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 الداخلي والنظام امليثاق مواد حسب فهرس

    
  املتحدة األمم ميثاق مواد

  )واملبادئ املقاصد( األول الفصل
  ٤٦٢، ٤٠٧، ٤٠٦، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠٠، ٣٩٩، ١ املادة
  ٤١٧، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٩٩، ٢ املادة
  )العضوية( الثاين الفصل
  ٤٢٧، ٤ املادة
  ٤٢٧، ٥ املادة
  ٤٢٧، ٦ املادة
  ٤٣٧، ٤٢٨، ٤٢٢، ٦- ٤ املواد
  )العامة اجلمعية( الرابع الفصل
  ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣، ١٠ املادة
  ٤٧٢، ٤٧١، ٤٢٤، ٤٢٣، ١١ املادة
  ٤٢٦، ١٢ املادة
  ٤٣٩، ٤٣٧، ٤٢٢، ١٥ املادة
  ٤٤٣، ٤٣٧، ٢٠ املادة
  ٤٣٧، ٤٢٥، ٤٢٣، ٤٢٢، ١٢- ١٠ املواد
  )األمن جملس( اخلامس الفصل
  ٤٣٧، ٤٢٢، ٢٣ املادة
  ٤٦٢، ٤٦١، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٢٢، ٢٤ املادة
  ٤٦٦، ٢٥ املادة

  ٤٦٧، ٢٦ ادةامل
  ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٧٧، ٣٢٨، ٢٧ املادة
  ٣٣٠، ٣٢٨، ٢٨ املادة
  ٨٧٦، ٧٥٢، ٢٩ املادة
  ٤٢٥، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٢٨، ٣٠ املادة
  ٣٧٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣١ املادة
  ٣٧٧، ٣٦٥، ٣٢ املادة
  )سلمياً حالً املنازعات حل( السادس الفصل
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  ٥٢٥، ٤٩٢، ٤٨٥، ٤٨٣، ٣٣ املادة
  ٤٨٥، ٤٧٧، ٤٧٦، ٣٤ املادة
  ٥٢٧، ٤٨٦، ٤٧٥، ٤٧٣، ٤٧٢، ٣٥ املادة
  ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٤، ٤٩٢، ٤٨٣، ٣٦ املادة
  ٤٩٢، ٤٨٣، ٣٦٦، ٣٧ املادة
  ٤٩٢، ٤٨٣، ٣٨ املادة
  ٤٨٤، ٣٥- ٣٣ املواد
  ٥٢٤، ٤٧١، ٣٨- ٣٣ املواد
  )العدوان ووقوع به واإلخالل السلم ديد حاالت يف األعمال من يتخذ فيما( السابع الفصل
  ٥٥٦، ٥٤٩، ٥٤٥، ٥٣٧، ٥٣٥، ٤٩٣، ٤٧٥، ٣٩ املادة
  ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٥٥٦، ٥٤٠، ٤٠ املادة
، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٧، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ٤١٥، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٩٣، ٢٤١، ٩٨، ٩٧، ٩١، ٨، ٤١ املادة

٦٢٤، ٦١٢، ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠١، ٥٩٨، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٨٨، ٥٨٤، ٥٨٠، ٥٧٩، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٦٢ ،
٧٥٦، ٧٥٥، ٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٣٦، ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٣٢، ٦٣٠، ٦٢٩ ،
١٠٦٠، ٨٠٤، ٨٠٣  

، ٦٦٤، ٦٦٣، ٦٤٥، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣٦، ٦٣٥، ٦٣٣، ٥٥٧، ٥٤٠، ٥٣٧، ٥٣٥، ١٢٧، ٩٨، ٤٢ املادة
٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٦، ٦٧٣، ٦٧٢  

  ٦٥٢، ٦٥٠، ٦٤٩، ٤٣ املادة
  ٦٥٤، ٦٥٣، ٦٥٠، ٤٤ املادة
  ٦٥٧، ٦٥٦، ٦٥٠، ٤٥ املادة
  ٦٦١، ٦٦٠، ٤٦٧، ٤٦ املادة
  ٦٦١، ٦٦٠، ٤٦٧، ٤٧ املادة
  ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٦٦، ٦٦٤، ٦٦٣، ٤٨ املادة
  ٦٧٦، ٤٩ املادة
  ٦٨٣، ٥٠ املادة
  ٦٨٧، ٦٨٦، ٦٨٥، ٦٨٤، ٥١ املادة
  ٥٣٤، ٥١- ٣٩ املواد
  ٦٥٠، ٦٤٥، ٤٥- ٤٣ املواد
  )اإلقليمية التنظيمات( الثامن الفصل
  ٧٢١، ٧٠٩، ٦٩٢، ٦٩١، ٥٢ املادة
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  ٧٣٧، ٧٢١، ٦٩٢، ٦٩١، ٥٣ املادة
  ٧٤٦، ٧٤٥، ٧٢١، ٧٠٥، ٦٩٢، ٦٩١، ٥٤ املادة
  )واالجتماعي االقتصادي الس( العاشر الفصل
  ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤، ٦٥ املادة
  )الدولية العدل حمكمة( عشر الرابع الفصل
  ٤٣٧، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٢، ٩٣ املادة
  ٥٢٦، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٣٧، ٩٤ املادة
  ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٣٧، ٩٦ املادة
  )األمانة( عشر اخلامس الفصل
  ٤٣٧، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٢، ٩٧ املادة
  ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥١٥، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٧٢، ٤٧١، ٩٩ املادة
  )متنوعة أحكام( عشر السادس الفصل
  ٤٥٦، ١٠٣ املادة

  األمن لس املؤقت الداخلي النظام
  )االجتماعات( األول الفصل
  ٣٣٣، ٣٣٠، ١ املادة
  ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٠، ٢ املادة
  ٣٣٤، ٣٣٠، ٣ املادة
  ٣٣٠، ٤ املادة
  ٣٣٣، ٣٣٠، ٥ املادة
  ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٨، ٥- ١ املواد
  )األعمال جدول( الثاين الفصل
  ٤٢٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ١٠ املادة
  ٤٢٦، ٣٥٢، ٣٤٥، ٣٤٤، ١١ املادة
  ٣٤٥، ٣٤٤، ١٢ املادة
  ٣٤٥، ٣٤٤، ٦ املادة
  ٣٤٥، ٣٤٤، ٧ املادة
  ٣٤٥، ٣٤٤، ٨ املادة
  ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٩ املادة
  ٣٤٤، ٣٢٨، ١٢- ٦ املواد
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  )لتفويضا ووثائق التمثيل( الثالث الفصل
  ٣٥٦، ١٣ املادة
  ٣٥٦، ١٧- ١٣ املادة
  ٣٥٧، ١٤ املادة
  ٣٥٧، ١٥ املادة
  ٣٥٧، ١٦ املادة
  ٣٥٧، ١٧ املادة
  ٣٢٨، ١٧- ١٣ املواد
  )الرئاسة(  الرابع الفصل
  ٣٥٩، ٣٥٨، ١٨ املادة
  ٣٥٨، ٢٠- ١٨ املادة
  ٣٥٩، ٣٥٨، ١٩ املادة
  ٣٥٨، ٢٠ املادة
  ٣٢٨، ٢٠- ١٨ املواد
  )األمانة(  اخلامس الفصل
  ٣٢٨، ٢٦- ٢١ املواد
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٦- ٢١ املواد
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢١ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٢ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٣ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٤ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٥ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٦ املادة
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  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١، ٢٦- ٢١ املواد
  )األعمال تصريف(  السادس الفصل
  ٣٠٠، ٢٩٢، ٣٧  املادة
  ٢٩٢، ٣٩  املادة
  ٣٢٨، ٢٧ املادة
  ٣٢٨، ٢٨ املادة
  ٣٢٨، ٢٩ املادة
  ٣٢٨، ٣٠ املادة
  ٣٢٨، ٣١ املادة
  ٣٢٨، ٣٢ املادة
  ٣٢٨، ٣٣ املادة
  ٣٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١١٩، ١٠٩، ٩٤، ٨٨، ٤٤، ٣٣، ٣١، ٢٧، ١٩، ١٢، ٣٧ املادة
  ٣٢٨، ٣٨ املادة
  ٣٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١١٩، ١٠٩، ٩٤، ٨٨، ٨٣، ٤٤، ٣٣، ٣١، ٢٧، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٢، ٣٩ املادة
  ٣٢٨، ٣٦- ٣٤ املواد
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٤٨، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٤٨، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٥٥، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٥٥، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٦٣، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٣٧، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٣٧، ٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٣، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٣، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٥، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٥، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٥٤، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٥٤، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٦٣، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٦٣، ٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٩١، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٩١، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠١، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠١، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠٩، املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢١٣، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢١٣، املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٢، املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل

