتتا يفصتتتواايعها املتحتتتدة األمتتم

 يفجتتتتتدا. (234)ال دتتتتتد يف ا ستتتتتتعةار  ستتتتتط ستتتتت يل يف احلكومتتتتتة  عواذتتتتتا
  عتتتتدمي رئيستتتي ك وصتتتة يهتتتامل يفأضتتتاف، العائمتتتة ال  ثتتتة يف يتتتة اجملدتتتس
 السياستتتتي ا  فتتتتاق مقتتتتار يف لدجميتتتتع شتتتتامدة سياستتتتية ل مديتتتتة التتتتدمم
 قتوال اجلوستام املوظتور اامتا  ةامتي أل ال  ثتة مىل أيعا يفقدب الدي ي 
 يفالف التتة الكامدتتة املرتتاركة كفالتة يف احلكومتتة  ستتامد يفأل يف يتهتتا فترتة

__________ 

  .1 الفعةة ،(2016) 2291 العةار (229)
  .2 يف ‘5’ - ‘1’ 1 الفعةاتل نفست، املةجع (230)
  ‘.2’ 1 الفعةة ،(2016) 2323 العةار (231)
  ‘.5’ 2 الفعةة نفست، املةجع (232)
  .S/2017/726 انظة (233)
  .6 الفعةة ،(2017) 2376 العةار (234)
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أجهزة جملس األمن الفرعية: -اجلزء العاشر   
 عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة

 

 

509 18-12959 

 

 يفيف، األمتتتت  يفن تتتاع املصتتتاحلة يفجهتتتوا التتتدميعةاقي ا نتعتتتال يف لدمتتتةأة
 .(235)(2000) 1325 العةار مع اريا، الوقوية املؤسسات
،  (2017) 2362 يف (2016) 2278 العتتتةاري  يفمبوجتتتب 

 لي يتتتا يف لدتتتدمم املتحتتتدة األمتتتم   ثتتتة يف يتتتة  كيتتتد أيعتتتا اجملدتتتس كتتتةر
 (2011) 1970 ابلعتتةار ممتتال املورتتاة الدجوتتة متتع ابلكامتتل لدت تتايفل
، (2017) 2363 العتتتتتةار يفمبوجتتتتتب. (236)هلتتتتتا التتتتتتا ع اخلتتتتترباء يففةيتتتتتق
 يف لدتتدمم املتحتتدة األمتتم   ثتتة  تتني الوثيتتق التوستتيق مدتتى اجملدتتس حتتث
 اارفتتتتور يف املتحتتتدة يفاألمتتتم األفةيعتتتي لالحتتتتاا املدتد تتتة يفال مديتتتة لي يتتتا
 يف ةاملتحتتتتد األمتتتتم يف  ثتتتتة أل يتتتتي املؤنتتتتتة األمويتتتتة املتحتتتتدة األمتتتتم يفنتتتتوة

 األ  تتتتتاا املت تتتتتداة املتكامدتتتتتة املتحتتتتتدة األمتتتتتم يف  ثتتتتتة الستتتتتواال جوتتتتتوب
 . (237)الوس ى أفةيعيا مجهورية يف ا ستعةار لتحعيق

 
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل الصومال  
 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتةَ  األمتت  جمدتتسُ  أنرتتا 
 .(2013) 2102 العتتةار مبوجتتب 2013 متتايو/أاير 2 يف الصتتومال
 لتتتدمم احلميتتتدة املستتتامي  تتت ل مهتتتام موهتتتا أمتتتور مجدتتتة يف يتهتتتا يفمشدتتتت
 املرورة يف عدمي يفاملصاحلة السالم ممدية يف ا حتااية الصومال حكومة

 الديفلتتتة  يف وتتتاء الستتتالم  وتتتاء  رتتتال ا ستتترتا يجية السياستتتات جمتتتال يف
 يف الديفليتتتة املافتتتة اجلهتتتات  عدمتتتت التتت ي التتتدمم  وستتتيق يف يفاملستتتامدة

  وتتتاء مدتتتى يفاملستتتامدة ال حتتتةي  يفاألمتتت  األمتتت  ن تتتاع مستتتامدة جمتتتايل
، اإلنستتتال حعتتتوق احتتترتام   ليتتتل أجتتتل متتت  ا حتاايتتتة احلكومتتتة نتتتدرات
 املتتة  ط يفاجلوستام اجلوستي ال وتف يفموتع، ال فتل يفمحايتة، املتةأة يفاكتني
 حعتتتتتتوق ضتتتتتتد املة ك تتتتتتة ا نتهاكتتتتتتات أيف التجتتتتتتايفزات يفرصتتتتتتد اع ابلوتتتتتتل 

 ا نتهاكتات أيف التجتايفزات  دتك يف التحعيتق مدى يفاملسامدة اإلنسال
 . (238)موها يفاإل الغ
 2275يفخالل الفرتة نيتد ا ستت ةات، اختت  اجملدتس العتةارات  

املتؤر   (2016) 2297، يف 2016آذار/متارس  24املؤر   (2016)
 آذار/ 23املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2346، يف 2016اوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  7

حليةال/يونيتتتتتتتتتتتتتتتتت  14املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2358، يف 2017 متتتتتتتتتتتتتتتارس
__________ 

  .4 يف ‘1’ 1 الفعةاتل نفست، املةجع (235)
  .15، الفعةة (2017) 2362، يف 14، الفعةة (2016) 2278العةارال  (236)
تتتد  19 الفعتتتةة ،(2017) 2363 ارالعتتتة  (237)   عتتتارية” ال وتتتد ستتتياق يف امُتم 

  .“السواال يفجووب السواال م  ال ام األمني
 املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم   ثة يف ية اتريت م  امل دومات م  ملليد (238)

  السا عة. قاملالح انظة الصومال، مىل

 2017آب/أغستتتتتتتتتتتتتتت س  30املتتتتتتتتتتتتتتتؤر   (2017) 2372 ، يف2017
 يفمتتتتتدا الصتتتتتومال. مىل املستتتتتامدة لتعتتتتتدمي املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة  رتتتتتال
 مدتى، أشتهة  ست ة يفملتدة يفاحتدة ستوة ملتدة، متة ني ال  ثتة يف يتة اجملدتس

 متتتتتتتتتتارس/آذار 31 حتتتتتتتتتتم األختتتتتتتتتت  التمديتتتتتتتتتتد ذتتتتتتتتتت ا يفكتتتتتتتتتتال، لتتتتتتتتتتتوايلا
 اديتدا اجملدتس نتدم، (2017) 2346 العتةار يفمبوجب. (239)2018

 لدتتتاخ ات نتيجتتة أنتتت  حتتظ يفمذ، أشتتهة ثالثتتة ملتتدة ال  ثتتة لو يتتة فويتتا
 استتتت ةات ممديتتتة مرجتتتاء مت فعتتتد، ومالالصتتت يف ا نتدا يتتتة ال مديتتتة يف

، (2016) 2275 العتتةار يف امل دو تتة، ال دتتد يف املتحتتدة األمتتم يفجتتوا
 . (240)ا نتدا ية ال مدية م  ا نتهاء حني مىل

   ثتة يف يتةَ  اجملدتسُ  جتدا، (2016) 2275 العتةار يفمبوجب 
 يف احملتتتدا الوحتتتو دتتتىم الصتتتومال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم
 ال  ثة  عدمت ال ي الدمم أ ية مدى يفشدا  (2014) 2158 العةار
 احلميتدة املستامي مبهام ا ض الع ذلك يف مبا، السياسية ال مدية مىل

 يف ا نتدا يتتتتتتة لد مديتتتتتة يفالتحعتتتتت  يفاملصتتتتتاحلة الستتتتتالم ممديتتتتتة لتتتتتدمم
 يفكتتتتتةر. (241)2020 متتتتتام حبدتتتتتول ال امتتتتتة يفا نتدتتتتتاابت 2016 متتتتتام

 مدتتتى ال  ثتتتة شتتتجع مذ، ال  ثتتتة يف يتتتة متتت  جوانتتتب متتتدة  كيتتتد اجملدتتتس
 أجتتتتل متتتت  الصتتتتومايل املتتتتدم اجملتمتتتتع فئتتتتات مجيتتتتع متتتتع  فامدهتتتتا   ليتتتتل
، (242)السياستية ال مديتات  تدتف يف املدم اجملتمع آراء مامال ضمال
 يفاحلفتتتاظ املؤنتتتتة اإلنديميتتتة اإلاارات مواصتتتم يتتتعمج يف يفجواذتتتا يف  ليتتتل
 يفاملصتتتتاحلة الستتتتالم يفممديتتتتة السياستتتتية ال مديتتتتة امتتتتم أجتتتتل متتتت  مديتتتتت

 ا حتتاا   ثتة متع ال  ثتة مالنتة أ يتة يفأكد، (243)األم  ن اع يفمصالح
  تةي أل ال تام األمتني مىل اجملدتس يفقدتب. (244)الصومال يف األفةيعي
 ا نتدا يتتة ال مديتتة   تتد الصتتومال يف املتحتتدة األمتتم لوجتتوا است ةاضتتا

 مدتتى مرتتكَّال الوجتتوا ذتت ا يكتتول أل كفالتتة أجتتل متت ، 2016 ل تتام
 . (245)ال دد يف الديفلة  واء م  املع دة املةحدة امم يالئم فو

 أاير/ 5يفمذ أحتتاط اجملدتتس مدمتتا  ةستتالة األمتتني ال تتام املؤرختتة  
املتحتتتتتدة يف  رتتتتتال التعيتتتتتيم ا ستتتتترتا يجي لوجتتتتتوا األمتتتتتم  2017متتتتتايو 

__________ 

  .1 الفعةة ،(2017) 2358 يف ،1 الفعةة ،(2016) 2275 العةارال (239)
 انظتتة الدي اجتتة. متت  الثانيتتة يفالفعتتةة 1 الفعتتةة ،(2017) 2346 العتتةار (240)

  .“الصومال يف احلالة” ،3 العسم األيفل، اجللء أيعا
  .2 يف 1 الفعةاتل ،(2016) 2275 العةار (241)
 . 42، الفعةة (2016) 2297العةار . انظة أيعا 4املةجع نفست، الفعةة  (242)
  .5 الفعةة ،(2016) 2275 العةار (243)
  .3 الفعةة نفست، املةجع (244)
  .6 الفعةة نفست، املةجع (245)

https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2278%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2362%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2158%20(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2346%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2297%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2275%20(2016)
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، أل التدمم (2017) 2358، ف نت أكد، مبوجتب العتةار (246)الصومال
التت ي  عدمتتت   ثتتة األمتتم املتحتتدة لد مديتتة السياستتية يرتتمل العيتتام مبهتتام 
، املسامي احلميدة فيما يت دق جبمدة أمور موها  وقيتد  رتكيل التو ايت

يفالوساقة، يفموع نرتوب الوتتلامات يفحدهتا، يفممديتات مةاج تة الدستتور، 
يف عاستتتتم املتتتتوارا يفاإليتتتتةااات، يفحتستتتتني مستتتتاءلة املؤسستتتتات الصتتتتومالية، 
يفممتتتداا انتدتتتاابت شتتتامدة يفشتتتفافة يفذات مصتتتدانية  عتتتوم مدتتتى أستتتاس 

. (247)2021يف متتتتتتام “ الصتتتتتتوت الواحتتتتتتد لدرتتتتتتد  الواحتتتتتتد”م تتتتتتدأ 
م املتحتتتتدة أل  تتتتدمم احلكومتتتتة يف  وفيتتتت  يفقدتتتتب اجملدتتتتس مىل   ثتتتتة األمتتتت

ا ستتترتا يجية يفخ تتتة ال متتتل التتتوقويتني ملوتتتع يفمكافحتتتة الت تتتةف ال ويتتتف 
يفأل  تتدمم سياستتة  تت ل ال وايتتة الواج تتة يف مةامتتاة حعتتوق اإلنستتال مدتتى 
ن تتتاق املوظومتتتة يف كتتتل متتتا  عدمتتتت األمتتتم املتحتتتدة متتت  امتتتم ل  ثتتتة   ثتتتة 

. يفقدتتتب (248)متتت  الصتتتومايلا حتتتتاا األفةيعتتتي يف الصتتتومال يفلع تتتاع األ
اجملدس أيعا مىل ال  ثة أل  عدم املرورة ا سرتا يجية لدمم األخ   توهج 
شتتامل مزاء األمتت  ارتتيا متتع ميثتتاق األمتت  يفالرتتةاكة اجلديتتدة متت  أجتتل 
الصومال، يفشدا مدى أ ية   ليل ال النة  ني   ثة األمم املتحدة لتعدمي 

األفةيعتتتتي يف الصتتتتومال يفمكتتتتتب املستتتتامدة مىل الصتتتتومال يف  ثتتتتة ا حتتتتتاا 
 . (249)األمم املتحدة لتعدمي الدمم يف الصومال

 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة مىل اجملدتتس يفقدتتب 
 متتتدا التتت ي الونتتتت يف، (2017) 2372 العتتتةار مبوجتتتب، الصتتتومال

 الفصتتتل مبوجتتتب الصتتتومال يف األفةيعتتتي ا حتتتتاا   ثتتتة  ورتتتة مذنتتتت فيتتتت
، ا حتاايتتتة الرتتتةقة منتتتوذل  وفيتتت   تتتدمم أل، (250)امليثتتتاق متتت  الستتتا ع
 ابحلكومتة يفأذتاب، ا حتتاا يف األمعاء الو ايت مستوى مدى خاصة

 يف  ثتتة األفةيعتي ا حتتتاا يف  ثتة ا حتتتاا يف األمعتاء يفالتتو ايت ا حتاايتة
 متتت  يفالفتيتتتات الوستتتاء محايتتتة كفالتتتة أجتتتل متتت  ال متتتل املتحتتتدة األمتتتم
 .(251)اجلوسيال يفا نتهاك ا ستغالل ذلك يف مبا، اجلوسي ال وف

 

 مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
 رستتالتني   تتاال قةيتتق يفمتت ، ال تتام األمتتني  وصتتية مدتتى  وتتاء 
 ال تتتتام األمتتتتني  تتتتني 2016 يوتتتتاية/الثتتتتام كتتتتانول 28 يف 14 متتتتؤرختني

__________ 

(246) S/2017/404.  
  .3 الفعةة ،(2017) 2358 العةار (247)
  .7 يف 6 الفعةاتل نفست، املةجع (248)
  .8 يف 5 الفعةاتل نفست، املةجع (249)
  .5 الفعةة ،(2017) 2372 العةار (250)
  .43 يف 41 الفعةاتل نفست، املةجع (251)

 ال تام لامني اخلاص امل  ول مكتب أُام ج، (252)األم  جمدس يفرئيس
 ند كال ال ي أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مكتب مع الساحل ملو عة
تتتت  تتتتي  (253)2001 متتتتام يف أُنر   األمتتتتتم مكتتتتتب اجلديتتتتد املكتتتتتب يفمُسن 
  الساحل. يفمو عة أفةيعيا لغةب املتحدة

 اإلنديمتتي ال تتا ع مىل يفنظتتةا، ا ستتت ةات نيتتد الفتترتة يفختتالل 
 غتتتةب  رتتتال األممتتتال جتتتديفل متتت   وتتتوا   تتتدة يت دتتتق فيمتتتا لدمكتتتتب
  يتتا ت مخستتة يفامتمتتد نتتةارات ثتتةثال جممومتتت متتا اجملدتتس اختتت ، أفةيعيتتا

 يفمو عتتتتتتتتة أفةيعيتتتتتتتتا لغتتتتتتتتةب املتحتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتم مكتتتتتتتتتب  رتتتتتتتتال رائستتتتتتتتية
 ستووات ثتالل لفترتة املكتتب يف يتة أيعتا اجملدتس يفمتدا. (254)الساحل
 . (255)2019 ايسمرب/األيفل كانول 31 يف  وتهي

 كتتتتتانول 29 يف 27 متتتتتؤرختني رستتتتتالتني   تتتتتاال قةيتتتتتق يفمتتتتت  
 ُكدن تتف،  األمتت  جمدتتس يفرئتتيس ال تتام األمتتني  تتني 2016 ايستتمرب/األيفل

 اب ضتتت الع الستتتاحل يفمو عتتتة أفةيعيتتتا لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتم مكتتتتب
 أفةيعيتا غتةب لتديفل ا نتصااية اجلمامة مع يفثيق  ت ايفل التالية ابملهام
 يفايفل اإلنديميتتتتتتة الرتتتتتتةيكة اجلهتتتتتتات متتتتتت  يفغ  تتتتتتا متتتتتتانو هنتتتتتتة يفاحتتتتتتتاا

 محيتتتدة مبستتتاع   العيفا ضتتت  السياستتتية الت تتتورات رصتتتد )أ( اإلنديميتتتة:
 الستالم  وتاء يف لدمستامدة، ال تام األمني م  ابلويا ة خاصة يفمبهمات
 ايفل العتتتتتدرات يف  ليتتتتتل الستتتتتالم حتعيتتتتتق مىل الةاميتتتتتة اجلهتتتتتوا يفمواصتتتتتدة
 يف الولامتتتات يف يفالوستتتاقة الولامتتتات نرتتتوب موتتتع جمتتتايل يف اإلنديميتتتة
 ايفل العتتتتتدرات   ليتتتتتل )ب( الستتتتتاحل. يفمو عتتتتتة أفةيعيتتتتتا غتتتتتةب  دتتتتدال

 التتيت يفالرتتامدة لدحتتديفا ال تتا ةة لاخ تتار التصتتدي أجتتل متت  إلنديميتتةا
 ستتتتيما يف ، الستتتاحل يفمو عتتتتة أفةيعيتتتا غتتتةب يف يفاألمتتتت  الستتتالم هتتتتدا

  صتتتتتالح املت دعتتتتتة يفالتحتتتتتدايت، اب نتدتتتتتاابت املة   تتتتتة ا ضتتتتت ةاابت
 غتت  يفا عتتار، الوقويتتة لدحتتديفا ال تتا ةة املوظمتتة يفاجلةميتتة، األمتت  ن تتاع

 استتترتا يجية  وفيتتت  امتتتم )ل( ال ويتتتف  يفالت تتتةف رذتتتابيفاإل، املرتتتةيفع
 الديفليتتة ا ر  اقتتات يف وستتيق الستتاحل ملو عتتة املتكامدتتة املتحتتدة األمتتم

__________ 

(252) S/2016/88 يف S/2016/89.  
 أفةيعيتا، لغةب املتحدة األمم مكتب يف ية اتريت م   دوماتامل م  ملليد (253)

  السا عة. املالحق انظة
 يف ابحلالتتتتة يت دتتتتق )فيمتتتتا S/PRST/2017/8 يف (2016) 2284 العتتتتةار (254)

 يف ابحلالتتتتتة يت دتتتتتق )فيمتتتتتا (2016) 2295 يفالعتتتتتةارال ايفتتتتتوار(  كتتتتتوت
 أفةيعيتتتتا(  يف يفاألمتتت  ابلستتتالم يت دتتتق )فيمتتتا (2017) 2349 يف متتتايل(

 S/PRST/2017/2 يف S/PRST/2016/11 يف S/PRST/2016/4 يف
  أفةيعيا(. غةب يف السالم  توقيد يت دق )فيما S/PRST/2017/10 يف

 األمتتتتتتم مكتتتتتتب يف يتتتتتتة يفكانتتتتتت .S/2016/1129 يف S/2016/1128 انظتتتتتة (255)
 حتتتم ستتتووات، ثتتتالل ملتتتدة ن تتتل متتت  ُمتتتدن ات نتتتد أفةيعيتتتا لغتتتةب املتحتتتدة

  (.S/2013/759 )انظة 2016 األيفل/ايسمرب كانول 31

https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2017/404
https://undocs.org/ar/S/RES/2358%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2372%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2016/88
https://undocs.org/ar/S/2016/89
https://undocs.org/ar/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/ar/S/RES/2295%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2349%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/ar/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/10
https://undocs.org/ar/S/2016/1128
https://undocs.org/ar/S/2016/1129
https://undocs.org/ar/S/2013/759
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 سيااة يفاحرتام الةشيد احلكم   ليل )ا( الساحل  مو عة يف يفاإلنديمية
 م تاارات يف اجلوستام املوظتور مةاماة يف  ميم اإلنسال يفحعوق العانول

 . (256)الساحل يفمو عة أفةيعيا غةب يف يفماارهتا تالوتلاما نروب موع
، رحب اجملدتس  تدمج املكت تني، 2017يف  2016يفيف مامي  

يفشجع املمثل اخلاص لامني ال ام لغتةب أفةيعيتا يفمو عتة الستاحل مدتى 
اختاذ اخل وات الالزمة إلحةاز مليد م  التعدم يف ممدية التدمج يفحتعيتق 

. (257)أنصتتى نتتتدر متت  التتتتآزر متت  ختتتالل كفالتتة  وحيتتتد اإلاارة يفاهليكتتتل
جملدس، مدى يفجتت اخلصتوص، مدتى ممتل مكتتب األمتم املتحتدة يفشدا ا

لغتتةب أفةيعيتتا يفمو عتتة الستتاحل يف جمتتال  وتتاء الستتالم يفاحلفتتاظ مديتتت يف 
، (258)املو عتتتة، مبتتتا يف ذلتتتك متتت  ختتتالل الت تتتايفل متتتع جلوتتتة  وتتتاء الستتتالم

يفقدتتتتتب مىل املكتتتتتتب أل يستتتتتهم يف اجلهتتتتتوا الةاميتتتتتة مىل ماامتتتتتة املرتتتتتاركة 
ا يجية األمتتتم املتحتتتدة املتكامدتتتة ملو عتتتة الستتتاحل، التتتديفيل يف  وفيتتت  استتترت 

يفأل يعدم الدمم الالزم مىل مورب التوسيق الوزاري ملو عة الستاحل يفأمانتتت 
 . (259)الفوية يفك لك مىل اجملمومة اخلماسية ملو عة الساحل

__________ 

 املت دعتتتتتة اتامل دومتتتتت متتتتت  ملليتتتتتد .S/2016/1129 يف S/2016/1128 انظتتتتتة (256)
 األيفل، اجلتلء انظة الساحل، يفمو عة أفةيعيا لغةب املتحدة األمم مبكتب
 الستتتالم  وقيتتد” ،12 يفالعستتتم  “ايفتتوار كتتتوت يف احلالتتة” ،9 العستتم

 يفالعستم  “أفةيعيتا يف يفاألمت  الستالم” ،13 يفالعستم  “أفةيعيتا غةب يف
  .“مايل يف احلالة” ،15

(257) S/PRST/2016/11، الثانية. الفعةة  
(258) S/PRST/2016/11، يف الثاموتتتتتتتتة  الفعتتتتتتتتةة S/PRST/2017/2، الفعتتتتتتتتتةاتل 

 الستتتتتا  ة الفعتتتتتةاتل ،S/PRST/2017/10 يف مرتتتتتةة  يفاخلامستتتتتة اخلامستتتتتة
  يفال رةيفل. يفالثالثة مرةة

(259) S/PRST/2016/11، يف مرتتتتتتتتتتتةة  التاستتتتتتتتتت ة الفعتتتتتتتتتتةة S/PRST/2017/2، 
 الفعتتتتتةاتل ،S/PRST/2017/10 يف يفال رتتتتتةيفل  مرتتتتتةة التاستتتتت ة الفعتتتتتةاتل

  يفال رةيفل. يفالةا  ة يفال رةيفل الثالثة

 املتحدة األمم ممدية إلغالق التحع ية األممال سياق يفيف 
 لغتتتتةب املتحتتتتدة األمتتتتم مكتتتتتب مىل اجملدتتتتس قدتتتتب، ايفتتتتوار كتتتتوت يف

، ا نتعتاء حستب، احلميدة مساميت يتيح أل الساحل يفمو عة أفةيعيا
. (260)املستتع ل يف املتحدة لامم املعيم يفاملوسق ايفوار كوت حلكومة
 يفمو عتتتتة أفةيعيتتتا لغتتتةب املتحتتتدة األمتتتتم مكتتتتب كتتت لك اجملدتتتس يفامتتتا

 فةيعيتتتاأ لوستتتط اإلنديمتتتي املتحتتتدة األمتتتم مكتتتتب متتت  يفكتتتالً ، الستتتاحل
 التتتدمم معتتتامفة مىل، األفةيعتتتي ا حتتتتاا لتتتدى املتحتتتدة األمتتتم يفمكتتتتب
 اإلنديميتتتتتتة ايفل يفلدموظمتتتتتتات املو عتتتتتتة يف لدحكومتتتتتتات  عدن متتتتتتت التتتتتت ي

 مجامتتتتتة اارستتتتت التتتتت ي ال وتتتتف ألثتتتتتة التصتتتتدي أجتتتتتل متتتت ، يفاإلنديميتتتتة
 الديفلتتة ) وظتتيم يفالرتتام ال تتةاق يف اإلستتالمية الديفلتتة يف وظتتيم حتتةام  وكتتو

 يف يفا ستتتعةار الستتالم مدتتى اامتتأ( ابستتم أيعتتا  تتةيففامل، اإلستتالمية
 انترتتتار مىل املؤايتتة الظتتتةيفف م اجلتتة ختتتالل متت  ذلتتتك يف مبتتا، املو عتتة

 املتحتتتتتدة األمتتتتتم استتتتترتا يجية متتتتتع ارتتتتتيا، ال ويتتتتتف يفالت تتتتتةف اإلرذتتتتتاب
 مجةاء مىل املكا ب  دك أيعا اجملدسُ  يفاما اإلرذاب  ملكافحة ال املية

 التتديفافع  رتتال اجلوستتانية لالمت تتارات ةاميتتةامل ال يتتا ت يفمجتتع ال حتتول
 مدتتتتتتتتى املرت  تتتتتتتتة يفاآلاثر الوستتتتتتتتاء لتتتتتتتتدى الت تتتتتتتتةف نلمتتتتتتتتة  غتتتتتتتت ي التتتتتتتتيت

 لدمتتتةأة الواج تتتة اإلنستتتال حعتتتوق يف اإلرذتتتاب مكافحتتتة استتترتا يجيات
 األذتتتتتتتداف حمتتتتتتتداة سياستتتتتتتات يفضتتتتتتتع هبتتتتتتتدف، الوستتتتتتتائية يفاملوظمتتتتتتتات
 .(261)لدتصدي  ةامج يفممداا أالة مىل يفمستودة

__________ 

 الفعتتتتتتتتةة ،S/PRST/2017/8 يف  20 عتتتتتتتتةةالف ،(2016) 2284 العتتتتتتتتةار (260)
  السااسة. الفعةة ،S/PRST/2017/10 يف مرةة  الثانية

  .8 الفعةة ،(2017) 2349 العةار (261)

  
 اناألمريكت

 بعثة األمم املتحدة يف كولومبيا 
 /الثتتام كتتانول 25 املتتؤر  (2016) 2261 العتتةار مبوجتتب 

 يف املتحتتتتتتدة األمتتتتتتم   ثتتتتتتة منرتتتتتتاء األمتتتتتت  جمدتتتتتتس نتتتتتتةر، 2016 يوتتتتتتاية
 صتتةال و ابمت ارذتتا، شتتهةا 12 ملتتدة،  رتتارك سياستتية ك  ثتتة كولوم يتتا
 املعتتةر متت  كتتال التتيت يفالتحعتتق لدةصتتد الثالثيتتة للليتتة يفاملوستتق التتديفيل

 يفالعتتتتوات كولوم يتتتتا حكومتتتة  تتتتني الوهتتتتائي الستتتالم ا فتتتتاق يف ماراجهتتتا
   تتتدأ أل اجملدتتتس يفنتتتةر الرتتت  ي. اجلتتتيأ - الكولوم يتتتة الثوريتتتة املستتتدحة
 الستتالم ا فتتاق مدتتى التونيتتع   تتد يفالتحعتتق الةصتتد أنرتت ة مجيتتع ال  ثتتة
 التحعتتت ية األممتتتال يف يرتتتةع أل ال تتتام األمتتتني مىل يفقدتتتب ي الوهتتتائ

 يفيف يتهتتتتا ال  ثتتتتة حبجتتتتم يت دتتتتق فيمتتتتا مفصتتتتدة  وصتتتتيات يفيعتتتتدم لد  ثتتتتة
 . (262)الترغيدية يفجوان ها
يف  تتتتد أل أمدتتتتت  ال ةفتتتتتال ماتتتتام مفايفضتتتتتاهتما  وجتتتتتاح، يفافتتتتتق  

 أيدتتتتتتتتتتول/ 13املتتتتتتتتتتؤر   (2016) 2307اجملدتتتتتتتتتتس، مبوجتتتتتتتتتتب العتتتتتتتتتتةار 
لتيت ، مدى  وصيات األمني ال ام املت دعة  و ية ال  ثة ا2016 س تمرب

ستعوم، يف مقار مسؤيفليتها الرامدة مت  التحعتق مت  ا  فتاق املتصتل 
 ونف مقالق الوار  ني ال تةفني يفختديهمتا هنائيتا مت  األممتال ال دائيتة 

__________ 

  .3-1 الفعةات ،(2016) 2261 العةار (262)
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ابلتحعق م  ملعاء ، 2016حليةال/يونيت  23يفملعاء السالح املربم يف 
الستتتالح يفاستتترتجامت يف تتتدم ي  يف وستتتيق ممتتتل املعتتتار الوقويتتتة يفاإلنديميتتتة 
يفاحملديتتة للليتتة الثالثيتتة املورتتاة مبوجتتب ا  فتتاق  يف ستتوية املوازمتتات  تتني 
ال ةفني  يفيفضتع  وصتيات فيمتا يت دتق  توفيت  يفنتف مقتالق الوتار يفيفنتف 

. يفمذ أنتتتة اجملدتتتس  عتتتةيفرة نرتتتة (263)األممتتتال ال دائيتتتة يفملعتتتاء الستتتالح
اآلليتتتتة مدتتتتى يفجتتتتت الستتتتةمة، ف نتتتتت أذل لد  ثتتتتة ال  تعاستتتتم متتتتع احلكومتتتتة 

صتتفًة التتدمَم التتالزم إلمتتداا املوتتاقق احملديتتة ا نتعاليتتة لدت  يتتع يفالوعتتاط موا
 . (264)احملدية ا نتعالية لدت  يع يفماارة املةافق فيها

 يف ُأجتة ي استتفتاء يف، الكولوم يول الواخ ول رفض أل يف  د 
 الوتتتتتتتلاع إلهنتتتتتتتاء الوهتتتتتتائي ا  فتتتتتتتاق، 2016 أكتتتتتتتتو ة/األيفل  رتتتتتتةي  2

 يفمدتتى ال تتةفني قدتتب مدتتى يف وتتاء، (265)ائتتميفا مستتتعة ستتالم يفمحتتالل
 رستتتتتالتني   تتتتتاال ختتتتتالل متتتتت ، اجملدتتتتتس أشتتتتتار، ال تتتتتام األمتتتتتني  وصتتتتتية
 تتتني األمتتتني ال تتتام  2016 أكتتتتو ة/األيفل  رتتتةي  31 يف 26 متتتؤرختني

 2261يفرئيس جمدس األم ، مىل أل ال  ثة ند أُذ ل هلا، ممتال ابلعتةاري  
، ال  تحعق م   وفي   ةيف وكتول يفنتف (2016) 2307يف  (2016)

 . 2016 رةي  األيفل/أكتو ة  13مقالق الوار ال ي يفن ت ال ةفال يف 
 2366، رحتتتتتتب اجملدتتتتتتس، مبوجتتتتتتب العتتتتتتةار 2017يفيف متتتتتتام  

، اب  فتاق الوهتائي إلهنتاء الوتلاع يفمحتالل ستالم مستتعة يفاائتم (2017)
يف اتتتتام العتتتتوات املستتتتدحة  2016 رتتتتةي  الثتتتتام/نوفمرب  24املونتتتتع يف 

اجلتتيأ الرتتت  ي ل مديتتتة ملعتتاء األستتتدحة الفةايتتتة يف  -الثوريتتة الكولوم يتتتة 
متتتتا حتععتتتتت موتتتتت ال  ثتتتتة. يفقدتتتتب  مدتتتتى فتتتتو 2017حليةال/يونيتتتتت  27

اجملدتتتتس مىل   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف كولوم يتتتتا أل   تتتتدأ األممتتتتال املؤنتتتتتة 
املوكدتتة مىل   ثتتة األمتتم املتحتتدة لدتحعتتق يف كولوم يتتا  ترتتكيدتها يفنتتدراهتا 

 .(266)2017أيدول/س تمرب  25احلالية مىل حني انتهاء يف يتها يف 
 

 لومبيابعثة األمم املتحدة للتحقق يف كو  
 كولوم يتتا يف لدتحعتتق املتحتتدة األمتتم   ثتتةَ  األمتت  جمدتتسُ  أنرتتا 
 لفترتة، 2017 يوليت/اوز 10 املؤر  (2017) 2366 العةار مبوجب

 األمتم   ثتة يف يتة انتهاء فور س تمرب/أيدول 26 يف   دأ شهةا 12 اتد
__________ 

 .10-8 يف 2، الفعتتتةات S/2016/729  يف 1، الفعتتتةة (2016) 2307العتتتةار  (263)
رستتتتتتالتال مت ا عتتتتتتتال مؤرختتتتتتتال ” 17انظتتتتتتة أيعتتتتتتا اجلتتتتتتلء األيفل، العستتتتتتم 

موجهتتتال مىل األمتتني ال تتام يفرئتتيس جمدتتس  2016كتتانول الثام/يوتتاية  19
  (“.S/2016/53األم  م  املمثدة الدائمة لكولوم يا لدى األمم املتحدة )

  .2 الفعةة ،(2016) 2307 العةار (264)
(265) S/2016/902 يف S/2016/923.  
 . 7، الفعةاتل الثانية يفالثالثة م  الدي اجة يفالفعةة (2017) 2366العةار  (266)

 موهتا مهتام جبمدة التحعق   ثة ُكدن فت يفند. (267)كولوم يا يف املتحدة
 يفا نتصتتتتتااي السياستتتتتي اإلامتتتتتال ممتتتتتااة ممديتتتتتة  وفيتتتتت  متتتتت  التحعتتتتتق

 اجلتتتتتيأ - الكولوم يتتتتة الثوريتتتتتة املستتتتدحة العتتتتتوات ألفتتتتةاا يفا جتمتتتتامي
 املوصتتتوص يفاجلماميتتتة الردصتتتية األمويتتتة العتتتما ت يف وفيتتت ، الرتتت  ي
 يفاائتتم مستتتعة ستتالم يفمحتتالل الوتتلاع اءإلهنتت الوهتتائي ا  فتتاق يف مديهتتا
 اجلتتيأ - الكولوم يتتة الثوريتتة املستتدحة يفالعتتوات كولوم يتتا حكومتتة  تتني

 يفنتتتتتتةر. (268)2016 نتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتام  رتتتتتتةي  24 يف املونتتتتتتع، الرتتتتتت  ي
 التحعتتتتتق ذيئتتتتتات متتتتتع كثتتتتتب متتتتت  التحعتتتتتق   ثتتتتتة  ت تتتتتايفل أل اجملدتتتتتس
 جلوتتتتة متتتتع ستتتتيما يف ، الوهتتتتائي ا  فتتتتاق مبوجتتتتب املورتتتتاة الصتتتتدة ذات

 التتوق  يفاجملدتتس، الوهتتائي ا  فتتاق  وفيتت  متت  يفالتحعتتق يفالت ليتتل املتا  تتة
   ثتة مىل يفقدتب األموية  لدعما ت الوقوية يفالدجوة، اإلامال إلمااة
. (269)الع تتتةي املتحتتتدة األمتتتم فةيتتتق متتتع ابلتوستتتيق   متتتل أل التحعتتتق
  رتتتتال مفصتتتتدة  وصتتتتيات يعتتتتدم أل ال تتتتام األمتتتتني مىل اجملدتتتتس يفقدتتتتب
 مديهتا يفافق يفند، (270)يفيف يتها الترغيدية يفجوان ها التحعق   ثة حجم
  .(2017) 2377 العةار مبوجب   د فيما

 /األيفل  رتتتةي  5 املتتتؤر  (2017) 2381 العتتتةار يفمبوجتتتب 
 الثوتتتائي التتتوق  الوتتتار مقتتتالق  ونتتتف اجملدتتتسُ  رحتتتب، 2017 أكتتتتو ة
 يفجتتتتتيأ احلكومتتتتتة  تتتتتني 2017 ستتتتت تمرب/أيدتتتتتول 4 يف امل دتتتتت  املؤنتتتتتت
 املتتتتؤر  املرتتتترتك  ياهنمتتتا يف ال تتتتةفني   دتتتتب أنتتتة يفمذ، التتتتوق  التحةيتتتة

، املتحتدة األمتم مت  التدمم مدتى ابحلصتول 2017 ست تمرب/أيدول 29
 يف لدتحعتتتتتق املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة يف يتتتتتة ن تتتتتاق يوستتتتتع أل نتتتتتةر ف نتتتتتت

، 2018 يوتتتاية/الثتتتام كتتتانول 9 حتتتم مؤنتتتت أستتتاس مدتتتى، كولوم يتتتا
 الوحتتو مدتتى يف وستتيعت يفالتحعتتق الةصتتد آليتتة ممتتل يف املرتتاركة لترتتمل
 متتت  ابلتحعتتتق  ثتتتةال  ستتتتعوم، التحديتتتد يفجتتتت يفمدتتتى ال يتتتال. يف احملتتتدا

