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لجنةةةجلسجاةةة للمسةةة للل ن ةةة  ل
ل1718بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  ل للع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ل(2006)
 

َثت يف   2017 كانون الثاين/يناير 20ُحدِّ
 (2014حزيران/يونيه  26)صدرت أصاًل يف 

 
بخصةةةالللل دةةة ع  لعاةةة:لللبنثاةةةةدلللماسةةة لللل بااس  ةةةاجللل ا ةةةا  ل ةةة لل6سةةةة   ل  ةةة للل

ل  ها يجل ا ي للل اماجللل ي   لطاج
أن االعألوشددات الددوار ر  (2006) 1718تعتقددد ةنددس األدد  انشدد  االنبددقر ر ددال  ددالقرار  

شددد  تدددرار األددد  انشددد   21لألدددداأل انر دددات يف التقيدددد  قحيدددا  ال قدددرر  أ نددداد تدددد تيدددون ش يددددر
 2094شدد  القددرار  32اال قددرر  (2013) 2087شدد  القددرار  17اال قددرر  (2009) 1874

 2321شددددددددد  القدددددددددرار  31اال قدددددددددرر  (2016) 2270 شددددددددد  القدددددددددرار 35ال قدددددددددرر ا  (2013)
شعيندددددس  رتدددددنا األددددد  انشددددد   ي دددددا يتعألددددد  الدددددد تلكدددددد رألددددد  تدددددرارر ا شتثددددداأل لتددددددا    (2016)

جب نوريددددس كوريددددا البددددعييس الداقراليددددس  ان اثاددددالأل  قنبددددملس اليعثددددات الد ألوشا دددديس االو ددددو ر يف 
 مجنوريس كوريا البعييس الداقراليس ر ال  ات اتيس  يينا لألعالتات الد ألوشا يس.

، أكدددددددددددد (2013) 2094ا  (2013) 2087ا  (2009) 1874يف القددددددددددرارات  - 1
‘ 3’)أ(  8ا  ال قدددرت  تثدددح نحيدددرألددد  مجيدددل الدددداأل انر دددات أن م”األددد  انشددد  أن 

 ان اثاددددالأل  قنبددددملس اليعثددددات الد ألوشا دددديس  (2006) 1718) ( شدددد  القددددرار  8 ا
االو ددددددددو ر يف مجنوريددددددددس كوريددددددددا البددددددددعييس الداقراليددددددددس ر ددددددددال  ات اتيددددددددس  يينددددددددا لألعالتددددددددات 

الددداأل رألدد  أن مندل توريددد أا  يددل أا نقددح ال ددألل  ‘3’)أ(  8اتألددز  ال قددرر “. الد ألوشا ديس
الي اليددددس هو مجنوريددددس كوريددددا البددددعييس الداقراليددددس  بدددديح شيا ددددر أا  دددد  شيا ددددر، ردددد  
هتألي نددا أا  وا ددملس شوالنينددا، أا  ا ددتع األ ال دد   أا الملددالرات ا،اشألددس لعأل نددا، ا ددوات 

) (،  صدددياتنا االو دددعس  8كدددان شنبدددق تألددد  االدددوا  يف هتألي ندددا أا اار ددده. اتألدددز  ال قدددرر 
، الدددددداأل  دددددقن ت دددددر    يدددددد أصدددددوأل (2013) 2094شددددد  القدددددرار  8مبو ددددف ال قدددددرر 

الييانددات اان ددرا  الدددي  جمددد ألم األدد  انشدد  أا الألانددس،   ددال ردد  الييانددات اان ددرا  
  تو يه شننم. ن را  الدي   ي  حتديدألم أاالدي  يتصر ون  النيا س ر  الييانات اا

أن ي دددرم   يدددد انصدددوأل  (2016) 2270شددد  القدددرار  32ايُقدددرر ا ألددد  يف ال قدددرر  - 2
رألددد  مجيدددل انشدددواأل ا  ألدددا شددد   (2006) 1718) ( شددد  القدددرار  8اال ددرا   دددال قرر 