  ٢٢٢، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٣، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٣، املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٣٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٣٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨١، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨١، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨٥، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨٥، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٩٠، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٩٠، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٠٨، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٠٨، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١١، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٨، ٣٩ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٨، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٩، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٢٣، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٢٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٢٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٣٠ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٣٣ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٢٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٢٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٣٠ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣، ٣٣ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٤، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٤، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٥، ٣٧ املادة



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 X 

 

  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٥، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٨، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٩، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١، ٣٩ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٤، ٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٤، ٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧، ٣٥ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧، ٣١ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧، ٣٢ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧، ٣٦- ٣٤ املواد
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧، ٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٨، ٣١ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٨، ٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٨٠، ٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٧٥٢، ٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٧٥٢، ٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨١٩، ٢٨ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٢٧، ٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٧٦، ٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٧٦، ٢٨ املادة
  )التصويت( السابع الفصل
  ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٢٢، ٣٧٧، ٣٢٨، ٤٠ املادة
  )اللغات( الثامن الفصل
  ٣٩٢، ٤١ املادة
  ٣٩٢، ٤٢ املادة
  ٣٩٢، ٤٤ املادة
  ٣٩٢، ٤٥ املادة
  ٣٩٣، ٤٦ املادة
  ٣٩٣، ٤٧ املادة
  ٣٩٢، ٣٢٨، ٤٧- ٤١ املواد
  )احملاضر اجللسات، علنية( التاسع الفصل
  ٤٢٩، ٣٤١، ٣٣٤، ٣٣٢، ٣٣٠، ٤٨ املادة
  ٣٣١، ٤٩ املادة
  ٣٣١، ٥٠ املادة
  ٣٣١، ٥١ املادة
  ٣٣١، ٥٢ املادة
  ٣٣١، ٥٣ املادة
  ٣٣١، ٥٤ املادة
  ٤٢٩، ٣٣١، ٥٥ املادة
  ٣٣١، ٥٦ املادة
  ٣٣١، ٥٧ املادة
  ٣٣٢، ٥٧- ٤٩ املواد
  )جدد أعضاء قبول( العاشر الفصل
  ٤٢٩، ٥٩ املادة
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  ٤٣٧، ٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٢، ٦٠ املادة
  )األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقات( عشر احلادي الفصل
  ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٢٢، ٣٢٨، ٦١ املادة
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  فهرس املواضيع
      

  والتصويت القرارات اختاذ
  ٣٧٧، عموما

  بالتصويت القرارات اختاذ
  ٣٨٤، عموما

  ٣٨٧، الغياب أو املشاركة عدم أو التصويت عن االمتناع
  ٣٨٤، إمجاع بدون املتخذة القرارات

  ٣٨٦، ٣٨٥، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  تصويت بدون القرارات اختاذ

  ٣٨٧، عموما
  ٣٨٨، تصويت بدون املتخذة القرارات

  تصويت دون القرارات اختاذ
  ٣٨٩، تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات

  ٣٨٧، بيانات إسبانيا،
  ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٥، بيانات الربازيل،
  ٣٩٠، بيانات الربتغال،

                الرئيس 
  ٣٧٩، والبيانات القرارات عدد

  ٣٨٩، تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات
  ٣٩١، بيانات أملانيا،

  ٣٩٢، بيانات املكسيك،
  ٣٧٧، بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٩١، بيانات النمسا،
  ٣٩١، بيانات باكستان،

  ٣٨٩، بيانات بريو،
  ٣٩٠، بيانات تركيا،
  ٣٩٠، بيانات أفريقيا، جنوب

  ٣٨٩، ٣٨٥، بيانات فرتويال،
  ٣٩١، بيانات فنلندا،
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  األمن جملس قرارات
  ٣٧٩، عموما
  ٣٨٠، واحدة جلسة يف متعددة قرارات اختاذ
  ٣٩١، بيانات كوبا،

  ٣٩١، بيانات كوستاريكا،
  ٣٩٠، بيانات كولومبيا،

  ٣٨٨، بيانات لبنان،
  ٣٨٧، بيانات ليختنشتاين،

  ٣٨٦، ٣٨٥، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٣٩٠، بيانات ناميبيا،

  ٣٨٧، بيانات نيوزيلندا،
  إثيوبيا

  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  احملدد املوضوع أو الكيان أو البلد أيضا انظر، احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. إحاطات
  ٢٨٢، عموما
  ٢٨٢، األمن لس الفرعية اهليئات
  ٢٨٥، ٢٨٢، الدولية العدل حمكمة
  ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٨٢، أوروبا يف والتعاون األمن منظمة

  األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  ٤٧٢، عموما

  ٤٧٦، املطلوب اإلجراء
  ٤٧٣، األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٧٦، ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٧٤، كوريا يف احلالة
  ٤٧٤ ،ليبيا يف احلالة

  ٤٧٢، بيانات الرئيس،
  ٤٧٥، ٤٧٤، تشيونان حادث
  ٤٧٥، احملالة املسائل طبيعة

  ٤٧٥، ٤٧٤، ٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة كمبوديا،
  ٤٧٣، األعضاء الدول جانب من
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   السالم حفظ عمليات إدارة
  ٢٠٧، بيانات السالم، حفظ عمليات
  أذربيجان
  ٤١٢، بيانات القانون، سيادة
  أرمينيا

  ٤١٢، بيانات القانون، سيادة
  إريتريا

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩١، بيانات

  العمل أساليب
  ٤٦١، بيانات أستراليا،

  ٤٦١، بيانات الروسي، االحتاد
  ٤٦٢، بيانات األردن،

  ٤٦١، بيانات الربتغال،
  ٤٦٠، باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٤٦٠، بيانات الصني،
  ٤٦٠، بيانات الفلبني،

  ٤٦١، بيانات اهلند،
  ٤٦٠، بيانات بلجيكا،
  ٤٦٠، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية

  ٤٦٠، باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٦١، بيانات غابون،
  ٤٦٠، بيانات فرنسا،

  ٤٦١، بيانات لكسمربغ،
  ٤٥٩، دستورية مناقشة
  ٤٦٠، بيانات هولندا،

  إسبانيا
  ٣٨٧، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  أستراليا
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  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب
  ٤٦٣، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ١٣٣، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري

  إسرائيل
  ٥٥١، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٦٨٥، بيانات النفس، عن الدفاع
  الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة

  ٧٤٣، اإلقليمية التنظيمات
  ٥٨١، العراق على املفروضة اجلزاءات

  ٨٤٤، ٨٤٠، ٨٣٩، ٨٣٨، ٧٤٣، ٦٦٧، ٥٤٤، ٥٤٠، ٢٩٣)، ٢٠١١( ١٩٧٧ القرار
  ٥٤٣، )٢٠١١( ١٩٨٤ القرار
  ٨٣٢، )٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٣٢، )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار

  ٦٧٨، املتبادلة املساعدة
  ٥٤٤، ٥٤٣، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٦٧، واألمن السالم صون
  ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٨، عموما
  ٨٦٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة

  ٨٤٣، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٣٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٤٠، التنسيق
  ٨٤٤، ٨٤١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٩، العمل برامج
  ٨٤٢، إجرائية تدابري
  ٨٦٩، تقارير
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  ٢٩٣، الوالية متديد
  ٨٤٤، ٨٣٩، اخلرباء فريق

  الوسطى آسيا
 اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية
  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٣١٧، عموما
  ٣٢٠، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة نيجرييا،

  ٦٩٧، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٧، ٣٢٠، ٣١٧، ٢٧٧، بيانات الرئيس،
  ٩٦٦، ٩٦٣، ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٢٧٧، واألمن والسالم املرأة
  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠٢، ٩٩٩، ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٥، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٥، ٩٤٨، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩، والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٣، ٩٨٩، ٩٨٧، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٦، ١٠٧٢، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٤، الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٩٠١، ٨٩٩، ٨٩٤، ٨٩٠، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٥، ٩٢٧، ٩٢٣، ٩١٤، والية ديفوار، كوت يف ملتحدةا األمم عملية
  ٩٩٥، والية وباكستان، اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  ٩٧٢، ٩٧٠، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠١٠، ١٠٠٩، والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٧، والية االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
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  ١٠٢٦، ١٠٢٤، ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٧، ١٠٣٦، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب

  ١٠٠٦، والية اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  ٣١٧، إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. الشرطة إصالح
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. األمن قطاع إصالح
  بوتو اغتيال

  العام األمني
  ٨٤٨، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٥ مؤرخة رسالة

                الرئيس 
  ٨٤٨، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨، التحقيق جلنة

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٠، عموما
  ٩٤، ٢٠١٠ يوليه/متوز ١٢ مؤرخة رسالة اللجنة،
  ٧٠٧، بيانات إثيوبيا،
  إريتريا

  ٩٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩١، بيانات

  األفريقي االحتاد
  ٩٢، إحاطات

  ٧٠٦، بيانات
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  ٩٤، ٩٢، دعم السالم، حفظ عمليات
  ٧٠٧، بيانات الروسي، االحتاد
  ٧٠٦، تقارير العام، األمني