 يفالستتتت ي، التتتتوق  التحةيتتتتة جتتتتيأ متتتتع الوتتتتار مقتتتتالق لونتتتتف ا متثتتتتال
 يفحتل ال تةفني  تني التوستيق   ليتل خالل م  احلواال موع مىل احلثيث

 الونتتتتتت يف احلتتتتتواال متتتتتع الت امتتتتتل متتتتت  ال تتتتتةفني يفاكتتتتتني، اخلالفتتتتتات
 اجلمهتور يفم تالغ الوتار مقتالق لونتف ا متثتال مت  يفالتحعق، املواسب
 .(271)الرال هب ا يفال ةفني

__________ 

  .3 يف 1 الفعةاتل ،(2017) 2366 العةار (267)
 رستالتال” 17 العستم األيفل، اجلتلء أيعتا انظتة .2 لفعتةةا نفستت، املةجع (268)

 مىل موجهتتتتتتتتال 2016 الثام/يوتتتتتتتاية كتتتتتتتانول 19 مؤرختتتتتتتتال مت ا عتتتتتتتتال
 لتتتدى لكولوم يتتتا الدائمتتتة املمثدتتتة متتت  األمتتت  جمدتتتس يفرئتتتيس ال تتتام األمتتتني
  .“(S/2016/53) املتحدة األمم

  .5 يف 4 الفعةاتل ،(2017) 2366 عةارال (269)
  .6 الفعةة نفست، املةجع (270)
   .2، الفعةاتل األيفىل يفالثانية م  الدي اجة يفالفعةة (2017) 2381العةار  (271)
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 آسيا
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان  
 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتةَ  األمتت  جمدتتسُ  أنرتتا 
 متتتارس/آذار 28 املتتتؤر  (2002) 1401 العتتتةار مبوجتتتب أفغانستتتتال
 األمتتتم مىل املستتتودة يفاملستتتؤيفليات ابملهتتتام اب ضتتت الع دفهتتتايفك 2002
 ريثمتتتا أفغانستتتتال يف مؤنتتتتة  ة ي تتتات  رتتتال ا  فتتتاق مبوجتتتب املتحتتتدة

 يف  تول يف  وني تت مت الت ي، الدائمتة احلكوميتة املؤسستات منرتاء يُ اا
 . (272)2001 ايسمرب/األيفل كانول 5

 2274 العتةارال اجملدتس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 
 (2017) 2344 يف 2016 سمتتتتتتتتتتتتتتتتار /آذار 15 املتتتتتتتتتتتتتتتؤر  (2016)

 لتعتتتتتدمي املتحتتتتتدة األمتتتتتم   ثتتتتتة  رتتتتتال 2017 متتتتتارس/آذار 17 املتتتتتؤر 
 يف يتة اجملدتس متدا، السا عة لدممارسة يفيففعا أفغانستال. مىل املسامدة

 حتم امالثت التمديتد يفكتال، متةة كتل يف يفاحتدة سوة ملدة، مة ني ال  ثة
 . (273)2018 مارس/آذار 17

 جديتتد متت  اجملدتتس أكتتد، (2016) 2274 العتتةار يفمبوجتتب 
 الوحتتو مدتتى أفغانستتتال مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة
 الديفليتتة املدنيتتة اجلهتتوا يف وستتيق نيتتااة أي ،الستتا عة العتتةارات يف احملتتدا
  وستتتتتائل، اإلصتتتتتالحية خ تهتتتتتا  وفيتتتتت  يف أفغانستتتتتتال حكومتتتتتة لتتتتتدمم
 اجلهتتوا يفامتتم، احلميتتدة املستتامي يف تت ل، ا نتدا يتتة املستتامدة  رتتمل
 اإلنستتتال حعتتوق يف  ليتتل، العتتانول يفستتيااة احلوكمتتة حتستتني مىل الةاميتتة

 ميصتتتتتتال ستتتتتت يف ي، املدتتتتتتدرات مكافحتتتتتتة جهتتتتتتوا يف وستتتتتتيق، يفرصتتتتتتدذا
 التتتتتةئيس  صتتتتتفتها ال  ثتتتتتة ايفر مقتتتتتار يفيف. (274)اإلنستتتتتانية املستتتتتامدات

 ابملهمتتتة  عتتت دع ف هنتتتا، يفالةصتتتد لدتوستتتيق املرتتترتك لدمجدتتتس املرتتتارك
 ذتتت ي يفرصتتتد املت االتتتة املستتتاءلة أُقُتتتة يفضتتتع امتتتم يف املتمثدتتتة اإلضتتتافية
 املستتتتتتامدة يفحتديتتتتتتل، امل دومتتتتتتات   تتتتتتاال يف ا  ستتتتتتاق يف  ليتتتتتتل، اأُلقُتتتتتتة
 نيتتااة مواصتتدة مىل ال  ثتتةَ  اجملدتتسُ  يفامتتا يف عتتدميها. يف صتتميمها ائيتتةاإلمن

 يف األفغانيتتتة املؤسستتتات ايفر   ليتتتل مىل الةاميتتتة الديفليتتتة املدنيتتتة اجلهتتتوا
 يف العتتتتتدرات  وتتتتتاء مدتتتتتى الرتكيتتتتتل زاياة متتتتتع، مبستتتتتؤيفلياهتا ا ضتتتتت الع

 أل ال  ثة مىل اجملدس يفقدب احلكومة. حتداذا اليت األساسية اجملا ت
__________ 

 املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم   ثة يف ية اتريت م  امل دومات م  ملليد (272)
  السا عة. املالحق انظة أفغانستال، مىل

  .3 الفعةة ،(2017) 2344 يف ،4 الفعةة ،(2016) 2274 العةارال (273)
  .“أفغانستال يف احلالة” ،18 العسم األيفل، اجللء أيعا انظة (274)

 األقفتتتتتال محايتتتتتة   ليتتتتتل أجتتتتتل متتتتت  امل  يفلتتتتتة لدجهتتتتتوا اممهتتتتتا اصتتتتتل و 
 احلكومتتة متتع الت تتايفل موهتتا  وستتائل، املستتدحة الولامتتات متت  املتعتتةري 
 يفالعيتتتتتام، اتمتتتتتا  وفيتتتتت ا ال ةيتتتتتق يفخارقتتتتتة ال متتتتتل خ تتتتتة  وفيتتتتت  لكفالتتتتتة

 فيها مبا، يفالتجايفزات ا نتهاكات لسائة لدتصدي الالزمة ابإلجةاءات
 . (275)األقفال لت ت ةتي ال ي اجلوسي ال وف

 جديتتد متت  اجملدتتس أكتتد، (2017) 2344 العتتةار يفمبوجتتب 
 أفغانستتتتال مىل املستتتامدة لتعتتتدمي املتحتتتدة األمتتتم ل  ثتتتة العائمتتتة الو يتتتة
 اإلنستتتتال حعتتتتوق  ةصتتتتد املت دتتتتق الو يتتتتة موصتتتتة أل ابلتحديتتتتد يفذكتتتتة
 األمتني مىل اجملدتس يفقدب. (276)ا حتجاز أماك  مةان ة همةم يرمل
 املوكدتة املهتام اراستة يرتمل لد  ثتة اسرتا يجيا است ةاضا  ةي أل ال ام

 الكفتتتتاءة حيتتتتث متتتت  ال  ثتتتتة يف عيتتتتيم، الصتتتتدة ذات يفاملتتتتوارا يفاأليفلتتتوايت
 ال مل أم اء  عاسم م  األمثل املستوى مىل الوصول هبدف، يفالف الية
 متتتتتتت  حتتتتتتتد أاىن مىل يفالتعدتتتتتتتي  الت تتتتتتتايفل زاياة  غيتتتتتتتة اماملهتتتتتتت يف وظتتتتتتتيم

 . (277)امل وية األخةى املتحدة األمم ذيئات مع ا زايفاجية
 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائيوة  
 ملنطقة وسط آسيا 

 اإلنديمتتتتتي املتحتتتتتدة األمتتتتتم مةكتتتتتل  نرتتتتتاء األمتتتتت  جمدتتتتتس أذل 
 رستتتالتني   تتتاال ختتتالل متتت  اآستتتي يفستتتط ملو عتتتة الونائيتتتة لدد دوماستتتية

 جمدتتس يفرئتيس ال تتام األمتني  تتني 2007 متايو/أاير 15 يف 7 متؤرختني
 نتتتدرة   ليتتتل يفهبتتتدف املو عتتتة. يف احلكومتتتات متتت  مب تتتاارة، (278)األمتتت 
،  آستتتتيا يفستتتط مو عتتتة يف الولامتتتات نرتتتتوب موتتتع مدتتتى املتحتتتدة األمتتتم
 ملو عتةا يف احلكومات مع التوسيق  رمل املهام م    دا املةكل ُكدن ف
 مدتتى احلالتتة يفرصتتد الونائيتتة  ابلد دوماستتية الصتتدة ذات املستتائل  رتتال
 مثتتتل اإلنديميتتتة املوظمتتتات متتتع ا  صتتتال يفم عتتتاء يفحتديدهتتتا  الوانتتتع أرت

تت  لدت تتايفل. شتتوغهاي يفموظمتتة أيفريفاب يف يفالت تتايفل األمتت  موظمتتة  يفأُنر 
ل يفمل مفتوحتتتة  و يتتتة اإلنديمتتتي املةكتتتل  مدتتتى  غيتتت ات أي اجملدتتتس يُتتتدخ 
 ا ست ةات. نيد الفرتة خالل يف يتت

__________ 

  .40 يف 8 يف 7 يف 4 الفعةات ،(2016) 2274 العةار (275)
  .6 يف 5 يف 3 الفعةات ،(2017) 2344 العةار (276)
  .7 الفعةة نفست، املةجع (277)
(278) S/2007/279 يف S/2007/280.  
  

https://undocs.org/ar/S/RES/1401%20(2002)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2274%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2344%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2007/279
https://undocs.org/ar/S/2007/280
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 األوسط الشرق
 بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  
أنرتتتا جمدتتتُس األمتتت    ثتتتَة األمتتتم املتحتتتدة لتعتتتدمي املستتتامدة مىل  
 (2003) 1500مبوجب العةار  2003آب/أغس س  14ال ةاق يف 
 1483 العتتتتةار مبوجتتتتب املعتتتتةرة مهمتتتتتت أااء يف ال تتتتام األمتتتتني ملستتتتاندة

 املتتتتتتتتؤر   عةيتتتتتتتتةي يف ةامل يوتتتتتتتت يفاملستتتتتتتتؤيفليات لدهيكتتتتتتتتل يففعتتتتتتتتا، (2003)
 أنرت ة  وستيق املستؤيفليات  دك يفمشدت. (279)2003 يوليت/اوز 17

 يف عتتتتدمي ال تتتتةاق يف الوتتتتلاع انتهتتتتاء   تتتتد متتتتا ممديتتتتات يف املتحتتتتدة األمتتتتم
 متتواة يف رتتجيع اإلممتتار  ممتتااة مدتتى يفاملستتامدة اإلنستتانية املستتامدة
 وا يتتتتةامل الظتتتتةيفف يفهتيئتتتتة ا نتصتتتتاا  وتتتتاء يفممتتتتااة يفاملرتتتتةاي  الالجئتتتتني
 يفمنرتتتاء إلصتتتالح امل  يفلتتتة اجلهتتتوا يفامتتتم املستتتتدامة  التوميتتتة لتحعيتتتق

 . (280)يفاحملدية الوقوية املؤسسات
 2299 العتةارال اجملدتس اخت ، ا ست ةات نيد الفرتة يفخالل 

 املتتؤر  (2017) 2367 يف 2016 يوليتتت/اتتوز 25 املتتؤر  (2016)
 مىل املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمم   ثة  رال 2017 يوليت/اوز 14

، متة ني ال  ثتة يف يتة اجملدتس متدا، الستا عة املمارسة مع يفاريا ال ةاق.
 يوليت/اوز 31 حم الثام التمديد يفكال، مةة كل يف يفاحدة سوة ملدة

 مىل املستتامدة لتعتتدمي املتحتتدة األمتتم   ثتتة يف يتتة يفظدتتت. (281)2018
 2367 العتتتتتتةار يفمبوجتتتتتب. (282)ك تتتتتت  حتتتتتد مىل  غيتتتتتت   تتتتتديفل ال تتتتتةاق

__________ 

(279) S/2003/715.  
 املستامدة لتعتدمي املتحتدة األمتم   ثة يف ية اتريت م  امل دومات م  ملليد (280)

  السا عة. املالحق انظة ال ةاق، مىل
  .1 الفعةة ،(2017) 2367 يف ،1 الفعةة ،(2016) 2299 العةارال (281)
  .“ابل ةاق املت دعة احلالة” ،26 الفةع، األيفل، اجللء أيعا انظة (282)

 خارجيتتتتاً   عييمتتتتاً   تتتتةي أل مىل ال تتتتام األمتتتتنيَ  اجملدتتتتسُ  امتتتتا، (2017)
 يفاأليفلتتتتتتتتوايت يفاملتتتتتتتتوارا، موظفيهتتتتتتتتا يفمتتتتتتتتالك ال  ثتتتتتتتتة هليكتتتتتتتتل مستتتتتتتتتعالً 

 يفالتيت نست ية مبتلااي ال  ثة فيها  تمتع اليت يفاجملا ت،   لك الصدة ذات
 لامتتم ات  تتة أختتةى كيتتا ت متتع لزر أيفجتتت حتعيتتق خالهلتتا متت  ميكوهتتا
 الع تةي املتحتدة األمتم يففةيتق ال  ثتة  ركيل كفالة أجل م ، املتحدة
 يفجتت أنستب مدتى مليهمتا املوكدتة املهتام حتعيق يكفل ال ي الوحو مدى

 . (283)الكفاءة م  ندر انصى
 

 األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان مكتب منسق  
أذل جمدس األم   نراء مكتب موسق األمم املتحتدة اخلتاص  

 شتتتت اط/ 13يف  8لرتتتتؤيفل ل وتتتتال متتتت  قةيتتتتق   تتتتاال رستتتتالتني متتتتؤرختني 
ت  يفنتد. (284)األمت  جمدتس يفرئيس ال ام األمني  ني 2007 فرباية  أُنر 

 نيلامتتت الردصتتتي املمثتتتل مكتتتتب حمتتتل يفحتتتل مفتوحتتتة  و يتتتة املكتتتتب
تتتتت  نتتتتتد كتتتتتال التتتتت ي ل وتتتتتال جلوتتتتتوب ال تتتتتام . (285)2000 متتتتتام يف أُنر 

ل مل، ا ستتتت ةات نيتتتد الفتتترتة يفختتتالل  مدتتتى  غيتتت ات أي اجملدتتتس يُتتتدخ 
 . (286)املكتب يف ية

__________ 

  .7 الفعةة ،(2017) 2367 العةار (283)
(284) S/2007/85 يف S/2007/86.  
(285) S/2000/718، 34 الفعةة.  
 اخلتتتاص املتحتتتدة األمتتتم موستتتق مكتتتتب اتريتتتت متتت  امل دومتتتات متتت  ملليتتتد (286)

 األيفل، اجلتتتتتتتلء أيعتتتتتتتا انظتتتتتتتة الستتتتتتتا عة. املالحتتتتتتتق انظتتتتتتتة ل وتتتتتتتال، لرتتتتتتتؤيفل
 يف احلالتتتتتتة” ،25 يفاجلتتتتتتلء ،“األيفستتتتتتط الرتتتتتتةق يف احلالتتتتتتة” ،24 الفتتتتتتةع
  .“فدس ني نعية ذلك يف مبا األيفسط، الرةق

 
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1500%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/1483%20(2003)
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2003/715
https://undocs.org/ar/S/RES/2299%20(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2367%20(2017)
https://undocs.org/ar/S/2007/85
https://undocs.org/ar/S/2007/86
https://undocs.org/ar/S/2000/718
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 فهرس حسب مواد امليثاق
 (واملبادئ املقاصدل األول الفصل

 230 ،229 ،1 املااة
 47-245 ،44-243 ،43-242 ،42-238 ،234 ،232 ،229 ،2 املااة
 (العضويةل الثاين الفصل

 58-257 ،252 ،251 ،6-4 املااة
 (العامة اجلمعيةل الرابع الفصل

 54-253 ،10 املااة
 333 ،298 ،295 ،293 ،256 ،54-253 ،11 املااة
 57-256 ،253 ،12 املااة
 256 ،14 املااة
 263 ،252 ،251 ،15 املااة
 269 ،252 ،251 ،20 املااة
 252 ،251 ،12-10 املواا
 253 ،14-10 املواا
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 223 ،27 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 181 ،24 املااة
 221 ،218 ،216 ،208 ،162 ،27 املااة

 164 ،162 ،28 ااةامل
 162 ،30 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 225 ،30 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 251 ،23 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 251 ،24 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 252 ،23 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 252 ،24 املااة
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 (األمن جملسل اخلامس الفصل
 254 ،26 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 64-263 ،24 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 277 ،24 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 277 ،25 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 277 ،26 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 79-278 ،24 املااة
 (مناأل جملسل اخلامس الفصل

 82-281 ،24 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 89-286 ،25 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 290 ،26 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 444 ،29 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 470 ،29 املااة
 (األمن جملسل اخلامس الفصل

 476 ،29 املااة
 (سلمياً  حالً  املنااعات حلل السادس الفصل

 315 ،208 ،202 ،201 ،31 املااة
 208 ،202 ،201 ،32 املااة
 328 ،327 ،326 ،317 ،315 ،33 املااة
 328 ،299 ،293 ،202 ،167 ،166 ،34 املااة
 332 ،327 ،298 ،296 ،295 ،293 ،253 ،202 ،167 ،166 ،35 املااة
 328 ،326 ،317 ،315 ،36 املااة
 327 ،317 ،315 ،37 املااة
 327 ،317 ،315 ،38 املااة
 317 ،37-33 املواا



 فهرس
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 293 ،38-33 املواا
 (العدوان ووقو  به واإلخالل السلم هتديد حاالت يف األعمال من يتخذ مال السابع الفصل

 348 ،340 ،39 املااة
 353 ،338 ،40 املااة
 ،372 ،371 ،370 ،368 ،365 ،364 ،362 ،359 ،358 ،357 ،356 ،354 ،353 ،338 ،273 ،41 املااة

373، 374، 375، 381، 396، 397، 399، 445، 470 
 400 ،399 ،397 ،396 ،387 ،385 ،353 ،42 املااة
 393 ،391 ،43 املااة
 394 ،393 ،391 ،44 املااة
 393 ،391 ،45 املااة
 395 ،46 املااة
 395 ،47 املااة
 397 ،396 ،395 ،338 ،48 املااة
 399 ،338 ،49 املااة
 402 ،401 ،338 ،50 املااة
 406 ،405 ،404 ،403 ،339 ،338 ،239 ،51 املااة
 338 ،42-39 املواا
 338 ،51-39 املواا
 338 ،47-43 املواا
 (اإلقليمية التنظيماتل الثامن الفصل

 418 ،416 ،412 ،411 ،326 ،52 املااة
 435 ،434 ،417 ،411 ،53 املااة
 439 ،437 ،411 ،54 املااة

 (يفا جتمامي ا نتصااي اجملدس) ال اشة الفصل
 71-270 ،251 ،65 املااة
 (الدولية العدل حمكمةل عشر الرابع الفصل

 58-257 ،252 ،251 ،93 املااة
 74-273 ،252 ،251 ،94 املااة
 74-273 ،252 ،251 ،96 املااة
 (األمانةل عشر اخلامس الفصل

 260 ،259 ،58-257 ،252 ،251 ،97 املااة
  333 ،332 ،327 ،326 ،323 ،298 ،295 ،293 ،99 املااة
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 األمن جمللس املؤقت الداخلي النظام
 (االجتماعاتل األول الفصل

 166 ،164 ،1 املااة
 164 ،162 ،5-1 املااة
 297 ،296 ،167 ،166 ،164 ،2 املااة
 168 ،166 ،164 ،3 املااة
 166 ،164 ،4 املااة
 166 ،164 ،5 املااة
 (األعمال جدولل الثاين الفصل

 185 ،82-181 ،10 املااة
 257 ،185 ،82-181 ،11 املااة
 82-181 ،12 املااة
 82-181 ،6 املااة
 82-181 ،7 املااة
 181 ،8 املااة
 182 ،82-181 ،9 املااة
 181 ،162 ،12-6 املواا
 (التفويض وواثئق التمثيلل الثالث الفصل

 192 ،13 املااة
 192 ،14 املااة
 192 ،15 املااة
 192 ،16 املااة
 192 ،17 املااة
 192 ،162 ،17-13 املواا
 (الرائسةل الرابع الفصل

 193 ،18 املااة
 193 ،19 املااة
 193 ،20 املااة
 193 ،162 ،20-18 املواا
 (العامة األمانةل اخلامس الفصل

 196 ،21 املااة



 فهرس
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 196 ،22 املااة
 196 ،23 املااة
 196 ،24 املااة
 196 ،25 املااة
 196 ،26 املااة

 251 ،196 ،162 ،26-21 وااامل
 (األعمال تصريفل السادس الفصل

Rule 37، 115، 116، 118، 125، 131، 134، 136، 139، 140 
 140 ،139 ،136 ،134 ،131 ،125 ،118 ،116 ،115 ،املااة
 198 ،162 ،27 املااة
 476 ،470 ،444 ،383 ،162 ،28 املااة
 198 ،162 ،29 املااة
 198 ،162 ،30 املااة

 208 ،162 ،31 ملااةا
 221 ،208 ،162 ،32 املااة
 198 ،162 ،33 املااة
 208 ،34 املااة
 221 ،208 ،35 املااة
 208 ،36 املااة
 ،64 ،62 ،59 ،57 ،54 ،49 ،46 ،42 ،34 ،31 ،29 ،27 ،23 ،18 ،16 ،16 ،15 ،10 ،7 ،6 ،37 املااة
65، 67، 68، 69، 70، 73، 82، 84، 86، 92، 95، 99، 102، 108، 143، 145، 147، 156، 162، 

168، 201-2، 205، 314، 328، 330، 331، 333 
 211 ،208 ،38 املااة
 ،65 ،64 ،62 ،59 ،57 ،54 ،49 ،46 ،42 ،34 ،31 ،29 ،27 ،23 ،18 ،16 ،15 ،10 ،7 ،6 ،39 املااة
67، 68، 69، 70، 73، 82، 84، 86، 92، 95، 99، 102، 108، 143، 145، 147، 156، 162، 201، 

328، 330، 333 
 208 ،40 املااة
 208 ،162 ،36-34 املواا
 (التصويتل السابع الفصل

 262 ،252 ،162 ،40 املااة
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 (اللغاتل الثامن الفصل
 224 ،41 املااة
 224 ،42 املااة
 224 ،44 املااة
 224 ،45 املااة
 224 ،46 املااة
 224 ،162 ،47-41 املواا
 (احملاضر اجللسات، علنيةل التاسع الفصل

 173 ،168 ،165 ،164 ،48 املااة
 181 ،164 ،49 املااة
 164 ،50 املااة
 164 ،51 املااة
 165 ،52 املااة
 165 ،53 املااة
 165 ،54 املااة
 181 ،165 ،55 املااة
 165 ،56 املااة
 165 ،57 املااة
 290 ،164 ،162 ،57-48 املواا
 181 ،165 ،57-49 املواا
 (جدد عضاءأ قبولل العاشر الفصل

 263 ،58-257 ،252 ،60 املااة
 162 ،60-58 املواا
 (األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقاتل عشر احلادي الفصل

 262 ،252 ،162 ،61 املااة
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 فهرس املواضيع
 احملدد القرار أيضا انظر. والتصويت القرارات اختاذ
 9-208 ،عام عرض
 20-219 ،تصويت دون القرارات ختاذا

 التصويت طريق عن القرارات اختاذ
 216 ،مام مةت
 216 ،العةارات اختاذ

 218 ،  تمد مل نةارات مراريع
 221 ،بياانت إسبانيا،
 221 ،بياانت الروسي، االحتاد
 223 ،221 ،األوسط الشرق يف احلالة
 الرئيس

 220 ،2016 فرباية/ش اط 22 مؤرخة م كةة
 220 ،2016 يوليت/اوز 15 مؤرخة م كةة
 220 ،2016 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 220 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 210 ،م  الصاارة يفال يا ت العةارات مدا
 223 ،بياانت السنغال،
 216 ،(2016ل 2269 القرار
 211 ،(2016ل 2270 القرار
 210 ،(2016ل 2280 القرار
 210 ،(2016ل 2283 القرار
 210 ،(2016ل 2284 قرارال

 217 ،(2016ل 2285 القرار
 211 ،(2016ل 2286 القرار
 217 ،(2016ل 2303 القرار
 217 ،(2016ل 2304 القرار
 211 ،(2016ل 2305 القرار
 211 ،(2016ل 2309 القرار
 217 ،212 ،(2016ل 2310 القرار
 219 ،(2016ل 2311 القرار
 217 ،212 ،(2016ل 2312 القرار
 212 ،(2016ل 2313 القرار
 217 ،(2016ل 2317 القرار
 212 ،(2016ل 2321 القرار
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 212 ،(2016ل 2322 القرار
 219 ،(2016ل 2324 القرار
 212 ،(2016ل 2325 القرار
 212 ،(2016ل 2331 القرار
 217 ،(2016ل 2333 القرار
 217 ،(2016ل 2334 القرار
 212 ،(2016ل 2336 القرار
 212 ،(2017ل 2341 القرار
 212 ،(2017ل 2347 القرار
 212 ،(2017ل 2354 القرار
 212 ،(2017ل 2378 القرار
 212 ،(2017ل 2379 القرار
 212 ،(2017ل 2380 القرار
 217 ،(2016ل 2385 القرار
 212 ،(2017ل 2388 القرار
 217 ،(2016ل 2393 القرار
 212 ،(2017ل 2396 القرار

 221 ،بياانت املكسيك،
 223 ،اانتبي املتحدة، اململكة
 222 ،221 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 223 ،بياانت إندونيسيا،
 223 ،222 ،221 ،بياانت أوكرانيا،
 222 ،بياانت بلجيكا،
 222 ،بياانت بولندا،
 221 ،بياانت بريو،
 223 ،بياانت تركيا،
 216 ،للمسألة اإلجرائي الطابع يبني تصويت
 211 ،38 املادة إطار يف قرارات مشاريع تقدمي
 223 ،الرئيس مذكرة تنفيذ

 222 ،بياانت جورجيا،
 222 ،الدوليني واألمن السالم صون

 221 ،بياانت غواتيماال،
 221 ،بياانت فرنسا،
 220 ،بياانت فلسطني،
 222 ،بياانت فنلندا،
 216 ،ابإلمجا  تصويت دون اختذت قرارات
 210 ،واحدة جلسة يف متعددة قرارات
 210 ،األمن جملس قرارات
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 222 ،بياانت تفيا،ال
 220 ،بشأن مناقشة
 222 ،بياانت نيوايلندا،
 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول إثيوبيا
 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 314 ،314 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 436 ،433 ،431 ،425 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،بياانت اجلزاءات،

 436 ،425 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف لةاحلا
 470 ،383 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 314 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 314 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 433 ،بياانت الساحل، ملنطقة يةاخلماس للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 134 ،إحاطات األمن، جملس بعثة
 383 ،376 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 271 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 السالم حفظ عمليات
 96 ،2017 أغس س/آب 22 مؤرخة رسالة
 433 ،431 ،ت يا 
 ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 436 ،بياانت إثيوبيا،
 436 ،بياانت الروسي، االحتاد

 اإلقليمية التنظيمات
 434 ،مام مةت
 35-434 ، رال نةارات
 37-435 ، رال موانرة
 434 ،اجلزاءات
 37-436 ،434 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 434 ،الصومال يف احلالة
 434 ،الوسطى أفريقيا هوريةمج يف احلالة
 435 ،كوسوفو يف احلالة
 434 ،ليبيا يف احلالة
 436 ،بياانت الدولية، اجلنائية احملكمة
 436 ،بياانت الياابن،



 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 X 

 

 436 ،بياانت أنغوال،
 436 ،435 ،بياانت أوروغواي،
 435 ،بياانت ابكستان،
 436 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 435 ،بياانت صربيا،
 435 ،الدوليني واألمن السالم صون
 435 ،يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 436 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر . عن ابالمتنا  التزامات إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة

    عن ابالمتنا  االلتزام
 436 ،بياانت مصر،

 436 ،بياانت نيوايلندا،
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. إحاطات
 130 ،املسائل يف النظر

 131 ،جلسات
    ، 468 السالم بناء جلنة 

 132 ،130 ،الدولية العدل حمكمة
 132 ،130 ،الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض
 132 ،ابأورو  يف والتعاون األمن منظمة
 132 ،130 ،الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة
 295 ،عام عرض
 297 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السويد،
 297 ،2016 ديسمرب/األول نونكا 1 مؤرخة رسالة إسبانيا،
 296 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 28 مؤرخة رسالة إسرائيل،
 298 ،العام األمني

 298 ،2017 فرباية/ش اط 21 مؤرخة رسالة
 298 ،2017 يونيت/حليةال 27 مؤرخة رسالة
 298 ،2017 س تمرب/أيدول 2 مؤرخة رسالة
 298 ،العامة اجلمعية
 296 ،2016 فرباير/شباط 2 مؤرخة رسالة السورية، العربية اجلمهورية
 297 ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 297 ،296 ،كولومبيا يف احلالة
 298 ،ميامنار يف احلالة
 295 ،األعضاء الدول

 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السنغال،
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 املتحدة اململكة
 297 ،2016 يسمربا/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 املتحدة الوالايت

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 الياابن

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 أوروغواي
 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 أوكرانيا

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة إيطاليا،
 298 ،رائسية بياانت
 296 ،2016 يوليه/متوا 22 مؤرخة رسالة تركيا،
 296 ،2017 يونيه/حزيران 15 مؤرخة رسالة جيبويت،
 298 ،الدوليني واألمن السالم صون
 297 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 فرنسا

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 296 ،2017 أكتوبر/األول تشرين 20 مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،

 297 ،296 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة كولومبيا،
 297 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة نيوايلندا،
 أذربيجان
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 285 ،بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 النفس عن الدفا 

 406 ،2016 يناير/الثاين كانون 21 مؤرخة رسالة
 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت
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 ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 242 ،2017 يواية/الثام كانول 19 مؤرخة رسالة
 242 ،2017 أ ةيل/نيسال 10 رخةمؤ  رسالة
 232 ،2017 أبريل/نيسان 10 مؤرخة رسالة املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 403 ،329 ،285 ،241 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 أرمينيا
 النفس عن الدفا 

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت

 403 ،241 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 إريرتاي
 جلسات

 167 ،2016 يونيت/حليةال 14 مؤرخة رسالة
 167 ،2016 يونيت/حليةال 23 مؤرخة رسالة
 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 إسبانيا
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 297 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 285 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 126 ،2016 يناير/الثاين كانون 2 مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 431 ،424 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ، يا ت
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة

 207 ،بياانت املشاركة،
 382 ،377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 191 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األعمال، جدول
 جلسات
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 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت

 الدوليني واألمن السالم صون
 148 ،2016 مربايس/األيفل كانول 2 مؤرخة رسالة
 350 ،285 ،284 ،246 ،221 ، يا ت

 االنتشار عدم
 136 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 287 ، يا ت
 431 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 أسرتاليا
 197 ،بياانت املتحدة، لألمم العامة األمانة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 333 ،282 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 إسرائيل
 296 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 28 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل ارالدم أسلحة
 285 ،بياانت إسبانيا،
 285 ،بياانت الروسي، االحتاد
 285 ،بياانت العام، األمني

 305 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 345 ،305 ،212 ،(2016ل 2325 القرار
 285 ،بياانت الياابن،
 بني املشرتكة التحقيق آلية انظر ،63-462 ،املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية

 املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة
 285 ،بياانت أوكرانيا،
 345 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 290 ،التسلح تنظيم

 173 ،171 ،170 ،136 ،جلسات
 285 ،الدوليني واألمن السالم صون

 290 ،بياانت كوستاريكا،
 285 ،بياانت اليزاي،م
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 285 ،بياانت نيجرياي،
 الوسطى آسيا
 للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

 الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية
 تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. معارضة أصوات
 احلريري اغتيال
 451 ،األمن جملس نةجل

 احملددة احلالة انظر ،احملددة احلالة انظر. اخلرباء أفرقة
 احملددة احلالة انظر. الرصد أفرقة
 احملدد العامل الفريق أيضا انظر ،461 ،عاملة أفرقة
 يف واألمن السالم أفريقيا،
 46 ،2017 يوليه/متوا 5 مؤرخة رسالة الصني،
 105 ،104 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 45 ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 44 ،إحاطات السياسية، للشؤون املساعد العام األمني
 47 ،46 ،45 ،تقارير العام، األمني

 439 ،34-432 ،اإلقليمية التنظيمات
 254 ،توصيات العامة، اجلمعية
 مايل يف احلالة انظر. مايل يف احلالة
 461 ،وحل ها أفريقيا يف النوزاعات نشوب مبنع املعين صاملخص العامل الفريق
 123 ،121 ،113 ،104 ،103 ،46 ،45 ،44 ،(2017ل 2349 القرار
 439 ،342 ،121 ،105 ،104 ،46 ،44 ،(2017ل 2359 القرار
 342 ،105 ،104 ،47 ،45 ،(2017ل 2391 القرار
 الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة انظر. الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 123 ،121 ،واألمن والسالم املرأة

    44 ،إحاطات ألفريقيا، العام لألمني اخلاص املمثل 
 45-43 ،املسائل يف النظر
 إىل األمن جملس بعثات

 299 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 173 ،172 ،46 ،جلسات
 34-432 ،السالم حفظ عمليات
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 45 ،إحاطات العام، األمني انئب
 44 ،تقارير الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 السياسية للشؤون العام األمني وكيل

 45 ،تمحاقا
 44 ، عارية
 أفغانستان
 طالبان حركة انظر. طالبان حركة

 إكوادور
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 232 ،2017 أبريل/نيسان 25 مؤرخة رسالة املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 290 ،بياانت التسلح، تنظيم
 329 ،271 ،بياانت الدوليني، منواأل السالم صون
 اجلماعية اإلابدة
 465 ،(2016ل 2327 القرار

 اجلماعية اإلابدة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 465 ،مام مةت
 32 ،محاقات السواال، يفجووب السواال يف احلالة
 اإلبالغ
 437 ،األفريقي االحتاد
 440 ،بياانت الروسي، االحتاد
 105 ،املسلح زا والن األطفال
 439 ،تقارير العام، األمني

 اإلقليمية التنظيمات
 437 ،مام مةت

 439 ،437 ،السالم حفظ ممديات
 437 ، رال نةارات
 439 ، رال موانرة
 440 ،بياانت السنغال،
 440 ،بياانت الصني،
 439 ،438 ،(2016ل 2297 القرار
 439 ،438 ،(2016ل 2303 القرار
 439 ،(2016ل 2316 القرار
 439 ،437 ،(2016ل 2320 القرار
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 439 ،438 ،(2016ل 2327 القرار
 439 ،(2017ل 2359 القرار
 439 ،438 ،(2017ل 2372 القرار
 439 ،437 ،(2017ل 2378 القرار
 439 ،(2017ل 2383 القرار
 113 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 121 ،واألمن والسالم املرأة
 440 ،بياانت املتحدة، اململكة
 439 ،بياانت اهلند،
 440 ،بياانت فرنسا،
 األفريقي االحتاد

 15-413 ،اإلقليمية التنظيمات
 437 ،اإل الغ
 418 ،لدموازمات السدمية التسوية
 417 ،415 ، يا ت

 26 ،إحاطات بيساو،-غينيا يف احلالة
 دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد تلطةاملخ العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 181 ،جلسات
 157 ،156 ،147 ،143 ،126 ،108 ،96 ،42 ،27 ،12 ،12 ،11 ،10 ،للمشاركة دعوات
 417 ،415 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم ونص

 األورويب االحتاد
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 ،143 ،139 ،136 ،127 ،126 ،118 ،108 ،102 ،96 ،87 ،86 ،68 ،62 ،57 ،42 ،للمشاركة دعوات

147، 148، 149، 150، 156، 157 
 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 (األمن جملس يف دائم عضول الروسي االحتاد
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ

 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 285 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 440 ،تبياان اإلبالغ،
 309 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 394 ،بياانت شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان
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 313 ،309 ،307 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 331 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 156 ،2016 أكتو ة/األيفل رةي   14 مؤرخة رسالة
 284 ، يا ت
 440 ،436 ،432 ،430 ،424 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،375 ،بياانت اجلزاءات،
 69-268 ،بياانت العامة، اجلمعية
 436 ،394 ،382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 76 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ،309 ،307 ، يا ت

 221 ،بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 430 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 313 ،284 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 7 ،بياانت ليرباي، يف احلالة
 391 ،بياانت مايل، يف الةاحل
 331 ،بياانت هاييت، يف احلالة
 النفس عن الدفا 

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت

 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 224 ،بياانت اللغات،
 واألمن والسالم أةاملر 