انصددوأل االاليددس ااالددوار  ا تتصددا يس اددارو مجنوريددس كوريددا البددعييس الداقراليددس الددد مألينددا 

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)


2/4 

 17-01002 (A) 

 

أا ت دديملر رألينددا،  صددورر شيا ددرر أا  دد  شيا ددرر، كياندداتمج تا عددس ،يوشددس مجنوريددس كوريددا 
شددددد  ان ددددرا  أا اليياندددددات البددددعييس الداقراليددددس أا ،دددددزر الع دددداأل اليدددددورم، أا  ندددداتمج 

حتددددددت  شننددددددا، أا كياندددددداتمج يف شألييتنددددددا أا تتصددددددر   ا ددددددم تألدددددد  الييانددددددات أا  تو يدددددده
 ددددديملراا، االدددددد تدددددرت الدالدددددس أندددددا شرتيملدددددس  دددددال اش  النوايدددددس ة نوريدددددس كوريدددددا البدددددعييس 
الداقراليدددددس أا  رااندددددا االتعألقدددددس  القددددددالم الت دددددياريس أا   ألدددددا شددددد  اننبدددددملس ا  دددددورر 

 (2013) 2087أا  (2009) 1874أا  (2006) 1718رات  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالقرا
؛ ايقدددرر كددددل  أن تع دددح مجيدددل الدددداأل، (2016) 2270، أا (2013) 2094 أا

شندددددل تيددددددا  رراياألدددددا أا أم أ ددددددرا   ا دددددتثنات مجنوريددددددس كوريدددددا البددددددعييس الداقراليدددددس، رألدددددد  
شدددوار  اتتصدددا يس لتألددد  كياندددات  اادددح أراتدددينا  أتاحدددس أم أشدددواأل أا أصدددوأل شاليدددس أا  أا

اةندددات شددد  ان دددرا  أا اليياندددات أا ل الدددداا، أا الددد  يتصدددر  شددد  ان دددرا  االيياندددات 
 امسندددا أا  تو يددده شنندددا، أا لأليياندددات الدددد مأليندددا أا ت ددديملر رأليندددا؛ ايقدددرر أ  ت دددرم 
ألدددددد التدددددا   رألدددد  انشددددواأل ا  ألددددا شدددد  انصددددوأل االاليددددس ااالددددوار  ا تتصددددا يس ال ددددراريس 

تددددملالش  قنبددددملس  عثددددات مجنوريددددس كوريددددا البددددعييس الداقراليددددس لدددددت انشددددم االت دددددر لال
ااكا اا االتخصصس ااالن  دات االرتيملدس ،دا، أا   ألدا شد   عثدات مجنوريدس كوريدا البدعييس 
الداقراليس الد ألوشا يس االقنصأليس، ا  رألد  أم أشدواأل ا  ألدا شد  انصدوأل االاليدس ااالدوار  

تقدددرر الألاندددس ش ددديقا، يف كدددح حالدددس رألددد  حددددر، أندددا تدددراريس ثيصددداأل  ا تتصدددا يس الدددد
اال ددداردات اثن دددانيس أا ندددزش ال دددالأل الندددوام أا نم  دددر   ادددر يت ددد  شدددل أألددددا  

 .(2016) 2270القرار 
أن تتخددددد الددددداأل التدددددا    (2016) 2321 شدددد  القددددرار 31ايُقددددرر ا ألدددد  يف ال قددددرر  - 3

الالزشدددددس ث دددددالن القدددددالم شددددد  االياتدددددف الت ثيأليدددددس أا ال دددددراش أا ا، دددددا ات االصدددددر يس يف 
مجنوريس كوريا البعييس الداقراليس، شا مل تقرر الألاندس، رألد  أ دال كدح حالدس رألد  حددر، 