  ٧٠٧، بيانات الربازيل،
  ٤٧٩، احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٧١٢، ٧٠٦، ٦٩٩، اإلقليمية التنظيمات

  ٧٠٨، ٧٠٦، ٦٩٩، ٤٥٧، ٩٤، ٩٢، بيانات الرئيس،
  ٧٠٧، بيانات السودان،

  ٤٧٩، ٩٥)، ٢٠١١( ٢٠١٨ القرار
  ٧١٢، ٦٦٧، ٥٣٨، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤١٠، ٣٨٥، ٩٤، ٩٢)، ٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

  القرصنة انظر. القرصنة
  ٤١٠، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٩٣، إحاطات األفريقي، االحتاد لدى العام لألمني اخلاص املمثل

  ٧٠٧، بيانات املتحدة، اململكة
  ٩٣، بيانات اهلند،

  ٧٠٧، بيانات تركيا،
  ٥٥٢، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  جيبويت
  ٩١، إحاطات

  ٩١، بيانات
  ٦٦٧، واألمن السالم صون

  ٧٠٨، بيانات فرنسا،
  ٩٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة قطر،
  ٧٠٧، بيانات لبنان،
  ٣٣٤، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة ليبيا،
  ٩٤، ٩٢، تقارير األمن، جملس

  ٩٤، ٩٣، إحاطات األفريقي، االحتاد لدى املتحدة األمم مكتب
  نيجرييا

  ٩٥، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
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  ٩٣، بيانات
  ٩١، إحاطة السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  أفغانستان
  ٣٠٣، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  إكوادور
  ٣٧٧، بيانات املشاركة،

  اجلماعية اإلبادة
  ٨٥٦، بيانات الرئيس،
  ٨٥٦، اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار

  اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٧٠، إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٨، السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٠، الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٧، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  ٦٢٢، ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  واإلعالم اإلبالغ

  ٨٤٣، ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
  ٨١١، اخلرباء فريق السودان، يف احلالة
  ٧٦٤، ٧٦٢، الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  ٨٠٠، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٨، ٨٠٦، اخلرباء فريق
  ٨٠٣، ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٢، ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥، اخلرباء فريق
  ٨٢١، ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٧٨، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
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  ٨٣١، ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٧٣، ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٨٩، املظامل أمني مكتب
  ٨١٨، ٨١٧، اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٨١٤، ٨١٣، اخلرباء فريق الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٨٣٨، ٨٣٥، ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٥٥٠، بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٥١، بيانات الرئيس،
  ٥٥٠، بيانات الصني،

  ٥٥٠، بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٠، بيانات تركيا،
  ٥٤٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٥٠، بيانات لبنان،
  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

  ٥٥٠، بيانات نيجرييا،
  األفريقي االحتاد

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٢، إحاطات

  ٧٠٦، بيانات
  ٩٤، ٩٢، دعم السالم، حفظ عمليات

  السودان يف احلالة
  ٧٢، ٦٥، بيانات
  ٦٨، تقارير

  ١٤، ١٣، إحاطات الصومال، يف احلالة
  ٤٧، بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  ١٠٢، باسم بيانات ليبيا، يف احلالة

 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  دارفور

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
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  ٧٠٥، ٧٠٤، بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٥، بيانات دارفور، بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري

  ٦٢، بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  األورويب االحتاد

  ٣٢٣، إحاطات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  واهلرسك البوسنة يف احلالة

  ١٥١، بيانات
  ١٥٢، ١٥٠، الوجود إذن متديد
  ٦٤٨، ٢٣٨، ٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٦٥٩، بيانات السالم، حفظ عمليات

  )األمن جملس يف دائم عضو( الروسي االحتاد
  ١٤٥، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب
  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٣٣، ١٢٩، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ١٥٣، ١٥١، بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٦٣٥، ٤١٥، ٤٠٦، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٧، بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٢٥، ١٢٤، بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٧٤، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٣٤، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة كوريا، يف احلالة
  كوسوفو يف احلالة

  ٣٣٤، ١٦٤، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦، ٤٠٥، ١٥٩، ١٥٧، بيانات

  ٧٤٥، ٦٤٦، ٦٣٢، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ٩٩، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة
  ٥٥٢، بيانات القرصنة،
  ٤١٧، ٢٣٤، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٩، ٥٥٥، ٥٥٤، بيانات واألمن، والسالم املرأة
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  ٣٩٥، بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز
  ٣٠٤، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٤٩ ،بيانات املناخ، تغري

  ٦٢٦، ٥٢٦، ٤٤٩، ٤١٢، بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٧، ٢٩٦، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٦٦٢، ٦٦١، بيانات العسكرية، األركان جلنة
  ٥٢٩، بيانات الرتاعات، نشوب منع

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. األمن لس الفرعية األجهزة
  ٨٧٦، عموما

  ٢٨٢، إحاطات
  احملدد العامل الفريق أيضا انظر، ٨٤٥، العاملة األفرقة
  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
  ٨٤٦، وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٨٥٣، املخصصة اللجان
  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  احملددة احلالة أيضا انظر، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر، السالم حفظ عمليات انظر. السالم حفظ عمليات

  األمن جملس جلان انظر. األمن جملس جلان
  ٨٥٣، التعويضات جلنة
  السالم بناء جلنة انظر. السالم بناء جلنة

  ٨٤٨، التحقيق هيئات
  الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٣٠٩، عموما
  ٣١١، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة فرنسا،

  اإلرهاب انظر. اإلرهاب
  ٣١٠، بيانات العام، األمني
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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  املؤقتة التدابري انظر. املؤقتة التدابري
  األعضاء الدول التزامات انظر. األعضاء الدول التزامات

  النفس عن الدفاع انظر. يف احلق النفس، عن الدفاع
  ٤٥٧، ٣١١، ٣١٠، بيانات الرئيس،
  ٣١٠، بيانات الصني،

  املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
   للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات انظر. السالم هلا يتعرض اليت التهديدات حتديد
  ٣١٠، بيانات تركيا،
  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
  ٣١٠، بيانات لبنان،

  العسكرية األركان جلنة انظر. العسكرية األركان جلنة
  خاصة اقتصادية مشاكل انظر. خاصة اقتصادية مشاكل
  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

  ٣١١، ٣٠٩، إحاطات
  ٣١٠، بيانات

  القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٠، ١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة إريتريا، يف احلالة
  ٧٦٣، ٧٦١، الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٨٠٠، اخلرباء فريق
  ٧٩٨، ١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧، اخلرباء فريق
  ٨٠٣، ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ليربيا يف احلالة

  ٧٩٦، ٧٩٣، اخلرباء فريق
  ٧٩٢، ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٢٢، ٨٢٠، ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨١، ٧٧٦، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 XXVI 

 

  ٨٢٧، ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٨، ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٨٥، املظامل أمني مكتب
  ٨١٥، ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم

  احملدد البلد انظر. احملتلة العربية األراضي
  األرجنتني
  ٤٤٦، بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  األردن

  ٤٦٢، بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٥، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٣٤١، بيانات اجللسات،
  ٣٦٠، بيانات الرئاسة،
  ٤٢٥، بيانات العامة، اجلمعية توصيات

  اإلرهاب
  ٢٧٨، عموما

  ٢٨١، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ،١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٣٣٥، اجللسات
  ٤٢٤، توصيات العامة، اجلمعية
  ٤٥٦، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٩، بيانات الرئيس،

  ٥٤٤، ٢٨١، ٢٧٩، )٢٠١٠( ١٩٦٣ القرار
  ٦٧٢، ٥٤٤، ٣٨٠، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٥، )٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٥٤٤، ٣٨٠، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠)، ٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٢٧٥، واألمن والسالم املرأة

  ٢٨١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة تركيا،
  ٥٤٤، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة
  ٤٢٤، توصيات مكافحة، سياق يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق محاية
  ٦٧٢، واألمن السالم صون
  ٨٦٩، تقارير ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
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  اإلرهاب مكافحة انظر. اإلرهاب مكافحة
  املظامل أمني مكتب

  ٢٨٢، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ٢٧٨، الوالية متديد
  انتشار عدم النووية، األسلحة

  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،
  تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. املعارضة األصوات
  املسلح والرتاع األطفال
  ٢٢٠، عموما
  ٢٢٣، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة أملانيا،

  ٢٢٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة املكسيك،
  ٦٢٥، بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٢٢٢، بيانات
  ٦٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، تقارير
  ٦٢٤، ٥٦٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٣٣٦، اجللسات
  ٢٣١، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٣٢، أفغانستان يف احلالة
  ٢٣٠، السودان يف احلالة
  ٢٣٢، األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٢٥، الصومال يف احلالة
  ٢٢٦، ٢٢٤)، الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٢٦، بوروندي يف احلالة
  ٢٢٨، ٢٢٤، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٢٨، ٢٢٤، ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٣١، هاييت يف احلالة