 118 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  14 مؤرخة رسالة
 117 ،مفاذيمية م كةات
 208 ،بياانت املشاركة،
 391 ،389 ،89-388 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 383 ،382 ،380 ،376 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 198 ،ياانتب األعمال، تصريف
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 208 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 191 ،بياانت األعمال، جدول
 416 ،394 ،350 ،285 ،284 ،241 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
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 403 ،289 ،287 ،بياانت االنتشار، عدم
 380 ،بياانت الدميقراطية، شعبيةال - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 432 ،430 ،389 ،89-388 ،69-268 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 289 ،287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. األمن جمللس الفرعية األجهزة
 476 ،444 ،عام عرض
 احملدد العامل ريقالف أيضا انظر ،461 ،عاملة أفرقة
 71-470 ،تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقرتح
 للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 اجلنائيتني
 264 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 األمن جملس جلان انظر. اللجان
 احملددة اللجنة أيضا انظر ،464 ،املخصصة ناللجا
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 احملددة احملكمة انظر. احملكمتان
 احملدد الفرد أيضا انظر. اخلاصون املمثلونو  واملبعوثون املستشارون
 65-464 ،مام مةت

 465 ،األخ ة الت ورات
 188 ،إحاطات األعمال، جدول
 السالم حفظ عمليات انظر ،احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. السالم حفظ عمليات
 األمن جملس جلان انظر. األمن جملس جلان

    السالم اءبن جلنة انظر.  السالم بناء جلنة 
 التحقيق هيئات انظر. التحقيق هيئات
 الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 309 ،بياانت الروسي، االحتاد
 اإلرهاب انظر. اإلرهاب
 104 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 310 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  20 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 ربايسم/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة
 10-309 ،305 ،301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 النفس عن الدفا  انظر. يف احلق النفس، عن الدفا 
 309 ،بياانت السويد،
 العراق

 145 ،2017 أغس س/آب 14 مؤرخة رسالة
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 309 ، يا ت
 123 ،(2017ل 2354 القرار
 305 ،301 ،212 ،145 ،112 ،(2017ل 2379 القرار
 104 ،(2017ل 2396 القرار
 112 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 123 ،واألمن والسالم املرأة
 309 ،بياانت املتحدة، اململكة
 145 ،املسائل يف النظر
 122 ،104 ،رائسية بياانت
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري انظر. املسلحة القوة اماستخد على تنطوي ال تدابري
 احلاالت تفاقم دون للحيلولة مؤقتة تدابري انظر. مؤقتة تدابري
 للسالم هتديد وجود فيها رأى اليت اجمللس قرارات انظر. للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 188 ،األعمال جدول
 173 ،145 ،جلسات
 الدوليني واألمن السالم صون انظر. الدوليني واألمن السالم صون
 309 ،بياانت فرنسا،
 العسكرية األركان جلنة انظر. العسكرية األركان جلنة

 املتبادلة املساعدة انظر. متبادلة مساعدة
 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. خاصة اقتصادية مشاكل
 احملدد البلد انظر. احملتلة العربية األراضي
 األرجنتني
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 271 ،بياانت السالم، على واحلفاظ السالم بناء
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 271 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 اإلرهاب
 126 ،2016 لأبري/نيسان 1 مؤرخة رسالة الصني،
 126 ،2016 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة مصر،

 126 ،2016 سبتمرب/أيلول 16 مؤرخة رسالة نيوايلندا،
 126 ،2016 ديسمرب/األول كانون 2 مؤرخة رسالة إسبانيا،
 127 ،126 ،125 ،تقارير العام، األمني
 404 ،بياانت الرباايل،
 305 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 414 ،يةاإلقليم التنظيمات
 254 ،توصيات العامة، اجلمعية
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 404 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 404 ،النفس عن الدفا 
 347 ،211 ،126 ،(2016ل 2309 القرار
 348 ،212 ،126 ،(2016ل 2322 القرار
 348 ،212 ،127 ،(2017ل 2341 القرار
 212 ،127 ،123 ،(2017ل 2354 القرار
 127 ،(2017ل 2368 القرار
 348 ،127 ،(2017ل 2370 القرار
 128 ،(2017ل 2395 القرار
 305 ،212 ،128 ،(2017ل 2396 القرار
 25-124 ،املسائل يف النظر
 127 ،2017 فرباير/شباط 1 مؤرخة رسالة أوكرانيا،
 347 ،127 ،126 ،رائسية بياانت
 347 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. والشام عراقال يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
 189 ،183 ،األعمال جدول
 171 ،170 ،169 ،125 ،جلسات
 طالبان حركة انظر. طالبان حركة

 إلرهابا مكافحة انظر. اإلرهاب مكافحة
 الصغرية األسلحة
 115 ،تقارير العام، األمني
 114 ،املسائل يف النظر
 188 ،األعمال جدول
 115 ،جلسات
 114 ،إحاطات السالح، نز  لشؤون العام األمني وكيل

 انتشار عدم النووية، األسلحة
 اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم انظر. اإلسالمية - مجهورية إيران،
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، - االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية ،كوراي

 املسلح والنزا  األطفال
 102 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 20 مؤرخة رسالة فرنسا،
 102 ،2016 يوليه/متوا 29 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 103 ،بوقفها واملطالبة االنتهاكات إدانة
 105 ،104 ،103 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 104 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 102 ،تقارير العام، األمني

 414 ،اإلقليمية التنظيمات
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 105 ،104 ،103 ،أفغانستان يف احلالة
 106 ،105 ،104 ،103 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 105 ،104 ،103 ،الصومال يف احلالة
 106 ،105 ،104 ،103 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 103 ،بوروندي يف احلالة
 106 ،105 ،103 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 105 ،ديفوار كوت يف احلالة
 106 ،105 ،ليبرياي يف احلالة
 106 ،105 ،مايل يف احلالة
 103 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 106 ،103 ،هاييت يف احلالة
 105 ،واإلبالغ والتحليل الرصد
 462 ،املسلح والنزا  ابألطفال املعين العامل الفريق
 106 ،105 ،(2016ل 2262 القرار
 105 ،(2016ل 2265 القرار
 105 ،104 ،103 ،(2016ل 2274 القرار
 104 ،(2016ل 2275 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2016ل 2277 القرار
 105 ،(2016ل 2284 القرار
 106 ،105 ،(2016ل 2290 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2016ل 2293 القرار
 106 ،105 ،(2016ل 2295 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2016ل 2296 القرار
 104 ،(2016ل 2297 القرار
 105 ،103 ،(2016ل 2301 القرار
 106 ،103 ،(2016ل 2313 القرار
 106 ،105 ،103 ،(2016ل 2327 القرار
 106 ،105 ،(2016ل 2333 القرار
 106 ،105 ،(2017ل 2339 القرار
 105 ،(2017ل 2340 القرار
 105 ،104 ،103 ،(2017ل 2344 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2017ل 2348 القرار
 104 ،103 ،(2017ل 2349 القرار
 106 ،(2017ل 2352 القرار
 104 ،103 ،(2017ل 2358 القرار
 105 ،104 ،(2017ل 2359 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2017ل 2360 القرار
 106 ،105 ،104 ،103 ،(2017ل 2363 القرار
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 106 ،105 ،(2017ل 2364 القرار
 104 ،103 ،(2017ل 2372 القرار
 106 ،105 ،(2017ل 2374 القرار
 106 ،103 ،(2017ل 2386 القرار
 105 ،104 ،(2017ل 2388 القرار
 103 ،(2017ل 2389 القرار
 105 ،104 ،(2017ل 2391 القرار
 104 ،(2017ل 2396 القرار
 112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 2-101 ،املسائل يف النظر
 112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،2-101 ،رائسية بياانت
 90-389 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 106 ،الطفل محاية تدابري
 106 ،االنتهاكات مرتكيب ضد متخذة تدابري
 105 ،ابالنتهاكات املتعلقة التقارير تقدمي
 188 ،األعمال جدول
 173 ،102 ،جلسات
 104 ،والربامج العمل خطط
 106 ،105 ،104 ،الدوليني واألمن السالم صون
 األرضية األلغام

 415 ،اإلقليمية التنظيمات
 اجلنائيتني حكمتنيللم املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 98 ،إحاطات
 العام األمني

 464 ،2016 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة
 100 ،م كةات
 464 ،األخرية التطورات
 261 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 464 ،261 ،98 ،(2016ل 2269 القرار
 464 ،(2016ل 2306 القرار
 464 ،(2016ل 2329 القرار
 261 ،تعيني العام، املدعي
 100 ،99 ،للمشاركة دعوات
 اآللية رئيس

 99 ،2016 مايو/أاير 17 مؤرخة رسالة
 99 ،2016 أغس س/آب 1 مؤرخة رسالة
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 100 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
 100 ،2017 مايو/أاير 17 مؤرخة رسالة
 100 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
 األمن جملس رئيس

 464 ،2016 فرباية/ش اط 27 مؤرخة رسالة
 منها والتحقق احلدود لرصد املشرتكة اآللية
 92-491 ،ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 املتحدة العربية اإلمارات
 333 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 417 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 287 ،بياانت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 242 ،2016 مارس/آذار 14 مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ابستعمال التهديد حظر القوة،
 417 ،333 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 املتحدة لألمم العامة األمانة
 196 ،عام عرض
 511 ،2016 ديسمرب/األول كانون 27 مؤرخة رسالة الساحل، ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم كتبم

 298 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة
 298 ،2017 فرباية/ش اط 21 مؤرخة رسالة
 298 ،2017 يونيت/حليةال 27 مؤرخة رسالة
 298 ،2017 س تمرب/أيدول 2 مؤرخة رسالة
 197 ،بياانت أسرتاليا،
 285 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 47 ،46 ،45 ،تقارير يف، واألمن السالم أفريقيا،
 439 ،تقارير اإلبالغ،
 الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار

 310 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  20 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة
 127 ،126 ،125 ،تقارير اإلرهاب،
 115 ،تقارير الصغرية، األسلحة
 102 ،تقارير املسلح، والنزا  األطفال
 اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 464 ،2016 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة
 100 ،م كةات
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 33 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة األمنية، واملؤسسات القانون لسيادة املساعد العام األمني
 اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني انظر. اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني انظر. السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 السالم حفظ لعمليات ساعدامل العام األمني انظر. السياسية للشؤون املساعد العام األمني

 301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 306 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  1 مؤرخة رسالة
 306 ،2017 أغس س/آب 15 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  20 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة
 على نطويت قرارات للمنااعات، السلمية التسوية

 323 ،مام مةت
 323 ،ال وف مهناء

 333 ، يا ت
 326 ،لدحديفا ما ةة حتدايت
 325 ،األمد قويدة الولامات  سوية
 325 ،السالم ا فانات  وفي 
 325 ،يفاملؤسسية السياسية األزمات حل

 324 ،سياسية ممديات
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 157 ،2016 تمربس /أيدول 22 مؤرخة رسالة
 157 ، عارية
 192 ،تقارير التفويض، وواثئق التمثيل

 439 ،تقارير اإلقليمية، التنظيمات
 259 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 62 ،تقارير أفغانستان، يف احلالة
 واهلرسك البوسنة يف احلالة

 68 ،2016 أ ةيل/نيسال 26 مؤرخة رسالة
 68 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  28 مؤرخة رسالة
 68 ،2017 أ ةيل/نيسال 28 مؤرخة رسالة
 68 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  1 مؤرخة رسالة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 35 ،2016 يونيت/حليةال 8 مؤرخة رسالة
 36 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  28 مؤرخة رسالة
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 306 ،2016 نوفمرب/الثام رةي   1 مؤرخة رسالة
 37 ،2017 أ ةيل/نيسال 17 مؤرخة رسالة
 38 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة رسالة
 40 ،39 ،38 ،37 ،35 ،34 ، عارية
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 74 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  21 مؤرخة رسالة
 76 ،2017 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 أ ةيل/لنيسا 28 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 مايو/أاير 18 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 مايو/أاير 30 مؤرخة رسالة
 78 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  25 مؤرخة رسالة
 78 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  26 مؤرخة رسالة
 79 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  30 مؤرخة رسالة
 80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ، عارية
 6 ،5 ،تقارير الغربية، الصحراء يف احلالة
 الصومال يف احلالة

 12 ،2017 مايو/أاير 5 مؤرخة رسالة
 12 ،2017 يوليت/اوز 25 مؤرخة رسالة
 12 ،12 ،11 ،10 ، عارية
 العراق يف احلالة

 92 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 93 ،92 ، عارية

 (الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف الةاحل
 306 ،2017 أغس س/آب 15 مؤرخة رسالة
 19 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  31 مؤرخة رسالة
 19 ،18 ، عارية
 بوروندي يف احلالة

 14 ،2017 مايو/أاير 3 مؤرخة رسالة
 14 ،محاقات

 15 ، عارية
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 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 24 ،23 ،2016 أ ةيل/لنيسا 13 مؤرخة رسالة
 25 ،24 ،23 ، عارية
 27 ،تقارير بيساو،-غينيا يف احلالة
 67 ،تقارير قربص، يف احلالة
 29 ،تقارير ديفوار، كوت يف احلالة
 69 ،68 ،تقارير كوسوفو، يف احلالة
 كولومبيا يف احلالة

 58 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  26 مؤرخة رسالة
 60 ،2017 كتو ةأ/األيفل  رةي  2 مؤرخة رسالة

 58 ،محاقات
 60 ،59 ، عارية
 50 ،49 ،تقارير ليبيا، يف احلالة
 ليبرياي يف احلالة

 7 ،2017 أ ةيل/نيسال 4 مؤرخة رسالة
 7 ،2017 يوليت/اوز 24 مؤرخة رسالة
 8 ،7 ، عارية
 مايل يف احلالة

 54 ،2016 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 مارس/آذار 29 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 يونيت/حليةال 20 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 س تمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة
 55 ،2017 أ ةيل/نيسال 5 مؤرخة رسالة
 55 ،54 ، عارية
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة

 16 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  4 مؤرخة رسالة
 16 ، عارية
 ميامنار يف احلالة

 64 ،2017 تمربس /أيدول 2 مؤرخة رسالة
 64 ،محاقات

 الرئيس
 197 ،2016 فرباية/ش اط 22 مؤرخة م كةة
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 197 ،2016 يوليت/اوز 15 مؤرخة م كةة
 245 ،إحاطات يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 259 ،219 ،(2016ل 2311 القرار
 219 ،(2016ل 2324 القرار
 437 ،432 ،47 ،تقارير ،الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 464 ،2016 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة
 99 ،98 ،2016 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 100 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  16 مؤرخة رسالة
 املسلحة النزاعات يف املدنيون

 108 ،2016 أغس س/آب 18 مؤرخة رسالة
 108 ،107 ، عارية

 118 ،تقارير واألمن، والسالم املرأة
 احملدد الفرد انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 197 ،بياانت أوروغواي،

 496 ،اسرتاتيجي استعراض الوسطى، أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 491 ،اسرتاتيجي استعراض الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار تحقيقل املتحدة األمم منظمة بعثة

 197 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري

 387 ،378 ،محاقات
 389 ، عارية
 378 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد نكا إذا ما تقرير
 197 ،الرئيس مذكرة تنفيذ

 175 ،جلسات
 الدوليني واألمن السالم صون

 378 ،245 ،محاقات
 350 ،285 ،282 ، يا ت
 150 ،148 ،147 ، عارية
 333 ، يا ت مدى،  و وي نةارات

 139 ،تقارير اإلسالمية، - مجهورية إيران، -االنتشار عدم
 مالسال حفظ عمليات

 387 ،محاقات
 389 ، عارية
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 43 ،42 ،تقارير يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 84 ،2016 أغس س/آب 3 مؤرخة رسالة
 84 ،2017 أغس س/آب 4 مؤرخة رسالة

 84 ،تقارير االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 506 ،تقارير بيساو، - غينيا يف لسالما لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 31 ،تقارير أفريقيا، وسط منطقة
 العام األمني انئب انظر. العام األمني انئب
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني
 األمنية واملؤسسات القانون لسيادة املساعد العام األمني
 33 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 150 ،39 ،للمشاركة واتدع

 اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 283 ،إحاطات ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 64 ،34 ،25 ،للمشاركة دعوات
 283 ،إحاطات الدوليني، واألمن السالم صون
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 45 ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،

 425 ،415 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 32 ،محاقات
 425 ، يا ت
 157 ،97 ،39 ،38 ،37 ،للمشاركة دعوات
 415 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق وانئب اإلنسانية للشؤون املساعد العام األمني
 82 ،77 ،73 ،للمشاركة عواتد

 السياسية للشؤون املساعد العام األمني
 44 ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
 115 ،إحاطات اجلزاءات،
 85 ،تقارير فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 69 ،إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 63 ،تبياان ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 207 ،إحاطات املشاركة،
 157 ،140 ،116 ،88 ،70 ،64 ،42 ،19 ،15 ،للمشاركة دعوات
 الرباايل
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 404 ،بياانت اإلرهاب،
 331 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 267 ،بياانت العامة، اجلمعية
 331 ،بياانت هاييت، يف احلالة
 5-404 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - اماستخد حظر القوة،
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 51-350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 267 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 الربتغال
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 333 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 شرطة وأبفراد بقوات املسامهة البلدان
 394 ،بياانت الروسي، االحتاد
 393 ،مع التشاور
 394 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 394 ،بياانت الصني،
 394 ،(2016ل 2304 القرار
 394 ،بياانت اهلند،
 394 ،انتبيا أوكرانيا،
 393 ،مع مشاورة السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
 393 ،مع مشاورة هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 393 ،رائسية بياانت
 188 ،جلسات األعمال، جدول
 175 ،جلسات
 394 ،الدوليني واألمن السالم صون

 394 ،السالم حفظ عمليات
 394 ،بياانت فارية،البولي - مجهورية فنزويال،
 393 ،مع مشاورة االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

    الدويل البنك 
 147 ،للمشاركة دعوات

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر ،األمن جملس بعثات أيضا انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 299 ،عام عرض
 314 ،314 ،بياانت إثيوبيا،
 305 ،الشامل رالدما أسلحة
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 313 ،309 ،307 ،بياانت الروسي، االحتاد
 10-309 ،305 ،301 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 305 ،اإلرهاب
 301 ،العام األمني

 306 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  1 مؤرخة رسالة
 306 ،2017 أغس س/آب 15 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  20 مؤرخة رسالة
 310 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 13 مؤرخة رسالة
 306 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 303 ،األوسط الشرق يف احلالة
 312 ،312 ،9-307 ،306 ،301 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 310 ،306 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 310 ،بوروندي يف احلالة
 310 ،302 ،301 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 310 ،ديفوار كوت يف احلالة
 14-313 ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 306 ،ليبرياي يف احلالة
 303 ،301 ،مايل يف احلالة
 314 ،312 ،ميامنار يف احلالة
 الرئيس

 306 ،2016 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 312 ،310 ،ةرائسي  يا ت
 313 ،بياانت السنغال،
 309 ،بياانت السويد،
 313 ،307 ،بياانت الصني،
 309 ،بياانت العراق،
 310 ،(2016ل 2279 القرار
 310 ،(2016ل 2284 القرار
 303 ،301 ،(2016ل 2295 القرار
 310 ،302 ،(2016ل 2301 القرار
 310 ،(2016ل 2303 القرار
 310 ،303 ،(2016ل 2314 القرار
 312 ،306 ،303 ،(2016ل 2319 القرار
 313 ،(2016ل 2321 القرار
 305 ،(2016ل 2325 القرار
 306 ،(2016ل 2333 القرار
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 310 ،(2017ل 2348 القرار
 310 ،(2017ل 2360 القرار
 303 ،301 ،(2017ل 2364 القرار
 305 ،301 ،(2017ل 2379 القرار
 310 ،303 ،301 ،(2017ل 2387 القرار
 305 ،301 ،(2017ل 2388 القرار
 305 ،(2017ل 2396 القرار
 املتحدة اململكة

 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 313 ،309 ، يا ت
 314 ،313 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 313 ،307 ،301 ،بياانت الياابن،
 307 ،إحاطات املتحدة، واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية

 أوكرانيا
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة شفوية م كةة
 313 ،306 ،301 ، يا ت
 314 ،بياانت إيطاليا،
 األمن جملس بعثات أيضا انظر ،299 ،األمن جملس بعثات

 314 ،بياانت بنغالدي ،
 307 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 310 ،حتقيق مهام فيها ُأقرت أخرى حاالت
 312 ،305 ،301 ،الدوليني واألمن السالم صون
 فرنسا

 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 314 ، يا ت
 313 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 313 ،بياانت كاااخستان،
 301 ،بياانت ،- مجهورية كوراي،
 309 ،307 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 313 ،بياانت مصر،
 313 ،تقارير العام، األمني انئب

 313 ،301 ،بياانت نيوايلندا،
 307 ،إحاطات السالح، نز  لشؤون العام األمني وكيل
 احلاالت تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري
 353 ،عام عرض
 354 ،مايل يف احلالة
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 354 ،(2016ل 2295 القرار
 354 ،رائسية بياانت
 353 ،بشأن قرارات
 األعضاء الدول التزامات
 الدوليني واألمن السالم صون انظر. 48 املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. 49 املادة
 الدوليني واألمن السالم صون انظر. الدوليني واألمن السالم صون
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول

 إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر . عن ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة
    عن ابالمتنا  االلتزام
 املتبادلة املساعدة انظر. متبادلة مساعدة
 للمنااعات السلمية التسوية
 315 ،293 ،عام عرض
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة انظر. األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 329 ،بياانت أذربيجان،
 329 ،بياانت إكوادور،
 418 ،األفريقي االحتاد
 331 ،بياانت الروسي، االحتاد
 املسلح والنزا  األطفال انظر. املسلح والنزا  األطفال
 333 ،بياانت املتحدة، العربية اإلمارات
 تشرك قرارات العام، األمني

 323 ،مام مةت
 323 ،ال وف مهناء

 333 ، يا ت
 326 ،لدحديفا ما ةة حتدايت
 325 ،األمد قويدة الولامات  سوية
 325 ،السالم ا فانات  وفي 
 325 ،يفاملؤسسية السياسية األزمات حل

 324 ،سياسية ممديات
 331 ،بياانت الرباايل،
 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
 اإلقليمية التنظيمات
 418 ،مام مةت
 418 ،326 ، رال نةارات
 25-423 ، رال موانرة
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 333 ،بياانت اجلزائر،
 419 ،أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
 418 ،أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة
 421 ،418 ،319 ،أفغانستان يف احلالة
 422 ،21-420 ،325 ،322 ،320 ،318 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 320 ،األوسط الشرق يف احلالة
 323 ،318 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 323 ،318 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 322 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 325 ،321 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 325 ،322 ،الغربية الصحراء يف احلالة
 422 ،419 ،323 ،319 ،الصومال يف احلالة
 421 ،418 ،325 ،321 ،(قراطيةالدمي -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 421 ،418 ،323 ،319 ،بوروندي يف احلالة
 421 ،418 ،319 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 419 ،325 ،غامبيا يف احلالة
 421 ،419 ،323 ،321 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 322 ،قربص يف احلالة
 421 ،418 ،319 ،ديفوار كوت يف احلالة
 418 ،332 ،320 ،اكولومبي يف احلالة
 421 ،419 ،323 ،320 ،ليبيا يف احلالة
 322 ،ليبرياي يف احلالة
 325 ،320 ،مايل يف احلالة
 421 ،321 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 422 ،419 ،323 ،318 ،ميامنار يف احلالة
 331 ،321 ،هاييت يف احلالة

 330 ،329 ،328 ،بياانت السنغال،
 329 ،بياانت السويد،
 332 ،329 ،بياانت الصني،
 421 ،(2016ل 2267 القرار
 318 ،(2016ل 2268 القرار
 421 ،(2016ل 2274 القرار
 421 ،(2016ل 2279 القرار
 421 ،(2016ل 2284 القرار
 422 ،(2016ل 2287 القرار
 422 ،318 ،(2016ل 2290 القرار
 421 ،(2016ل 2301 القرار
 421 ،(2016ل 2303 القرار
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 422 ،(2016ل 2318 القرار
 421 ،(2016ل 2323 القرار
 318 ،(2016ل 2336 القرار
 422 ،(2017ل 2337 القرار
 421 ،(2017ل 2343 القرار
 421 ،(2017ل 2344 القرار
 422 ،(2017ل 2352 القرار
 422 ،(2017ل 2358 القرار
 422 ،(2017ل 2363 القرار
 422 ،(2017ل 2372 القرار
 320 ،(2017ل 2374 القرار
 422 ،(2017ل 2385 لقرارا

 422 ،(2017ل 2386 القرار
 421 ،(2017ل 2387 القرار
 421 ،(2017ل 2389 القرار
 املسلحة النزاعات يف املدنيون انظر. املسلحة النزاعات يف املدنيون
 31-329 ،واألمن والسالم املرأة
 332 ،بياانت املتحدة، اململكة
 329 ،بياانت النرويج،
 328 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 328 ،بياانت الياابن،
 329 ،بياانت أنغوال،

 329 ،بياانت أوروغواي،
 332 ،بياانت أوكرانيا،
 النزا  انتهاء بعد السالم بناء انظر. النزا  انتهاء بعد السالم بناء

 331 ،329 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 422 ،421 ،318 ،رائسية بياانت
 معينة ومناطق ببلدان خاصة حباالت قةمتعل توصيات

 317 ،مام مةت
 21-320 ،السالم   فانات التام التوفي 

 20-319 ،السياسي يفا نتعال الوقوية املصاحلة
 22-321 ،السدمية ابلوسائل السد ة يفنعل السياسية األزمات حل

 322 ،األمد قويدة الولامات  رال السالم مفايفضات
 19-318 ،الوار القمق يفيفنف العتال أممال يفنف
 330 ،بياانت سويسرا،
 34-332 ،29-327 ،الدوليني واألمن السالم صون
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 422 ،326 ،321 ،يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 332 ،330 ،بياانت فرنسا،
 328 ،بياانت انم، فييت
 333 ،بياانت قربص،
 بشأن قرارات

 316 ،مام مةت
 326 ،اإلنديمية  الوكا ت أيف التوظيمات

 316 ،لدولامات السياسية احلدول يفم اا السالم مدى اظاحلف
 316 ،يفالوساقة احلميدة املسامي
 317 ،شامدة سياسية ممديات
 329 ،بياانت كاااخستان،

 328 ،بياانت ،- مجهورية كوراي،
 333 ،بياانت كوستاريكا،
 332 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة كولومبيا،
 329 ،بياانت ماليزاي،
 328 ،بياانت مصر،
 بشأن مناقشة

 27-326 ،مام مةت
 332 ،األمعاء الديفل جانب م  35 املااة است مال
 34-332 ،ال ام األمني جانب م  99 املااة است مال

 31-327 ،33 املااة ضوء يف مشارة
 331 ،السا ع ابلفصل معارنة السااس الفصل أ ية
 332 ،بياانت نيوايلندا،
 328 ،بياانت هنغاراي،
 328 ،بياانت هولندا،
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 156 ،2016 مايو/أاير 9 مؤرخة رسالة مصر،

 285 ،بياانت أذربيجان،
 الروسي االحتاد

 156 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  14 مؤرخة رسالة
 284 ، يا ت

 العام األمني
 157 ،2016 س تمرب/أيدول 22 مؤرخة رسالة
 157 ، عارية
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 السنغال
 157 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  10 مؤرخة رسالة
 157 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  11 مؤرخة رسالة
 284 ،بياانت الصني،
 157 ،155 ،(2016ل 2320 القرار
 155 ،املسائل يف النظر
 285 ،بياانت أوكرانيا،
 156 ،155 ،121 ،رائسية بياانت
 188 ،األعمال جدول
 156 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور ساتجل
 285 ،الدوليني واألمن السالم صون
 285 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 284 ،بياانت نيجرياي،
 192 ،التفويض وواثئق التمثيل

 احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. اإلقليمية التنظيمات
 412 ،عام عرض
 436 ،433 ،431 ،425 ،بياانت إثيوبيا،
 ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 434 ،مام مةت
 35-434 ، رال نةارات
 37-435 ، رال موانرة
 431 ،424 ،بياانت إسبانيا،
 439 ،34-432 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 اإلبالغ

 437 ،مام مةت
 439 ،437 ،السالم حفظ ممديات
 437 ، رال نةارات
 439 ، رال موانرة
 15-413 ،األفريقي االحتاد

 437 ،اإل الغ
 418 ،لدموازمات السدمية التسوية
 417 ،415 ، يا ت
 440 ،436 ،432 ،430 ،424 ،416 ،بياانت الروسي، االحتاد
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 414 ،اإلرهاب
 414 ،املسلح والنزا  األطفال
 415 ،األرضية األلغام
 417 ،بياانت املتحدة، العربية اإلمارات
 425 ،415 ،بياانت م،السال حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 439 ،تقارير العام، األمني
 للمنااعات السلمية التسوية

 418 ،مام مةت
 418 ،326 ، رال نةارات
 25-423 ، رال موانرة
 434 ،اجلزاءات
 419 ،414 ،أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
 418 ،414 ،أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة
 430 ،421 ،418 ،أفغانستان يف احلالة
 426 ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
 439 ،438 ،37-436 ،434 ،425 ،422 ،21-420 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 439 ،434 ،32-431 ،29-427 ،426 ،422 ،419 ،الصومال يف احلالة
 421 ،418 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 439 ،438 ،424 ،421 ،418 ،بوروندي يف احلالة
 434 ،421 ،418 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 419 ،غامبيا يف احلالة
 421 ،419 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 421 ،418 ،ديفوار كوت يف احلالة
 435 ،كوسوفو يف احلالة
 418 ،كولومبيا يف احلالة
 434 ،421 ،419 ،414 ،ليبيا يف احلالة
 421 ،ربىالك البحريات منطقة يف احلالة
 422 ،419 ،ميامنار يف احلالة

 440 ،425 ،424 ،416 ،بياانت السنغال،
 433 ،425 ،بياانت السويد،
 431 ،بياانت الصومال،
 440 ،433 ،424 ،416 ،بياانت الصني،
 421 ،(2016ل 2267 القرار
 421 ،(2016ل 2274 القرار
 421 ،(2016ل 2279 القرار
 413 ،(2016ل 2282 القرار
 421 ،(2016ل 2284 القرار
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 422 ،(2016ل 2287 القرار
 427 ،426 ،(2016ل 2289 القرار
 422 ،(2016ل 2290 القرار
 439 ،438 ،427 ،426 ،(2016ل 2297 القرار
 421 ،(2016ل 2301 القرار
 439 ،438 ،424 ،421 ،(2016ل 2303 القرار
 426 ،(2016ل 2315 القرار
 439 ،(2016ل 2316 القرار
 422 ،(2016ل 2318 القرار
 439 ،437 ،415 ،(2016ل 2320 القرار
 421 ،(2016ل 2323 القرار
 439 ،438 ،(2016ل 2327 القرار
 422 ،(2017ل 2337 القرار
 421 ،(2017ل 2343 القرار
 421 ،(2017ل 2344 القرار
 422 ،(2017ل 2352 القرار
 427 ،426 ،(2017ل 2355 القرار
 427 ،422 ،(2017ل 2358 القرار
 439 ،432 ،429 ،(2017ل 2359 رارالق

 422 ،(2017ل 2363 القرار
 439 ،438 ،427 ،426 ،422 ،(2017ل 2372 القرار
 439 ،437 ،(2017ل 2378 القرار
 439 ،(2017ل 2383 القرار
 426 ،(2017ل 2384 القرار
 427 ،422 ،(2017ل 2385 القرار
 422 ،(2017ل 2386 القرار
 421 ،(2017ل 2387 القرار
 421 ،(2017ل 2389 رارالق

 433 ،(2017ل 2391 القرار
 34-432 ،30-429 ،الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 436 ،بياانت الدولية، اجلنائية احملكمة
 431 ،بياانت للصومال، العام لألمني اخلاص املمثل
 440 ،431 ،425 ،بياانت املتحدة، اململكة
 432 ،بياانت النيجر،
 439 ،بياانت اهلند،

 433 ،432 ،431 ،424 ،415 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 436 ،بياانت الياابن،
 436 ،425 ،424 ،415 ،بياانت أنغوال،
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 436 ،435 ،416 ،بياانت أوروغواي،
 432 ،بياانت أوكرانيا،
 435 ،بياانت ابكستان،

 29-427 ،الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 438 ،مام مةت
 431 ، يا ت

 431 ،بياانت الصومال، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 430 ،أفغانستان يف الوطيد الدعم بعثة
 432 ،بياانت فاسو، بوركينا
 436 ،425 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 427 ،425 ،422 ،421 ،رائسية بياانت
 417 ،بياانت بريو،
 432 ،بياانت تشاد،
 417 ،بياانت العربية، الدول جامعة
 416 ،بياانت شيلي،
 435 ،بياانت صربيا،
 439 ،435 ،415 ،الدوليني واألمن السالم صون

 السالم حفظ عمليات
 426 ،مام مةت

 439 ،437 ،اإل الغ
 426 ، رال نةارات
 34-430 ، رال موانرة

 427 ،األورويب االحتاد لقوة التابعة ألثيا عملية
 435 ،422 ،يف السالم توطيد يا،أفريق غرب
 440 ،433 ،432 ،431 ،424 ،416 ،بياانت فرنسا،
 436 ،424 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 432 ،بياانت كاااخستان،
 432 ،بياانت مايل،
 مواضيعية مسائل

 413 ،مام مةت
 15-413 ، رال نةارات
 415 ، رال موانرة
 425 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 436 ،433 ،432 ،424 ،416 ،بياانت مصر،
 432 ،بياانت األفريقي، االحتاد مفوضية
 417 ،ابسم بياانت اإلسالمي، التعاون منظمة
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 432 ،بياانت موريتانيا،
 417 ،بياانت نيجرياي،
 436 ،431 ،415 ،بياانت نيوايلندا،
 األسود اجلبل
 379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 379 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 احملدد البلد أيضا انظر. اجلزاءات
 376 ،بياانت إثيوبيا،
 434 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 376 ،375 ،بياانت الروسي، االحتاد
 115 ،إحاطات السياسية، للشؤون املساعد العام األمني

 434 ،اإلقليمية التنظيمات
 49-448 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 57-456 ،451 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 456 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 450 ،العراق يف احلالة
 451 ،17 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 56-455 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 455 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 451 ،28 ،فواردي كوت يف احلالة
 55-454 ،ليبيا يف احلالة
 450 ،6 ،ليبرياي يف احلالة
 457 ،مايل يف احلالة
 115 ،مذكرات الرئيس،
 375 ،بياانت السنغال،
 376 ،375 ،بياانت السويد،
 375 ،بياانت الصني،
 إرسال حظر اخلارج، إىل العمال انظر. إرسال حظر اخلارج، إىل العمال
 455 ،(2016ل 2262 القرار
 451 ،(2016ل 2265 القرار
 456 ،(2016ل 2266 القرار
 53-452 ،(2016ل 2270 القرار
 452 ،(2016ل 2276 القرار
 454 ،(2016ل 2278 القرار
 451 ،(2016ل 2283 القرار
 450 ،(2016ل 2288 القرار
 57-456 ،(2016ل 2290 القرار
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 55-454 ،(2016ل 2292 القرار
 451 ،(2016ل 2293 القرار
 49-448 ،(2016ل 2317 القرار
 53-452 ،(2016ل 2321 القرار
 449 ،(2016ل 2325 القرار
 455 ،(2017ل 2339 القرار
 451 ،(2017ل 2340 القرار
 456 ،(2017ل 2342 القرار
 452 ،(2017ل 2345 القرار
 452 ،(2017ل 2356 القرار
 455 ،(2017ل 2357 القرار
 451 ،(2017ل 2360 القرار
 455 ،(2017ل 2362 القرار
 50-449 ،(2017ل 2368 القرار
 53-452 ،(2017ل 2371 القرار
 457 ،446 ،(2017ل 2374 القرار
 53-452 ،(2017ل 2375 القرار
 49-448 ،(2017ل 2385 القرار
 452 ،(2017ل 2397 القرار
 التسيارية ابلقذائف املتعلقة القيود انظر. التسيارية ابلقذائف املتعلقة القيود
 والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود انظر. اخلارجي والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على روضةاملف القيود

 اخلارجي
 ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود انظر. ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود
 األعمال دوائر على روضةاملف القيود انظر. األعمال دوائر على املفروضة القيود
 376 ،375 ،289 ،بياانت املتحدة، اململكة
 115 ،املسائل يف النظر
 375 ،289 ،بياانت الياابن،
 289 ،بياانت أنغوال،
 376 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 األصول جتميد انظر. األصول جتميد
 انوالطري  النقل تدابري انظر. والطريان النقل تدابري
 77-375 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 50-449 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 188 ،183 ،األعمال جدول
 116 ،جلسات
 289 ،بياانت الوسطى، أفريقيا مجهورية
 الثقافية السلع يف التجارة حظر انظر. الثقافية السلع يف التجارة حظر
 عليه قيود فرض أو السفر حظر انظر. عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
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 الفحم تصدير حظر انظر. الفحم تصدير حظر
 النفط تصدير حظر انظر. النفط تصدير حظر
 األسلحة توريد حظر انظر. األسلحة توريد حظر
 الكمالية السلع توريد حظر انظر. الكمالية السلع توريد حظر
 قطاعي حظر انظر. قطاعي حظر
 الطبيعي الغاا على املفروض احلظر انظر. الطبيعي الغاا على مفروض حظر
 الطبيعية املوارد على املفروض احلظر انظر. الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 375 ،بياانت شيلي،
 454 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 53-452 ،اطيةالدميقر  الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 455 ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