تددددف أا ال ددددراش أا ا، ددددا ات تددددراريس ثيصدددداأل اال دددداردات اثن ددددانيس أا أن ألدددددد االيا
أنبددددملس انشددددم  عييس الداقراليددددس أاننبددددملس اليعثددددات الد ألوشا دددديس يف مجنوريددددس كوريددددا البدددد

االت ددددر أا اكا ادددا االتخصصدددس أا االن  دددات  ات الصدددألس أا نم  دددر   ادددر ين دددام 
 .شل أألدا  القرار

ف شد  الدداأل أن تقألد  ملألَديُ ، (2016) 2321شد  القدرار  14ر اا قا الا ار  يف ال قر  - 4
ردددد  شدددوب ث اليعثدددات الد ألوشا ددديس ااالياتدددف القنصدددأليس التا عدددس ة نوريدددس كوريدددا البدددعييس 

 .  الداقراليس

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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نوريددددس كوريددددا البددددعييس القددددد أاملددددر  عددددا الددددداأل انر ددددات الألانددددس  ددددقن  دددد ارااا يف مج - 5
الداقراليددس تصددا   صددعو ات تبددايأليس شدد   ددرات اةددزاتات. ا ايددس ا تقصددات شدددت ألدددد 

 رددور هو الددداأل  2012تبددري  اناأل/أكتددو ر  4االبدداكح احددداا، ا نددت الألانددس يف 
انر ددددات الددددد لدددددينا ا ددددو    ألوشا ددددث يف مجنوريددددس كوريددددا البددددعييس الداقراليددددس االيددددال  

لتقددددددو شعألوشدددددات هتدددددا يس رددددد  االبددددداكح الدددددد تدددددد تيدددددون  ددددد ارااا   الدددددس 27ردددددد ألا 
 اشياتينا الت ثيأليس توا ننا يف مجنوريس كوريا البعييس الداقراليس.

اشددد   ددد  الدددداأل الدددد ا دددتاا ت لملألدددف الألاندددس تقددددو شعألوشدددات  دددد ر، أ دددارت ربدددر  - 6
عو ات تتعألد   األ أر ات هو صعو ات خمتأل س شد  حيدن نورندا احدداا، مبدا يف  لد  صد

 االعدددددداشالت االاليددددددس الداليددددددس، اصددددددعو ات يف ا ددددددت ا  االركيددددددات ان نييددددددس ا ددددددرات ال ددددددألل 
ااخلدددشات يف  يوندد  يددان . اأرألنددت  ددت  األ أر ددات صددراحس أنددا   توا دده أم شبدداكح 
شدد   ددرات تددرارات األدد  انشدد   ات الصددألس اتدددرت أن  دديف الصددعو ات التبددايأليس ألددو 

تتصدا يس ة نوريدس كوريدا البدعييس الداقراليدس الدد تدد حتدد شد  رأل  انر ح ال يا ات ا 
تددوا ر ال ددألل اليوشيددس اتددر ش االن  ددات التااريددس ان نييددس، االقيددو  الددد ت رتددنا الدالددس يف 
مجنوريدددس كوريدددا البدددعييس الداقراليدددس، مبدددا يف  لددد  القيدددو  اال راتدددس رألددد  التنقدددح يف  دددالر 

 قراليس.أحنات مجنوريس كوريا البعييس الدا
اتالحدددل الألاندددس أن القصدددد شددد  اةدددزاتات لدددي  اثادددالأل  قنبدددملس اليعثدددات الد ألوشا ددديس  - 7

 يف مجنوريس كوريا البعييس الداقراليس ر ال  ات اتيس  يينا لألعالتات الد ألوشا يس.
ا ددتقو  الألانددس  اريددا  رصددد الصددعو ات التبددايأليس الددد توا ننددا اليعثددات الد ألوشا دديس يف  - 8

كوريدا البدعييس الداقراليدس شد  أ دح حتديدد ال ديح الدد ايد  ،دا حت د  ا شتثدداأل   مجنوريدس
 لقرارات األ  انش   ات الصألس يف ألدا ال يان.