  ٦٢٥، ٥٦٠، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٠، بيانات الرئيس،
  ٦٢٥، بيانات الصني،



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 XXVIII 

 

  ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
              ٨٤٧،    املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 

  ٢٢٨)، ٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٣٢)، ٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٢٣٠)، ٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٣١)، ٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٢٦)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٢٨)، ٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٢٣١)، ٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٢٢٦)، ٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ٢٢٥)، ٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٢٣٢، )٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٢٢٩)، ٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٢٢٩)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٢٢٧)، ٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٢٣٠)، ٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  ٨٦٠، ٥٦١، ٤٥٨، ٣٨٣، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، )٢٠١١( ١٩٩٨ القرار
  ٢٢٥)، ٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٢٣٠)، ٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٢٢٦)، ٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٢٣٢)، ٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
  ٢٢٧)، ٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٢٢٨)، ٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٦٢٤، إحاطات املسلح، والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦٢٥، بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٢٥، بيانات أوغندا،

  ٢٢١، بيانات باكستان،
  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٩، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨، ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٢٢٤، املسائل تعميم
  ٦٢٥، بيانات النكا، سري
  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٦٢٥، بيانات فرنسا،
  ٢٢٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة فلسطني،

  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٢٥، بيانات كرواتيا،

  ٨٦٠، السالم بناء جلنة
  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، والية ي،بوروند يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٢٢٩، أفريقيا وسط منطقة

  ٦٢٥، بيانات هولندا،
  احملدد العامل الفريق أيضا انظر، ٨٤٥، العاملة األفرقة
  الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

  ٤٣٤، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٤٣٣، )٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
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  ٤٣٣، القضاة انتخاب
  ٢١٢، إنشاء
  املتحدة لألمم العامة األمانة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  بوتو اغتيال
  ٨٤٨، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٥ مؤرخة رسالة
  ٧٠٦، ٩٤، ٩٢، تقارير يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٣١٠، بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  املسلح والرتاع األطفال

  ٢٢٢، بيانات
  ٦٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، تقارير
  ٣١٤، إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٧٤٦، تقارير اإلقليمية، الترتيبات
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة

  ٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٠، ٨٩، ٨٧، التقارير

  أفغانستان يف احلالة
  ١٢٨، إحاطات

  ٢٩٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، تقارير
  واهلرسك البوسنة يف احلالة

  ١٥٤، ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٤، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٤، ٢٠١١ مايو/أيار ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥، ١٥٤، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة

  السودان يف احلالة
  ٨٦٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
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  ٧٥، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨، بيانات
، ٥٣٨، ٥١٩، ٥٠١، ٤٠٩، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٣٨، ٣٣٦، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧١، تقارير

٧٤٣، ٧١٦، ٦٧٦، ٦٧٢، ٦٥٧، ٦٥٢، ٦٤٣، ٥٥٧، ٥٤٣  
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٤٨١، ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٢، ٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٩٢، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  ١٦٦، إحاطات
  ١٩٢، ١٩١، تقارير

  ٨، تقارير الغربية، الصحراء يف احلالة
  الصومال يف احلالة

  ٢١، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٦، إحاطات
  ١٥، التقارير
  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، تقارير

  العراق يف احلالة
  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٨، بيانات
  ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، تقارير

  )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٨٦٧، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
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  ٨٦٧، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
  ٤٠، ٣٩، ٣٨، تقارير

  ٢٨، ٢٦، تقارير بوروندي، يف احلالة
  ١٢٧، ١٢٦، تقارير ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٥، ٤٤، تقارير الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٣٢، ٣١، تقارير سرياليون، يف احلالة
  ٤٩، ٤٨، تقارير بيساو،- غينيا يف احلالة
  ١٤٩، تقارير قربص، يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٥٥، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٥٧، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٥٧، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ٤٧٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٨، ٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٥٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٥٠، تقارير

  ٧٣٥، ٤٠٤، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٧، تقارير كوسوفو، يف احلالة
  ليربيا يف احلالة

  ٨٦٧، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة

  ليبيا يف احلالة
  ٤٧٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
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  ١١٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩، ٩٩، ٩٧، إحاطات

  ٩٧، بيانات
  ١١٢، ١١١، ١٠٧، ١٠٣، ١٠١، تقارير

  ١٤٤، ١٤٣، تقارير نيبال، يف احلالة
  هاييت يف احلالة

  ١٢١، ١٢٠، ١١٩، تقارير
  ٣١٢، بيانات واألمن، السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣٦٢، بيانات الصني،
  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير

  ٤٣٠، ٣٨٨، )٢٠١١( ١٩٨٧ القرار
  ٥٥٢، إحاطات القرصنة،

  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  ٢١٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٧١، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٢١٨، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  ٨٧٠، ٢١٣، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠، ٢١٨، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٣٨، ٢٣٤، إحاطات
  ٢٣٩، ٢٣٥، تقارير
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  واألمن والسالم املرأة
  ٢٥٦، بيانات
  ٢٦٠، ٢٥٩، تقارير
  ٣٦١، بيانات املتحدة، اململكة
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٦١، عموما
  ٣٦١، اإلدارية املهام
  ٢٩٠، تقارير األمن، جملس بعثات

  ٧٢٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
  ١٠٨٨، تقارير ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  السودان يف املتحدة األمم بعثة

  ١٠٨٧، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، تقارير

  السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١، ٢٠١٠ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٩ مؤرخة رسالة
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  ١٠٩١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، تقارير

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، تقارير

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١، ١٠٨٢، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ أغسطس/آب ٤ مؤرخة رسالة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير

  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠، ١٠٦٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير

  ١٠٨٥، تقارير الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير
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  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٩، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، بيانات
  ٣٠٨، ٣٠٥، تقارير

  لـ توصيات تعيني،
  ٣٣٩، اجللسات
  ٤٢٩، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية

  ٣١٥، إحاطات املناخ، تغري
  ٨٦٦، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة طالبان، وحركة القاعدة تنظيم

  ٣٦٢، بيانات سلوفينيا،
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٨٦٩، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٨٦٩، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية -االنتشار عدم
  ٢٠٨، ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات

  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٦، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ١٠٨٥، تقارير
  ٣٦٢، بيانات غابون،

  السالم توطيد أفريقيا، غرب
  ٨٤، ٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٤، ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٨٤، ٨٣، التقارير
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  ١٠٨٨، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٣١٥، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير

  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، تقارير

  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٩، تقارير
  ٣٦٢، بيانات كوستاريكا،

  ٤٣٦، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة مذكرة الدولية، العدل حمكمة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠، ٢٠١١ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير

  ١٠٩٠، تقارير سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٩٠، تقارير بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ١٠٨٩، تقارير

  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٧، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، تقارير

  ٦٣، ٦٢، ٦١، تقارير أفريقيا، وسط منطقة
  التصويت عن االمتناع
  ٣٨٦، بالتصويت القرارات اختاذ
  السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني

  ٣٥، إحاطات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٥٣، بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ١٦١، إحاطات كوسوفو، يف احلالة
  السياسية للشؤون املساعد العام األمني

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٨٠، ١٧٥، ١٧١، إحاطات

  ١٧١، ١٦٥، تقارير
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  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انظر. اإليدز
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( الربازيل
  ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٥، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦٥٦، ٦٥٥، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  والتنمية األمن بني الترابط

  ٣١٩، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣، بيانات

  ٤٨١، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٧٣٦، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٩٩، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٦٤٩، ٦٤٧، ٤١٧، ٢٣٨، ٢٣٧، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات املناخ، تغري

  ٦٢٧، بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٣٠، ٢٩٩، بيانات ،اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٨٤، بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( الربتغال
  ٣٩٠، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٦٠، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١، بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٦٤٦، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٢، بيانات القرصنة،
  ٣٠٤، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول
  ٣٢٠، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
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  ٢٩٩، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٦٦٣، بيانات العسكرية، األركان جلنة

  األمن جملس بعثات انظر. البعثات
  احملددة احلالة أو البعثة أيضا انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
  ١٠١٠، عموما

  ١٠١١، املنتهية البعثات
  ١٠١١، حديثا املنشأة البعثات

  ١٠١١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ١٠١٢، الواليات
  ١٠١٣، آسيا

  ١٠١٢، أفريقيا
  ١٠١٣، األوسط الشرق

  بقوات املسامهة البلدان
  ٣٣٨، اجللسات

  الدويل البنك
  ٣١٤، إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٣١٣، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٣٠٣، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( واهلرسك البوسنة
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ٣٠٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٢٥، ٤٥٠، بيانات القانون، سيادة
  األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٦٦، ٩٦٣، ٩٥٩، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٩٥١، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩، والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٦، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٤، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٢، ٩٧٠ ،٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٩، والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٦، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر، األمن جملس بعثات أيضا انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات

  ٤٧٨، ٤٧٧، عموما
  ٤٧٩، يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٨٠، ٤٧٩، األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٨٢، ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٨٢، ليبيا يف احلالة
  األمن جملس بعثات انظر. األمن جملس بعثات
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٣٥، عموما
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٥٥، بيانات األردن،
  ٦٥٦ ،٦٥٥، بيانات الربازيل،
  ٦٥٣، بيانات الربتغال،
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات واهلرسك، البوسنة

  ٦٤٠، ٦٣٧، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦٣٨، أفغانستان يف احلالة
  ٦٣٩، ٦٣٨، واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٥٧، ٦٥٢، ٦٤٣، السودان يف احلالة
  ٦٤٤، ٦٣٧، األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٤٢، ٦٣٨ ،الصومال يف احلالة
  ٦٥٧، ٦٤٠، )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٦٤٤، السودان جنوب يف احلالة
  ٦٥١، ٦٤٠، ٦٣٨، ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٥٢، ليربيا يف احلالة
  ٦٤٥، ٦٤٢، ٦٣٦، ليبيا يف احلالة

              الرئيس 
  ٦٥٣، بيانات
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  ٦٥٤، مذكرات
  ٦٥٣، بيانات الصني،
  ٦٤٤، ٦٣٧، دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٦٥٣، بيانات الفلبني،

  ٦٣٦، ٤٢ باملادة املتعلقة القرارات
  ٦٥٦، بيانات أملانيا،

  ٦٤٧، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٦٥٣، ٤٤ باملادة املتعلقة املقررات
  ٦٥٦، ٤٥ باملادة املتعلقة املقررات
  ٦٥٦، بيانات املتحدة، اململكة

  ٦٤٤، ٤٢ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٢، ٤٣ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٤، ٤٤ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٧، ٤٥ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٦، بيانات املتحدة، الواليات

  ٦٤٣، ٦٣٧، السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٦٤٤، ٦٣٧، السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

  ٦٥٢، بيانات بنغالديش،
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٥١، واألمن السالم صون

  ٦٥٩، ٦٥٦، ٦٥٣، السالم حفظ عمليات
  ٦٣٧، ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات غابون،
  ٦٥٦، ٦٥٤، بيانات فرنسا،

  ٦٣٧، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٥٥، بيانات كندا،

  ٦٥٦، بيانات كولومبيا،
  ٦٥٤، بيانات كينيا،
  ٦٥٦، بيانات لبنان،

  ٦٥٦، بيانات نيجرييا،
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  ٦٥٥، بيانات نيوزيلندا،
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٥٩، عموما
  ٦٢٤، ٥٦٠، املسلح والرتاع األطفال

  احملدد البلد انظر. اجلزاءات
  ٦٣٤، األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٣٢، ليبيا يف احلالة

  ٤١ باملادة املتعلقة القرارات
  ٥٦٢، معينة بلدان بشأن املتخذة القرارات

  ٥٦٠، مواضيعية مسائل
  ٥٦١، املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٧، ٥٦١، واألمن والسالم املرأة
  ٦١٣، ٤١ باملادة املتعلقة املناقشة
  ٦٢٦، ٥٦١، القانون سيادة

  ٦٢٩، اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٤١ باملادة متعلقة مناقشة

  ٦٢٤، مواضيعية مسائل
  ٦٢٩، حمدد بلد بشأن مناقشة

  املؤقتة التدابري
  ٥٥٦، عموما
  ٥٥٧، السودان يف احلالة
  ٥٥٧، ليبيا يف احلالة

  ٥٥٦، بـ املتصلة القرارات
  والتنمية األمن بني الترابط

  ٣١٤، عموما
  ٤٦٣، بيانات أستراليا،

  ٣١٤، إحاطات العام، األمني
  الربازيل
  ٣١٩، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣، بيانات
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  ٣١٤، إحاطات الدويل، البنك
  ٦٩٩، اإلقليمية التنظيمات

  ٦٩٩، ٤٦٣، ٤٥٧، ٤٤٥، ٣١٩، ٣١٤، ٢٧٦، ٢٥٤، بيانات الرئيس،
  ٣١٤، بيانات السنغال،

  ٤٤٥، إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٦، واألمن والسالم املرأة

  ٤٦٣، بيانات ترتانيا،
  ٤٦٣، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٦٢، باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٦٢، بيانات كوبا،

  ٣١٤، إحاطات السالم، بناء جلنة
  ٤٦٢، دستورية مناقشة
  األعضاء الدول التزامات

  واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
  املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة

  املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون

 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر. عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي،

  للمنازعات السلمية التسوية
  األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر. األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  املسلح والرتاع األطفال انظر. املسلح والرتاع األطفال
  احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
  اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٩، عموما

  ٧٠٩، بـ املتصلة املقررات
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون انظر. املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء انظر. الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  والتصويت القرارات اختاذ انظر. التصويت

  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
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  ٣٢١، عموما
  ٣٢٣، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٤ مؤرخة رسالة الصني،
  ٣٢٣، إحاطات األورويب، االحتاد
  ٣٢٢، بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٤٥٧، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، بيانات الرئيس،

  ٣٢٢، بيانات املكسيك،
  ٣٢٢، بيانات النمسا،
  ٣٢٢، بيانات العربية، الدول جامعة
  ٣٢٢، بيانات آسيا، شرق جنوب أمم رابطة
  ٣٢٢، اتبيان األطلسي، مشال حلف منظمة
  بريوت يف اإلرهايب التفجري
  ١٦٣٦ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨١١، عموما
  ٨١١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. التقارير
  املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من

  التنسيق
  السودان يف احلالة

  ٨١٠، اخلرباء فريق
  ٨٠٩، ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٣، الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  ٨٠٠، ٧٩٩، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧، ٨٠٥، اخلرباء فريق
  ٨٠٢، ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٥، ٧٩٣، اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥، اخلرباء فريق
  ٨٢٤، ٨٢٠، ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  ٩٦٥، ٩٦٢، ٩٥٩، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
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  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٢، ٩٣٩، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٨، ٩٧٥، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٩، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٧، ٩٠٣، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٠، ٩٨٧، ٩٨٦، ٩٨٣، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٣، ١٠٦٩، ١٠٦٦، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
، ٨٩٨، ٨٩٧، ٨٩١، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

٩٠١  
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٠، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٢٧، ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٧، ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨١٦، ٨١٥، ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٩٢٨، ٩١٩، ٩١٢، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ١٠٠٩، والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٠، والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  ٨٣٦، ٨٣٤، ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  ١٠٥٩، ١٠٥٨، والية أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢١، ١٠١٦، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٣، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٩، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٤، والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
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  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٢، عموما

  باختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
  ٧٣٧، عموما

  ٧٤٣، بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٣٧، بشأن قرارات

  ٧٤٣، الشامل الدمار أسلحة
  ٦٩٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٧١٢، ٧٠٦، ٦٩٩، يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧٤٦، تقارير العام، األمني
  ٦٩٩، والتنمية األمن بني الترابط
  للمنازعات السلمية التسوية

  ٧٠٩، عموما
  ٧٠٩، بـ املتصلة املقررات

  ٧١٢، ٧١١، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٧٤٥، ٧٢٠، ٧١١، أفغانستان يف احلالة
  ٧٤٥، واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٧٤٣، ٧١٦، ٧١٠، السودان يف احلالة
  ٧٢٠، األوسط الشرق يف احلالة
  ٧٤٦، ٧٤١، ٧٣٨، ٧١٥، ٧١٠، الصومال يف احلالة
  ٧١٥، سرياليون يف احلالة
  ٧١٤، بيساو- غينيا يف احلالة
  ٧١٢، ٧١٠، ديفوار كوت يف احلالة
  ٧١٤، ليربيا يف احلالة
  ٧٤٣، ٧٣٩، ٧٣٧، ٧١٤، ليبيا يف احلالة
  ٧١٩، ٧١١، هاييت يف احلالة

  ٦٩٨، الوقائية الدبلوماسية
  ٧٤٦، ٧٤١، ٧٣٨، القرصنة

  ٧٠٢، واألمن والسالم املرأة
  ٧٤٧، بيانات اليابان،
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  ٧٠١، الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  مواضيعية بنود

  ٦٩٢، عموما
  ٦٩٢، املتخذة القرارات

  واألمن السالم صون
  ٧٠٤، ٦٩٥، مع التعاون

  ٧٤٦، بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٤٥، تقارير

  ٧٤٥، بشأن ووثائق قرارات
  ٧٢١، اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٧٠١، السالم حفظ عمليات
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  ٧١٢، السالم توطيد أفريقيا، غرب
  ٦٩٧، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٩٤، أفريقيا وسط منطقة
  ٧٠٨، إحاطات أوروبا، يف والتعاون األمن منظمة