 البوليفارية - مجهورية فنزويال،
 116 ،2016 فرباية/ش اط 2 مؤرخة رسالة
 375 ، يا ت

 115 ،مفاذيمية م كةات
 289 ،وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول
 جتارية قيود انظر. جتارية قيود
 التقين والتعاون املتخصص التعليم على قيود انظر. قينالت والتعاون املتخصص التعليم على قيود
 املالية القيود انظر. مالية قيود

 376 ،بياانت كاااخستان،
 140 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،
 احملددة اللجنة أيضا انظر ،446 ،األمن جملس جلان

 402 ،خاصة اقتصادية مشاكل
 375 ،بياانت مصر،
 اجلزائر
 333 ،بياانت للمنااعات، لميةالس التسوية
 52 ،إحاطات مايل، يف احلالة
 333 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
 419 ،للمنااعات السلمية التسوية

 419 ،414 ،اإلقليمية التنظيمات
 أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة
 418 ،للمنااعات السلمية التسوية

 418 ،414 ،اإلقليمية التنظيمات
 31 ،للمشاركة دعوات
 العامة اجلمعية
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 259 ،2016 سبتمرب/أيلول 13 مؤرخة رسالة
 254 ،توصيات يف، واألمن السالم أفريقيا،
 69-268 ،بياانت الروسي، االحتاد

 254 ،توصيات اإلرهاب،
 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة اجلنائيتني، للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

261 
 259 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العام، األمني
 267 ،بياانت الرباايل،
 256 ،255 ،توصيات سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 265 ،مع األمن جملس عالقات الغربية، الصحراء يف احلالة
 265 ،مع األمن جملس عالقات بوروندي، يف حلالةا

 255 ،توصيات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 265 ،مع األمن جملس عالقات ديفوار، كوت يف احلالة
 255 ،توصيات ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 الرئيس

 259 ،2017 فرباية/ش اط 1 مؤرخة رسالة
 259 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  5 مؤرخة رسالة
 263 ،2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة م كةة
 263 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 265 ،رائسية  يا ت
 268 ،بياانت السويد،
 269 ،بياانت الصني،
 258 ،املتحدة األمم يف العضوية
 261 ،(2016ل 2269 القرار
 265 ،(2016ل 2279 القرار
 269 ،265 ،(2016ل 2282 القرار
 265 ،(2016ل 2284 القرار
 265 ،(2016ل 2285 القرار
 265 ،(2016ل 2303 القرار
 260 ،(2016ل 2306 القرار
 259 ،(2016ل 2311 القرار
 261 ،(2016ل 2329 القرار
 265 ،(2017ل 2365 القرار
 265 ،(2017ل 2378 القرار
 266 ،(2017ل 2382 القرار
 267 ،بياانت أملانيا،
 255 ،توصيات الدولية، اجلنائية كمةاحمل
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 261 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 260 ،بياانت املتحدة، اململكة
 268 ،260 ،258 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 269 ،263 ،بياانت الياابن،

 269 ،260 ،بياانت أوروغواي،
 269 ،268 ،260 ،بياانت انيا،أوكر 
 264 ،254 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 265 ،مع األمن جملس عالقات النزا ، انتهاء بعد السالم بناء
 267 ،بياانت بنما،
 264 ،260 ،الرئيس مذكرة تنفيذ
 263 ،256 ،ابسم بياانت االحنياا، عدم حركة

 267 ،بياانت سويسرا،
 256 ،بياانت شيلي،
 الدوليني واألمن السالم صون

 254 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
 68-267 ،265 ،مع األم  جمدس مالنات
 مع األمن جملس عالقات

 252 ،مام مةت
 264 ،الفةمية األجهلة
 64-263 ،يفاخلاصة السووية التعارية
 266 ،السالم حفظ   مديات امل وية اخلاصة الدجوة

 258 ،األم  جمدس م  الصاارة ابلتوصيات يت دق ما يف مارسةامل
 57-256 ،امليثاق م  12 ابملااة يت دق ما يف املمارسة
 252 ،اائمني غ  أمعاء انتداب
 253 ، وصيات

 265 ،اإلنسال حعوق جمدس
 269 ،أخةى اارسات
 69-268 ،266 ،مع األمن جملس عالقات السالم، حفظ عمليات
 260 ،بياانت فرنسا،
 258 ،بياانت فلسطني،
 268 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 263 ،بياانت كاااخستان،
 264 ،258 ،بياانت كواب،

 264 ،256 ،254 ،بياانت كوستاريكا،
 263 ،بياانت كولومبيا،
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 260 ،بياانت ماليزاي،
 63-262 ،األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة

 268 ،بياانت نيوايلندا،
 263 ،بياانت هنغاراي،
 السورية العربية اجلمهورية
 296 ،2016 فرباير/شباط 2 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 404 ،بياانت اإلرهاب،
 النفس عن الدفا 

 406 ،2016 فرباير/شباط 23 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 مارس/آذار 30 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 سبتمرب/أيلول 29 مؤرخة رسالة

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ،403 ، يا ت
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 383 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 403 ،246 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 وابكستان اهلند بني حلالةا

 وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
 السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. أبيي يف احلالة
 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 والصومال إريرتاي يف احلالة

 49-448 ،اجلزاءات
 359 ،(2016ل 2316 القرار
 49-448 ،359 ،(2016ل 2317 القرار
 359 ،(2017ل 2383 القرار
 49-448 ،359 ،(2017ل 2385 القرار
 358 ،املالية القيود
 358 ،التجارية األنشطة على املفروضة القيود
 359 ،358 ،األصول جتميد
 359 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 359 ،358 ،الفحم حظر
 359 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 49-448 ،األمن جملس جلنة
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 448 ،محاقات
 49-448 ،يف ية
 أفغانستان يف احلالة
 105 ،104 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 62 ،تقارير العام، نياألم

 421 ،418 ،319 ،للمنااعات السلمية التسوية
 430 ،421 ،418 ،اإلقليمية التنظيمات
 421 ،344 ،122 ،121 ،105 ،104 ،103 ،62 ،(2016ل 2274 القرار
 421 ،344 ،122 ،110 ،105 ،104 ،103 ،62 ،(2017ل 2344 القرار
 110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 122 ،121 ،واألمن لسالموا املرأة
 61 ،إحاطات ألفغانستان، العام لألمني اخلاص املمثل
 61 ،املسائل يف النظر
 أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 430 ،أفغانستان يف الوطيد الدعم بعثة
 62 ،رائسية بياانت
 344 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 62 ،جلسات
 61 ،إحاطات واجلرمية، ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
 واهلرسك البوسنة يف احلالة
 العام األمني

 68 ،2016 أ ةيل/نيسال 26 مؤرخة رسالة
 68 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  28 مؤرخة رسالة
 68 ،2017 أ ةيل/سالني 28 مؤرخة رسالة
 68 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  1 مؤرخة رسالة
 426 ،344 ،68 ،(2016ل 2315 القرار
 426 ،68 ،(2017ل 2384 القرار
 67 ،إحاطات واهلرسك، ابلبوسنة املعين السامي املمثل
 67 ،املسائل يف النظر
 387 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 344 ،للسلم هتديد وقع دق كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 68 ،جلسات
 السودان يف احلالة
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 364 ،(2016ل 2265 القرار
 364 ،(2017ل 2340 القرار
 364 ،358 ،األصول جتميد
 364 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 364 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه دقيو  فرض أو السفر حظر
 364 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 السودان وجنوب السودان يف احلالة
 436 ،425 ،بياانت إثيوبيا،
 37-436 ،434 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 382 ،بياانت إسبانيا،
 436 ،394 ،382 ،بياانت الروسي، االحتاد
 106 ،105 ،104 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 35 ،2016 يونيت/حليةال 8 مؤرخة الةرس
 36 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  28 مؤرخة رسالة
 306 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  1 مؤرخة رسالة
 37 ،2017 أ ةيل/نيسال 17 مؤرخة رسالة
 38 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة رسالة
 40 ،39 ،38 ،37 ،35 ،34 ، عارية
 33 ،إحاطات األمنية، واملؤسسات القانون لسيادة املساعد العام األمني
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني

 32 ،محاقات
 425 ، يا ت
 394 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 306 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 422 ،21-420 ،325 ،322 ،320 ،318 ،للمنااعات السلمية التسوية

 439 ،438 ،37-436 ،434 ،425 ،422 ،21-420 ،اإلقليمية التنظيمات
 57-456 ،451 ،اجلزاءات
 404 ،النفس عن الدفا 
 الرئيس

 306 ،2016 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 425 ،422 ،121 ،120 ،114 ،113 ،112 ،110 ،37 ،35 ،34 ،32 ،رائسية  يا ت
 425 ،بياانت السنغال،
 425 ،بياانت السويد،
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 424 ،394 ،بياانت الصني،
 دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 451 ،343 ،105 ،34 ،(2016ل 2265 القرار
 372 ،354 ،343 ،34 ،(2016ل 2271 القرار
 372 ،354 ،210 ،35 ،(2016ل 2280 القرار
 422 ،343 ،233 ،230 ،114 ،112 ،35 ،(2016ل 2287 القرار
 57-456 ،422 ،372 ،354 ،318 ،121 ،113 ،106 ،105 ،35 ،(2016ل 2290 القرار
 121 ،120 ،113 ،112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،35 ،33 ،(2016ل 2296 القرار
 35 ،(2016ل 2302 القرار
 394 ،393 ،387 ،372 ،356 ،217 ،113 ،35 ،33 ،32 ،(2016ل 2304 القرار
 422 ،237 ،35 ،(2016ل 2318 القرار
 36 ،(2016ل 2326 القرار
 439 ،372 ،121 ،120 ،114 ،113 ،112 ،106 ،105 ،103 ،36 ،(2016ل 2327 القرار
 451 ،344 ،236 ،113 ،112 ،110 ،105 ،37 ،(2017ل 2340 القرار
 112 ،(2017ل 2349 القرار
 422 ،121 ،120 ،114 ،112 ،106 ،37 ،(2017ل 2352 القرار
 372 ،354 ،37 ،(2017ل 2353 القرار
 ،122 ،121 ،120 ،114 ،113 ،112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،37 ،33 ،(2017ل 2363 القرار

422 
 422 ،114 ،112 ،106 ،103 ،39 ،33 ،(2017ل 2386 القرار
 40 ،(2017ل 2392 القرار
 237 ،236 ،233 ،دامهاابستخ التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 32 ،إحاطات والتقييم، للرصد املشرتكة اللجنة
 السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث

 466 ،عام عرض
 32 ،محاقات

 الدولية اجلنائية احملكمة
 33 ،محاقات
 436 ، يا ت
 114 ،113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 122 ،121 ،120 ،منواأل والسالم املرأة

 230 ،بشأن قرارات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 32 ،إحاطات اجلماعية، اإلابدة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 32 ،إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
 420 ،324 ،بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل
 32 ،إحاطات السودان، جلنوب العام لألمني اخلاص املمثل
 425 ،382 ،بياانت املتحدة، اململكة
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 32 ،إحاطات السودان، جنوب يف السياسية والعمليات السالم حول الشهري النسائي املنتدى
 34-31 ،املسائل يف النظر
 394 ،بياانت اهلند،
 32 ،إحاطات ابلتنمية، املعنية الدولية احلكومية اهليئة

 382 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 436 ،بياانت الياابن،
 436 ،425 ،بياانت أنغوال،

 436 ،بياانت أوروغواي،
 394 ،382 ،بياانت أوكرانيا،
 السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

 436 ،425 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 372 ،358 ،األصول جتميد
 387 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 83-382 ،372 ،358 ،357 ،356 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 344 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 172 ،34 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 382 ،بياانت السودان، جنوب
 372 ،عليه املفروضة القيود أو السفر ظرح

 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 398 ،397 ،الدوليني واألمن السالم صون
 382 ،بياانت فرنسا،
 اخلرباء فريق

 34 ،2016 يواية/الثام كانول 22 مؤرخة رسالة
 36 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  15 مؤرخة رسالة
 32 ،الو ية اديد
 436 ،424 ،394 ،382 ،بياانت البوليفارية، - وريةمجه فنزويال،
 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
 451 ،1591 ابلقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

 37 ،2017 يواية/الثام كانول 9 مؤرخة رسالة
 448 ،33 ،محاقات

 451 ،يف ية
 57-456 ،2206 ابلقرار عمال املنشأة األمن لسجم جلنة

 448 ،32 ،محاقات
 382 ،218 ،36 ،33 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 436 ،424 ،382 ،بياانت مصر،
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 37 ،تقارير األفريقي، االحتاد مفوضية
 436 ،بياانت نيوايلندا،
 32 ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 32 ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية ؤونللش العام األمني وكيل
 احملدد البلد أيضا انظر. األوسط الشرق يف احلالة
 223 ،221 ،والتصويت القرارات اختاذ
 221 ،بياانت الروسي، االحتاد

 303 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 320 ،للمنااعات السلمية التسوية
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة انظر. اليمن يف احلالة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة انظر. سوراي يف احلالة
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة انظر. لبنان يف احلالة

 223 ،بياانت السنغال،
 233 ،121 ،(2016ل 2294 القرار
 237 ،211 ،(2016ل 2305 القرار
 303 ،(2016ل 2314 القرار
 303 ،(2016ل 2319 القرار
 121 ،(2016ل 2330 القرار
 212 ،(2016ل 2336 القرار
 121 ،(2017ل 2361 القرار
 112 ،(2017ل 2373 القرار
 217 ،113 ،110 ،(2017ل 2393 القرار
 237 ،235 ،233 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 121 ،120 ،واألمن والسالم املرأة
 223 ،بياانت املتحدة، اململكة
 221 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 223 ،بياانت أوكرانيا،
 120 ،112 ،رائسية بياانت
 188 ،األعمال جدول
 170 ،جلسات
 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
 االشتباك فض ملراقبة دةاملتح األمم قوة انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 223 ،221 ،219 ،218 ،212 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 323 ،318 ،للمنااعات السلمية التسوية
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 456 ،اجلزاءات
 405 ،النفس عن الدفا 
 466 ،456 ،371 ،82 ،72 ،(2016ل 2266 القرار
 466 ،456 ،371 ،345 ،83 ،72 ،(2017ل 2342 القرار
 اليمن إىل العام لألمني اخلاص املبعوث

 466 ،عام عرض
 72 ،محاقات

 72 ،املسائل يف النظر
 466 ،83 ،82 ،رائسية بياانت
 371 ،358 ،األصول جتميد
 371 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 345 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 82 ،جلسات
 371 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 371 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 اخلرباء فريق

 82 ،2016 يواية/الثام كانول 22 مؤرخة رسالة
 83 ،2017 يواية/الثام كانول 27 مؤرخة رسالة
 72 ،الو ية عديد

 األمن جملس جلنة
 456 ،مام مةت

 448 ،محاقات
 72 ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 470 ،383 ،بياانت إثيوبيا،
 71-470 ،تنشأ مل ولكن اقرتحت األمن جمللس فرعية أجهزة
 الروسي اداالحت

 76 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ،309 ،307 ، يا ت

 العام األمني
 74 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  21 مؤرخة رسالة
 76 ،2017 مارس/آذار 27 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 أ ةيل/نيسال 28 مؤرخة رسالة
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 77 ،2017 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 مايو/ايرأ 18 مؤرخة رسالة
 77 ،2017 مايو/أاير 30 مؤرخة رسالة
 78 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  25 مؤرخة رسالة
 78 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  26 مؤرخة رسالة
 79 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  30 مؤرخة رسالة
 80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ، عارية
 312 ،312 ،9-307 ،306 ،301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 323 ،318 ،للمنااعات السلمية التسوية
 256 ،255 ،توصيات العامة، اجلمعية
 470 ،383 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 404 ،النفس عن الدفا 

 470 ،بياانت السنغال،
 470 ،بياانت السويد،
 470 ،383 ،307 ،بياانت الصني،
 318 ،73 ،(2016ل 2268 القرار
 310 ،74 ،(2016ل 2314 القرار
 312 ،306 ،74 ،(2016ل 2319 القرار
 75 ،(2016ل 2328 القرار
 344 ،75 ،71 ،(2016ل 2332 القرار
 318 ،76 ،71 ،(2016ل 2336 القرار
 345 ،80 ،71 ،(2017ل 2393 القرار
 71 ،إحاطات سوراي، إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 املتحدة اململكة

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 مؤرخة رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ،309 ، يا ت

 71 ،املسائل يف النظر
 املتحدة الوالايت

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 مؤرخة رسالة
 470 ، يا ت
 470 ،384 ،307 ،بياانت الياابن،
 307 ،إحاطات تحدة،امل واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية
 وفق خطورة األشد اجلرائم عن املسؤولني لألشخاص القضائية واملالحقة التحقيق يف للمساعدة مستقلة حمايدة دولية آلية

 256 ،2011 مارس/آذار منذ السورية العربية اجلمهورية يف املرتكبة الدويل القانون تصنيف
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 470 ،بياانت أوروغواي،
 470 ،383 ،306 ،بياانت أوكرانيا،
 470 ،383 ،بياانت إيطاليا،
 470 ،384 ،307 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 84-383 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 76 ،2016 ديسمرب/األول كانون 29 مؤرخة رسالة تركيا،
 345 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 73 ،جلسات
 فرنسا

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 ؤرخةم رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ، يا ت
 470 ،383 ،بياانت كاااخستان،
 71-470 ،383 ،309 ،307 ،79 ،78 ،76 ،75 ،74 ،71 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 470 ،383 ،بياانت مصر،
 307 ،71 ،إحاطات السالح، نز  لشؤون العام األمني وكيل
 71 ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني كيلو 

 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 287 ،بياانت املتحدة، العربية اإلمارات
 85 ،تقارير السياسية، للشؤون املساعد العام األمني
 322 ،للمنااعات السلمية التسوية
 5-404 ،النفس عن الدفا 
 287 ،233 ،217 ،110 ،87 ،85 ،(2016ل 2334 لقرارا

 233 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 287 ،بياانت الكويت،
 110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

 85 ،محاقات
 85 ، عارية
 86-85 ،املسائل يف النظر

 87 ،2017 أبريل/نيسان 10 مؤرخة سالةر  املتحدة، الوالايت
 287 ،بياانت أوروغواي،
 287 ،بياانت بنغالدي ،
 188 ،األعمال جدول
 169 ،86 ،جلسات
 88-287 ،بياانت أفريقيا، جنوب



 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 LIV 

 

 88-287 ،وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول
 219 ،90 ،85 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 287 ،بياانت ملديف،
 لبنان - سطاألو  الشرق يف احلالة
 325 ،321 ،للمنااعات السلمية التسوية
 345 ،(2017ل 2373 القرار
 72 ،املسائل يف النظر
 72 ،رائسية بياانت
 365 ،358 ،األصول جتميد
 385 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 365 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 345 ،للسلم هتديد عوق قد كان إذا ما تقرير
 365 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 365 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 398 ،الدوليني واألمن السالم صون
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 400 ،متبادلة مساعدة
 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 الغربية الصحراء يف احلالة
 6 ،5 ،تقارير العام، األمني
 325 ،322 ،للمنااعات السلمية التسوية
 265 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 465 ،265 ،230 ،217 ،6 ،5 ،(2016ل 2285 القرار
 465 ،231 ،122 ،6 ،5 ،(2017ل 2351 القرار
 465 ،الغربية الصحراء إىل العام لألمني الشخصي املبعوث
 122 ،واألمن والسالم املرأة

 230 ،بشأن قرارات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 5 ،املسائل يف النظر
 الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

 6 ،جلسات
 الصومال يف احلالة
 431 ،بياانت إثيوبيا،
 434 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 431 ،بياانت إسبانيا،
 8 ،إحاطات األفريقي، االحتاد
 430 ،بياانت الروسي، االحتاد
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 105 ،104 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 12 ،2017 مايو/أاير 5 ةمؤرخ رسالة
 12 ،2017 يوليت/اوز 25 مؤرخة رسالة
 12 ،12 ،11 ،10 ، عارية
 422 ،419 ،323 ،319 ،للمنااعات السلمية التسوية

 439 ،434 ،32-431 ،29-427 ،426 ،422 ،419 ،اإلقليمية التنظيمات
 431 ،بياانت الصومال،
 122 ،120 ،104 ،11 ،(2016ل 2275 القرار
 427 ،426 ،343 ،11 ،9 ،(2016ل 2289 القرار
 439 ،427 ،426 ،122 ،120 ،112 ،104 ،11 ،9 ،(2016ل 2297 القرار
 439 ،387 ،343 ،11 ،(2016ل 2316 القرار
 343 ،217 ،11 ،9 ،(2016ل 2317 القرار
 12 ،(2017ل 2346 القرار
 427 ،426 ،12 ،(2017ل 2355 القرار
 427 ،422 ،120 ،112 ،104 ،103 ،12 ،9 ،(2017ل 2358 القرار
 439 ،427 ،426 ،422 ،112 ،104 ،103 ،12 ،9 ،(2017ل 2372 القرار
 439 ،12 ،(2017ل 2383 القرار
 427 ،422 ،343 ،217 ،112 ،12 ،9 ،(2017ل 2385 القرار
 112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 122 ،واألمن والسالم املرأة
 لصومالل العام لألمني اخلاص املمثل

 8 ،محاقات
 431 ، يا ت
 431 ،بياانت املتحدة، اململكة
 10-8 ،املسائل يف النظر

 431 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 الصومال إىل املساعدة تقدميل املتحدة األمم بعثة انظر. الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 427 ،122 ،12 ،11 ،9 ،رائسية بياانت
 387 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 343 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 172 ،10 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 9 ،األسلحة توريد حظر

 32-431 ،السالم حفظ عمليات
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 431 ،بياانت نسا،فر 
 9 ،والية متديد الرصد، فريق
 األمن جملس جلنة

 11 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  7 مؤرخة رسالة
 13 ،12 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  2 مؤرخة رسالة

 448 ،12 ،10 ،محاقات
 400 ،متبادلة مساعدة
 431 ،بياانت نيوايلندا،
 العراق يف احلالة
 العام األمني

 92 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 93 ،92 ، عارية
 450 ،اجلزاءات
 344 ،92 ،91 ،(2016ل 2299 القرار
 92 ،(2016ل 2335 القرار
 93 ،91 ،(2017ل 2367 القرار
 93 ،(2017ل 2390 القرار
 92 ،إحاطات للعراق، العام لألمني اخلاص املمثل
 92-91 ،املسائل يف النظر
 العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 362 ،358 ،األصول جتميد
 362 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 344 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 92 ،جلسات
 358 ،األسلحة توريد حظر
 450 ،األمن جملس جلنة
 (الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 106 ،105 ،104 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 306 ،2017 أغس س/آب 15 مؤرخة رسالة
 19 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  31 مؤرخة رسالة
 19 ،18 ، عارية
 310 ،306 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 421 ،418 ،325 ،321 ،عاتللمناا  السلمية التسوية
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 421 ،418 ،اإلقليمية التنظيمات
 451 ،17 ،اجلزاءات
 358 ،الطبيعية املوارد على املفروض احلظر
 342 ،235 ،234 ،121 ،113 ،112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،18 ،17 ،(2016ل 2277 القرار
 451 ،363 ،121 ،112 ،106 ،105 ،104 ،103 ،18 ،17 ،(2016ل 2293 القرار
 310 ،236 ،234 ،121 ،113 ،112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،19 ،17 ،(2017ل 2348 القرار
 451 ،363 ،310 ،121 ،113 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،19 ،17 ،(2017ل 2360 القرار
 235 ،234 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 121 ،واألمن والسالم املرأة
 207 ،بياانت مشاركة، الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 18-17 ،املسائل يف النظر
 لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار
 421 ،310 ،113 ،112 ،110 ،19 ،17 ،رائسية بياانت
 363 ،358 ،األصول جتميد
 386 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 363 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 18 ،جلسات
 363 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 363 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 363 ،الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 398 ،الدوليني واألمن السالم صون
 اخلرباء فريق

 18 ،2016 مايو/أاير 23 مؤرخة رسالة
 17 ،الو ية اديد

 مناأل جملس جلنة
 451 ،مام مةت

 448 ،محاقات
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة انظر. اليمن يف احلالة
 أوكرانيا يف احلالة
 69 ،إحاطات السياسية، للشؤون املساعد العام األمني
 69 ،املسائل يف النظر
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 187 ،األعمال جدول
 70 ،جلسات
 69 ،إحاطات أورواب، يف والتعاون األمن منظمة
 69 ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون عامال األمني وكيل
 69 ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 بوروندي يف احلالة
 424 ،بياانت إسبانيا،
 424 ،بياانت الروسي، االحتاد
 103 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 14 ،2017 مايو/أاير 3 مؤرخة رسالة
 14 ،تمحاقا
 15 ، عارية
 310 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 421 ،418 ،323 ،319 ،للمنااعات السلمية التسوية

 439 ،438 ،424 ،421 ،418 ،اإلقليمية التنظيمات
 265 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 424 ،بياانت السنغال،
 424 ،بياانت الصني،
 421 ،310 ،265 ،234 ،121 ،15 ،14 ،(2016ل 2279 القرار
 439 ،438 ،421 ،310 ،265 ،217 ،121 ،15 ،14 ،(2016ل 2303 القرار
 235 ،234 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 466 ،بوروندي إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 121 ،واألمن والسالم املرأة
 14 ،املسائل يف النظر

 424 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 424 ،بياانت ال،أنغو 
 466 ،421 ،310 ،235 ،103 ،15 ،رائسية بياانت
 187 ،األعمال جدول
 15 ،جلسات
 424 ،بياانت فرنسا،
 424 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

    ، 469 السالم بناء جلنة 
 424 ،بياانت مصر،
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

 434 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 106 ،105 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
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 العام األمني
 24 ،23 ،2016 أ ةيل/نيسال 13 مؤرخة رسالة
 25 ،24 ،23 ، عارية
 310 ،302 ،301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 421 ،418 ،319 ،للمنااعات السلمية التسوية

 434 ،421 ،418 ،اإلقليمية التنظيمات
 56-455 ،اجلزاءات
 255 ،توصيات العامة، اجلمعية
 455 ،371 ،342 ،121 ،113 ،106 ،105 ،23 ،(2016ل 2262 القرار
 23 ،(2016ل 2264 القرار
 24 ،22 ،(2016ل 2281 القرار
 421 ،310 ،302 ،123 ،121 ،113 ،110 ،105 ،103 ،24 ،22 ،(2016ل 2301 القرار
 455 ،371 ،121 ،113 ،106 ،105 ،24 ،23 ،(2017ل 2339 القرار
 421 ،310 ،303 ،301 ،25 ،22 ،(2017ل 2387 القرار
 113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 123 ،121 ،واألمن والسالم املرأة
 21 ،إحاطات الوسطى، أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 21 ،املسائل يف النظر
 املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار قيقلتح األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

    الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة
 421 ،121 ،112 ،110 ،25 ،24 ،22 ،رائسية بياانت
 371 ،358 ،23 ،األصول جتميد
 386 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 371 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 23 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 371 ،23 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 371 ،358 ،23 ،األسلحة توريد حظر
 398 ،397 ،الدوليني واألمن السالم صون
 اخلرباء فريق

 23 ،2015 ايسمرب/األيفل كانول 21 مؤرخة رسالة
 24 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 5 مؤرخة رسالة

    ، 469 السالم بناء جلنة 
 56-455 ،األمن جملس جلنة
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 21 ،محاقات
 56-455 ،يف ية
 400 ،متبادلة مساعدة
 21 ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر ،السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. دارفور يف احلالة

 دارفور
 رواندا يف احلالة
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة انظر .سوراي يف احلالة
 غامبيا يف احلالة
 419 ،325 ،للمنااعات السلمية التسوية

 419 ،اإلقليمية التنظيمات
 بيساو-غينيا يف احلالة
 26 ،إحاطات األفريقي، االحتاد
 27 ،تقارير العام، األمني
 421 ،419 ،323 ،321 ،للمنااعات السلمية التسوية

 421 ،419 ،اإلقليمية التنظيمات
 455 ،اجلزاءات
 421 ،370 ،121 ،27 ،26 ،(2016ل 2267 القرار
 421 ،370 ،121 ،110 ،27 ،26 ،(2017ل 2343 القرار
 110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 121 ،واألمن والسالم املرأة
 26 ،إحاطات بيساو،-لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
 26 ،املسائل يف النظر
 27 ،سيةرائ بياانت
 370 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 187 ،األعمال جدول
 27 ،جلسات
 370 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر

     السالم بناء جلنة 
 469 ،مام مةت

 26 ،محاقات
 األمن جملس جلنة

 448 ،26 ،محاقات
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 455 ،يف ية
 - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

 بيساو
 قربص يف احلالة
 66 ،2016 يوليه/متوا 25 مؤرخة رسالة الرئيس،
 67 ،تقارير العام، األمني
 322 ،للمنااعات السلمية التسوية
 465 ،67 ،(2016ل 2263 القرار
 465 ،122 ،67 ،(2016ل 2300 القرار
 465 ،122 ،67 ،(2017ل 2338 القرار
 465 ،67 ،(2017ل 2369 القرار
 122 ،واألمن والسالم املرأة

 465 ،بقربص املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 66 ،املسائل يف النظر
 187 ،األعمال جدول
 67 ،جلسات
 قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 ديفوار كوت يف احلالة
 105 ،املسلح والنزا  األطفال
 29 ،تقارير العام، األمني

 310 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 421 ،418 ،319 ،للمنااعات السلمية التسوية

 421 ،418 ،اإلقليمية التنظيمات
 451 ،28 ،اجلزاءات
 265 ،مع األمن جملس عالقات ،العامة اجلمعية
 342 ،29 ،(2016ل 2260 القرار
 451 ،364 ،210 ،29 ،28 ،(2016ل 2283 القرار
 421 ،386 ،310 ،265 ،210 ،105 ،29 ،28 ،(2016ل 2284 القرار
 123 ،واألمن والسالم املرأة
 28 ،املسائل يف النظر
 123 ،29 ،28 ،رائسية بياانت
 364 ،358 ،األصول جتميد
 386 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي بريتدا
 364 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 29 ،جلسات
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 364 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 364 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 398 ،الدوليني واألمن السالم صون
 ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 28 ،حل اخلرباء، فريق
 451 ،األمن جملس جلنة

 29 ،2016 مارس/آذار 15 مؤرخة رسالة
 448 ،محاقات

 446 ،الو ية مهناء
 28 ،حل
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 297 ،63 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 297 ،191 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السويد،
 314 ،بياانت إثيوبيا،
 297 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة
 إسبانيا

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ،ت يا 
 313 ،284 ،191 ،بياانت الروسي، االحتاد
 283 ،إحاطات اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 63 ،بياانت السياسية، للشؤون املساعد العام األمني

 14-313 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 255 ،توصيات العامة، اجلمعية
 السنغال

 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ، يا ت
 313 ،283 ،191 ،بياانت الصني،
 313 ،(2016ل 2321 القرار
 63 ،بياانت اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
 املتحدة اململكة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،85-284 ، يا ت

 63 ،املسائل يف النظر
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 املتحدة الوالايت
 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،283 ،191 ، يا ت
 الياابن

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،283 ،191 ، يا ت
 283 ،191 ،بياانت أنغوال،

 أوروغواي
 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ،191 ، يا ت
 أوكرانيا

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/يفلاأل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،284 ،191 ، يا ت
 إيطاليا

 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ،191 ، يا ت
 284 ،191 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 191 ،187 ،األعمال جدول
 64 ،جلسات
 397 ،85-284 ،الدوليني واألمن السالم صون
 فرنسا

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،284 ،191 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 313 ،بياانت كاااخستان،
 191 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 400 ،متبادلة مساعدة
 284 ،191 ،بياانت مصر،
 العام األمني انئب
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 283 ،63 ،محاقات
 313 ، عارية
 نيوايلندا

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ، يا ت
 كوسوفو يف احلالة

 435 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 69 ،68 ،تقارير العام، األمني

 435 ،اإلقليمية التنظيمات
 68 ،إحاطات لكوسوفو، عامال لألمني اخلاص املمثل
 192 ،بياانت املتحدة، اململكة
 68 ،املسائل يف النظر
 192 ،بياانت الياابن،
 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة
 192 ،187 ،األعمال جدول
 69 ،جلسات
 435 ،192 ،بياانت صربيا،

 192 ،بياانت ن،كاااخستا
 192 ،بياانت ماليزاي،
 192 ،بياانت نيوايلندا،
 كولومبيا يف احلالة
 297 ،296 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة
 العام األمني

 58 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  26 مؤرخة رسالة
 60 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  2 مؤرخة رسالة

 58 ،محاقات
 60 ،59 ، عارية
 418 ،332 ،320 ،للمنااعات يةالسلم التسوية

 418 ،اإلقليمية التنظيمات
 332 ،بياانت الصني،
 59 ،(2016ل 2261 القرار
 59 ،(2016ل 2307 القرار
 60 ،(2017ل 2366 القرار
 60 ،(2017ل 2377 القرار
 60 ،(2017ل 2381 القرار
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    58 ،إحاطات لكولومبيا، العام لألمني اخلاص املمثل 
 332 ،بياانت املتحدة، اململكة
 59-58 ،املسائل يف النظر
 332 ،بياانت أوكرانيا،
 كولومبيا يف املتحدة األمم بعثة انظر. كولومبيا يف املتحدة األمم بعثة
 كولومبيا يف للتحقق املتحدة األمم بعثة انظر. كولومبيا يف للتحقق املتحدة األمم بعثة
 120 ،60 ،59 ،رائسية بياانت
 187 ،األعمال جدول
 59 ،ساتجل

 332 ،بياانت فرنسا،
 332 ،297 ،296 ،58 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة كولومبيا،
 332 ،بياانت نيوايلندا،
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة انظر. لبنان يف احلالة
 ليبيا يف احلالة

 434 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 50 ،49 ،تقارير العام، األمني
 421 ،419 ،323 ،320 ،للمنااعات السلمية التسوية

 434 ،421 ،419 ،414 ،اإلقليمية التنظيمات
 55-454 ،اجلزاءات
 358 ،على املفروض احلظر اخلارج، يف العاملني
 47 ،(2016ل 2272 القرار
 342 ،49 ،(2016ل 2273 القرار
 454 ،381 ،369 ،342 ،49 ،47 ،(2016ل 2278 القرار
 49 ،47 ،(2016ل 2291 القرار
 55-454 ،49 ،47 ،(2016ل 2292 القرار
 49 ،(2016ل 2298 القرار
 421 ،49 ،47 ،(2016ل 2323 القرار
 455 ،50 ،47 ،(2017ل 2357 القرار
 455 ،381 ،369 ،50 ،47 ،(2017ل 2362 القرار
 50 ،47 ،(2017ل 2376 القرار
 235 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 358 ،اليةامل القيود
 369 ،ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود
 369 ،األعمال دوائر على املفروضة القيود
 47 ،إحاطات الدولية، اجلنائية احملكمة
 110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 47 ،إحاطات لليبيا، العام لألمني اخلاص املمثل
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 381 ،بياانت املتحدة، اململكة
 49-47 ،ملسائلا يف النظر
 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
 110 ،51 ،50 ،47 ،رائسية بياانت
 369 ،358 ،األصول جتميد
 369 ،والطريان النقل تدابري
 386 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 381 ،369 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 49 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 369 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 369 ،358 ،النفط تصدير حظر
 369 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 99-398 ،الدوليني نواألم السالم صون
 اخلرباء فريق

 49 ،2016 مارس/آذار 4 مؤرخة رسالة
 47 ،الو ية اديد

 369 ،مالية قيود
 األمن جملس جلنة

 55-454 ،مام مةت
 448 ،محاقات

 381 ،بياانت ليبيا،
 400 ،متبادلة مساعدة
 381 ،بياانت مصر،
 ليبرياي يف احلالة
 7 ،بياانت الروسي، االحتاد
 106 ،105 ،املسلح ا والنز  األطفال
 العام األمني

 7 ،2017 أ ةيل/نيسال 4 مؤرخة رسالة
 7 ،2017 يوليت/اوز 24 مؤرخة رسالة
 8 ،7 ، عارية
 306 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 322 ،للمنااعات السلمية التسوية
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 450 ،6 ،اجلزاءات
 450 ،362 ،7 ،6 ،(2016ل 2288 القرار
 342 ،7 ،(2016ل 2308 القرار
 306 ،217 ،123 ،122 ،121 ،113 ،106 ،105 ،7 ،(2016ل 2333 رارالق

 113 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 123 ،122 ،121 ،واألمن والسالم املرأة
 6 ،إحاطات لليرباي، العام لألمني اخلاص املمثل
 7 ،بياانت املتحدة، اململكة
 7-6 ،املسائل يف النظر
 ليرباي يف املتحدة األمم بعثة ظران. ليرباي يف املتحدة األمم بعثة
 8 ،رائسية بياانت
 362 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 7 ،جلسات
 362 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 7 ،بياانت فرنسا،
 اخلرباء فريق

 7 ،2016 مايو/أاير 15 مؤرخة رسالة
 6 ،حل

    ، 469 السالم بناء جلنة 
 450 ،446 ،والية إهناء األمن، جملس جلنة
 6 ،إحاطات املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة
 مايل يف احلالة
 391 ،بياانت الروسي، االحتاد
 106 ،105 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 54 ،2016 يواية/الثام كانول 5 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 مارس/آذار 29 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 يونيت/حليةال 20 مؤرخة رسالة
 54 ،2016 س تمرب/أيدول 27 مؤرخة رسالة
 55 ،2017 أ ةيل/نيسال 5 مؤرخة رسالة
 55 ،54 ، عارية
 303 ،301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 354 ،تاحلاال تفاقم دون للحيلولة املؤقتة التدابري
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 325 ،320 ،للمنااعات السلمية التسوية
 457 ،اجلزاءات
 52 ،إحاطات اجلزائر،
 ،391 ،354 ،342 ،303 ،301 ،122 ،121 ،113 ،112 ،106 ،105 ،54 ،53 ،(2016ل 2295 القرار