 
لللباصا لللل   سجلإل:للل ولللمعض ءلل

 ‘ 3’)أ(  8تبدددددال الألاندددددس الدددددداأل انر دددددات رألددددد  أن ت دددددع ، رندددددد تملييددددد  ال قدددددرت   - 1
 (2016) 2270شددددد  القدددددرار  32 راال قدددددر  (2006) 1718) ( شددددد  القدددددرار  8ا 

االيياندددات انادددرت رألددد  اليياندددات االاليدددس  (2016) 2321شددد  القدددرار  31اال قدددرر 
اخلاتددعس لو يتنددا الق دداليس، هو التعايددح يف شددنح الريااددي  أا  دد   لدد  شدد  االوا قددات 
االتعألقدددددس  قنبدددددملس اليعثدددددات الد ألوشا ددددديس يف مجنوريدددددس كوريدددددا البدددددعييس الداقراليدددددس ر دددددال 

  ات اتيس  يينا لألعالتات الد ألوشا يس امبا يت ا   شل توانيننا الوال نا الولنيس.

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2016)
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) ( شددد   8ا ‘ 3’)أ(  8حيدددا  ال قدددرت  أتبدددال الألاندددس الدددداأل انر دددات رألددد  تن يدددد  - 2
شددد   31اال قدددرر  (2016) 2270شددد  القدددرار  32 راال قدددر  (2006) 1718القدددرار 
 ان اثاددالأل  قنبددملس اليعثددات الد ألوشا دديس يف مجنوريددس كوريددا  (2016) 2321القددرار 

 البعييس الداقراليس ر ال  ات اتيس  يينا لألعالتات الد ألوشا يس.
نندددا تبدددال الألاندددس الدددداأل انر دددات رألددد  القيدددا ، رندددد ا تت دددات امبدددا يت ا ددد  شدددل تواني - 3

الوال نددددا الولنيددددس،  تعريددددم رراياألددددا االقملدددداش اخلددددان مبعدددد  انحيددددا   ات الصددددألس شدددد  
) ( شددد   8ا ‘ 3’)أ(  8تدددرارات األددد  انشددد  االتعألقدددس  اليعثدددات الد ألوشا ددديس اال قدددرت  

شددد   31اال قدددرر  (2016) 2270شددد  القدددرار  32 راال قدددر  (2006) 1718القدددرار 
 .(2016) 2321القرار 

حتدددن الألاندددس مجنوريدددس كوريدددا البدددعييس الداقراليدددس رألددد  اريدددا  تددددا   شعقولدددس لتي ددد   ددد   - 4
تدددو     ددديس يف مجنوريدددس كوريدددا البدددعييس الداقراليدددس، مبدددا يف  لددد  ر دددح اليعثدددات الد ألوشا

 تنوات شصر يس  ديألس، ه ا لز  انشر.
تبدال الددداأل انر ددات رألدد  تقدددو تقددارير، ح ددف ا تت ددات، ردد  الصددعو ات التبددايأليس  - 5

 الدددد تصدددا  نا  عثاادددا الد ألوشا ددديس يف مجنوريدددس كوريدددا البدددعييس الداقراليدددس االدددد تدددرت أندددا
 1718) ( شددددد  القدددددرار  8ا ‘ 3’)أ(  8نا دددددس رددددد  تن يدددددد الدددددداأل انر دددددات ال قدددددرت  

 2321شددد  القدددرار  31اال قدددرر  (2016) 2270شددد  القدددرار  32 راال قدددر  (2006)
ن حتدددددد  الدددددداأل أ. الددددددت تقددددددو ألددددددد التقدددددارير هو الألاندددددس، تملألدددددف الألاندددددس (2016)

انر ددات ال قددرات الددد تن ددد رألدد  حنددو يددل م هو اثاددالأل  قنبددملس اليعثددات الد ألوشا دديس 
 ت الد ألوشا يس.يف مجنوريس كوريا البعييس الداقراليس ر ال  ات اتيس  يينا لألعالتا

 
 

http://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
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