  ٦٩٦، الرتاعات نشوب منع
  الدوليان واألمن السالم هلا يتعرض اليت التهديدات

  ٥٣٤، عموما
  احملدد البلد أيضا انظر. اجلزاءات

  ٢٩٤، اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  األمن جملس جلان

  ٧٥٤، عموما
  ٧٥٦، اإلنصاف
  ٧٥٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٦، الشفافية

  ٧٥٥، قطاعات لعدة الشاملة املقررة املهام
  ٧٥٥، الواليات

  ٧٥٦، التنسيق مركز آلية
  ٧٥٦، القانونية األصول مراعاة
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  ٧٥٦، املظامل أمني مكتب
  ٧٥٥، الرصد هيئات
  إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٦، عموما
  ٥٧٣، استعراض اعتزام
  ٥٧٢، تدابري فرض يف النظر اعتزام
  ٥٧٤، اجلزاءات تشديد اعتزام
  ٥٧٠، اإلنفاذ عن اإلبالغ

  ٥٦٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٦٧، على املدخلة التغيريات

  ٥٦٩، الشتات ضريبة على املفروض احلظر
  ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٧، )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
  ٥٧٠، التعدين قطاع على املفروضة القيود
  ٥٧٠، الشحنات تفتيش
  ٥٦٨، األسلحة توريد حظر

  ٥٧١، األسلحة مصادرة
  السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٦، عموما
  ٥٩٨، استعراض اعتزام

  ٥٩٨، اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٩٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٩٦، على املدخلة التغيريات

  ٥٩٨، ٥٩٧، ٥٩٦)، ٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٥٩٧، األصول جتميد
  ٥٩٨، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٩٧، األسلحة توريد حظر

  الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٦، عموما
  ٥٧٣، استعراض اعتزام
  ٥٧٢، تدابري فرض يف النظر اعتزام
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  ٥٧٤، اجلزاءات تشديد اعتزام
  ٥٧٠، اإلنفاذ عن اإلبالغ

  ٥٦٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٦٧، على املدخلة التغيريات

  ٥٧٢، بيانات الرئيس،
  ٥٧٣، ٥٧٠، ٥٦٨، ٥٦٦)، ٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٥٧١، ٥٦٨، ٥٦٦)، ٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٥٧٣، )٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٥، ٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٦)، ٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

٦٤١، ٦٤٠، ٦٣٧، ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٨١ ،
٦٥٢، ٦٥١، ٦٤٤، ٦٤٣  

  ٥٦٨، األصول جتميد
  ٥٦٩، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٦٨، األسلحة توريد حظر

  ٥٧٢، القائمة يف اإلدراج معايري
  العراق على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٠، عموما
  ٥٨١، الشامل الدمار أسلحة

  ٥٨٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨١، النفطي احلظر
  ٥٨١، ٥٨٠، )٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار
  ٥٨١، ٥٨٠، )٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
  ٥٨١، التسيارية القذائف على املفروضة القيود

  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٥، عموما
  ٥٨٨، استعراض اعتزام

  ٥٨٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٦، على املدخلة التغيريات

  ٥٨٧، ٥٨٥)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٥٨٨، ٥٨٧، ٥٨٦، ٥٨٥)، ٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
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  ٥٨٨، ٥٨٥)، ٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٥٨٦، األصول جتميد
  ٥٨٧، والطريان النقل تدابري
  ٥٨٧، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٨٦، األسلحة توريد حظر

  ٥٨٧، اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة
  ٥٨٧، األسلحة مصادرة

  ٥٨٨، القائمة يف اإلدراج معايري
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٣٣، متديد
  )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٠، ٢٩٤، عموما

  ٦٠٧، اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٦٠١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٦٠١، يف التغيريات

  ٦٠٨، ٦٠٧، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠٤، ٦٠٢، ٦٠١)، ٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٦٠٤، املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٥، بالوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٢، األصول جتميد
  ٦٠٤، االنتشار عدم تدابري
  ٦٠٦، الشحنات تفتيش
  ٦٠٥، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٦٠٢، األسلحة توريد حظر

  ٦٠٨، االستعراض أو اإلاء شروط
  ٦٠٧، القائمة يف اإلدراج معايري

  طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٩، ٥٧٦، ٢٨٠، عموما
  ٦١٣، ٥٧٩، استعراض اعتزام

  ٥٧٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٧٦، على املدخلة التغيريات
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  ٧٥٤، ٦١٣، ٦١٢، ٦١١، ٦١٠، ٦٠٩)، ٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٧٥٦، ٥٧٩، ٥٧٨، ٥٧٧، ٥٧٦، )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٦١٠، ٥٧٧، األصول جتميد
  ٦١١، ٥٧٨، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٦١٠، ٥٧٧، األسلحة توريد حظر
  ٦١٢، ٥٧٩، القائمة يف اإلدراج معايري

  سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥، عموما

  ٥٧٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٧٥، )٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار
  ٥٧٥، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٧٥، األسلحة توريد حظر

  ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٨، عموما
  ٥٩٥، استعراض اعتزام
  ٥٩٤، تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥٩٢، اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٨٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٩، على املدخلة التغيريات

  ٥٩٤، )٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٥٩٥، )٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٩)، ٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٥٩٥، )٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٥٩٥، )٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٥٩٥، ٥٩٤، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٨٩)، ٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٥٩٥، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١، ٥٩٠، ٥٨٩)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٥٩٣، )٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  ٥٩١، األصول جتميد
  ٥٩٢، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٩٠، األسلحة توريد حظر
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  ٥٩١، املاس توريد حظر
  ٥٩٣، االستعراض أو اإلاء شروط

  ٥٩٢، األسلحة مصادرة
  ٥٩٤، القائمة يف اإلدراج معايري

  )الدميقراطية الشعبية -  مجهورية( كوريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٩، عموما

  ٦٠٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٩، عموما

  ٥٩٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٢، عموما
  ٥٨٤، استعراض اعتزام

  ٥٨٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٨٢، )٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
  ٥٨٤، ٥٨٣، ٥٨٢، )٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار
  ٥٨٣، األصول جتميد
  ٥٨٣، عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٨٣، األسلحة توريد حظر

  ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٣، عموما

  ٦٢٢، اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٧٥٤، ٦٢٣، ٦٢٢، ٦٢٠، ٦١٦، ٦١٤، ٦١٣)، ٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٦٢٣، ٦٢٢، ٦٢١، ٦٢٠، ٦١٩، ٦١٧، ٦١٥، ٦١٤، ٦١٣)، ٢٠١١( ١٩٧٣ القرار
  ٦٢٣، ٦٢٠، ٦١٨، ٦١٥، ٦١٣)، ٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٦١٦، األصول جتميد
  ٦١٩، والطريان النقل تدابري
  ٦٢٠، الشحنات تفتيش
  ٦٢٠، عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٦١٤، األسلحة توريد حظر
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  ٦٢٢، األسلحة مصادرة عمليات
  ٦٢٢، القائمة يف اإلدراج معايري

  ٦٢٣، استعراض نية
  اجللسات
  ٣٣٠، عموما

  ٣٣٧، ٣٣٤، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،
  ٣٤٠، أخرى اجتماعات

  ٣٤١، بيانات األردن،
  ٣٣٥، اإلرهاب
  ٣٣٦، املسلح والرتاع األطفال

  ٣٣٩، لتعيني توصيات العام، األمني
  ٣٣٨، بقوات املسامهة البلدان

  ٣٤٠، آريا بصيغة املعقودة اجللسات
  ٣٣٨، ٣٣٦، السودان يف احلالة
  ٣٣٩، الصومال يف احلالة
  ٣٣٩، ٣٣٥، العراق يف احلالة
  ٣٣٨، كوريا يف احلالة
  ٣٣٩، كوسوفو يف احلالة
  ٣٣٨، ليبيا يف احلالة
  ٣٣٩، الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٣٣٥، واألمن والسالم املرأة

  ٣٤١ ،بيانات املكسيك،
  ٣٣٠، بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣٣٣، املواد تطبيق

  ٣٣٣، ٣ و ٢ املادتني إطار يف اجللسات عقد طلبات
  ٣٤٠، رمسية غري حوارات

  شكل
  ٣٣٤، العامة اجللسات
  ٣٣٧، مغلقة/خاصة جلسات

  ٣٣٦، ٣٣٥، واألمن السالم صون
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  ٣٣٩، االنتشار عدم
  ٣٣٦، اجلديدة األعضاء الدول قبول
  ٣٤١، بيانات قطر،
  ٣٤١، بيانات كندا،
  ٣٣٩، إحاطات الدولية، العدل حمكمة

  ٣٣٩، هيئته بكامل الس مشاورات
  ٣٤٠، آريا بصيغة املعقودة اجللسات
  أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٤٧، باسم بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة

  ٥٥٢، بيانات القرصنة،
  أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة
  ٦٢، ٦٠، بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  الكاريبية اجلماعة انظر. الكاريبية اجلماعة

  ٤٦٠، باسم بيانات العمل، أساليب
  ٣٩٥، باسم بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  ٤٦٥، باسم بيانات املناخ، تغري
  ٤٢٤، باسم بيانات العامة، اجلمعية توصيات

                              العامة اجلمعية  
  ٤٣٨، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،
  ٤٢٥، بيانات األردن،

  ٤٢٤، توصيات اإلرهاب،
  ٤٢٤، باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
  ٤٣٠، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٤٣٩، بيانات اهلند،
  ٤٢٩، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العام، األمني تعيني

  مع األمن جملس عالقات
  ٤٢٢، عموما

  ٤٣٩، الفرعية األجهزة
  ٤٣٧، واخلاصة السنوية التقارير
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  ٤٤٢، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  ٤٢٧، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
  ٤٢٦، امليثاق من ١٢ باملادة يتعلق ما يف املمارسة
  ٤٢٣، ٤٢٢، الدائمني غري األعضاء انتخاب

  ٤٢٣، توصيات
              ٤٤١،  اإلنسان حقوق جملس 

  ٤٣٦، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
  ٤٤٣، أخرى ممارسات

  ٤٢٩، ٤٢٨، األمن جملس من املقدمة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة اجلديدة، األعضاء الدول قبول
  ٤٣٩، بيانات كوستاريكا،

  ٤٣٩، باسم بيانات الصغرية، اخلمسة البلدان جمموعة
  ٤٢٥، باسم بيانات اخلمس، الصغرية البلدان جمموعة
  ٤٣٤، األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
  ٤٣٩، بيانات ناميبيا،

  السورية العربية اجلمهورية
  ٦٣٥ ،٤١٥، ٤٠٦، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٨، ١٧٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ليبيا انظر. الليبية العربية اجلمهورية
  وأوغندا السودان بني احلالة

  ٤٧٨، األمن جملس بعثات
  والكويت العراق بني احلالة
  ٨٥٣، التعويضات جلنة
  وباكستان اهلند بني احلالة

 اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  وباكستان

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٨٤، عموما

  ٢٣١، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٠، ٨٩، ٨٧، التقارير
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  ٦٤٠، ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧١٢، ٧١١، اإلقليمية التنظيمات

  ٢٥٠، ٩٠، ٨٨، بيانات الرئيس،
  ٦٤٠، ٥٤١، ٨٨، ٨٥)، ٢٠١٠( ١٩١٣ القرار
  ٦٤٠، ٨٩، ٨٥)، ٢٠١٠( ١٩٢٢ القرار
  ٧١٢، ٦٣٧، ٥٤١، ٢٧١، ٢٤٩، ٢٤١، ٢٣١، ٨٩، ٨٥)، ٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار

  ٢٤٩، ٢٤١، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٧١، واألمن والسالم املرأة

  ٨٧، ٨٦، إحاطات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني باحلالة املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٥، بيانات النمسا،

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  تشاد

  ٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٥، ٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٩، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢١ مؤرخة رسالة
  ٨٩، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٩، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٨٧، ٨٦، بيانات

  ٥٤١، ٥٣٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  الوسطى أفريقيا مجهورية
  ٨٩، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٢ مؤرخة رسالة
  ٨٧، ٨٦، بيانات

  أبيي يف احلالة
  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  إريتريا يف احلالة

  ٧٦٤، ٧٦٠، ٧٥٩، ٧٥٨، ٧٥٧، ٥٣٨)، ٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
  ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٧، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٤، رمسية غري حوارات
  الرصد فريق

  ٧٥٨، عموما
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  ٧٦٤، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٦٠، الوالية

  ١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٥٧، عموما

  ٧٦٠، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٥٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٥٩، الوالية
  ٧٦٠، إجرائية تدابري

  احملدد البلد أيضا انظر. أفريقيا يف احلالة
  ٢٨٩، ٢٨٨، إحاطات املتحدة، اململكة

  ٢٨٨، ٢٨٧، إحاطات املتحدة، الواليات
  ٢٨٧، إحاطات أوغندا،
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٨، ٢٨٧، عموما
  ٢٨٩، إحاطات

  ٢٨٨، إحاطات فرنسا،
  أفغانستان يف احلالة

  ١٢٧، عموما
  ١٣٣، بيانات أستراليا،

  أفغانستان
  ١٣٨، ٢٠١١ مارس/آذار ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٣٨، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، بيانات

  ١٣٣، ١٢٩، بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٣٢، املسلح والرتاع األطفال

  العام األمني
  ١٢٨، إحاطات

  ٢٩٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، تقارير
  ٦٣٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٥، ٧٢٠، ٧١١، اإلقليمية يماتالتنظ
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                الرئيس 
  ١٣٧، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٤ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٣٩، ١٣٢، بيانات

  ١٣٤، بيانات الصني،
  ٧٢٣، ٢٧٣، ٢٥٢، ٢٣٢، ١٣٧، ١٣٣)، ٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٧٢٤، ٧٢٠، ٦٨٠، ٦٧٣، ٦٣٨، ٥٤٠، ١٣٧)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٣، ٧٢٠، ٢٧٣، ٢٣٢، ١٣٨، ١٣٤)، ٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٧٢٠، ٦٨٠، ٦٣٨، ١٣٨)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢، عموما
  ٧٢٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥، تقارير

  ١٣٤، ١٣٣، بيانات أملانيا،
  ٢٥٢، املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٧٣، واألمن والسالم املرأة
  ٦٨٠، املتبادلة املساعدة

  ١٣٦، ١٣٥، بيانات املكسيك،
  ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٣١، ١٢٨، إحاطات
  ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠، بيانات

  ٣٦٤، بيانات األعمال، تصريف
  ١٣٦، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، تقارير
  ١٢٩، بيانات النمسا،

  ١٣٢، بيانات اهلند،
  ١٣٠، بيانات اليابان،

  ١٣٢، بيانات باكستان،
  األمن جملس بعثات
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  ٤٧٧، ٢٨٦، عموما
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠، تقارير

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  تركيا

  ٢٨٦، إحاطات
  ١٢٩، بيانات

  ٥٤٠، ٥٣٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٣، واألمن السالم صون

  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٧٢٢، عموما
  ٧٢٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥، تقارير
  ١٣٥، بيانات فرنسا،
  ١٣٥، بيانات كندا،
  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

  ١٣٥، ١٣٣، ١٢٩، إحاطات
  ١٣٤، ١٣٢، تقارير

  واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ١٥٠، عموما
  األورويب االحتاد

  ١٥١، بيانات
  ١٥٢، ١٥٠، الوجود إذن متديد
  ١٥٣، ١٥١، بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٥٤، ٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٤، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٤، ٢٠١١ مايو/أيار ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥، ١٥٤، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣ مؤرخة رسالة
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  ١٥٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٥٢، ١٥١، بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٦٣٩، ٦٣٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٥، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٨٠، ٦٧٤، ٦٣٩، ٥٤٠، ٣٨١، ١٥٤، ١٥٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
  ٦٧٤، ٦٣٩، ٣٨٣، ١٥٥، ١٥٢)، ٢٠١١( ٢٠١٩ القرار

  ٦٨٠، املتبادلة املساعدة
  ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، بيانات واهلرسك، البوسنة يف السالم اتفاق لتنفيذ السامي املمثل
  ٥٤٠، ٥٣٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٤، واألمن السالم صون

  ١٥٢، بيانات كرواتيا،
  ١٥٠، الوجود إذن متديد األطلسي، مشال حلف منظمة

  السودان يف احلالة
  ٦٤، عموما

  ٢٣٠، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٦٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٧٥، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨، بيانات
، ٥٣٨، ٥١٩، ٥٠١، ٤٠٩، ٤٠٣، ٤٠٠، ٣٣٨، ٣٣٦، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧١، تقارير

٧٤٣، ٧١٦، ٦٧٦، ٦٧٢، ٦٥٧، ٦٥٢، ٦٤٣، ٥٥٧، ٥٤٣  
  ٦٥٧، ٦٥٢، ٦٤٣، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٥٧، املؤقتة التدابري

  ٧٤٣، ٧١٦، ٧١٠، اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٨، ٣٣٦، اجللسات
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، ٥٠١، ٤١١، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٢٦٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٢، ٧٠، ٦٩، بيانات الرئيس،
٧١٨، ٧١٧، ٥٢٠، ٥١٩، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٣  