392-93 
 342 ،303 ،301 ،122 ،121 ،113 ،112 ،110 ،106 ،105 ،55 ،53 ،(2017ل 2364 القرار
 457 ،446 ،373 ،320 ،113 ،106 ،105 ،55 ،54 ،(2017ل 2374 القرار
 113 ،112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 122 ،121 ،واألمن والسالم املرأة
 ملايل العام لألمني اخلاص املمثل

 52 ،محاقات
 52 ، عارية
 391 ،بياانت املتحدة، اململكة
 54-52 ،املسائل يف النظر

 391 ،بياانت أوروغواي،
 األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر . مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

    مايل يف االستقرار لتحقيق
 354 ،112 ،54 ،رائسية بياانت
 373 ،358 ،األصول جتميد
 391 ،386 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 373 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال بريتدا
 342 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 54 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 373 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 398 ،397 ،الدوليني واألمن السالم صون
 457 ،األمن جملس جلنة
 52 ،إحاطات مايل،

 391 ،بياانت نيوايلندا،
 السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

 52 ،محاقات
 53 ، عارية
 52 ،إحاطات امليداين، للدعم العام األمني وكيل
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 103 ،املسلح والنزا  األطفال
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 العام األمني
 16 ،2016 أكتو ة/األيفل ةي  ر 4 مؤرخة رسالة
 16 ، عارية
 421 ،321 ،للمنااعات السلمية التسوية
 466 ،16 ،(2016ل 2277 القرار
 466 ،2348 القرار
 421 ،236 ،234 ،112 ،110 ،103 ،16 ،(2017ل 2389 القرار
 236 ،234 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 466 ،الكربى البحريات ةملنطق العام لألمني اخلاص املبعوث
 112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 16 ،املسائل يف النظر
 466 ،رائسية بياانت
 187 ،األعمال جدول
 16 ،جلسات

    ، 469 السالم بناء جلنة 
 ميامنار يف احلالة
 314 ،بياانت إثيوبيا،
 298 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة
 العام األمني

 64 ،2017 س تمرب/أيدول 2 خةمؤر  رسالة
 64 ،محاقات
 314 ،312 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 422 ،419 ،323 ،318 ،للمنااعات السلمية التسوية

 419 ،اإلقليمية التنظيمات
 53-352 ،بياانت السنغال،
 64 ،املسائل يف النظر

 314 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 352 ،بياانت أوروغواي،
 314 ،بياانت إيطاليا،

 352 ،314 ،بياانت بنغالدي ،
 422 ،318 ،312 ،65 ،64 ،رائسية بياانت
 53-352 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 187 ،األعمال جدول
 65 ،جلسات
 314 ،بياانت فرنسا،

 352 ،بياانت كاااخستان،
 352 ،بياانت مصر،
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 64 ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل
 هاييت يف احلالة
 331 ،بياانت الروسي، االحتاد
 106 ،103 ،املسلح والنزا  األطفال
 57 ،تقارير العام، األمني
 331 ،بياانت الرباايل،
 331 ،321 ،للمنااعات السلمية التسوية
 269 ،(2016ل 2282 القرار
 212 ،122 ،106 ،103 ،57 ،(2016ل 2313 القرار
 385 ،122 ،113 ،57 ،(2017ل 2350 القرار
 113 ،املسلحة النزاعات يف ملدنيونا

 122 ،واألمن والسالم املرأة
 56 ،إحاطات هلاييت، العام لألمني اخلاص املمثل
 56 ،املسائل يف النظر
 هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 هاييت يف العدالة نظام لدعم املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف لةالعدا نظام لدعم املتحدة األمم بعثة

 331 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 57 ،رائسية بياانت
 385 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 187 ،األعمال جدول
 57 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 يوغوسالفيا يف احلالة
 واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر. واهلرسك البوسنة يف احلالة
 كوسوفو يف احلالة انظر. كوسوفو يف احلالة
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 القطاعي احلظر
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الكمالية السلع على املفروض احلظر
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الطبيعي الغاا على املفروض احلظر
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الطبيعية املوارد على املفروض احلظر
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 358 ،عام عرض
 358 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 الدامنرك
 406 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 17 مؤرخة رسالة ،النفس عن الدفا 
 النفس عن الدفا 
 403 ،عام عرض

 أذربيجان
 406 ،2016 يناير/الثاين كانون 21 مؤرخة رسالة

 405 ،51 املااة مىل شاراتم
 403 ، يا ت
 أرمينيا

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت
 405 ،51 املادة إىل إشارات
 الروسي االحتاد

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت
 404 ،اإلرهاب
 5-404 ،بياانت الرباايل،
 السورية العربية اجلمهورية
 406 ،2016 فرباير/شباط 23 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 مارس/آذار 30 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 سبتمرب/أيلول 29 مؤرخة رسالة

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ،403 ، يا ت

 404 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 405 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 404 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 5-404 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة

 406 ،2016 يناير/الثاين كانون 11 مؤرخة رسالة الدامنرك،
 406 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 17 مؤرخة رسالة العراق،
 407 ،2017 ديسمرب/األول كانون 22 مؤرخة رسالة السعودية، العربية اململكة
 404 ،بياانت املتحدة، اململكة
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 406 ،2016 نيهيو /حزيران 3 مؤرخة رسالة النرويج،
 املتحدة الوالايت
 406 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 15 مؤرخة رسالة
 405 ، يا ت

 اإلسالمية - مجهورية إيران،
 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت
 406 ،2016 يونيه/حزيران 7 مؤرخة رسالة بلجيكا،
 403 ،بياانت بوروندي،
 404 ،انتبيا القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 405 ،بياانت بريو،
 تركيا

 406 ،2016 فرباير/شباط 19 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 أغسطس/آب 24 مؤرخة رسالة
 406 ،2017 فرباير/شباط 8 مؤرخة رسالة
 406 ،2017 مارس/آذار 24 مؤرخة رسالة
 407 ،2017 أ ةيل/نيسال 25 مؤرخة رسالة
 407 ،2017 يوليت/اوز 12 مؤرخة رسالة
 404 ، يا ت

 404 ،الرئيس مذكرة تنفيذ
 السودان جنوب

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ، يا ت

 403 ،الدوليني واألمن السالم صون
 4-403 ،االنتشار عدم
 404 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 405 ،404 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 الدميقراطية عبيةالش - مجهورية كوراي،

 406 ،2017 أبريل/نيسان 7 مؤرخة رسالة
 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ،403 ، يا ت
 405 ،بياانت ماليزاي،
 مصر
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 407 ،2017 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة
 403 ، يا ت
 بشأن مناقشة

 403 ،مام مةت
 5-404 ،م يوة يفمواقق   ددال خاصة  ووا
 4-403 ،مواضي ية  ووا
 4-403 ،بياانت لندا،نيواي

 406 ،2016 فرباير/شباط 10 مؤرخة رسالة هولندا،
 الرائسة
 193 ،عام عرض
 272 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 194 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة
 511 ،2016 ديسمرب/األول كانون 29 مؤرخة رسالة الساحل، ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 والتصويت القرارات اختاذ

 220 ،2016 فرباية/ش اط 22 مؤرخة م كةة
 220 ،2016 يوليت/اوز 15 مؤرخة م كةة
 220 ،2016 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 220 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 210 ،م  الصاارة يفال يا ت العةارات مدا
 298 ،رائسية اانتبي األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 122 ،104 ،رائسية بياانت الدوليني، واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 347 ،127 ،126 ،رائسية بياانت اإلرهاب،
 112 ،110 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،2-101 ،رائسية بياانت املسلح، والنزا  األطفال
 464 ،2016 فرباير/شباط 27 مؤرخة رسالة يتني،اجلنائ للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
 املتحدة لألمم العامة األمانة

 197 ،2016 فرباية/ش اط 22 مؤرخة م كةة
 197 ،2016 يوليت/اوز 15 مؤرخة م كةة
 393 ،رائسية بياانت شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 306 ،2016 أ ةيل/نيسال 19 مؤرخة رسالة
 312 ،310 ،رائسية  يا ت
 422 ،421 ،318 ،رائسية بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 156 ،155 ،121 ،رائسية بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 427 ،425 ،421 ،رائسية بياانت اإلقليمية، التنظيمات
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 115 ،مذكرات اجلزاءات،
 العامة اجلمعية

 259 ،2017 فرباية/ش اط 1 خةمؤر  رسالة
 259 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  5 مؤرخة رسالة
 263 ،2015 ايسمرب/األيفل كانول 10 مؤرخة م كةة
 263 ،2017 أغس س/آب 30 مؤرخة م كةة
 265 ،رائسية  يا ت

 62 ،رائسية بياانت أفغانستان، يف احلالة
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 306 ،2016 أ ةيل/النيس 19 مؤرخة رسالة
 425 ،422 ،121 ،120 ،114 ،113 ،112 ،110 ،37 ،35 ،34 ،32 ،رائسية  يا ت

 466 ،83 ،82 ،رائسية بياانت اليمن، - األوسط الشرق يف احلالة
 72 ،رائسية بياانت لبنان، - األوسط الشرق يف احلالة
 120 ،112 ،رائسية بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 427 ،122 ،12 ،11 ،رائسية بياانت الصومال، يف احلالة
 421 ،310 ،113 ،112 ،110 ،19 ،17 ،رائسية بياانت ،(الدميقراطية - مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 421 ،418 ،310 ،235 ،103 ،15 ،رائسية بياانت بوروندي، يف احلالة
 421 ،121 ،112 ،110 ،25 ،24 ،22 ،رائسية بياانت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 27 ،رائسية بياانت بيساو،-غينيا يف احلالة
 123 ،29 ،28 ،رائسية بياانت ديفوار، كوت يف احلالة
 120 ،60 ،59 ،رائسية بياانت كولومبيا، يف احلالة
 8 ،رائسية بياانت ليرباي، يف احلالة
 110 ،51 ،50 ،47 ،رائسية بياانت ليبيا، يف احلالة
 354 ،112 ،54 ،رائسية انتبيا مايل، يف احلالة
 466 ،رائسية بياانت الكربى، البحريات منطقة يف احلالة
 422 ،318 ،312 ،65 ،64 ،رائسية بياانت ميامنار، يف احلالة
 57 ،رائسية بياانت هاييت، يف احلالة
 461 ،رائسية بياانت السالم، حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
 236 ،235 ،رائسية بياانت ابستعماهلا، ديدالته أو - استعمال حظر القوة،
 224 ،2016 فرباير/شباط 22 مؤرخة مذكرة اللغات،
 465 ،رائسية بياانت ،1559 األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
 466 ،رائسية بياانت بوروندي، إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 466 ،رائسية بياانت الساحل، طقةملن العام لألمني اخلاص املبعوث
 464 ،2016 فرباير/شباط 27 مؤرخة رسالة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 114 ،113 ،112 ،110 ،رائسية بياانت املسلحة، النزاعات يف املدنيون
 123 ،121 ،120 ،118 ،رائسية بياانت واألمن، والسالم املرأة
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 195 ،بياانت املكسيك،
 195 ،بياانت ملتحدة،ا اململكة
 427 ،رائسية بياانت الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
 485 ،رائسية بياانت ليرباي، يف املتحدة األمم بعثة
 498 ،رائسية بياانت هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
 143 ،43-142 ،121 ،رائسية بياانت السالم، على واحلفاظ السالم بناء
 195 ،بياانت وس،بيالر 
 354 ،رائسية بياانت احلاالت، تفاقم دون للحيلولة مؤقتة تدابري
 200 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة األعمال، تصريف
 للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 347 ،(2016) 2309 العةار
 347 ،رائسية  يا ت

 195 ،مذكرة تنفيذ
 183 ،2016 يونيه/حزيران 21 مؤرخة مذكرة األعمال، جدول

 176 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة جلسات،
 194 ،دور
 الدوليني واألمن السالم صون

 281 ،236 ،150 ،148 ،147 ،122 ،113 ،112 ،رائسية بياانت
 282 ،الةئيس م كةة  وفي 
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 347 ،141 ،رائسية  يا ت
 140 ،م كةات
 427 ،97 ،94 ،رائسية بياانت السالم، حفظ عمليات
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب

 42 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 422 ،112 ،110 ،43 ،42 ،رائسية  يا ت

 84 ،رائسية بياانت لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 194 ،بياانت كاااخستان،

 194 ،بياانت ،(الدميقراطية بيةالشع - مجهوريةل كوراي
 195 ،بياانت كولومبيا،

 468 ،رائسية بياانت السالم، بناء جلنة
 458 ،رائسية بياانت اإلرهاب، مكافحة جلنة

 195 ،بياانت ماليزاي،
 195 ،بياانت مصر،
 507 ،رائسية بياانت أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب

 195 ،بشأن مناقشات
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 28 ،رائسية بياانت أفريقيا، وسط منطقة
 الرائسة انظر. الرئيس
 (2017-2016 الفرتة يف األمن جملس يف عضول السنغال
 223 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 440 ،بياانت اإلبالغ،
 313 ،اانتبي احلقائق، وتقصي التحقيقات
 330 ،329 ،328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 157 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  10 مؤرخة رسالة
 157 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  11 مؤرخة رسالة
 440 ،425 ،424 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 375 ،تبياان اجلزاءات،
 425 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 223 ،بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ، يا ت

 53-352 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 245 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 330 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 53-352 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 191 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األعمال، جدول

 167 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة جلسات،
 الدوليني واألمن السالم صون

 148 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  27 مؤرخة رسالة
 148 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  14 مؤرخة رسالة
 416 ،329 ،328 ، يا ت

 287 ،بياانت االنتشار، عدم
 379 ،351 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-النتشارا عدم
 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب
 287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
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 467 ،تعيينات التنظيمية، اللجنة السالم، بناء جلنة
 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 ودانالس
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 350 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول السويد
 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 309 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 309 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 433 ،425 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،375 ،بياانت اجلزاءات،
 268 ،بياانت العامة، اجلمعية
 425 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،تبياان سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 297 ،191 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 433 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 380 ،376 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 191 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األعمال، جدول

 167 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة جلسات،
 143 ،للمشاركة دعوات
 الدوليني واألمن السالم صون

 148 ،2017 يواية/الثام كانول 4 مؤرخة رسالة
 350 ،333 ،329 ،268 ،239 ، يا ت

 244 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار دمع
 380 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 433 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 244 ،بياانت عن، ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة
 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 245 ،عام ضعر 

 246 ،بياانت إسبانيا،
 247 ،الرسائل يف مبدأ إىل االستناد
 245 ،إحاطات العام، األمني

 246 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 245 ،بياانت السنغال،
 246 ،بياانت املتحدة، اململكة
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 246 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 246 ،بياانت أوروغواي،
 245 ،بياانت القوميات، ةاملتعدد - دولة بوليفيا،
 47-245 ،الدوليني واألمن السالم صون

 246 ،بياانت غواتيماال،
 البوليفارية - مجهورية فنزويال،

 247 ،2016 فرباية/ش اط 1 مؤرخة رسالة
 246 ، يا ت
 245 ،بشأن قرارات
 246 ،بياانت كولومبيا،
 246 ،245 ،بياانت مصر،
 47-245 ،دستورية مناقشة

 246 ،بياانت نيكاراغوا،
 246 ،بياانت نيوايلندا،
 السياسية الشؤون
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني انظر. السياسية للشؤون املساعد العام األمني

    الصومال 
 431 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 122 ،(2017ل 2358 القرار
 431 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 (األمن لسجم يف دائم عضول الصني
 46 ،2017 يوليه/متوا 5 مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
 440 ،بياانت اإلبالغ،
 126 ،2016 أبريل/نيسان 1 مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 394 ،بياانت شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 313 ،307 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 332 ،329 ،اانتبي للمنااعات، السلمية التسوية
 284 ،بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 440 ،433 ،424 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 375 ،بياانت اجلزاءات،
 269 ،بياانت العامة، اجلمعية
 424 ،394 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،383 ،307 ،انتبيا سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 313 ،283 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 332 ،بياانت كولومبيا، يف احلالة
 433 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
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 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 329 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 388 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 383 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 191 ،بياانت األعمال، جدول
 416 ،394 ،284 ،283 ،271 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 433 ،388 ،269 ،بياانت ،السالم حفظ عمليات
 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب
 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 على املفروض احلظر اخلارج، يف العاملني
 358 ،عام عرض
 358 ،ليبيا يف احلالة
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 العراق
 الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار

 145 ،2017 أغس س/آب 14 مؤرخة رسالة
 309 ، يا ت
 309 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 406 ،بشأن قرارات ،النفس عن الدفا 
 املتحدة األمم يف العضوية
 258 ،العامة اجلمعية
 258 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 258 ،بياانت فلسطني،

 258 ،بياانت اب،كو 
 األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقات
 251 ،عام عرض
 العامة اجلمعية انظر. العامة اجلمعية
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انظر. واالجتماعي االقتصادي اجمللس
 الدولية العدل حمكمة انظر. الدولية العدل حمكمة
 إرسال حظر اخلارج، إىل العمال
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية وراي،ك -االنتشار عدم

 األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر ،88-487 ،دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر ،دارفور يف املتحدة واألمم
 32 ،إحاطات
 88-487 ،(2016ل 2296 القرار
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 88-487 ،483 ،(2017ل 2363 قرارال
 488 ،482 ،به املأذون القوام
 32 ،الوالية جتديد
 483 ،تكوين يف تغيريات
 96 ،38 ،للمشاركة دعوات
 88-487 ،477 ،والية
 النوزاعات يف اجلنسي العنف
 466 ،(2016ل 2301 القرار
 466 ،(2016ل 2320 القرار
 466 ،(2016ل 2327 القرار
 466 ،(2016ل 2331 القرار
 466 ،(2017ل 2348 القرار
 466 ،(2017ل 2349 القرار
 466 ،(2017ل 2368 القرار
 466 ،النزا  حاالت يف اجلنسي ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة

 377 ،محاقات يفاألم ، يفالسالم املةأة
 377 ،محاقات املسدحة، العوة استددام مدى  و وي    دا  
 الرسويل لكرسيا انظر. الفاتيكان
 461 ،وحل ها أفريقيا يف النوزاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
 املسلح والنزا  األطفال أيضا انظر ،462 ،املسلح والنزا  ابألطفال املعين العامل الفريق
 السالم حفظ عمليات أيضا انظر ،461 ،السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق

    461 ،1566 ابلقرار عمال املنشأ لالعام الفريق 
 462 ،الدوليتني ابحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
 462 ،األخرى اإلجرائية واملسائل ابلواثئق املعين الرمسي غري العامل الفريق
 السالم بعمليات املعين املستوى الرفيع املستقل الفريق
 107 ،تقارير املسلحة، النزاعات يف املدنيون
 القرصنة
 398 ،الدوليني واألمن السالم صون

 400 ،متبادلة مساعدة
 األفريقي القرن
 134 ،إحاطات األمن، جملس بعثة
 الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 495 ،عام عرض
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 433 ،بياانت إثيوبيا،
 432 ،بياانت الروسي، االحتاد
 437 ،432 ،47 ،تقارير العام، األمني

 34-432 ،30-429 ،اإلقليمية التنظيمات
 433 ،بياانت السويد،
 433 ،بياانت الصني،
 432 ،429 ،44 ،(2017ل 2359 القرار
 433 ،45 ،(2017ل 2391 القرار
 432 ،بياانت النيجر،
 433 ،432 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 432 ،بياانت أوكرانيا،
 495 ،مايل يف االستقرار لتحقيق ألبعادا املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 432 ،بياانت فاسو، بوركينا
 432 ،بياانت تشاد،
 433 ،432 ،بياانت فرنسا،

 432 ،بياانت كاااخستان،
 432 ،بياانت مايل،
 433 ،432 ،بياانت مصر،
 432 ،بياانت األفريقي، االحتاد مفوضية
 432 ،بياانت موريتانيا،
 ابستخدامها ديدالته أو - استخدام حظر القوة،
 232 ،عام عرض

 أذربيجان
 242 ،2017 يواية/الثام كانول 19 مؤرخة رسالة
 242 ،2017 أ ةيل/نيسال 10 مؤرخة رسالة
 239 ،بياانت الروسي، االحتاد
 43-242 ،الرسائل يف مبدأ إىل االستناد
 242 ،2016 مارس/آذار 14 مؤرخة رسالة املتحدة، العربية اإلمارات
 239 ،اانتبي الرباايل،
 239 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 237 ،236 ،233 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 237 ،235 ،233 ،األوسط الشرق يف احلالة
 233 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 235 ،234 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 235 ،234 ،بوروندي يف احلالة
 235 ،ليبيا يف حلالةا

 236 ،234 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
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 235 ،234 ،(2016ل 2277 القرار
 234 ،(2016ل 2279 القرار
 233 ،(2016ل 2287 القرار
 233 ،(2016ل 2294 القرار
 237 ،(2016ل 2305 القرار
 237 ،(2016ل 2318 القرار
 233 ،(2016ل 2334 القرار
 236 ،(2017ل 2340 القرار
 236 ،234 ،(2017ل 2348 القرار
 236 ،234 ،(2017ل 2389 القرار
 239 ،بياانت الرسويل، الكرسي
 239 ،بياانت املتحدة، اململكة
 239 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 أوكرانيا

 242 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
 239 ، يا ت

 اإلسالمية - مجهورية إيران،
 242 ،2016 مارس/ذارآ 23 مؤرخة رسالة
 43-242 ،2017 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة
 243 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  6 مؤرخة رسالة
 243 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  7 مؤرخة رسالة
 240 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 236 ،235 ،رائسية بياانت
 239 ،بياانت تركيا،
 239 ،بياانت جورجيا،

 242 ،2016 مارس/آذار 31 مؤرخة رسالة بويت،جي
 42-238 ،236 ،الدوليني واألمن السالم صون
 239 ،بياانت فرنسا،
 239 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 233 ،بشأن قرارات

 232 ،مام مةت
 234 ،م ااأل  كيد ممااة
 233 ،م دأ  كيد
 237 ،ال سكةية العوات سحب مىل اموات
 235 ،املسدحة اجلمامات امم يفنف مىل اموات
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 239 ،بياانت كواب،
 242 ،2017 أبريل/نيسان 7 مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،
 242 ،2017 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة لبنان،
 42-238 ،دستورية مناقشة
 التجارية القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 املالية القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 358 ،ليبيا يف احلالة
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 التسيارية ابلقذائف املتعلقة القيود
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 التجارية األنشطة على فروضةامل القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 التقين والتعاون املتخصص التدريس على املفروضة القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 اخلارجي والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود
 358 ،عام عرض
 365 ،358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 التسيارية القذائف على املفروضة القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود
 369 ،ليبيا يف احلالة
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية وراي،ك -االنتشار عدم
 ابلوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
 358 ،عام عرض
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 األعمال دوائر على املفروضة القيود
 369 ،ليبيا يف احلالة

 الرسويل الكرسي
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 239 ،بياانت ابستخدامها، دالتهدي أو - استخدام حظر القوة،
 ،150 ،149 ،148 ،147 ،143 ،136 ،127 ،126 ،118 ،108 ،102 ،89 ،87 ،86 ،للمشاركة دعوات

205 
 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 الدميقراطية - مجهورية الكونغو،
 134 ،إحاطات األمن، جملس بعثة

 الكويت
 287 ،بياانت ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول

 الالجئون،
 132 ،130 ،إحاطات الالجئني، لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض
 األمن جملس جلان انظر. اللجان
 احملددة اللجنة أيضا انظر ،464 ،املخصصة اللجان
 السالم حفظ بعمليات ملعنيةا اخلاصة اللجنة
 265 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 والتقييم للرصد املشرتكة اللجنة
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 38 ،37 ،34 ،للمشاركة دعوات

     للتصر  القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة 
 89 ،87 ،86 ،كةللمشار  دعوات
 224 ،اللغات
 224 ،بياانت الروسي، االحتاد
 224 ،2016 فرباير/شباط 22 مؤرخة مذكرة الرئيس،
 للسالم هتديد وجود فيها رأى اليت اجمللس قرارات انظر. 39 املادة
 احلاالت تفاقم دون للحيلولة مؤقتة تدابري انظر. 40 املادة
 املسلحة القوة تخداماس على تنطوي ال تدابري انظر. 41 املادة
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري انظر. 42 املادة
 الدوليني واألمن السالم صون انظر. 48 املادة
 املتبادلة املساعدة انظر. 49 املادة
 خاصة اقتصادية مشاكل انظر. 50 املادة
 النفس عن الدفا  انظر. 51 املادة
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 أملانيا
 267 ،بياانت العامة، اجلمعية
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 132 ،للمشاركة دعوات
 267 ،241 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 1559 األمن سجمل قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
 465 ،رائسية بياانت
 السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان وجنوب السودان إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 466 ،عام عرض

 32 ،إحاطات
 156 ،39 ،38 ،37 ،للمشاركة دعوات
 اليمن إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 466 ،عام عرض

 72 ،إحاطات
 83 ،82 ،ركةللمشا دعوات
 466 ،بوروندي إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 15 ،للمشاركة دعوات
 سوراي إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
 71 ،إحاطات
 80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،للمشاركة دعوات
 لكوسوفو العام لألمني اخلاص املبعوث
 68 ،إحاطات
 69 ،للمشاركة دعوات
 الكربى البحريات منطقة يف احلالة أيضا انظر ،466 ،الكربى البحريات ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 147 ،16 ،للمشاركة دعوات
 يف واألمن السالم أفريقيا، أيضا انظر ،466 ،الساحل ملنطقة العام لألمني اخلاص املبعوث
 الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر ،465 ،الغربية الصحراء إىل العام لألمني الشخصي املبعوث
 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انظر. واالجتماعي االقتصادي اجمللس
 271 ،بياانت إثيوبيا،
 271 ،بياانت إكوادور،
 271 ،بياانت األرجنتني،
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 272 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة الرئيس،
 271 ،بياانت الصني،
 271 ،(2016ل 2282 القرار

 271 ،بياانت املكسيك،
 271 ،بياانت يسيا،إندون
 271 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 271 ،بياانت تركيا،
 272 ،2017 أبريل/نيسان 18 مؤرخة شفوية مذكرة االحنياا، عدم حركة

 مع األمن جملس عالقات
 270 ،مام مةت
 271 ،السالم مدى يفاحلفاظ السالم  واء

 272 ، رال رسائل
 271 ،نيالديفلي يفاألم  السالم صول

 270 ، رال نةارات
 71-270 ، رال موانرة

 271 ،بياانت انم، فييت
 271 ،إحاطات السالم، بناء جلنة

 271 ،بياانت ماليزاي،
 270 ،بياانت مصر،
 الدولية اجلنائية احملكمة انظر. الدولية اجلنائية احملكمة
 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 436 ،انتبيا اإلقليمية، التنظيمات
 255 ،توصيات العامة، اجلمعية
 السودان وجنوب السودان يف احلالة

 33 ،محاقات
 436 ، يا ت

 47 ،إحاطات ليبيا، يف احلالة
 51 ،50 ،49 ،40 ،37 ،36 ،35 ،للمشاركة دعوات
 لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

 اجلنائيتني
 216 ،98 ،(2016ل 2269 القرار
 217 ،(2016ل 2272 القرار
 98 ،املسائل يف النظر
 188 ،األعمال جدول
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 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة
 98 ،إغالق
 للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية انظر. اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية يةاآلل

 اجلنائيتني
 العام األمني

 464 ،2016 فرباية/ش اط 23 مؤرخة رسالة
 99 ،98 ،2016 أغس س/آب 5 مؤرخة رسالة
 100 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  11 مؤرخة رسالة

 464 ،األخرية طوراتالت
 261 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
 462 ،الدوليتني ابحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
 464 ،216 ،99 ،98 ،(2016ل 2269 القرار
 464 ،260 ،99 ،(2016ل 2306 القرار
 464 ،261 ،100 ،(2016ل 2329 القرار
 261 ،98 ،الوالية فرتة متديد لقضاة،ا

 العامون املدعون
 98 ،محاقات

 98 ،  يني
 98 ،املسائل يف النظر
 100 ،تقارير
 188 ،األعمال جدول
 99 ،جلسات
 100 ،99 ،للمشاركة دعوات
 احملكمة رئيس

 99 ،2016 مايو/أاير 17 مؤرخة رسالة
 100 ،2017 مايو/أاير 17 مؤرخة رسالة
 101 ،2017 نوفمرب/الثام ةي  ر 29 مؤرخة رسالة

 98 ،محاقات
 98 ،الو ية فرتة اديد
 األمن جملس رئيس

 464 ،2016 فرباية/ش اط 27 مؤرخة رسالة
 99 ،تقارير الداخلية، الرقابة مكتوب
 السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 املسلحة اتالنزاع يف املدنيون
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 108 ،2016 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة فرنسا،
 110 ،العنف إدانة
 113 ،112 ،110 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 112 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 112 ،110 ،املسلح والنزا  األطفال
 111 ،اإلنسان حلقوق الدويل والقانون اإلنساين الدويل للقانون االمتثال
 العام األمني

 108 ،2016 أغس س/آب 18 مؤرخة رسالة
 108 ،107 ، عارية
 110 ،أفغانستان يف احلالة
 114 ،113 ،112 ،110 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 113 ،112 ،110 ،األوسط الشرق يف احلالة
 110 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 112 ،110 ،الصومال يف احلالة
 113 ،112 ،110 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف ةاحلال
 113 ،112 ،110 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 110 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 110 ،ليبيا يف احلالة
 113 ،ليبرياي يف احلالة
 113 ،112 ،110 ،مايل يف احلالة
 112 ،110 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 113 ،هاييت يف احلالة
 114 ،ابلبعثة اخلاصة احلماية
 113 ،واإلبالغ والتحليل الرصد
 107 ،تقارير السالم، بعمليات املعين املستوى الرفيع املستقل الفريق
 113 ،(2016ل 2262 القرار
 113 ،112 ،110 ،(2016ل 2277 القرار
 211 ،114 ،112 ،110 ،108 ،(2016ل 2286 القرار
 114 ،112 ،(2016ل 2287 القرار
 113 ،(2016ل 2290 القرار
 112 ،(2016ل 2293 القرار
 113 ،112 ،(2016ل 2295 القرار
 113 ،112 ،110 ،(2016ل 2296 القرار
 112 ،(2016ل 2297 القرار
 113 ،110 ،(2016ل 2301 القرار
 113 ،(2016ل 2304 القرار
 114 ،113 ،112 ،(2016ل 2327 القرار
 113 ،(2016ل 2331 القرار
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 113 ،(2016ل 2333 القرار
 110 ،(2016ل 2334 القرار
 113 ،(2017ل 2339 القرار
 113 ،112 ،110 ،(2017ل 2340 القرار
 110 ،(2017ل 2343 القرار
 110 ،(2017ل 2344 القرار
 113 ،112 ،110 ،(2017ل 2348 القرار
 113 ،112 ،(2017ل 2349 القرار
 113 ،(2017ل 2350 القرار
 114 ،112 ،(2017ل 2352 القرار
 112 ،(2017ل 2358 القرار
 113 ،110 ،(2017ل 2360 القرار
 114 ،113 ،112 ،110 ،(2017ل 2363 القرار
 113 ،112 ،110 ،(2017ل 2364 القرار
 112 ،(2017ل 2365 القرار
 112 ،(2017ل 2372 القرار
 112 ،(2017ل 2373 القرار
 113 ،(2017ل 2374 القرار
 112 ،(2017ل 2379 القرار
 114 ،113 ،(2017ل 2382 قرارال

 112 ،(2017ل 2385 القرار
 114 ،112 ،(2017ل 2386 القرار
 113 ،(2017ل 2388 القرار
 112 ،110 ،(2017ل 2389 القرار
 113 ،110 ،(2017ل 2393 القرار

 112 ،احلماية عن للدول الرئيسية املسؤولية
 8-107 ،املسائل يف النظر
 112 ،واملرافق األفراد وسالمة انيةاإلنس املساعدات إيصال إمكانية
 أوروغواي
 108 ،2016 يواية/الثام كانول 6 مؤرخة رسالة
 108 ،2017 أ ةيل/نيسال 26 مؤرخة رسالة
 114 ،113 ،112 ،110 ،رائسية بياانت
 113 ،اجلرائم مرتكيب ضد اهلد  حمددة تدابري
 188 ،183 ،األعمال جدول
 172 ،170 ،169 ،108 ،جلسات
 113 ،112 ،الدوليني واألمن مالسال صون

 113 ،السالم حفظ عمليات
 112 ،110 ،يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
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 واألمن والسالم املرأة
 377 ،بياانت إسبانيا،
 123 ،121 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 377 ،بياانت األورويب، االحتاد
 الروسي االحتاد

 118 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  14 مؤرخة رسالة
 117 ،مفاذيمية م كةات
 122 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 377 ،بياانت األرجنتني،
 118 ،تقارير العام، األمني
 121 ،اجلنسي العنف مبكافحة وحمددة موقوتة التزامات
 31-329 ،للمنااعات السلمية التسوية
 121 ،اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 123 ،االقتصادي كنيالتم
 122 ،121 ،أفغانستان يف احلالة
 122 ،121 ،120 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 121 ،120 ،األوسط الشرق يف احلالة
 122 ،الغربية الصحراء يف احلالة
 122 ،الصومال يف احلالة
 121 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 121 ،بوروندي يف احلالة
 123 ،121 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف لةاحلا
 121 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 122 ،قربص يف احلالة
 123 ،ديفوار كوت يف احلالة
 123 ،122 ،121 ،ليبرياي يف احلالة
 122 ،121 ،مايل يف احلالة
 122 ،هاييت يف احلالة
 121 ،واإلبالغ والتحليل الرصد

 330 ،بياانت السنغال،
 329 ،بياانت الصني،
 النزاعات يف اجلنسي العنف انظر. النوزاعات يف اجلنسي العنف
 121 ،(2016ل 2262 القرار
 121 ،(2016ل 2267 القرار
 122 ،121 ،(2016ل 2274 القرار
 122 ،120 ،(2016ل 2275 القرار
 121 ،(2016ل 2277 القرار
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 121 ،(2016ل 2279 القرار
 121 ،(2016ل 2282 القرار
 121 ،(2016ل 2290 القرار
 121 ،(2016ل 2293 القرار
 121 ،(2016ل 2294 القرار
 122 ،121 ،(2016ل 2295 القرار
 121 ،120 ،(2016ل 2296 القرار
 122 ،120 ،(2016ل 2297 القرار
 122 ،(2016ل 2300 القرار
 123 ،121 ،(2016ل 2301 القرار
 121 ،(2016ل 2303 القرار
 122 ،(2016ل 2313 القرار
 121 ،120 ،(2016ل 2327 القرار
 121 ،(2016ل 2330 القرار
 123 ،121 ،(2016ل 2331 القرار
 123 ،122 ،121 ،(2016ل 2333 القرار
 122 ،(2017ل 2338 القرار
 121 ،(2017ل 2339 القرار
 121 ،(2017ل 2343 القرار
 122 ،(2017ل 2344 القرار
 121 ،(2017ل 2348 القرار
 123 ،121 ،(2017ل 2349 القرار
 122 ،(2017ل 2350 ارالقر 
 122 ،(2017ل 2351 القرار
 121 ،120 ،(2017ل 2352 القرار
 123 ،(2017ل 2354 القرار
 122 ،120 ،(2017ل 2358 القرار
 121 ،(2017ل 2359 القرار
 121 ،(2017ل 2360 القرار
 121 ،(2017ل 2361 القرار
 122 ،121 ،120 ،(2017ل 2363 القرار
 122 ،121 ،(2017ل 2364 القرار
 377 ،بياانت أملانيا،
 120 ،وتسويتها النزاعات نشوب منع يف املشاركة
 377 ،إحاطات النزا ، حاالت يف اجلنسي ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 17-116 ،املسائل يف النظر

 377 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 أنغوال
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 118 ،2016 مارس/آذار 7 مؤرخة شفوية م كةة
 329 ،ت يا 
 أوروغواي
 118 ،2017 مايو/أاير 5 مؤرخة رسالة
 377 ، يا ت

 377 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 377 ،بياانت أيرلندا،
 377 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 123 ،121 ،120 ،118 ،رائسية بياانت
 78-377 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 122 ،اجلنس العنف مرتكيب ضد متخذة ابريتد

 189 ،األعمال جدول
 173 ،172 ،118 ،جلسات
 122 ،اإلرهاب مكافحة يف املرأة دور

 330 ،بياانت سويسرا،
 123 ،121 ،الدوليني واألمن السالم صون

 377 ،بياانت غواتيماال،
 فرنسا

 118 ،2016 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة
 118 ،2017 أكتو ة/يفلاأل  رةي  20 مؤرخة رسالة
 377 ،330 ، يا ت
 377 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 377 ،بياانت كاااخستان،
 120 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة كولومبيا،
 329 ،بياانت ماليزاي،
 121 ،اجلنسانية واملسائل املرأة محاية مستشارو
 املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 230 ،عام عرض

 232 ،2017 أبريل/نيسان 10 مؤرخة رسالة أذربيجان،
 232 ،2017 أبريل/نيسان 25 مؤرخة رسالة إكوادور،
 232 ،أخرى حاالت يف مبدأ إىل االستناد
 230 ،بشأن قرارات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 230 ،بشأن قرارات الغربية، الصحراء يف احلالة
 230 ،(2016ل 2285 القرار
 230 ،(2016ل 2287 القرار
 231 ،(2017ل 2351 القرار
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 232 ،2016 أبريل/نيسان 8 مؤرخة رسالة أوكرانيا،
 231 ،بياانت نيلند،
 231 ،بياانت فلسطني،
 230 ،بشأن قرارات
 231 ،دستورية مناقشة

    465 ،احلماية عن ابملسؤولية املعين العام لألمني اخلاص املستشار 
 قربص يف احلالة أيضا انظر ،465 ،بقربص املعين العام لألمني اصاخل املستشار
 اجلماعية اإلابدة أيضا انظر. اجلماعية اإلابدة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
 465 ،عام عرض
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 35 ،للمشاركة دعوات

 احملدد الفرد أيضا انظر. اصوناخل واملمثلون واملبعوثون املستشارون
 65-464 ،عام عرض

 465 ،األخرية التطورات
 املشاركة
 2-201 ،عام عرض
 207 ،بياانت إسبانيا،
 208 ،بياانت الروسي، االحتاد
 207 ،إحاطات السياسية، للشؤون املساعد العام األمني
 205 ،ابلفيديو التداول
 202 ،37 املادة إطار يف املوجهة الدعوات
 203 ،39 املادة إطار يف املوجهة اتالدعو 
 205 ،للمشاركة دعوات الرسويل، الكرسي
 207 ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 208 ،بياانت الياابن،
 208 ،بياانت إيطاليا،
 207 ،اطاتإح الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
 208 ،الرئيس مذكرة تنفيذ
 208 ،ابسم بياانت االحنياا، عدم حركة
 205 ،39 املادة أو 37 املادة مبوجب صراحة موجهة غري دعوات
 205 ،للمشاركة دعوات فلسطني،
 208 ،بياانت كواب،

 207 ،بو متعلقة مناقشات
 207 ،بياانت نيوايلندا،
 اإلنسان حلقوق السامي املفوض
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
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 63 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 188 ،إحاطات األعمال، جدول
 150 ،64 ،15 ،للمشاركة دعوات
 املكسيك
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ

 195 ،بياانت الرائسة،
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 221 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم ونص

 273 ،بياانت الدولية، العدل حمكمة
 يف احلالة أيضا انظر ،420 ،324 ،بدارفور املعين املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشرتك اخلاص املمثل

 السودان وجنوب السودان
 ألفريقيا العام لألمني اخلاص املمثل
 44 ،إحاطات
 43 ،42 ،ةللمشارك دعوات
 أفغانستان يف احلالة أيضا انظر. ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل
 61 ،إحاطات
 62 ،للمشاركة دعوات
 الوسطى أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 21 ،إحاطات
 25 ،للمشاركة دعوات
 (الدميقراطية - مجهوريةل الكونغو يف الةاحل أيضا انظر. الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
 207 ،إحاطات املشاركة،
 19 ،18 ،للمشاركة دعوات
 السودان جلنوب العام لألمني اخلاص املمثل
 32 ،إحاطات
 37 ،35 ،34 ،للمشاركة دعوات
 األفريقي االحتاد لدى العام لألمني اخلاص املمثل
 157 ،156 ،للمشاركة دعوات
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب لعاما لألمني اخلاص املمثل
 41 ،إحاطات
 377 ،إحاطات واألمن، والسالم املرأة
 377 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 118 ،65 ،43 ،42 ،للمشاركة دعوات
 بيساو-ياغين يف احلالة أيضا انظر. بيساو - لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
 26 ،إحاطات
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 27 ،للمشاركة دعوات
 ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
 29 ،للمشاركة دعوات
 لكولومبيا العام لألمني اخلاص املمثل
 58 ،إحاطات
 60 ،59 ،للمشاركة دعوات
 للصومال العام لألمني اخلاص املمثل
 8 ،إحاطات
 431 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 431 ،بياانت
 12 ،12 ،11 ،10 ،للمشاركة عواتد

 431 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 العراق يف احلالة أيضا انظر. للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
 92 ،إحاطات
 93 ،92 ،للمشاركة دعوات
 لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
 47 ،إحاطات
 51 ،50 ،49 ،للمشاركة دعوات
 ليرباي يف احلالة أيضا انظر. بريايللي العام لألمني اخلاص املمثل
 6 ،إحاطات
 85-484 ،ليرباي يف املتحدة األمم بعثة

 7 ،للمشاركة دعوات
 مايل يف احلالة أيضا انظر. ملايل العام لألمني اخلاص املمثل
 52 ،إحاطات
 52 ،تقارير
 55 ،54 ،للمشاركة دعوات
 هاييت يف احلالة أيضا انظر. هلاييت العام لألمني اخلاص املمثل
 56 ،إحاطات
 498 ،هاييت يف العدالة نظام لدعم املتحدة األمم بعثة

 57 ،للمشاركة دعوات
 أفريقيا لوسط العام لألمني اخلاص املمثل
 30 ،إحاطات
 31 ،للمشاركة دعوات
 واهلرسك ابلبوسنة املعين السامي املمثل
 67 ،إحاطات
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 68 ،للمشاركة دعوات
 املسلح والنزا  ابألطفال نيةاملع العام لألمني اخلاصة املمثلة
 102 ،للمشاركة دعوات
 النزاعات يف اجلنسي العنف أيضا انظر ،466 ،النزا  حاالت يف اجلنسي ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 377 ،إحاطات واألمن، والسالم املرأة
 377 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 السعودية ربيةالع اململكة

    407 ،2017 ديسمرب/األول كانون 22 مؤرخة رسالة النفس، عن الدفا  
 (األمن جملس يف دائم عضول الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة
 223 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 440 ،بياانت اإلبالغ،
 309 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 احلقائق وتقصي التحقيقات
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 313 ،309 ، يا ت
 332 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 440 ،431 ،425 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،375 ،289 ،بياانت اجلزاءات،
 260 ،بياانت العامة، اجلمعية
 425 ،382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 مؤرخة رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ،309 ، يا ت

 223 ،بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،85-284 ، يا ت

 192 ،بياانت كوسوفو، يف احلالة
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 332 ،بياانت كولومبيا، يف احلالة
 7 ،بياانت ليرباي، يف احلالة
 381 ،بياانت ليبيا، يف احلالة
 391 ،بياانت مايل، يف احلالة
 404 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 195 ،بياانت الرائسة،
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 391 ،388 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 383 ،382 ،381 ،376 ،375 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 260 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 الاألعم جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 168 ،2017 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 الدوليني واألمن السالم صون

 149 ،2017 مارس/آذار 7 مؤرخة الةرس
 350 ،85-284 ،283 ،246 ،239 ، يا ت

 244 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 287 ،بياانت االنتشار، عدم

 431 ،388 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 289 ،287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول

 244 ،بياانت عن، ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء اإااءه يتخذ جهة أي مساعدة
 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 السودان جنوب يف السياسية والعمليات السالم حول الشهري النسائي املنتدى
 32 ،إحاطات
 األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق
 85 ،إحاطات
 85 ،تقارير
 90 ،88 ،87 ،86 ،للمشاركة دعوات
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 اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة
 150 ،136 ،127 ،للمشاركة دعوات
 النرويج
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

    406 ،2016 يونيه/حزيران 3 مؤرخة رسالة النفس، عن الدفا  
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 329 ،تبياان الدوليني، واألمن السالم صون
 املؤقت الداخلي النظام انظر. الداخلي النظام
 املؤقت الداخلي النظام
 162 ،عام عرض
 والتصويت القرارات اختاذ انظر. بو يتعلق ما يف والتصويت، القرارات اختاذ

 االشرتاك انظر. بو يتعلق ما يف املشاركة،
 225 ،الداخلي للنظام املؤقت الوضع
 األعمال جدول انظر. بو يتعلق ما يف األعمال، جدول

 اجللسات انظر. بشأن جلسات،
 النمسا
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 132 ،للمشاركة دعوات
 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 النيجر

 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 432 ،تبياان الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 اهلند

 439 ،بياانت اإلبالغ،
 394 ،بياانت شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 439 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 394 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 394 ،بياانت بياانت، الدوليني، األمنو  السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 ابلتنمية املعنية الدولية احلكومية اهليئة
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 39 ،للمشاركة دعوات
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 الذرية للطاقة الدولية الوكالة
 اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم

 138 ،2016 يواية/الثام كانول 16 مؤرخة رسالة
 138 ، عارية
 (األمن جملس يف دائم عضول األمريكية املتحدة الوالايت
 222 ،221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة

 314 ،313 ،بياانت احلقائق، وتقصي تحقيقاتال
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 433 ،432 ،431 ،424 ،415 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 268 ،260 ،258 ،بياانت العامة، اجلمعية
 382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 ةمؤرخ رسالة
 470 ، يا ت

 87 ،2017 أبريل/نيسان 10 مؤرخة رسالة فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 221 ،بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،283 ،191 ، يا ت

 314 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 النفس عن الدفا 

 406 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 15 مؤرخة رسالة
 405 ، يا ت
 246 ،بياانت ،يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 258 ،بياانت املتحدة، األمم يف العضوية
 433 ،432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
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 390 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 382 ،377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 351 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 260 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة

 191 ، ت يا
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 415 ،328 ،283 ،246 ،239 ،222 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 244 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 الدميقراطية بيةالشع - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 140 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة رسالة
 351 ، يا ت

 289 ،287 ،بياانت االنتشار، عدم
 السالم حفظ عمليات

 96 ،2017 أ ةيل/نيسال 4 مؤرخة رسالة
 433 ،432 ،431 ،390 ،268 ، يا ت

 289 ،287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 244 ،بياانت عن، ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، جراءإ إااءها يتخذ جهة أي مساعدة
 (2017-2016 الفرتة يف األمن جملس يف عضول الياابن
 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة

 285 ،بياانت الشامل، الدمار لحةأس
 313 ،307 ،301 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 436 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 375 ،289 ،بياانت اجلزاءات،
 269 ،263 ،بياانت العامة، اجلمعية
 436 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،384 ،307 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف حلالةا
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 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،283 ،191 ، يا ت

 192 ،بياانت كوسوفو، يف احلالة
 208 ،بياانت شاركة،امل

 301 ،بياانت األمن، جملس بعثات
 143 ،2016 يوليه/متوا 1 مؤرخة رسالة السالم، على واحلفاظ السالم بناء
 384 ،380 ،379 ،375 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير

 351 ،350 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 351 ،350 ، يا ت

 208 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ،191 ، يا ت
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 سمرباي/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 الدوليني واألمن السالم صون

 350 ،151 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 350 ،333 ،328 ،285 ،283 ،239 ، يا ت

 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 351 ،297 ،141 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 380 ،379 ،351 ، يا ت

 السالم حفظ ياتعمل
 97 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 18 مؤرخة رسالة
 269 ، يا ت

 289 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 273 ،بياانت الدولية، العدل حمكمة
 املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية
 63-462 ،عام عرض
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 307 ،إحاطات احلقائق، وتقصي التحقيقات
 307 ،إحاطات سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 460 ،(2016ل 2319 القرار
 460 ،(2016ل 2325 القرار
 78 ،للمشاركة دعوات
 460 ،األمن جملس جلنة
 الالتينية أمريكا
 300 ،إىل األمن جملس بعثات

 إندونيسيا
 223 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 271 ،بياانت جتماعي،واال االقتصادي اجمللس
 223 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 271 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 (2016 عام يف األمن جملس يف عضول أنغوال

 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 436 ،425 ،424 ،415 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 289 ،بياانت اجلزاءات،
 436 ،425 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 283 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 واألمن والسالم املرأة

 118 ،2016 مارس/آذار 7 مؤرخة شفوية م كةة
 329 ، يا ت

 134 ،إحاطات األمن، جملس بعثة
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 191 ،بياانت األعمال، جدول
 الدوليني واألمن السالم صون

 147 ،2016 مارس/آذار 8 مؤرخة شفوية م كةة
 415 ،350 ،283 ، يا ت

 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب
 289 ،بياانت األمن، جملس مقررات فيذوتن قبول
 467 ،تعيينات التنظيمية، اللجنة السالم، بناء جلنة

 (2017-2016 الفرتة يف األمن جملس يف عضول أوروغواي
 436 ،435 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة
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 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة لةرسا
 197 ،بياانت املتحدة، لألمم العامة األمانة
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 436 ،435 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 269 ،260 ،بياانت العامة، اجلمعية
 436 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،بياانت سوراي، - األوسط قالشر  يف احلالة
 287 ،بياانت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ،191 ، يا ت

 391 ،بياانت ايل،م يف احلالة
 352 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 املسلحة النزاعات يف املدنيون

 108 ،2016 يواية/الثام كانول 6 مؤرخة رسالة
 108 ،2017 أ ةيل/نيسال 26 مؤرخة رسالة

 واألمن والسالم املرأة
 118 ،2017 مايو/أاير 5 مؤرخة رسالة
 377 ، يا ت

 391 ،389 ،388 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 352 ،350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 260 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/يفلاأل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت
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 416 ،350 ،329 ،284 ،246 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 289 ،اانتبي االنتشار، عدم

 389 ،388 ،269 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 435 ،بياانت يف، السالم توطيد أفريقيا، غرب
 289 ،287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 467 ،تعيينات التنظيمية، اللجنة السالم، بناء جلنة

 (2017-2016 الفرتة يف األمن جملس يف عضول أوكرانيا
 223 ،222 ،221 ،بياانت لتصويت،وا القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 285 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 127 ،2017 فرباير/شباط 1 مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 394 ،بياانت رطة،ش وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 احلقائق وتقصي التحقيقات
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة شفوية م كةة
 313 ،306 ،301 ، يا ت
 332 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 285 ،بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 269 ،268 ،260 ،تبياان العامة، اجلمعية
 394 ،382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،383 ،306 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 223 ،بياانت األوسط، الشرق يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ،284 ،191 ، يا ت

 332 ،بياانت كولومبيا، يف احلالة
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،

 242 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  10 مؤرخة رسالة
 239 ، يا ت
 232 ،2016 أبريل/نيسان 8 مؤرخة رسالة املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 301 ،بياانت األمن، جملس بعثات
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 383 ،382 ،379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 260 ،222 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 الدوليني واألمن السالم صون

 149 ،2017 فرباية/اطش  3 مؤرخة رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة شفوية م كةة
 394 ،350 ،285 ،284 ،268 ،241 ،239 ،222 ،221 ، يا ت

 289 ،بياانت االنتشار، عدم
 379 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 432 ،269 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 289 ،بياانت األمن، جملس اتمقرر  وتنفيذ قبول

 44-243 ،بياانت عن، ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة
 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 أوكسفام
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 108 ،للمشاركة دعوات
 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 اإلسالمية - مجهورية إيران،
 264 ،254 ،بياانت العامة، اجلمعية
 النفس عن الدفا 

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 403 ، يا ت
 ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،

 242 ،2016 مارس/آذار 23 مؤرخة رسالة
 43-242 ،2017 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة
 243 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  6 مؤرخة رسالة
 243 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  7 مؤرخة رسالة
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 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 264 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 403 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم ظران. االنتشار عدم

 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 أيرلندا
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول إيطاليا
 297 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 رخةمؤ  رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 314 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 470 ،383 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 284 ،191 ، يا ت

 314 ،انتبيا ميامنار، يف احلالة
 208 ،بياانت املشاركة،
 383 ،380 ،379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 208 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 جلسات

 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت
 150 ،للمشاركة دعوات
 الدوليني واألمن السالم صون

 150 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
 333 ،284 ، يا ت

 380 ،379 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم
 ابكستان
 435 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 435 ،انتبيا اإلقليمية، التنظيمات
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 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 435 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 العاملي األغذية برانمج
 83 ،76 ،73 ،للمشاركة دعوات
 األمن جملس بعثات انظر. بعثات
 احملددة البعثة أيضا انظر. خاصة سياسية بعثات
 502 ،عام رضع

 502 ،2016 يناير/الثاين كانون 28 مؤرخة رسالة الرئيس،
 502 ،2016 يناير/الثاين كانون 14 مؤرخة رسالة العام، األمني
 12-511 ،502 ،(2016ل 2261 القرار
 506 ،(2016ل 2267 القرار
 508 ،(2016ل 2273 القرار
 513 ،(2016ل 2274 القرار
 509 ،(2016ل 2275 القرار
 9-508 ،(2016ل 2278 القرار
 508 ،(2016ل 2291 القرار
 509 ،(2016ل 2297 القرار
 514 ،(2016ل 2299 القرار
 12-511 ،(2016ل 2307 القرار
 508 ،(2016ل 2323 القرار
 506 ،(2017ل 2343 القرار
 513 ،(2017ل 2344 القرار
 509 ،(2017ل 2346 القرار
 10-509 ،(2017ل 2358 القرار
 9-508 ،(2017ل 2362 القرار
 9-508 ،(2017ل 2363 القرار
 512 ،502 ،(2017ل 2366 القرار
 514 ،(2017ل 2367 القرار
 10-509 ،(2017ل 2372 القرار
 9-508 ،(2017ل 2376 القرار
 512 ،(2017ل 2377 القرار
 512 ،(2017ل 2381 القرار
 502 ،والايت إهناء
 502 ،حديثا منشأة خاصة سياسية بعثات
 502 ،ايتالوال متديد
 503 ،والايت
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 األمن جملس بعثات
 134 ،إحاطات ، إىل بعثة إثيوبيا،
 إىل بعثة أفريقيا،

 299 ،مام مةت
 134 ،محاقات
 299 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 134 ،إحاطات إىل، بعثة األفريقي، القرن
 134 ،إحاطات إىل، بعثة ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو
 133 ،املسائل يف النظر
 301 ،بياانت الياابن،
 300 ،الالتينية أمريكا
 134 ،إحاطات ، إىل بعثة أنغوال،
 301 ،بياانت أوكرانيا،
 188 ،األعمال جدول
 134 ،جلسات
 133 ،إىل بعثة السودان، جنوب
 134 ،إحاطات أفريقيا، غرب
 301 ،بياانت ،- مجهورية كوراي،

 59-58 ،إىل بعثة كولومبيا،
 133 ،مام مةت

 134 ،محاقات
 إىل بعثة الساحل، منطقة

 45 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 إىل بعثة تشاد، حبرية حوض منطقة
 44 ،مام مةت

 134 ،محاقات
 301 ،بياانت نيوايلندا،
 إىل بعثة هاييت،

 300 ،133 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 الصومال يف ألفريقيا االحتاد بعثة انظر ،الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
 438 ،29-427 ،اإلقليمية التنظيمات
 438 ،مام مةت
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 431 ، يا ت
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 427 ،(2016ل 2289 القرار
 427 ،393 ،(2016ل 2297 القرار
 427 ،(2017ل 2355 القرار
 427 ،(2017ل 2358 القرار
 427 ،(2017ل 2372 القرار
 427 ،(2017ل 2385 القرار
 93-392 ،واملساعدة والدعم املسامهة
 427 ،رائسية بياانت
 10 ،للمشاركة دعوات
 431 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 املتحدة األمم بعثة انظر . الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

    الوسطى أفريقيا مجهورية يف ستقراراال لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة
 املتحدة األمم بعثة انظر  ،95-494 ،مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة

    مايل يف احلالة أيضا انظر ،مايل يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة
 52 ،إحاطات
 95-494 ،(2016ل 2284 القرار
 95-494 ،483 ،(2016ل 2295 القرار
 95-494 ،(2017ل 2364 القرار
 95-494 ،(2017ل 2374 القرار
 494 ،(2017ل 2391 القرار
 482 ،به املأذون القوام
 495 ،الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 93-392 ،واملساعدة والدعم املسامهة
 483 ،تكوين يف تغيريات

 96 ،54 ،للمشاركة عواتد
 95-494 ،477 ،والية
 يف احلالة أيضا انظر ،السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة انظر ،93-492 ،السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

 السودان وجنوب السودان
 393 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان
 93-492 ،(2016ل 2252 القرار
 493 ،(2016ل 2296 القرار
 493 ،(2016ل 2302 القرار
 93-492 ،483 ،(2016ل 2304 القرار
 493 ،(2016ل 2326 القرار
 93-492 ،483 ،(2016ل 2327 القرار
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 493 ،(2017ل 2363 القرار
 493 ،(2017ل 2392 القرار
 493 ،482 ،به -املأذون القوام
 93-392 ،واملساعدة والدعم املسامهة
 32 ،الوالية جتديد
 483 ،تكوين يف تغيريات
 33 ،الوالية متديد
 96 ،34 ،للمشاركة دعوات
 93-492 ،477 ،والية
 12-511 ،كولومبيا يف املتحدة األمم بعثة
 12-511 ،(2016ل 2261 القرار
 12-511 ،(2016ل 2307 القرار
 512 ،(2017ل 2366 القرار
 511 ،502 ،58 ،إنشاء
 59 ،للمشاركة دعوات
 503 ،والية
 ليرباي يف املتحدة األمم بعثة انظر ،ليرباي يف احلالة أيضا انظر ،85-484 ،ليرباي يف املتحدة مماأل بعثة

 6 ،إحاطات
 485 ،(2016ل 2284 القرار
 485 ،(2016ل 2308 القرار
 485 ،483 ،477 ،(2016ل 2333 القرار
 482 ،به املأذون القوام
 85-484 ،لليبرياي العام لألمني اخلاص املمثل
 485 ،رائسية تبياان
 388 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 483 ،تكوين يف تغيريات
 7 ،الوالية متديد
 96 ،7 ،للمشاركة دعوات
 388 ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
 85-484 ،480 ،477 ،والية
 لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر ،يتهاي يف احلالة أيضا انظر ،498 ،هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

 هاييت يف االستقرار
 56 ،إحاطات
 393 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان
 498 ،(2016ل 2313 القرار
 498 ،483 ،477 ،(2017ل 2350 القرار
 482 ،به املأذون القوام
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 498 ،رائسية بياانت
 331 ،الوالية جتديد
 483 ،تكوين يف تغيريات
 56 ،الوالية متديد
 96 ،57 ،للمشاركة دعوات
 498 ،481 ،477 ،والية
 ،أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر ،513 ،أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

 أفغانستان يف احلالة أيضا انظر
 61 ،إحاطات
 513 ،(2016ل 2274 القرار
 513 ،(2017ل 2344 القرار
 502 ،61 ،الوالية متديد
 62 ،للمشاركة دعوات
 513 ،503 ،والية
 األمم بعثة انظر ،الصومال يف احلالة أيضا انظر ،10-509 ،الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

 الصومال إىل املساعدة لتقدمي املتحدة
 431 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 509 ،(2016ل 2275 القرار
 509 ،(2016ل 2297 القرار
 509 ،(2017ل 2346 القرار
 10-509 ،(2017ل 2358 القرار
 10-509 ،(2017ل 2372 القرار
 431 ،بياانت
 502 ،9 ،الوالية متديد
 10 ،للمشاركة دعوات
 431 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 10-509 ،503 ،والية
 لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر ،العراق يف احلالة أيضا انظر ،514 ،العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

 العراق إىل املساعدة
 92 ،إحاطات
 514 ،(2016ل 2299 القرار
 514 ،(2017ل 2367 القرار
 502 ،الوالية متديد
 92 ،للمشاركة دعوات
 514 ،503 ،والية
 هاييت يف العدالة نظام لدعم املتحدة األمم ةبعث انظر ،498 ،هاييت يف العدالة نظام لدعم املتحدة األمم بعثة
 498 ،483 ،(2017ل 2350 القرار



 
2017-2016مرجع ممارسات جملس األمن، ملحق   

 

18-12959 CXII 

 

 482 ،به املأذون القوام
 498 ،هلاييت العام لألمني اخلاص املمثل
 56 ،إنشاء
 483 ،تكوين يف تغيريات
 96 ،للمشاركة دعوات
 498 ،477 ،والية
 لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر ،كوسوفو يف احلالة أيضا انظر ،500 ،كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة

 كوسوفو يف املؤقتة
 68 ،إحاطات
 69 ،للمشاركة دعوات
 500 ،481 ،477 ،والية
 ،الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر ،484 ،الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

 الغربية راءالصح يف احلالة أيضا انظر
 484 ،(2016ل 2285 القرار
 484 ،(2017ل 2351 القرار
 5 ،الوالية متديد
 484 ،477 ،والية
 512 ،كولومبيا يف للتحقق املتحدة األمم بعثة
 512 ،(2017ل 2366 القرار
 512 ،(2017ل 2377 القرار
 512 ،(2017ل 2381 القرار
 512 ،502 ،59 ،إنشاء
 512 ،503 ،والية
 ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر ،ليبيا يف احلالة أيضا انظر ،9-508 ،ليبيا يف للدعم ملتحدةا األمم بعثة

 47 ،إحاطات
 508 ،(2016ل 2273 القرار
 9-508 ،(2016ل 2278 القرار
 508 ،(2016ل 2291 القرار
 508 ،(2016ل 2323 القرار
 9-508 ،(2017ل 2362 القرار
 9-508 ،(2017ل 2363 القرار
 9-508 ،(2017ل 2376 القرار
 502 ،الوالية متديد
 49 ،للمشاركة دعوات
 9-508 ،503 ،والية
 430 ،أفغانستان يف الوطيد الدعم بعثة
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 األمم منظمة بعثة انظر ،91-489 ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة 
    (الدميقراطية - مجهوريةل الكونغو يف احلالة أيضا انظر ،الدميقراطية الكونغو ريةمجهو  يف االستقرار لتحقيق املتحدة
 491 ،اسرتاتيجي استعراض العام، األمني
 91-489 ،(2016ل 2277 القرار
 489 ،(2016ل 2293 القرار
 489 ،(2016ل 2296 القرار
 91-489 ،483 ،(2017ل 2348 القرار
 489 ،(2017ل 2360 القرار
 482 ،به املأذون القوام

 207 ،إحاطات املشاركة،
 388 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 483 ،تكوين يف تغيريات
 96 ،18 ،للمشاركة دعوات
 388 ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
 91-489 ،477 ،والية
 بلجيكا
 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ

    406 ،2016 يونيه/حزيران 7 خةمؤر  رسالة النفس، عن الدفا  
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 222 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 بلغاراي
 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 النزا  انتهاء بعد السالم بناء

 265 ،مع مناأل جملس عالقات العامة، اجلمعية
 265 ،(2016ل 2282 القرار
 188 ،األعمال جدول
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 السالم على واحلفاظ السالم بناء

 271 ،بياانت األرجنتني،
 271 ،143 ،121 ،(2016ل 2282 القرار
 271 ،مع األمن جملس عالقات واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 43-142 ،املسائل يف النظر
 143 ،2016 يوليه/متوا 1 مؤرخة رسالة الياابن،
 143 ،43-142 ،121 ،رائسية بياانت
 271 ،بياانت تركيا،
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 188 ،األعمال جدول
 170 ،143 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 143 ،إحاطات االستشاري، اخلرباء فريق

 143 ،2016 فرباير/شباط 1 مؤرخة رسالة البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
     السالم بناء ةجلن 

 271 ،143 ،محاقات
 144 ،143 ، عارية
 بنغالدي 
 314 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 287 ،بياانت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 352 ،314 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 352 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 287 ،بياانت األمن، لسجم مقررات وتنفيذ قبول
 بنما

 267 ،بياانت العامة، اجلمعية
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 267 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 بنن
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 بوتسواان
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد انك إذا ما تقرير
 350 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 فاسو بوركينا

 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 بوروندي
 403 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 403 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 بولندا
 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 222 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
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 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول القوميات املتعددة - دولة بوليفيا،
 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 197 ،بياانت تحدة،امل لألمم العامة األمانة

 307 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 331 ،329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 436 ،425 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،بياانت اجلزاءات،
 436 ،425 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،384 ،307 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 284 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 331 ،بياانت هاييت، يف احلالة
 404 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 245 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 240 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 271 ،بياانت عي،واالجتما االقتصادي اجمللس
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 384 ،380 ،377 ،376 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 191 ،بياانت األعمال، جدول
 333 ،329 ،284 ،271 ،240 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 380 ،بياانت ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. بياانت
 الرائسة انظر. رائسية بياانت
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
 بريو
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ

 417 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 405 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 417 ،221 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 273 ،بياانت الدولية، العدل حمكمة
 بيالروس
 195 ،بياانت الرائسة،
 نيلند
 231 ،بياانت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
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 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 األصول جتميد
 358 ،عام عرض
 359 ،358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 364 ،358 ،السودان يف احلالة
 372 ،358 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 371 ،358 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 365 ،358 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 362 ،358 ،العراق يف احلالة
 363 ،358 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 371 ،358 ،23 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 364 ،358 ،ديفوار كوت يف احلالة
 369 ،358 ،ليبيا يف احلالة
 373 ،358 ،مايل يف احلالة
 360 ،358 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة نظيمت

 360 ،358 ،طالبان حركة
 365 ،358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 والطريان النقل تدابري
 358 ،عام عرض
 369 ،ليبيا يف احلالة
 365 ،358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 385 ،عام عرض
 389 ،بياانت أسرتاليا،
 389 ،بياانت األفريقي، االحتاد
 389 ،بياانت األورويب، االحتاد
 391 ،389 ،89-388 ،بياانت الروسي، االحتاد
 90-389 ،املسلح والنزا  األطفال
 العام األمني

 387 ،378 ،محاقات
 389 ، عارية
 389 ،بياانت الرباايل،
 387 ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
 387 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 385 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 387 ،الصومال يف احلالة
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 386 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 386 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 386 ،ديفوار كوت يف احلالة
 386 ،ليبيا يف احلالة
 391 ،386 ،مايل يف احلالة
 385 ،هاييت يف احلالة
 388 ،بياانت الصني،
 386 ،(2016ل 2284 القرار
 391 ،(2016ل 2295 القرار
 387 ،(2016ل 2304 القرار
 387 ،(2016ل 2316 القرار
 385 ،(2017ل 2350 القرار
 391 ،388 ،بياانت املتحدة، اململكة
 389 ،تبياان النمسا،
 389 ،بياانت اهلند،

 390 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 391 ،389 ،388 ،بياانت أوروغواي،
 389 ،بياانت أوكسفام،
 389 ،بياانت ابكستان،

 388 ،إحاطات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 388 ،إحاطات رباي،لي يف املتحدة األمم بعثة
 388 ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

 389 ،بياانت بلجيكا،
 389 ،بياانت بنن،
 389 ،بياانت بريو،
 389 ،بياانت نيلند،
 389 ،بياانت تشاد،
 389 ،بياانت أفريقيا، جنوب
 87-385 ،42 املادة 2016 يناير/الثاين كانون 11 مؤرخة رسالة
 390 ،بياانت رواندا،
 379 ،بياانت شيلي،
 89-388 ،السالم حفظ عمليات
 389 ،بياانت فرنسا،
 388 ،إحاطات االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 389 ،بياانت مصر،
 387 ،42 ابملادة متعلقة مناقشة
 391 ،بياانت نيوايلندا،
 388 ،إحاطات السالم، ظحف لعمليات العام األمني وكيل
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 احملدد التدبري أيضا انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 354 ،عام عرض
 383 ،376 ،بياانت إثيوبيا،
 382 ،377 ،بياانت إسبانيا،
 377 ،بياانت األورويب، االحتاد
 383 ،382 ،380 ،376 ،بياانت الروسي، االحتاد

 377 ،بياانت األرجنتني،
 378 ،إحاطات العام، األمني
 379 ،بياانت األسود، اجلبل

 77-375 ،اجلزاءات
 383 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 359 ،358 ،357 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 364 ،358 ،357 ،السودان يف احلالة
 83-382 ،372 ،358 ،357 ،356 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 371 ،358 ،357 ،اليمن - وسطاأل الشرق يف احلالة
 84-383 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 365 ،358 ،357 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 362 ،358 ،357 ،العراق يف احلالة
 363 ،358 ،357 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 371 ،358 ،357 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 370 ،358 ،357 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 364 ،358 ،357 ،ديفوار كوت يف احلالة
 381 ،369 ،358 ،357 ،ليبيا يف احلالة
 362 ،358 ،357 ،ليبرياي يف احلالة
 373 ،358 ،357 ،مايل يف احلالة

 379 ،بياانت السنغال،
 380 ،376 ،بياانت السويد،
 383 ،بياانت الصني،
 إرسال حظر اخلارج، إىل العمال انظر. الإرس حظر اخلارج، إىل العمال
 371 ،(2016ل 2262 القرار
 364 ،(2016ل 2265 القرار
 371 ،(2016ل 2266 القرار
 370 ،(2016ل 2267 القرار
 365 ،354 ،(2016ل 2270 القرار
 372 ،354 ،(2016ل 2271 القرار
 381 ،369 ،(2016ل 2278 القرار
 372 ،354 ،(2016ل 2280 القرار
 364 ،(2016ل 2283 القرار
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 362 ،(2016ل 2288 القرار
 372 ،354 ،(2016ل 2290 القرار
 363 ،(2016ل 2293 القرار
 372 ،356 ،(2016ل 2304 القرار
 359 ،(2016ل 2316 القرار
 359 ،(2016ل 2317 القرار
 365 ،354 ،(2016ل 2321 القرار
 372 ،(2016ل 2327 القرار
 79-378 ،360 ،(2016ل 2331 القرار
 371 ،(2017ل 2339 القرار
 364 ،(2017ل 2340 القرار
 371 ،(2017ل 2342 القرار
 370 ،(2017ل 2343 القرار
 360 ،(2017ل 2347 القرار
 360 ،(2017ل 2349 القرار
 372 ،354 ،(2017ل 2353 القرار
 366 ،354 ،(2017ل 2356 القرار
 363 ،(2017ل 2360 القرار
 381 ،369 ،(2017ل 2362 القرار
 360 ،(2017ل 2368 القرار
 366 ،354 ،(2017ل 2371 القرار
 373 ،(2017ل 2374 القرار
 366 ،354 ،(2017ل 2375 القرار
 359 ،(2017ل 2383 القرار
 359 ،(2017ل 2385 القرار
 360 ،(2017ل 2396 القرار
 380 ،367 ،354 ،(2017ل 2397 القرار
 التسيارية ابلقذائف املتعلقة يودالق انظر. التسيارية ابلقذائف املتعلقة القيود
 والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود انظر. اخلارجي والتمثيل الدبلوماسي التمثيل على املفروضة القيود

 اخلارجي
 ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود انظر. ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود
 األعمال دوائر على املفروضة القيود انظر. األعمال دوائر على ملفروضةا القيود
 377 ،بياانت أملانيا،
 78-377 ،واألمن والسالم املرأة
 377 ،إحاطات النزا ، حاالت يف اجلنسي ابلعنف املعنية العام لألمني اخلاصة املمثلة
 383 ،382 ،381 ،376 ،375 ،بياانت املتحدة، اململكة
 382 ،377 ،بياانت تحدة،امل الوالايت
 384 ،380 ،379 ،375 ،بياانت الياابن،
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 377 ،بياانت أوروغواي،
 383 ،382 ،379 ،بياانت أوكرانيا،
 377 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 377 ،بياانت أيرلندا،
 383 ،380 ،379 ،بياانت إيطاليا،
 384 ،380 ،377 ،376 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 األصول جتميد انظر. األصول جتميد
 والطريان النقل تدابري انظر. والطريان النقل تدابري
 360 ،358 ،357 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 382 ،بياانت السودان، جنوب
 360 ،358 ،357 ،طالبان حركة
 الثقافية السلع يف التجارة حظر انظر. الثقافية السلع يف التجارة حظر
 عليه قيود فرض أو السفر حظر انظر. عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 الفحم تصدير حظر انظر. الفحم تصدير حظر
 النفط تصدير حظر انظر. النفط تصدير حظر
 األسلحة توريد حظر انظر. األسلحة توريد حظر
 الكمالية لعالس توريد حظر انظر. الكمالية السلع توريد حظر
 قطاعي حظر انظر. قطاعي حظر
 الطبيعي الغاا على املفروض احلظر انظر. الطبيعي الغاا على مفروض حظر
 الطبيعية املوارد على املفروض احلظر انظر. الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 79-378 ،الدوليني واألمن السالم صون
 80-379 ،365 ،358 ،357 ،راطيةالدميق الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 377 ،بياانت غواتيماال،
 383 ،382 ،379 ،377 ،بياانت فرنسا،
 382 ،379 ،377 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 41 ابملادة متعلقة قرارات

 356 ،حمداة   ددال  تصل نةارات
 56-355 ،مواضي ية مسائل

 جتارية قيود انظر. جتارية قيود
 التقين والتعاون املتخصص التعليم على قيود انظر. التقين والتعاون املتخصص التعليم على قيود
 املالية القيود انظر. مالية قيود

 383 ،377 ،376 ،بياانت كاااخستان،
 381 ،بياانت ليبيا،
 383 ،382 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،375 ،بياانت مصر،
 41 ادةابمل متعلقة مناقشة

 374 ،مام مةت
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 80-375 ،مواضي ية مسائل
 84-381 ،م يوة   ددال خاصة موانرات

 379 ،بياانت هنغاراي،
 والطريان النقل تدابري انظر. ابلطريان متعلقة تدابري
 تركيا
 223 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 296 ،2016 يوليه/متوا 22 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 76 ،2016 ديسمرب/األول كانون 29 مؤرخة رسالة األوسط، الشرق يف احلالة
 النفس عن الدفا 

 406 ،2016 فرباير/شباط 19 مؤرخة رسالة
 406 ،2016 أغسطس/آب 24 مؤرخة رسالة
 406 ،2017 فرباير/شباط 8 مؤرخة رسالة
 406 ،2017 مارس/آذار 24 مؤرخة رسالة
 407 ،2017 أ ةيل/نيسال 25 مؤرخة رسالة
 407 ،2017 يوليت/اوز 12 مؤرخة رسالة
 404 ، يا ت
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 271 ،بياانت السالم، على واحلفاظ السالم بناء
 223 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 239 ،بياانت ني،الدولي واألمن السالم صون
 تشاد

 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 432 ،389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 198 ،األعمال تصريف
 198 ،بياانت الروسي، االحتاد
 200 ،ابلفيديو التداول
 200 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة الرئيس،
 والتصويت القرارات اختاذ انظر. تصويت
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. تقارير
 املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
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 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري تقرير
 للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما رتقري
 340 ،338 ،عام عرض
 350 ،بياانت إسبانيا،
 345 ،الشامل الدمار أسلحة
 342 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 350 ،بياانت الروسي، االحتاد
 347 ،اإلرهاب
 350 ،بياانت العام، األمني
 51-350 ،بياانت الرباايل،
 344 ،أفغانستان يف احلالة
 344 ،واهلرسك بوسنةال يف احلالة
 344 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 345 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 345 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 345 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 343 ،الصومال يف احلالة
 344 ،العراق يف احلالة
 342 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 342 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف حلالةا

 342 ،ديفوار كوت يف احلالة
 342 ،ليبيا يف احلالة
 342 ،ليبرياي يف احلالة
 342 ،مايل يف احلالة
 53-352 ،ميامنار يف احلالة
 الرئيس

 347 ،(2016) 2309 العةار
 347 ،رائسية  يا ت
 53-352 ،بياانت السنغال،
 350 ،بياانت السودان،
 350 ،بياانت السويد،
 342 ،(2016ل 2260 القرار
 342 ،(2016ل 2262 القرار
 343 ،(2016ل 2265 القرار
 345 ،(2016ل 2270 القرار
 343 ،(2016ل 2271 القرار
 342 ،(2016ل 2273 القرار
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 344 ،(2016ل 2274 القرار
 345 ،(2016ل 2276 القرار
 342 ،(2016ل 2277 القرار
 342 ،(2016ل 2278 القرار
 343 ،(2016ل 2287 ارالقر 
 343 ،(2016ل 2289 القرار
 342 ،(2016ل 2295 القرار
 344 ،(2016ل 2299 القرار
 342 ،(2016ل 2308 القرار
 348 ،(2016ل 2310 القرار
 344 ،(2016ل 2315 القرار
 343 ،(2016ل 2316 القرار
 343 ،(2016ل 2317 القرار
 348 ،(2016ل 2322 القرار
 345 ،(2016ل 2325 القرار
 344 ،(2016ل 2332 القرار
 344 ،(2017ل 2340 القرار
 348 ،(2017ل 2341 القرار
 345 ،(2017ل 2342 القرار
 344 ،(2017ل 2344 القرار
 342 ،(2017ل 2359 القرار
 342 ،(2017ل 2364 القرار
 348 ،(2017ل 2370 القرار
 345 ،(2017ل 2371 القرار
 345 ،(2017ل 2373 القرار
 347 ،(2017ل 2375 القرار
 347 ،(2017ل 2379 القرار
 343 ،(2016ل 2385 القرار
 342 ،(2017ل 2391 القرار
 345 ،(2017ل 2393 القرار
 347 ،(2017ل 2397 القرار
 350 ،بياانت املتحدة، اململكة
 351 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 الياابن

 351 ،350 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 351 ،350 ، يا ت
 350 ،بياانت أنغوال،

 352 ،350 ،بياانت أوروغواي،
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 350 ،بياانت أوكرانيا،
 352 ،بياانت بنغالدي ،
 350 ،بياانت بوتسواان،
 347 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 350 ،بياانت أفريقيا، جنوب
 51-350 ،348 ،الدوليني واألمن السالم صون
 52-351 ،346 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -شاراالنت عدم
 351 ،350 ،بياانت فرنسا،
 39 ابملادة متعلقة قرارات

 340 ،مام مةت
 340 ،املستمةة التهديدات
 340 ،جديدة هتديدات
 352 ،350 ،بياانت كاااخستان،

 351 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي
 350 ،بياانت كوستاريكا،

 352 ،350 ،بياانت مصر،
 350 ،بياانت ملديف،
 53-348 ،39 ابملادة متعلقة مناقشة
 احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق تقصي
 التسلح تنظيم
 290 ،عام عرض
 290 ،الشامل الدمار أسلحة
 290 ،بياانت إكوادور،
 290 ،الدوليني واألمن السالم صون

 290 ،بياانت كوستاريكا،
 290 ،بو متعلقة مناقشة
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 اإلرهاب أيضا انظر. القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 50-449 ،اجلزاءات
 449 ،(2016ل 2325 القرار
 360 ،(2016ل 2331 القرار
 360 ،(2017ل 2347 القرار
 360 ،(2017ل 2349 القرار
 50-449 ،360 ،(2017ل 2368 القرار
 463 ،347 ،(2017ل 2379 القرار
 360 ،(2017ل 2396 القرار
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 360 ،358 ،األصول جتميد
 360 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 347 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 360 ،358 ،الثقافية السلع يف التجارة رحظ
 360 ،358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 360 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 397 ،الدوليني واألمن السالم صون
 50-449 ،األمن جملس جلنة

 447 ،محاقات
 50-449 ،يف ية
 463 ،التحقيق هيئات
 القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات تنفيذ
 العربية الدول جامعة

 417 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 147 ،126 ،88 ،للمشاركة دعوات
 417 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 األعمال جدول
 82-181 ،عام عرض
 183 ،2016 يونيه/حزيران 21 مؤرخة مذكرة الرئيس،
 191 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السويد،
 191 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة إسبانيا،
 187 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 إقرار

 182 ،مام مةت
 183 ،احلالية ال ووا مقار يف م يوة   ددال اخلاصة احلا ت يف الوظة
 183 ،دةجدي فةمية  ووا
 182 ،حديثا مدرجة  ووا

 182 ، صويت
 183 ،ال ووا   ديل
 191 ،بياانت الروسي، االحتاد
 188 ،إحاطات األمن، جمللس الفرعية األجهزة
 188 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 189 ،183 ،اإلرهاب
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 188 ،الصغرية األسلحة
 188 ،املسلح والنزا  األطفال
 188 ،جلسات شرطة، وأفراد بقوات ةاملسامه البلدان
 188 ،اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 188 ،183 ،اجلزاءات
 187 ،أفغانستان يف احلالة
 187 ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
 188 ،األوسط الشرق يف احلالة
 188 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 187 ،الصومال يف احلالة
 187 ،العراق يف احلالة
 187 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 187 ،أوكرانيا يف احلالة
 187 ،بوروندي يف احلالة
 187 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 187 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 187 ،قربص يف احلالة
 187 ،ديفوار كوت يف احلالة
 191 ،187 ،(لدميقراطيةا الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 192 ،187 ،كوسوفو يف احلالة
 187 ،كولومبيا يف احلالة
 187 ،ليبيا يف احلالة
 187 ،ليبرياي يف احلالة
 187 ،مايل يف احلالة
 187 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 187 ،ميامنار يف احلالة
 187 ،هاييت يف احلالة

 191 ،2017 مربديس/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السنغال،
 191 ،بياانت الصني،
 188 ،لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
 188 ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 188 ،183 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 189 ،واألمن والسالم املرأة
 188 ،إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
 املتحدة اململكة

 191 ،2016 ايسمرب/أليفلا كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت
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 املتحدة الوالايت
 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 الياابن

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ،191 ، يا ت
 191 ،بياانت أنغوال،

 أوروغواي
 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 أوكرانيا

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ربايسم/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 إيطاليا

 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ، يا ت
 188 ،األمن جملس بعثات
 188 ،النزا  انتهاء بعد السالم بناء
 188 ،السالم على واحلفاظ السالم بناء

 191 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 187 ،نةمعي ومناطق ببلدان خاصة حاالت
 192 ،بياانت صربيا،
 188 ،183 ،الدوليني واألمن السالم صون
 188 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 188 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 189 ،السالم حفظ عمليات
 187 ،يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 فرنسا

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
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 191 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 192 ،بياانت كاااخستان،

 ماليزاي
 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت
 188 ،إحاطات الدولية، العدل حمكمة
 األمن جملس نظر قيد مسائل

 185 ،مام مةت
 185 ،ح فها معرتح  ووا
 187 ،رمسية جدسات يف فيها ُنظة  ووا
 188 ،مواضيعية مسائل
 191 ،بياانت مصر،
 92-190 ،بشأن مناقشة
 187 ،أفريقيا وسط منطقة
 188 ،إحاطات أورواب، يف والتعاون األمن منظمة
 نيوايلندا

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت

 188 ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 جلسات
 164 ،عام عرض
 176 ،2017 أغسطس/آب 30 مؤرخة مذكرة الرئيس،
 167 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السويد،
 131 ،إحاطات
 إريرتاي

 167 ،2016 يونيت/حليةال 14 مؤرخة رسالة
 167 ،2016 يونيت/حليةال 23 مؤرخة رسالة
 إسبانيا

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت
 180 ،بياانت أسرتاليا،
 173 ،171 ،170 ،136 ،الشامل الدمار أسلحة
 173 ،172 ،46 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 181 ،األفريقي االحتاد
 173 ،145 ،الدوليني واألمن السالم هتدد اليت األخطار
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 171 ،170 ،169 ،125 ،اإلرهاب
 115 ،الصغرية األسلحة
 173 ،102 ،املسلح والنزا  األطفال
 175 ،العام األمني
 180 ،بياانت الربتغال،
 175 ،شرطة وأبفراد بقوات املسامهة البلدان
 156 ،اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 116 ،اجلزاءات
 62 ،أفغانستان يف احلالة
 68 ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
 172 ،34 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 170 ،األوسط الشرق يف احلالة
 82 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 73 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 169 ،86 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 6 ،الغربية الصحراء يف احلالة
 172 ،10 ،الصومال يف احلالة
 92 ،العراق يف احلالة
 18 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 70 ،أوكرانيا يف احلالة
 15 ،بوروندي يف احلالة
 23 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 27 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 67 ،قربص يف احلالة
 29 ،ديفوار كوت يف احلالة
 64 ،(الدميقراطية الشعبية - وريةمجهل كوراي يف احلالة
 69 ،كوسوفو يف احلالة
 59 ،كولومبيا يف احلالة
 49 ،ليبيا يف احلالة
 7 ،ليبرياي يف احلالة
 54 ،مايل يف احلالة
 16 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 65 ،ميامنار يف احلالة
 57 ،هاييت يف احلالة

 167 ،2017 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة السنغال،
 180 ،بياانت أملانيا،
 99 ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
 172 ،170 ،169 ،108 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
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 173 ،172 ،118 ،واألمن والسالم املرأة
 املتحدة اململكة

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 168 ،2017 مايو/أاير 2 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ،بياانت النرويج،
 املتحدة الوالايت

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 الياابن

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة

 وروغوايأ
 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت
 أوكرانيا

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 إيطاليا

 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 ؤرخةم رسالة
 180 ، يا ت
 134 ،األمن جملس بعثات
 170 ،143 ،السالم على واحلفاظ السالم بناء
 180 ،بياانت بنما،
 املواد تطبيق

 166 ،مام مةت
 168 ،3 املااة  ت  يق مت دعة شكايفى

 81-180 ،الرئيس مذكرة تنفيذ
 رمسية غري جلسات

 176 ،رمسية غ  حتايفر جدسات
 176 ،أخةى رمسية غ  جدسات
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 177 ،آراي صيغة حسب جدسات معد
 شكل

 173 ،خاصة جدسات
 169 ،املستوى رفي ة جدسات
 169 ،مدوية جدسات

 81-180 ،بياانت شيلي،
 172 ،171 ،170 ،169 ،147 ،الدوليني واألمن السالم صون
 166 ،عدد
 139 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 173 ،172 ،140 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -نتشاراال عدم
 آراي صيغة وفق املعقودة اجللسات انظر. آراي صيغة حسب جلسات عقد

 173 ،95 ،السالم حفظ عمليات
 42 ،يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 فرنسا

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 يسمربا/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ، يا ت

 84 ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
 84 ،االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 180 ،بياانت كاااخستان،
 180 ،بياانت كواب،
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،

 167 ،2016 أغس س/آب 23 مؤرخة رسالة
 168 ،2017 مارس/آذار 6 مؤرخة رسالة

 167 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  20 مؤرخة سالةر 
 180 ،بياانت كولومبيا،
 167 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 175 ،الدولية العدل حمكمة

 76-175 ،هيئته بكامل للمجلس رمسية غري مشاورات
 180 ،بياانت مصر،
 81-180 ،بشأن مناقشة
 31 ،أفريقيا وسط منطقة

 168 ،2016 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة موريتانيا،
 167 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة نيوايلندا،
 180 ،بياانت هنغاراي،
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 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 الوسطى أفريقيا مجهورية
 289 ،بياانت اجلزاءات،
 289 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول

 اإلسالمية - مجهورية يران،إ انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
 (2016 عام يف األمن جملس يف عضول البوليفارية - مجهورية فنزويال، انظر. البوليفارية فنزويال مجهورية
 مجهورية كوراي، انظر. كوراي مجهورية
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، انظر. الشعبية الدميقراطية كوراي مجهورية
 أفريقيا جنوب
 88-287 ،بياانت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 350 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 88-287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 السودان جنوب
 النفس عن الدفا 

 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ، يا ت
 133 ،إىل األمن جملس بعثات
 382 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 جورجيا
 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 222 ،بياانت الرئيس، مذكرة نفيذت

 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 جيبويت
 296 ،2017 يونيه/حزيران 15 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 242 ،2016 مارس/آذار 31 مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ابستعمال التهديد حظر القوة،
 أفريقيا وسط منطقة انظر. للمقاومة الرب جي 
 اإلرهاب أيضا انظر. طالبان حركة
 360 ،358 ،األصول جتميد
 360 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
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 360 ،358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 360 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 االحنياا عدم حركة
 272 ،2017 أبريل/نيسان 18 مؤرخة شفوية مذكرة واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 263 ،256 ،ابسم بياانت العامة، اجلمعية
 208 ،ابسم بياانت املشاركة،
 263 ،208 ،ابسم بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 282 ،ابسم بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 حظر
 النفط تصدير حظر انظر. النفط تصدير حظر
 حةاألسل توريد حظر انظر. األسلحة توريد حظر
 الكمالية السلع توريد حظر انظر. الكمالية السلع توريد حظر
 الطبيعي الغاا على املفروض احلظر انظر. الطبيعي الغاا على مفروض حظر
 الطبيعية املوارد على املفروض احلظر انظر. الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 استخدامها أو - ابستخدام تهديدال حظر القوة، انظر. ابستخدامها التهديد أو القوة استخدام حظر
 الثقافية السلع يف التجارة حظر
 358 ،عام عرض
 360 ،358 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 364 ،السودان يف احلالة
 372 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 371 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 365 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 363 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 371 ،23 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 370 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 364 ،ديفوار كوت يف احلالة
 369 ،ليبيا يف احلالة
 373 ،مايل يف احلالة
 365 ،الدميقراطية الشعبية - يةمجهور  كوراي، -االنتشار عدم
 عليه قيود فرض أو السفر حظر
 358 ،عام عرض
 358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 358 ،السودان يف احلالة
 358 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 358 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
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 358 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 358 ،(الدميقراطية -وريةمجهل الكونغو يف احلالة
 358 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 358 ،بيساو-غينيا يف احلالة
 358 ،ديفوار كوت يف احلالة
 358 ،ليبيا يف احلالة
 358 ،مايل يف احلالة
 360 ،358 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 360 ،358 ،طالبان حركة
 358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الفحم حظر
 358 ،عام عرض
 359 ،358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 النفط تصدير حظر
 358 ،عام عرض
 369 ،358 ،ليبيا يف احلالة
 365 ،358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 األسلحة توريد حظر
 358 ،عام عرض
 359 ،358 ،والصومال إريرتاي يف احلالة
 364 ،358 ،السودان يف احلالة
 371 ،358 ،اليمن - األوسط الشرق يف احلالة
 365 ،358 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 9 ،الصومال يف احلالة
 358 ،العراق يف احلالة
 363 ،358 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 371 ،358 ،23 ،الوسطى يقياأفر  مجهورية يف احلالة
 364 ،358 ،ديفوار كوت يف احلالة
 369 ،358 ،ليبيا يف احلالة
 362 ،358 ،ليبرياي يف احلالة
 360 ،358 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 360 ،358 ،طالبان حركة
 365 ،358 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الكمالية السلع توريد حظر
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 قطاعي حظر
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 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الطبيعي الغاا على مفروض حظر
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 363 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 اإلنسان حقوق
 اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني انظر. اإلنسان حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 265 ،العامة ةاجلمعي مع األمن جملس عالقات اإلنسان، حقوق جملس
 االشرتاك انظر ،احملدد الفرد أو الكيان أو البلد أيضا انظر. املداوالت يف للمشاركة دعوات
 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول القوميات املتعددة - دولة بوليفيا، انظر. القوميات املتعددة بوليفيا دولة
 رانياأوك يف احلالة انظر. MH17 املاليزية اجلوية اخلطوط رحلة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر.. رسائل
 رواندا
 390 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 390 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 رومانيا
 282 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 273 ،بياانت الدولية، العدل حمكمة
 سويسرا
 330 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 267 ،بياانت العامة، اجلمعية
 330 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 267 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 القانون سيادة
 33 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة األمنية، واملؤسسات القانون لسيادة املساعد العام األمني
 شيلي

 416 ،اانتبي اإلقليمية، التنظيمات
 375 ،بياانت اجلزاءات،
 256 ،بياانت العامة، اجلمعية
 379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 81-180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 81-180 ،بياانت جلسات،
 416 ،379 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
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 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 صربيا

 435 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 435 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 435 ،192 ،بياانت كوسوفو، يف احلالة
 192 ،بياانت األعمال، جدول
 الدوليني واألمن السالم صون
 278 ،4 ،عام عرض
 222 ،والتصويت القرارات اختاذ
 271 ،بياانت إثيوبيا،
 435 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 298 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 403 ،329 ،285 ،241 ،239 ،بياانت أذربيجان،
 403 ،241 ،239 ،بياانت أرمينيا،
 239 ،بياانت إريرتاي،
 إسبانيا

 148 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 2 مؤرخة رسالة
 350 ،285 ،284 ،246 ،221 ، يا ت
 333 ،282 ،بياانت أسرتاليا،
 285 ،الشامل رالدما أسلحة
 329 ،290 ،271 ،بياانت إكوادور،
 417 ،415 ،بياانت األفريقي، االحتاد
 416 ،394 ،350 ،285 ،284 ،241 ،239 ،بياانت الروسي، االحتاد

 األعضاء الدول من املطلوبة اإلجراءات
 396 ،مام مةت
 98-396 ،41 ابملااة مت دعة نةارات
 99-398 ،42 ابملااة مت دعة نةارات

 271 ،بياانت رجنتني،األ
 106 ،105 ،104 ،املسلح والنزا  األطفال
 417 ،333 ،239 ،بياانت املتحدة، العربية اإلمارات
 العام األمني

 378 ،245 ،محاقات
 350 ،285 ،282 ، يا ت
 150 ،148 ،147 ، عارية
 333 ، يا ت مدى،  و وي نةارات
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 283 ،تإحاطا اإلنسان، حقوق لشؤون املساعد العام األمني
 415 ،بياانت السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 267 ،239 ،بياانت الرباايل،
 333 ،بياانت الربتغال،
 394 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 312 ،305 ،301 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 34-332 ،29-327 ،للمنااعات السلمية التسوية
 اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون أيضا انظر ،285 ،اإلقليمية ودون اإلقليمية نظماتامل مع التعاون

 439 ،435 ،415 ،اإلقليمية التنظيمات
 379 ،بياانت األسود، اجلبل
 333 ،بياانت اجلزائر،
 العامة اجلمعية

 254 ،األمن جملس عن الصادرة ابلتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
 68-267 ،265 ،مع األم  دسجم مالنات
 403 ،246 ،239 ،بياانت السورية، العربية اجلمهورية
 398 ،397 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 398 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 398 ،(الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة
 398 ،397 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 398 ،يفوارد كوت يف احلالة
 397 ،85-284 ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 99-398 ،ليبيا يف احلالة
 398 ،397 ،مايل يف احلالة
 403 ،النفس عن الدفا 
 الرئيس

 281 ،236 ،150 ،148 ،147 ،122 ،113 ،112 ،رائسية بياانت
 282 ،الةئيس م كةة  وفي 
 السنغال

 148 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  27 مؤرخة رسالة
 148 ،2016 نوفمرب/الثام  رةي  14 مؤرخة رسالة
 416 ،329 ،328 ، يا ت
 350 ،بياانت السودان،
 السويد

 148 ،2017 يواية/الثام كانول 4 مؤرخة رسالة
 350 ،333 ،329 ،268 ،239 ، يا ت
 47-245 ،يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
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 416 ،394 ،284 ،283 ،271 ،239 ،بياانت الصني،
 281 ،(2016ل 2272 القرار
 280 ،(2016ل 2282 القرار
 280 ،(2016ل 2286 القرار
 348 ،217 ،212 ،148 ،146 ،(2016ل 2310 القرار
 280 ،217 ،212 ،148 ،146 ،(2016ل 2312 القرار
 439 ،280 ،(2016ل 2320 القرار
 79-378 ،280 ،212 ،148 ،146 ،123 ،121 ،113 ،(2016ل 2331 القرار
 280 ،(2017ل 2341 القرار
 280 ،212 ،149 ،146 ،(2017ل 2347 القرار
 280 ،(2017ل 2354 القرار
 265 ،150 ،146 ،112 ،(2017ل 2365 القرار
 280 ،(2017ل 2370 القرار
 281 ،(2017ل 2378 القرار
 280 ،212 ،150 ،146 ،(2017ل 2380 القرار
 281 ،(2017ل 2382 القرار
 305 ،301 ،280 ،212 ،150 ،146 ،113 ،105 ،104 ،(2017ل 2388 ارالقر 

 398 ،القرصنة
 42-238 ،236 ،ابستخدامها التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 239 ،بياانت الرسويل، الكرسي
 239 ،بياانت الكويت،
 267 ،241 ،بياانت أملانيا،
 271 ،مع األمن جملس عالقات واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 113 ،112 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 123 ،121 ،واألمن والسالم املرأة

 221 ،بياانت املكسيك،
 املتحدة اململكة

 149 ،2017 مارس/آذار 7 مؤرخة رسالة
 350 ،85-284 ،283 ،246 ،239 ، يا ت
 329 ،بياانت النرويج،
 47-146 ،املسائل يف النظر
 394 ،بياانت اهلند،

 415 ،328 ،283 ،246 ،239 ،222 ،بياانت تحدة،امل الوالايت
 الياابن

 350 ،151 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 350 ،333 ،328 ،285 ،283 ،239 ، يا ت
 271 ،بياانت إندونيسيا،
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 أنغوال
 147 ،2016 مارس/آذار 8 مؤرخة شفوية م كةة
 415 ،350 ،283 ، يا ت
 416 ،350 ،329 ،284 ،246 ،بياانت أوروغواي،
 أوكرانيا

 149 ،2017 فرباية/ش اط 3 مؤرخة رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة شفوية م كةة
 394 ،350 ،285 ،284 ،268 ،241 ،239 ،222 ،221 ، يا ت

 403 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 إيطاليا

 150 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  17 مؤرخة رسالة
 333 ،284 ، يا ت
 435 ،بياانت ابكستان،
 239 ،بياانت بلغاراي،
 267 ،بياانت بنما،

 350 ،بياانت بوتسواان،
 403 ،بياانت بوروندي،
 222 ،بياانت بولندا،
 333 ،329 ،284 ،271 ،240 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 417 ،221 ،بياانت بريو،
 79-378 ،ملسلحةا القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 239 ،بياانت تركيا،
 51-350 ،348 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 290 ،التسلح تنظيم
 397 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 417 ،بياانت العربية، الدول جامعة
 188 ،183 ،األعمال جدول
 172 ،171 ،170 ،169 ،147 ،جلسات
 350 ،بياانت يقيا،أفر  جنوب
 239 ،بياانت جورجيا،
 282 ،ابسم بياانت االحنياا، عدم حركة
 282 ،بياانت رومانيا،
 267 ،بياانت سويسرا،
 416 ،379 ،بياانت شيلي،

 246 ،221 ،بياانت غواتيماال،
 416 ،350 ،333 ،282 ،241 ،239 ،221 ،بياانت فرنسا،
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 البوليفارية - مجهورية فنزويال،
 147 ،2016 فرباية/ش اط 1 ةمؤرخ رسالة
 394 ،379 ،285 ،284 ،246 ،239 ، يا ت
 222 ،بياانت فنلندا،
 328 ،283 ،271 ،بياانت انم، فييت
 333 ،239 ،بياانت قربص،
 86-282 ،األمن جمللس األولية املسؤولية إىل يشري قرار

 األمن جمللس األولية املسؤولية إىل تشري قرارات
 281 ،رائسية  يا ت

 81-279 ،ةاراتن
 350 ،329 ،بياانت كاااخستان،

 282 ،239 ،بياانت كواب،
 403 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي
 328 ،بياانت ،- مجهورية كوراي،

 350 ،333 ،بياانت كوستاريكا،
 246 ،بياانت كولومبيا،
 241 ،222 ،بياانت التفيا،
 285 ،271 ،241 ،بياانت ماليزاي،
 397 ،قضائية لمسائ
 416 ،403 ،350 ،333 ،328 ،284 ،246 ،بياانت مصر،
 350 ،بياانت ملديف،
 417 ،241 ،ابسم بياانت اإلسالمي، التعاون منظمة

 239 ،بياانت مولدوفاو،
 283 ،إحاطات العام، األمني انئب
 417 ،285 ،284 ،بياانت نيجرياي،
 246 ،بياانت نيكاراغوا،
 415 ،283 ،246 ،بياانت نيوايلندا،
 379 ،328 ،283 ،بياانت هنغاراي،
 328 ،بياانت هولندا،
 االنتشار عدم
 الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
 اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم انظر. اإلسالمية - مجهورية إيران،
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية اي،كور  - االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،
 اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 136 ،2016 أغسطس/آب 15 مؤرخة رسالة ماليزاي،
 إسبانيا
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 136 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 287 ، يا ت
 403 ،289 ،287 ،بياانت الروسي، االحتاد
 139 ،تقارير العام، األمني

 454 ،اجلزاءات
 4-403 ،النفس عن الدفا 

 287 ،بياانت السنغال،
 244 ،بياانت السويد،
 136 ،135 ،(2016ل 2325 القرار
 287 ،244 ،بياانت املتحدة، اململكة
 138 ،135 ،املسائل يف النظر
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة

 138 ،2016 يواية/الثام كانول 16 مؤرخة رسالة
 138 ، عارية
 289 ،287 ،244 ،بياانت تحدة،امل الوالايت
 289 ،بياانت أوروغواي،
 289 ،بياانت أوكرانيا،
 188 ،األعمال جدول
 139 ،جلسات
 289 ،بياانت فرنسا،
 89-288 ،وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول

 289 ،بياانت كاااخستان،
 454 ،األمن جملس جلنة
 136 ،إحاطات األمن، جملس جلنة

 244 ،عن ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء هاإااء يتخذ جهة أي مساعدة
 89-288 ،بياانت مصر،
 األمن جملس ميسر

 139 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 27 مؤرخة رسالة
 139 ،2017 يونيت/حليةال 13 مؤرخة رسالة
 139 ،2017 يونيت/حليةال 22 مؤرخة رسالة
 139 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 139 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 15 مؤرخة رسالة
 4-403 ،بياانت نيوايلندا،
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 297 ،األمن جملس إىل املنااعات إحالة
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 380 ،بياانت الروسي، االحتاد
 53-452 ،اجلزاءات
 358 ،القطاعي احلظر
 358 ،الكمالية السلع على املفروض احلظر
 358 ،الطبيعي الغاا على وضاملفر  احلظر
 358 ،الطبيعية املوارد على املفروض احلظر
 404 ،النفس عن الدفا 
 الرئيس

 347 ،141 ،رائسية  يا ت
 140 ،م كةات
 379 ،351 ،بياانت السنغال،
 380 ،بياانت السويد،
 358 ،على املفروض احلظر اخلارج، يف العاملني
 365 ،إرسال حظر اخلارج، إىل العمال
 53-452 ،365 ،354 ،345 ،211 ،140 ،(2016ل 2270 رارالق

 452 ،345 ،140 ،(2016ل 2276 القرار
 53-452 ،365 ،354 ،212 ،140 ،(2016ل 2321 القرار
 452 ،140 ،(2017ل 2345 القرار
 452 ،366 ،354 ،140 ،(2017ل 2356 القرار
 53-452 ،366 ،354 ،345 ،140 ،(2017ل 2371 القرار
 53-452 ،366 ،354 ،347 ،141 ،(2017ل 2375 القرار
 452 ،380 ،367 ،354 ،347 ،141 ،(2017ل 2397 القرار
 358 ،التجارية القيود
 358 ،املالية القيود
 365 ،التسيارية ابلقذائف املتعلقة القيود
 358 ،التقين والتعاون املتخصص التدريس على املفروضة القيود
 365 ،358 ،اخلارجي والتمثيل وماسيالدبل التمثيل على املفروضة القيود
 358 ،التسيارية القذائف على املفروضة القيود
 365 ،ابلوقود السفن تزويد خدمات على املفروضة القيود
 358 ،ابلوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
 140 ،املسائل يف النظر

 املتحدة الوالايت
 140 ،2017 أ ةيل/نيسال 18 مؤرخة رسالة

 351 ،ا ت ي
 الياابن

 351 ،297 ،141 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 380 ،379 ،351 ، يا ت
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 379 ،بياانت أوكرانيا،
 380 ،379 ،بياانت إيطاليا،
 380 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 365 ،358 ،األصول جتميد
 365 ،358 ،والطريان النقل تدابري
 80-379 ،365 ،358 ،357 ،املسلحة القوة استخدام على ويتنط ال تدابري
 52-351 ،346 ،للسلم هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 188 ،األعمال جدول
 173 ،172 ،140 ،جلسات
 365 ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
 358 ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
 365 ،358 ،النفط تصدير حظر
 365 ،358 ،األسلحة توريد حظر
 365 ،الكمالية السلع توريد حظر
 365 ،قطاعي حظر
 365 ،الطبيعي الغاا على مفروض حظر
 365 ،الطبيعية املوارد على مفروض حظر
 379 ،351 ،بياانت فرنسا،
 140 ،والية متديد اخلرباء، فريق
 365 ،جتارية قيود
 365 ،التقين والتعاون املتخصص التعليم على قيود
 365 ،مالية قيود
 404 ،351 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي
 53-452 ،األمن جملس جلنة

 448 ،محاقات
 53-452 ،يف ية
 380 ،بياانت مصر،
 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. الداخلية الشؤون يف التدخل عدم
 177 ،آراي صيغة حسب جلسات عقد

 احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر. السالم حفظ عمليات
 477 ،عام عرض
 إثيوبيا

 96 ،2017 أغس س/آب 22 مؤرخة رسالة
 433 ،431 ، يا ت
 431 ،بياانت إسبانيا،
 389 ،بياانت أسرتاليا،
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 34-432 ،يف واألمن السالم أفريقيا،
 389 ،بياانت األورويب، االحتاد
 432 ،430 ،389 ،89-388 ،69-268 ،بياانت الروسي، االحتاد
 العام األمني

 387 ،محاقات
 389 ، عارية
 السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني انظر. السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني
 389 ،بياانت الرباايل،
 394 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان
 األخرية التطورات
 477 ،مام مةت
 481 ،يف حمددة والايت آسيا،
 480 ،يف حمددة والايت ،أفريقيا

 481 ،يف حمددة والايت األمريكتان،
 481 ،يف حمددة والايت األوسط، الشرق
 482 ،السالم حفظ ل مديات  ت املاذيفل العوام
 481 ،يف حمددة والايت أورواب،
 477 ،حديثا موراة سالم حفظ   ثات
 483 ،السالم حفظ عمليات تكوين يف تغيريات
 اإلقليمية التنظيمات

 426 ،مام تمة 
 439 ،437 ،اإل الغ
 426 ، رال نةارات
 34-430 ، رال موانرة
 69-268 ،266 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 32-431 ،الصومال يف احلالة

 433 ،بياانت السويد،
 431 ،بياانت الصومال،
 433 ،388 ،269 ،بياانت الصني،
 461 ،السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
 107 ،تقارير املسلحة، النزاعات يف املدنيون السالم، بعمليات املعين املستوى الرفيع املستقل الفريق
 93-492 ،(2016ل 2252 القرار
 486 ،483 ،(2016ل 2260 القرار
 496 ،(2016ل 2262 القرار
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 500 ،483 ،(2016ل 2263 القرار
 496 ،483 ،(2016ل 2264 القرار
 217 ،95 ،94 ،(2016ل 2272 القرار
 91-489 ،(2016ل 2277 القرار
 496 ،(2016ل 2281 القرار
 95-494 ،486 ،485 ،483 ،477 ،(2016ل 2284 القرار
 484 ،(2016ل 2285 القرار
 491 ،(2016ل 2287 القرار
 427 ،(2016ل 2289 القرار
 489 ،(2016ل 2293 القرار
 501 ،(2016ل 2294 القرار
 95-494 ،483 ،93-392 ،(2016ل 2295 القرار
 496 ،493 ،491 ،489 ،88-487 ،(2016ل 2296 القرار
 427 ،393 ،(2016ل 2297 القرار
 500 ،(2016ل 2300 القرار
 496 ،(2016ل 2301 القرار
 493 ،(2016ل 2302 القرار
 93-492 ،483 ،393 ،(2016ل 2304 القرار
 501 ،(2016ل 2305 القرار
 485 ،(2016ل 2308 القرار
 498 ،(2016ل 2313 القرار
 491 ،(2016ل 2318 القرار
 493 ،(2016ل 2326 القرار
 93-492 ،483 ،(2016ل 2327 القرار
 501 ،(2016ل 2330 القرار
 485 ،483 ،477 ،(2016ل 2333 القرار
 500 ،(2017ل 2338 القرار
 496 ،(2017ل 2339 القرار
 91-489 ،483 ،(2017ل 2348 القرار
 498 ،483 ،477 ،(2017ل 2350 القرار
 484 ،(2017ل 2351 القرار
 92-491 ،483 ،(2017ل 2352 القرار
 427 ،(2017ل 2355 القرار
 427 ،(2017ل 2358 القرار
 432 ،429 ،(2017ل 2359 القرار
 489 ،(2017ل 2360 القرار
 501 ،(2017ل 2361 القرار
 496 ،493 ،88-487 ،483 ،(2017ل 2363 القرار
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 95-494 ،(2017ل 2364 القرار
 500-499 ،(2017ل 2369 القرار
 427 ،(2017ل 2372 القرار
 501 ،(2017ل 2373 القرار
 95-494 ،(2017ل 2374 القرار
 439 ،265 ،212 ،96 ،94 ،(2017ل 2378 القرار
 266 ،114 ،113 ،96 ،94 ،(2017ل 2382 القرار
 427 ،(2017ل 2385 القرار
 92-491 ،(2017ل 2386 القرار
 97-496 ،(2017ل 2387 القرار
 494 ،433 ،(2017ل 2391 القرار
 493 ،(2017ل 2392 القرار
 501 ،(2017ل 2394 القرار
 266 ،العامة اجلمعية مع األمن جملس عالقات السالم، حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
 113 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
 93-392 ،واملساعدة والدعم املسامهة
 431 ،بياانت للصومال، العام منيلأل اخلاص املمثل
 431 ،388 ،بياانت املتحدة، اململكة
 95-94 ،املسائل يف النظر
 389 ،بياانت النمسا،
 432 ،بياانت النيجر،
 389 ،بياانت اهلند،

 املتحدة الوالايت
 96 ،2017 أ ةيل/نيسال 4 مؤرخة رسالة
 433 ،432 ،431 ،390 ،268 ، يا ت
 الياابن

 97 ،2017 ايسمرب/األيفل انولك 18 مؤرخة رسالة
 269 ، يا ت
 389 ،388 ،269 ،بياانت أوروغواي،
 432 ،269 ،بياانت أوكرانيا،
 389 ،بياانت أوكسفام،
 389 ،بياانت ابكستان،

 431 ،بياانت الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
 388 ،إحاطات الوسطى، أفريقيا ريةمجهو  يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة
 388 ،إحاطات ليرباي، يف املتحدة األمم بعثة
 431 ،بياانت الصومال، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
 388 ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
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 389 ،بياانت بلجيكا،
 389 ،بياانت بنن،
 432 ،بياانت فاسو، بوركينا
 427 ،97 ،94 ،رائسية بياانت
 389 ،بياانت بريو،
 389 ،بياانت نيلند،
 89-388 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري
 432 ،389 ،بياانت تشاد،
 189 ،األعمال جدول
 173 ،95 ،جلسات
 176 ،رمسية غري حتاور جلسات
 389 ،بياانت أفريقيا، جنوب
 390 ،بياانت رواندا،
 433 ،432 ،431 ،389 ،بياانت فرنسا،
 268 ،بياانت البوليفارية، - مجهورية فنزويال،
 388 ،إحاطات االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 432 ،بياانت كاااخستان،
 432 ،بياانت مايل،
 95 ،تعتمد مل قرارات مشاريع
 مصر

 96 ،2017 أغس س/آب 7 مؤرخة رسالة
 433 ،432 ،389 ، يا ت
 432 ،بياانت األفريقي، االحتاد مفوضية
 432 ،بياانت موريتانيا،
 431 ،268 ،بياانت نيوايلندا،
 388 ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 يف احلالة أيضا انظر ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر ،87-486 ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
 ديفوار كوت
 486 ،483 ،(2016ل 2260 القرار
 486 ،483 ،477 ،(2016ل 2284 القرار
 482 ،به املأذون القوام
 28 ،الوالية إهناء

 483 ،تكوين يف تغيريات
 29 ،للمشاركة دعوات
 87-486 ،477 ،والية
 رويباألو  االحتاد لقوة التابعة ألثيا عملية انظر. األورويب االحتاد لقوة التابعة ألثيا عملية

 427 ،اإلقليمية التنظيمات
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 67 ،متديد والية،
 يف السالم توطيد أفريقيا، غرب
 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة الصني،
 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة السنغال،
 435 ،ابختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
 43 ،42 ،تقارير العام، األمني
 422 ،326 ،321 ،للمنااعات السلمية التسوية

 435 ،422 ،اإلقليمية التنظيمات
 الرئيس

 42 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 422 ،112 ،110 ،43 ،42 ،رائسية  يا ت

 422 ،43 ،41 ،(2017ل 2337 القرار
 الساحل ملنطقة سيةاخلما للمجموعة التابعة املشرتكة القوة انظر. الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 112 ،110 ،املسلحة النزاعات يف املدنيون
    41 ،إحاطات أفريقيا، لغرب العام لألمني اخلاص املمثل 

 42-41 ،املسائل يف النظر
 42 ،2016 أبريل/نيسان 6 مؤرخة رسالة أنغوال،

 435 ،بياانت أوروغواي،
 134 ،إحاطات األمن، جملس بعثة
 187 ،األعمال جدول
 42 ،جلسات
 الساحل ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر. الساحل ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

 غواتيماال
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ

 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 377 ،بياانت املسلحة، لقوةا استخدام على تنطوي ال تدابري
 246 ،221 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 (األمن جملس يف دائم عضول فرنسا
 221 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 األمن جملس إىل املنااعات إحالة

 297 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 440 ،بياانت اإلبالغ،
 309 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم هتدد اليت األخطار
 102 ،2016 أكتوبر/األول تشرين 20 مؤرخة رسالة املسلح، والنزا  األطفال
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 احلقائق وتقصي التحقيقات
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 314 ،309 ، يا ت
 332 ،330 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 440 ،433 ،432 ،431 ،424 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 260 ،بياانت العامة، اجلمعية
 382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 سوراي - األوسط الشرق يف احلالة

 76 ،2017 فرباية/ش اط 24 مؤرخة رسالة
 312 ،2017 أ ةيل/نيسال 27 مؤرخة رسالة
 470 ،383 ، يا ت

 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 297 ،191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 332 ،بياانت كولومبيا، يف احلالة
 7 ،بياانت ليرباي، يف احلالة
 314 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 433 ،432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 108 ،2016 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة املسلحة، النزاعات يف املدنيون
 واألمن موالسال املرأة

 118 ،2016 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة
 118 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  20 مؤرخة رسالة
 377 ،330 ، يا ت

 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 383 ،382 ،379 ،377 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 351 ،350 ،بياانت للسلم، دهتدي وقع قد كان إذا ما تقرير
 260 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 191 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 جلسات

 167 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
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 167 ،2017 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 180 ،ا ت ي
 416 ،350 ،333 ،282 ،241 ،239 ،221 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 289 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 379 ،351 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 433 ،432 ،431 ،389 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 289 ،بياانت األمن، جملس مقررات نفيذوت قبول
 455 ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر ،499 ،وابكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

 وابكستان
 499 ،481 ،79-477 ،والية

 فلسطني
 220 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 258 ،بياانت العامة، اجلمعية
 258 ،بياانت املتحدة، األمم يف العضوية
 231 ،بياانت املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
 205 ،126 ،118 ،108 ،102 ،90 ،88 ،87 ،86 ،للمشاركة دعوات
 (2016 عام يف األمن جملس يف عضول البوليفارية - مجهورية فنزويال،
 436 ،بياانت ابختاذ، ناإلذ إنفاذ، إجراءات
 394 ،بياانت شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان

 313 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 285 ،بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 436 ،424 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 اجلزاءات

 116 ،2016 فرباية/ش اط 2 مؤرخة رسالة
 375 ، يا ت

 115 ،مفاذيمية م كةات
 268 ،بياانت العامة، اجلمعية
 436 ،424 ،394 ،382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 313 ،284 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 405 ،404 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون

 247 ،2016 فرباية/ش اط 1 مؤرخة رسالة
 246 ، يا ت



 فهرس
 

 

CLI 18-12959 

 

 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 377 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 143 ،2016 فرباير/شباط 1 مؤرخة رسالة السالم، على واحلفاظ السالم بناء
 382 ،379 ،377 ،بياانت املسلحة، القوة اماستخد على تنطوي ال تدابري
 191 ،بياانت األعمال، جدول
 الدوليني واألمن السالم صون

 147 ،2016 فرباية/ش اط 1 مؤرخة رسالة
 394 ،379 ،285 ،284 ،246 ،239 ، يا ت
 268 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 467 ،تعيينات التنظيمية، اللجنة السالم، بناء جلنة

 402 ،2016 فرباير/شباط 2 مؤرخة رسالة خاصة، اديةاقتص مشاكل
 فنلندا
 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 222 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 انم فييت
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 328 ،283 ،271 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 قربص
 333 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 333 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول
 286 ،عام عرض
 287 ،بياانت إسبانيا،
 289 ،287 ،بياانت الروسي، االحتاد
 287 ،بياانت املتحدة، العربية اإلمارات
 289 ،اجلزاءات

 88-287 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف الةاحل
 287 ،بياانت السنغال،
 287 ،(2016ل 2334 القرار

 287 ،بياانت الكويت،
 289 ،287 ،بياانت املتحدة، اململكة
 289 ،287 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 289 ،بياانت الياابن،
 289 ،بياانت أنغوال،

 289 ،287 ،بياانت أوروغواي،
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 289 ،ياانتب أوكرانيا،
 287 ،بياانت بنغالدي ،
 289 ،بياانت الوسطى، أفريقيا مجهورية
 88-287 ،بياانت أفريقيا، جنوب
 89-288 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 289 ،بياانت فرنسا،
 286 ،بشأن قرارات

 289 ،بياانت كاااخستان،
 89-288 ،بياانت مصر،
 287 ،بياانت ملديف،
 89-286 ،نبشأ مناقشة
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. قرارات
 تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. تعتمد مل قرارات مشاريع
 فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
 األمم قوة ظران ،السودان وجنوب السودان يف احلالة أيضا انظر ،92-491 ،ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

 ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة
 92-491 ،منها والتحقق احلدود لرصد املشرتكة اآللية
 491 ،(2016ل 2287 القرار
 491 ،(2016ل 2296 القرار
 491 ،(2016ل 2318 القرار
 92-491 ،483 ،(2017ل 2352 القرار
 92-491 ،(2017ل 2386 القرار
 492 ،482 ،به املأذون القوام
 483 ،تكوين يف اتتغيري 
 33 ،الوالية متديد
 92-491 ،477 ،والية
 495 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف االستقرار لتحقيق األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم قوة

 21 ،إحاطات
 496 ،اسرتاتيجي استعراض العام، األمني
 496 ،(2016ل 2262 القرار
 496 ،483 ،(2016ل 2264 القرار
 496 ،(2016ل 2281 القرار
 496 ،(2016ل 2296 القرار
 496 ،(2016ل 2301 القرار
 496 ،(2017ل 2339 القرار
 496 ،(2017ل 2363 القرار
 97-496 ،(2017ل 2387 القرار
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 497 ،482 ،به املأذون القوام
 388 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 483 ،تكوين يف تغيريات
 23-22 ،الوالية متديد
 96 ،25 ،للمشاركة دعوات
 388 ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
 495 ،477 ،والية
 الشرق يف احلالة أيضا انظر ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر ،501 ،لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 لبنان - األوسط
 العام األمني

 84 ،2016 أغس س/آب 3 مؤرخة رسالة
 84 ،2017 أغس س/آب 4 مؤرخة رسالة
 501 ،84 ،(2016ل 2305 القرار
 501 ،84 ،(2017ل 2373 القرار
 84 ،رائسية بياانت
 72 ،71 ،الوالية جتديد

 84 ،جلسات
 501 ،481 ،79-477 ،والية
 أيضا انظر ،قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر ،500-499 ،قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 قربص يف لةاحلا
 500 ،483 ،(2016ل 2263 القرار
 500 ،(2016ل 2300 القرار
 500 ،(2017ل 2338 القرار
 500-499 ،(2017ل 2369 القرار
 482 ،به املأذون القوام
 483 ،تكوين يف تغيريات
 66 ،الوالية متديد
 500-499 ،481 ،477 ،والية
 االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر ،501 ،االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
 84 ،تقارير العام، األمني
 393 ،مع التشاور شرطة، وأفراد بقوات املسامهة البلدان
 501 ،84 ،(2016ل 2294 القرار
 501 ،84 ،(2016ل 2330 القرار
 501 ،84 ،(2017ل 2361 القرار
 501 ،84 ،(2017ل 2394 القرار
 72 ،71 ،الوالية جتديد
 388 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على ويتنط تدابري
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 84 ،جلسات
 96 ،للمشاركة دعوات
 388 ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
 501 ،481 ،79-477 ،والية
 مسلحة قوة
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي تدابري انظر. استخدام على تنطوي تدابري
 املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري انظر. استخدام على تنطوي ال تدابري
 جتارية قيود
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 التقين والتعاون املتخصص التعليم على قيود
 365 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم
 مالية قيود
 369 ،ليبيا يف احلالة
 365 ،الدميقراطية شعبيةال - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 (2017 عام يف األمن جملس يف عضول كاااخستان
 313 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية

 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 376 ،بياانت اجلزاءات،
 263 ،بياانت العامة، اجلمعية
 470 ،383 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 313 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 192 ،بياانت كوسوفو، يف احلالة
 352 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 194 ،بياانت الرائسة،
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 377 ،تبياان واألمن، والسالم املرأة
 383 ،377 ،376 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 352 ،350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 263 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 192 ،بياانت األعمال، جدول

 180 ،بياانت جلسات،
 350 ،329 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 289 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار عدم

 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 289 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
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 402 ،بياانت خاصة، اقتصادية مشاكل
 كواب
 264 ،258 ،بياانت العامة، اجلمعية
 258 ،بياانت املتحدة، األمم يف العضوية
 239 ،بياانت ابستخدامها، التهديد أو - استخدام حظر القوة،

 208 ،بياانت املشاركة،
 264 ،208 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ

 180 ،بياانت جلسات،
 282 ،239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 مجهورية كوراي، انظر. اجلنوبية كوراي
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، انظر. الشمالية كوراي
 مجهورية كوراي،

 301 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 301 ،بياانت األمن، جملس بعثات
 144 ،للمشاركة دعوات
 328 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي،
 296 ،2017 أكتوبر/األول تشرين 20 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 140 ،اجلزاءات
 النفس عن الدفا 

 406 ،2017 أبريل/نيسان 7 مؤرخة رسالة
 405 ،51 املااة مىل مشارات
 404 ،403 ، يا ت
 194 ،بياانت الرائسة،
 242 ،2017 أبريل/نيسان 7 مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ابستعمال التهديد حظر القوة،
 351 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ام تقرير

 جلسات
 167 ،2016 أغس س/آب 23 مؤرخة رسالة
 168 ،2017 مارس/آذار 6 مؤرخة رسالة
 167 ،2017 أكتو ة/األيفل  رةي  20 مؤرخة رسالة
 403 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 الدميقراطية يةالشعب - مجهورية كوراي، - االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم

 كوستاريكا
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 290 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 333 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 264 ،256 ،254 ،بياانت العامة، اجلمعية
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 290 ،بياانت التسلح، تنظيم
 264 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 350 ،333 ،بياانت الدوليني، منواأل السالم صون

 كولومبيا
 297 ،296 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 332 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة للمنااعات، السلمية التسوية
 263 ،بياانت العامة، اجلمعية
 195 ،بياانت الرائسة،
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم ،الداخلية الشؤون
 120 ،2016 يناير/الثاين كانون 19 مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة
 59-58 ،إىل األمن جملس بعثات

 133 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 263 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 180 ،بياانت جلسات،
 134 ،للمشاركة دعوات
 246 ،انتبيا الدوليني، واألمن السالم صون
 كينيا
 156 ،144 ،143 ،للمشاركة دعوات
 التفيا
 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اختاذ
 241 ،222 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 لبنان
 242 ،2017 مارس/آذار 16 مؤرخة رسالة استعماهلا، أو - ابستعمال التهديد حظر القوة،
 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة نظرا. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 احملددة اللجنة أيضا انظر. األمن جملس جلان
 445 ،عام عرض
 451 ،احلريري اغتيال
 اإلرهاب انظر. اإلرهاب
 49-448 ،والصومال إريرتاي يف احلالة

 448 ،محاقات
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 49-448 ،يف ية
 السودان وجنوب السودان يف احلالة انظر. السودان وجنوب السودان يف احلالة
 اليمن - األوسط الشرق يف احلالة

 456 ،مام مةت
 448 ،محاقات

 الصومال يف احلالة
 11 ،2016 أكتو ة/األيفل  رةي  7 مؤرخة رسالة
 13 ،12 ،2017 نوفمرب/الثام  رةي  2 مؤرخة رسالة

 448 ،12 ،10 ،محاقات
 450 ،العراق يف احلالة
 (الدميقراطية -مجهوريةل الكونغو يف احلالة

 451 ،مام مةت
 448 ،محاقات

 56-455 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 21 ،محاقات

 56-455 ،يف ية
 بيساو-غينيا يف احلالة

 448 ،26 ،محاقات
 455 ،يف ية
 451 ،ديفوار كوت يف احلالة

 29 ،2016 مارس/آذار 15 مؤرخة رسالة
 448 ،محاقات

 446 ،الو ية مهناء
 28 ،حل
 450 ،446 ،الوالية إهناء ليرباي، يف احلالة
 ليبيا يف احلالة

 55-454 ،مام مةت
 448 ،محاقات

 457 ،446 ،مايل يف احلالة
 455 ،(2016ل 2262 القرار
 451 ،(2016ل 2265 القرار
 456 ،(2016ل 2266 القرار
 53-452 ،(2016ل 2270 القرار
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 452 ،(2016ل 2276 القرار
 454 ،(2016ل 2278 القرار
 451 ،(2016ل 2283 القرار
 450 ،(2016ل 2288 القرار
 57-456 ،(2016ل 2290 القرار
 55-454 ،(2016ل 2292 القرار
 451 ،(2016ل 2293 القرار
 458 ،(2016ل 2309 القرار
 49-448 ،(2016ل 2317 القرار
 460 ،(2016ل 2319 ارالقر 
 53-452 ،(2016ل 2321 القرار
 458 ،(2016ل 2322 القرار
 460 ،449 ،(2016ل 2325 القرار
 458 ،(2016ل 2331 القرار
 455 ،(2017ل 2339 القرار
 451 ،(2017ل 2340 القرار
 458 ،(2017ل 2341 القرار
 456 ،(2017ل 2342 القرار
 452 ،(2017ل 2345 القرار
 459 ،(2017ل 2354 القرار
 452 ،(2017ل 2356 القرار
 455 ،(2017ل 2357 القرار
 451 ،(2017ل 2360 القرار
 455 ،(2017ل 2362 القرار
 50-449 ،(2017ل 2368 القرار
 459 ،(2017ل 2370 القرار
 53-452 ،(2017ل 2371 القرار
 457 ،446 ،(2017ل 2374 القرار
 53-452 ،(2017ل 2375 القرار
 49-448 ،(2017ل 2385 القرار
 459 ،(2017ل 2395 القرار
 459 ،(2017ل 2396 القرار
 452 ،(2017ل 2397 القرار
 445 ،الدائمة اللجان
 460 ،املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية
 458 ،رائسية بياانت
 50-449 ،القاعدة وتنظيم والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تنظيم

 447 ،محاقات
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 50-449 ،يف ية
 454 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 53-452 ،الدميقراطية الشعبية - مجهورية كوراي، -االنتشار عدم

 448 ،محاقات
 53-452 ،يف ية
 136 ،إحاطات االنتشار، عدم
 455 ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
 اإلرهاب مكافحة جلنة

 60-458 ،مام مةت
 447 ،محاقات
 150 ،128 ،127 ،126 ،لدمراركة اموات

 امليثاق من السابع الفصل إطار يف منشأة
 445 ،مام مةت

 446 ،اجللاءات
 60-457 ،أخةى جلال
 395 ،العسكرية األركان جلنة
 الدولية األمحر الصليب جلنة

 148 ،108 ،للمشاركة دعوات
     السالم بناء جلنة 

 467 ،عام عرض
 468 ،143 ،حاطاتإ

 69-467 ،األخرية التطورات
 469 ،بوروندي يف احلالة
 469 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
 بيساو-غينيا يف احلالة

 469 ،مام مةت
 26 ،محاقات

 469 ،ليبرياي يف احلالة
 469 ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
 468 ،(2016ل 2282 القرار
 467 ،تتعيينا التنظيمية، اللجنة
 271 ،إحاطات واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 السالم على واحلفاظ السالم بناء

 271 ،143 ،محاقات
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 144 ،143 ، عارية
 468 ،رائسية بياانت
 144 ،143 ،تقارير
 27 ،24 ،23 ،15 ،7 ،للمشاركة دعوات
 ليبيا
 381 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 مايل

 432 ،بياانت اإلقليمية، اتالتنظيم
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 (2016 عام يف األمن جملس يف عضول ماليزاي
 297 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة
 285 ،بياانت امل،الش الدمار أسلحة
 102 ،2016 يوليه/متوا 29 مؤرخة رسالة املسلح، والنزا  األطفال
 329 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 260 ،بياانت العامة، اجلمعية
 297 ،191 ،63 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 192 ،بياانت وسوفو،ك يف احلالة
 405 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 195 ،بياانت الرائسة،
 271 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 329 ،بياانت واألمن، والسالم املرأة
 260 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت
 167 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة ةرسال جلسات،
 285 ،271 ،241 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 136 ،2016 أغسطس/آب 15 مؤرخة رسالة اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 اإلنسان حقوق جملس
 265 ،مع األمن جملس عالقات العامة، اجلمعية
 الدولية العدل ةحمكم انظر. الدولية العدل حمكمة
 132 ،130 ،إحاطات
 273 ،(2016ل 2334 القرار

 273 ،بياانت املكسيك،
 273 ،بياانت الياابن،
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 63-262 ،188 ،األعضاء انتخاب
 263 ،املرشحني انسحاب
 273 ،بياانت بريو،
 188 ،إحاطات األعمال، جدول
 175 ،جلسات
 132 ،للمشاركة دعوات
 273 ،بياانت رومانيا،
 مع األمن جملس عالقات

 74-273 ،مام مةت
 273 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 29 مؤرخة رسالة
 273 ، ت مت دعة رسائل
 273 ، رال نةارات
 273 ، ت مت دعة موانرة

 273 ،بياانت مصر،
 273 ،بياانت نيكاراغوا،
 273 ،بياانت هولندا،
 احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. مذكرات

 ةالرائس انظر. الرئيس من
 513 ،503 ،الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
 اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

 الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية
 عن ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، ءإجرا إااءها يتخذ جهة أي مساعدة
 243 ،عام عرض
 244 ،بياانت السويد،
 244 ،بياانت املتحدة، اململكة
 244 ،بياانت املتحدة، الوالايت
 44-243 ،بياانت أوكرانيا،
 244 ،اإلسالمية - مجهورية إيران، - االنتشار عدم
 243 ،بشأن قرارات
 44-243 ،دستورية مناقشة
 متبادلة مساعدة
 399 ،امع عرض
 400 ،لبنان - األوسط الشرق يف احلالة
 400 ،الصومال يف احلالة
 400 ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
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 400 ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 400 ،ليبيا يف احلالة
 400 ،القرصنة
 400-399 ،41 ابملادة متعلقة قرارات
 400 ،42 ابملادة متعلقة قرارات
 400-399 ،اإلرهاب مكافحة
 إنسانية مسائل
 ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة
 قضائية مسائل
 397 ،الدوليني واألمن السالم صون
 احملدد املوضو  انظر. مواضيعية مسائل
 تعتمد مل قرارات مشاريع
 218 ،والتصويت القرارات اختاذ

 309 ،307 ،احلقائق وتقصي التحقيقات
 425 ،اإلقليمية التنظيمات
 382 ،218 ،36 ،33 ،السودان وجنوب السودان يف احلالة
 223 ،221 ،219 ،218 ،212 ،األوسط الشرق يف احلالة
 71-470 ،383 ،309 ،307 ،79 ،78 ،76 ،75 ،74 ،71 ،سوراي - األوسط الشرق يف احلالة
 219 ،90 ،85 ،فلسطني قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 383 ،382 ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
 95 ،السالم حفظ عمليات
 خاصة اقتصادية مشاكل
 2-401 ،عام عرض

 402 ،اجلزاءات
 402 ،بياانت السنغال،
 402 ،بياانت الصني،
 402 ،بياانت تحدة،امل اململكة
 402 ،بياانت أوكرانيا،
 402 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران،
 402 ،بياانت القوميات، املتعددة - دولة بوليفيا،
 402 ،بياانت شيلي،
 402 ،2016 فرباير/شباط 2 مؤرخة رسالة البوليفارية، - مجهورية فنزويال،

 402 ،بياانت كاااخستان،
 402 ،2017 ديسمرب/األول كانون 22 مؤرخة رسالة مصر،

 76-175 ،هيئته بكامل للمجلس رمسية غري مشاورات
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 (2017-2016 الفرتة يف األمن جملس يف عضول مصر
 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 126 ،2016 مايو/أاير 4 مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 313 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 328 ،بياانت لمنااعات،ل السلمية التسوية
 156 ،2016 مايو/أاير 9 مؤرخة رسالة اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 436 ،433 ،432 ،424 ،416 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 375 ،بياانت اجلزاءات،
 436 ،424 ،382 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 470 ،383 ،بياانت سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 424 ،بياانت بوروندي، يف احلالة
 313 ،284 ،191 ،بياانت ،(الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة
 381 ،بياانت ليبيا، يف احلالة
 352 ،بياانت ميامنار، يف احلالة
 النفس عن الدفا 

 407 ،2017 مايو/أاير 27 مؤرخة رسالة
 403 ، يا ت

 195 ،بياانت ة،الرائس
 246 ،245 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 433 ،432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
 270 ،بياانت واالجتماعي، االقتصادي اجمللس
 389 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،375 ،بياانت املسلحة، القوة ماستخدا على تنطوي ال تدابري
 352 ،350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 191 ،بياانت األعمال، جدول

 180 ،بياانت جلسات،
 416 ،403 ،350 ،333 ،328 ،284 ،246 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 89-288 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية إيران، - االنتشار دمع
 380 ،379 ،بياانت الدميقراطية، الشعبية - مجهورية كوراي،-االنتشار عدم

 السالم حفظ عمليات
 96 ،2017 أغس س/آب 7 مؤرخة رسالة
 433 ،432 ،389 ، يا ت

 89-288 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 273 ،بياانت لدولية،ا العدل حمكمة
 402 ،2017 ديسمرب/األول كانون 22 مؤرخة رسالة خاصة، اقتصادية مشاكل
 الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض
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 132 ،130 ،إحاطات
 132 ،للمشاركة دعوات
 األفريقي االحتاد مفوضية
 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 37 ،ريرتقا السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة

 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 ومبادؤها املتحدة األمم مقاصد
 229 ،عام عرض
 يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 استخدامها أو - ابستخدام التهديد حظر القوة، انظر. مهاابستخدا التهديد أو - استخدام حظر القوة،
 املصري تقرير وحق احلقوق يف املساواة انظر. املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
 إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر . عن ابالمتنا  االلتزام إنفاذي، إجراء إااءها يتخذ جهة أي مساعدة

    عن ابالمتنا  االلتزام
 اإلرهاب مكافحة
 458 ،(2016ل 2309 القرار
 458 ،(2016ل 2322 القرار
 458 ،(2016ل 2331 القرار
 458 ،(2017ل 2341 القرار
 459 ،(2017ل 2354 القرار
 459 ،(2017ل 2370 القرار
 459 ،(2017ل 2395 القرار
 459 ،(2017ل 2396 القرار
 458 ،رائسية بياانت
 األمن جملس جلنة

 60-458 ،مام مةت
 447 ،محاقات
 150 ،128 ،127 ،126 ،لدمراركة اموات
 400-399 ،متبادلة مساعدة
 املتحدة األمم مكتب انظر ،أفريقيا وسط منطقة أيضا انظر ،507 ،أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب

 أفريقيا لوسط اإلقليمي
 30 ،إحاطات
 507 ،رائسية بياانت
 31 ،للمشاركة دعوات
 507 ،503 ،والية



 فهرس
 

 

CLXV 18-12959 

 

 لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر ،7-506 ،بيساو - غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
 بيساو-غينيا يف احلالة أيضا انظر ،بيساو - غينيا يف السالم
 26 ،إحاطات
 506 ،تقارير العام، األمني
 506 ،(2016ل 2267 القرار
 506 ،(2017ل 2343 القرار
 502 ،الوالية متديد
 27 ،للمشاركة دعوات
 7-506 ،503 ،والية
 واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
 61 ،إحاطات أفغانستان، يف احلالة
 150 ،149 ،127 ،62 ،للمشاركة دعوات
 ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر ،11-510 ،الساحل قةومنط أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

 الساحل
 511 ،2016 ديسمرب/األول كانون 29 مؤرخة رسالة الرئيس،
 511 ،2016 ديسمرب/األول كانون 27 مؤرخة رسالة العام، األمني
 511 ،502 ،إنشاء
 43 ،42 ،للمشاركة دعوات
 11-510 ،503 ،والية
 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب
 83 ،74 ،للمشاركة دعوات
 السالم بناء دعم مكتب
 413 ،(2016ل 2282 القرار
 لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر ،514 ،505 ،لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 لبنان - األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر ،لبنان
 ملديف
 287 ،بياانت فلسطني، قضية - األوسط الشرق يف احلالة
 350 ،بياانت للسلم، هتديد وقع قد كان إذا ما تقرير
 350 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 287 ،بياانت األمن، جملس مقررات وتنفيذ قبول
 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
 يف واألمن السالم أفريقيا، أيضا انظر. الساحل طقةمن
 432 ،429 ،44 ،(2017ل 2359 القرار
 433 ،45 ،(2017ل 2391 القرار
 الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة انظر. الساحل ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة القوة
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 466 ،الساحل قةملنط العام لألمني اخلاص املبعوث
 إىل األمن جملس بعثات

 45 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 الساحل ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر. الساحل ومنطقة أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
 تشاد حبرية حوض منطقة
 إىل األمن جملس بعثات

 44 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 أفريقيا وسط منطقة
 31 ،تقارير العام، األمني
 30 ،إحاطات أفريقيا، لوسط العام لألمني اخلاص املمثل
 30 ،املسائل يف النظر
 30 ،رائسية بياانت
 187 ،األعمال جدول
 31 ،جلسات
 أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
 والزراعة األغذية منظمة
 83 ،للمشاركة دعوات
 والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمة
 150 ،149 ،للمشاركة دعوات
 للطفولة املتحدة األمم منظمة
 75 ،للمشاركة دعوات
 أورواب يف والتعاون األمن منظمة انظر. أورواب يف والتعاون األمن منظمة
 132 ،إحاطات
 69 ،إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 188 ،إحاطات األعمال، جدول
 149 ،132 ،70 ،للمشاركة دعوات
 اإلسالمي التعاون منظمة

 417 ،ابسم بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 157 ،للمشاركة دعوات
 417 ،241 ،ابسم بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 األمريكية الدول منظمة
 148 ،147 ،للمشاركة دعوات



 فهرس
 

 

CLXVII 18-12959 

 

 العاملية الصحة منظمة
 83 ،76 ،74 ،للمشاركة دعوات

 األطلسي مشال حلف نظمةم
 127 ،102 ،للمشاركة دعوات
 األمن جملس وسلطات مهام
 277 ،عام عرض
 الدوليني واألمن السالم صون انظر. الدوليني واألمن السالم صون
 األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول انظر. وتنفيذها األمن جملس قرارات قبول

 موريتانيا
 432 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات

 432 ،بياانت الساحل، ملنطقة اخلماسية للمجموعة التابعة املشرتكة قوةال
 168 ،2016 مايو/أاير 6 مؤرخة رسالة جلسات،
 432 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 مولدوفا
 239 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 العام األمني انئب
 45 ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،

 313 ،تقارير احلقائق، يوتقص التحقيقات
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 283 ،63 ،محاقات
 313 ، عارية
 64 ،للمشاركة دعوات
 283 ،إحاطات الدوليني، واألمن السالم صون
 نيجرياي
 285 ،بياانت الشامل، الدمار أسلحة
 284 ،بياانت اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

 417 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 417 ،285 ،284 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون

 نيكاراغوا
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 246 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 273 ،بياانت الدولية، العدل حمكمة
 (2016 عام يف األمن جملس يف عضول نيوايلندا

 222 ،بياانت والتصويت، القرارات اذاخت
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 436 ،بياانت ابختاذ، اإلذن إنفاذ، إجراءات
 297 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنااعات إحالة

 126 ،2016 سبتمرب/أيلول 16 مؤرخة رسالة اإلرهاب،
 313 ،301 ،بياانت احلقائق، وتقصي التحقيقات
 332 ،بياانت لمنااعات،ل السلمية التسوية

 436 ،431 ،415 ،بياانت اإلقليمية، التنظيمات
 268 ،بياانت العامة، اجلمعية
 436 ،بياانت السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 431 ،بياانت الصومال، يف احلالة
 (الدميقراطية الشعبية - مجهوريةل كوراي يف احلالة

 297 ،191 ،63 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 313 ، يا ت

 192 ،بياانت كوسوفو، يف احلالة
 332 ،بياانت كولومبيا، يف احلالة
 391 ،بياانت مايل، يف احلالة
 4-403 ،بياانت النفس، عن الدفا 
 246 ،بياانت يف، التدخل عدم الداخلية، الشؤون
 207 ،بياانت املشاركة،
 301 ،بياانت األمن، جملس بعثات
 391 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام لىع تنطوي تدابري
 222 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 األعمال جدول

 191 ،2016 ايسمرب/األيفل كانول 1 مؤرخة رسالة
 192 ، يا ت
 167 ،2016 ديسمرب/األول كانون 1 مؤرخة رسالة جلسات،
 415 ،283 ،246 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 4-403 ،بياانت اإلسالمية، - مجهورية ان،إير  - االنتشار عدم

 431 ،268 ،بياانت السالم، حفظ عمليات
 هاييت
 إىل األمن جملس بعثات

 300 ،133 ،مام مةت
 134 ،محاقات

 هنغاراي
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 263 ،بياانت العامة، اجلمعية
 379 ،بياانت املسلحة، القوة استخدام على تنطوي ال تدابري
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 263 ،180 ،بياانت الرئيس، مذكرة تنفيذ
 180 ،بياانت جلسات،
 379 ،328 ،283 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 هولندا
 328 ،بياانت للمنااعات، السلمية التسوية
 406 ،2016 فرباير/شباط 10 مؤرخة رسالة ،النفس عن الدفا 
 328 ،بياانت الدوليني، واألمن السالم صون
 273 ،بياانت الدولية، العدل ةحمكم
 التحقيق هيئات
 462 ،عام عرض
 463 ،(2017ل 2379 القرار
 حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية انظر. املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة حظر منظمة بني املشرتكة التحقيق آلية

 املتحدة واألمم الكيميائية األسلحة
 463 ،والشام اقالعر  يف اإلسالمية الدولة تنظيم
 ،املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة انظر. املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة
 واألمن والسالم املرأة أيضا انظر
 6 ،إحاطات ليرباي، يف احلالة
 7 ،للمشاركة دعوات
 اهلدنة ملراقبة املتحدة مماأل هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
 501 ،عام عرض
 501 ،79-477 ،والية
 192 ،والتمثيل التفويض واثئق
 السالح نز  لشؤون العام األمني وكيل

 114 ،إحاطات الصغرية، األسلحة
 307 ،إحاطات احلقائق، وتقصي التحقيقات
 307 ،71 ،إحاطات سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 148 ،136 ،115 ،78 ،77 ،76 ،للمشاركة دعوات
 السالم حفظ عمليات أيضا انظر. السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 21 ،إحاطات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
 53 ،تقارير مايل، يف احلالة
 388 ،إحاطات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي تدابري
 156 ،96 ،55 ،54 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،29 ،24 ،23 ،19 ،7 ،للمشاركة عواتد

 388 ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
 امليداين للدعم العام األمني وكيل
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 52 ،إحاطات مايل، يف احلالة
 95 ،54 ،للمشاركة دعوات
 الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
 132 ،130 ،اطاتإح

 44 ،تقارير يف، واألمن السالم أفريقيا،
 32 ،إحاطات السودان، وجنوب السودان يف احلالة
 72 ،إحاطات اليمن، - األوسط الشرق يف احلالة
 71 ،إحاطات سوراي، - األوسط الشرق يف احلالة
 69 ،إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 188 ،إحاطات األعمال، جدول
 132 ،87 ،83 ،82 ،80 ،79 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،70 ،39 ،36 ،34 ،للمشاركة دعوات
 السياسية للشؤون العام األمني وكيل
 يف واألمن السالم أفريقيا،

 45 ،محاقات
 44 ، عارية
 69 ،إحاطات أوكرانيا، يف احلالة
 64 ،إحاطات ميامنار، يف احلالة

 149 ،140 ،139 ،127 ،126 ،125 ،76 ،70 ،65 ،للمشاركة دعوات
 



 
 

وةالحقه ك  يل معم ل     امة  اع ب را ة    ةلجع مم رسرررررررررر       امة تنشررررررررررل امة لأل ا ا ةأل   ة  ا        
إىل ةسرررررر ع   ا سرررررر،و ا ااملةيا  وا ا ة ا     ل   ةلجع ا م رسرررررر  فصرررررر ع ادف و        1946أول ج سررررررأل  ه   ع    

ا ق للن ا  ويل  وامك دمييا  ومجيع ا   ما بامل امة  ا       ع ى ة  باأل تطلر مم رسرررر       امة   وفسررررا ف م   
اجمل     تطبيق  إلطر ر ا ر ي  امرل فيرهف و الا ار ا ا نشررررررررررررررلر  ع ى أ رل وجره ممم   امدر ار   ا ر  ر   ا    ا مر ار  

ةيث ق امة  ا      ولظ ةه ا  اخ ي ا ،قتف وةلجع ا م رسرر   ال ه ا ا صررجأل سرر ل ردي فل   ة  للعه  و سرر ن  حصررلاد 
 إىل ة اوم  اجمل   وقلاراته وغريا  ة  ا لاثئق ا لديأل ا الوضأل ع ى اجمل  ف

با ال ةوكم    ف2017و    2016  ي  ع ةرسررر  ةلجع ا م   سررر سررر أل ةالحق  ا اشرررلون  و غطي ا ا ا   ق  وال   
  وامة  ا  و يا   تطلر ةسر ملف تطبيق ا يث ق ة  ج لب اجمل   وةسر،و ي ه ع  ورلن ا سرالظل  ب جصريل   ا ا ا   ق   

إهنرر ا ا نعايف   كل لةبيرر   ة  أجررل   طُ ررب ة  اجمل   ةلاقبررأل وقال إطالق ا نرر ر وا   قق ةنرره 2017-2016خالل ا جرت  ف
ال ب ا اجمل   خالل واسرررررر قطب    أفل قي  وا شررررررلق اموسرررررر ف  ا نعاع   ا  ر أل  ةاظ  أعم  ه ع ى   ا لقت لجسرررررره  لكع    وظل

ا ا ا جرت  اسررر ملار اسررر خ ا  امسررر  أل ا ميمي ئيأل   ا م لر أل ا البيأل ا سرررلر أل  وا ق ررر ا ع ى يعون امسررر  أل ا ميمي ئيأل   
ف وأدى فسر  اا  أل   كل  د جلار و ياي  إىل إهن ا تسري ر ألبيأل ا  ميقلاطيأل ق ائال للو أل و  يبي   واسر خ ا  مج لر أل كلر  ا شرا

 ثأل   أوررررررر ر اجمل   ة كل  ح2017  ع    ف و جعااا  وايئ   فلعيأل ذا  وررررررر ألة   لتب  ه    ا ب     ة  ألظمأل  اجمل    
 فو ر س ج  ة  ة كلا واي دميع    (  S/705/1702ا لئي  ع  أس  يب عم ه )ع  طل ق 
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