  ٤٠٣، ٧٤، ٧١، ٧٠، ٦٨، بيانات السودان،
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  دارفور
  ٦٩، بيانات السودان، باستفتاءي املعين الفريق
  ٧١٦، ٦٤٣، ٥٤٣، ٤٠٠، ٢٦٨، ٢٤٦، ٢٣٠، ٧٥)، ٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٧١٦، ٦٥٧، ٦٤٤، ٥٤٣، ٥١٩، ٢٦٩، ٢٤٦، ٧٦، ٦٦)، ٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٨١٠، ٨٠٩، ٧٤٣، ٧١٧، ٦٧٢، ٥١٩، ٤٠٩، ٤٠١، ٣٨٤، ٢٦٩، ٧٦)، ٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٢٧٠)، ٢٠١١( ١٩٦٦ القرار
  ٦٤٣، ٥٤٣، ٧٨، ٧٠)، ٢٠١١( ١٩٧٨ القرار
  ٨٠٩)، ٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٨١١، ٧٨)، ٢٠١١( ١٩٨٢ القرار
  ٧١٨، ٦٧٦، ٦٥٢، ٦٤٤، ٥٥٧، ٥٣٨، ٧٩، ٧٣)، ٢٠١١( ١٩٩٠ القرار
  ٦٧٦، ٦٤٤، ٥٥٨، ٥٣٨، ٢٣٠، ٧٩، ٧٠)، ٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  ٧٩، ٧٤)، ٢٠١١( ١٩٩٧ القرار
  ٧١٨، ٦٤٤، ٥٢٠، ٢٤٨، ٢٣٠، ٨٠، ٦٧)، ٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٧١٩، ٥٣٨، ٥٢٠، ٨٠، ٧٣)، ٢٠١١( ٢٠٢٤ القرار
  ٥٣٩، ٤١١، ٤١٠، ٨١)، ٢٠١١( ٢٠٣٢ القرار
  ٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٤١٠، استخدامها أو -  باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٤٦، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٨، ٢٦٢، واألمن والسالم املرأة

  ٤٠٣، ٤٠٠، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل

  ٧٠، إحاطات
  ٧٢، ٧١، بيانات
  ٦٩، تقارير

  السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان يف املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٥١٩، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠١، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٤٣، ٥٣٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٤٠٤، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٠٣، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، بيانات السودان، جنوب

  ٣٤٤، رمسية غري حوارات
  ٦٧٦، ٦٧٢، واألمن السالم صون
  بالتنفيذ املعين املستوى الرفيع األفريقي االحتاد فريق

  ٧٢، ٦٥، بيانات
  ٦٨، تقارير

  اخلرباء فريق
  ٨٠٩، عموما
  ٨١١، واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٠، التنسيق
  ٨١٠، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٠، الوالية
  ٨٦٨، تقارير
  ٦٤، الوالية متديد

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٥، بيانات دارفور، بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري
  ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٠٨، عموما
  ٨٠٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٠٩، التنسيق
  ٨١٠، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٩، الوالية
  ٨٦٨، تقارير

  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٩، بيانات
  ٧٤، ٧٣، تقارير
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  احملدد البلد أيضا انظر. األوسط الشرق يف احلالة
  ١٨٧، ١٦٤، عموما
  ٤٧٣، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٥٥١، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، بيانات إسرائيل،
  ٦٣٥، ٤١٥، ٤٠٦، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٠، ١٧٦، بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٣٢، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٤٨١، ٢٠١٠ أغسطس/آب ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٢، ٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٩٢، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  ١٦٦، إحاطات
  ١٩٢، ١٩١، تقارير

  السياسية للشؤون املساعد العام األمني
  ٤٨٠، ١٧٥، ١٧١، إحاطات

  ١٧١، ١٦٥، تقارير
  ٤٨١، بيانات الربازيل،

  ٤٨٠، ٤٧٩، احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٤٤، ٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٣٤، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧٢٠، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٣٥، ٤١٥، ٤٠٦، ١٨٩، ١٨٨، ١٧٨، ١٧٦، بيانات السورية، العربية اجلمهورية

  ٦٨٥، النفس عن الدفاع
  ٥٥٢، ٥١٣، ٤٨٠، ٤٧٩، ٢٥٢، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٢، ١٦٩، بيانات الرئيس،
  ٦٣٥، ٤١٥، ١٨٨، بيانات الصني،
  ٣٨٠، ١٩١، )٢٠١٠( ١٩٣٤ القرار
  ٦٤٤، ٥٤٠، ٣٨١، ١٩٢، )٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار
  ٣٨٠، ١٩١، )٢٠١٠( ١٩٦٥ القرار
  ١٩٢، )٢٠١١( ١٩٩٤ القرار
  ٦٤٤، ٣٨٣، ١٩٢، )٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار
  ٧٢٠، ٥٢٣، ٥١٣، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٤٢، ٢٣٢، ١٩٣، ١٨٧)، ٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
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  ١٩٢، )٢٠١١( ٢٠٢٨ القرار
  ٦٣٤، ٤١٦، ٤٠٦، بيانات أملانيا،

  ٢٥٢، ٢٣٨، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤٠٦، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٨١، بيانات املكسيك،
  ١٦٧، تقارير العام، لألمني اخلاص املمثل

  ٦٣٤، ٤٨١، ٤٨٠، ١٨٠، بيانات املتحدة، اململكة
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  ١٧٦، ١٧٥، ١٧٢، ١٧١، إحاطات
  ١٦٩، بيانات
  ١٧٧، ١٦٧، تقارير

  ٦٣٥، ٤١٥، ٤٠٦، بيانات اهلند،
  ٦٣٤، ٤٨١، ٤٨٠، ٤١٦، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٤، ١٧١، ١٦٩، ١٦٦، بيانات املتحدة، الواليات

  تركيا
  ٥٥١، ٤٧٣، ٣٣٣، ١٨٢، ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١، ٤٨٠، ١٦٨، بيانات

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٣، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٣، ٤٩٦، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٥١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠، ٥٣٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٦٣٥، ٤٨١، ٤١٥، ٤٠٦، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٣٤، ٤١٦، بيانات فرنسا،

  ٥٥١، ٤٨٠، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، بيانات فلسطني،
  ٤٨١، بيانات فرتويال،

  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

  لبنان
  ٥٥١، ٤٧٤، ٣٣٤، ١٨٢، ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١، ٤٨١، ١٩٠، ١٨٨، ١٧٣، بيانات
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  ٤٨١، بيانات ماليزيا،
              ٤٤٢،  اإلنسان حقوق جملس 

  ٦٣٤، ١٩٣، ١٨٣، ١٧٣، ١٦٤، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٤١٥، تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

  ٥٥١، ٤٨١، بيانات نيجرييا،
  اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  السياسية للشؤون العام األمني وكيل
  ١٧٦، ١٧٢، إحاطات

  ١٨٩، ١٧٩، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٠، ١٦٧، تقارير
  الغربية راءالصح يف احلالة

  ٦، عموما
  ٨٥٥، ٨٥٤، ٥٢١، ٥٠٧، ٤٠٢، ٣٨١، ٧، ٦)، ٢٠١٠( ١٩٢٠ القرار
  ٤٤١، )٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٨٥٥، ٨٥٤، ٥٢١، ٥٠٨، ٣٨٣، ٨، ٧)، ٢٠١١( ١٩٧٩ القرار

  ٤٠٢، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٨٥٥، ٨٥٤، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون

  ٦، بيانات املتحدة، الواليات
  ٦، بيانات أوغندا،

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢١، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٧، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٨، تقارير األمن، جملس
              ٤٤١،  اإلنسان حقوق جملس 

  ٦، بيانات نيجرييا،
  الصومال يف احلالة

  ١٣، عموما
  ٢٢، ٢٠١١ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة الصني،
  ١٤، ١٣، إحاطات األفريقي، االحتاد
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  ١٧، بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٢٥، املسلح والرتاع األطفال

  العام األمني
  ٢١، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢٤ مؤرخة رسالة

  ١٦، إحاطات
  ١٥، التقارير
  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، تقارير
  ٦٤٢، ٦٣٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٦، ٧٤١، ٧٣٨، ٧١٥، ٧١٠، اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٩، اجللسات

                الرئيس 
  ٢٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٧١٥، ٥١٩، ٥١٨، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤١٤، ٢٦٣، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٧، بيانات
  ١٨، ١٤، بيانات الصومال،

  ٦٨١، ٦٧٥، ٦٤٢، ٥٤٢، ٥٣٩، ٥١٨، ٢٤٢، ١٩، ١٤)، ٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٦٠، ٧٥٩، ٧٥٨، ٧٥٧، ٧٤١، ٦٧١، ٥٤٢، ٤١٤، ١٩، ١٥)، ٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٢٠، ١٦)، ٢٠١٠( ١٩١٨ القرار
  ٧٤١، ٦٨١، ٦٧٥، ٦٧١، ٦٤٣، ٥٤٢، ٥٣٩، ٣٨١، ٢١، ١٧)، ٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار
  ٧١٥، ٦٨٢، ٦٧٥، ٦٤٣، ٥١٨، ٢٤٢، ٢٢٥، ٢١، ١٤)، ٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٥٧، ٦٧١، ٥٤٣، ٥٣٩، ٤١٤، ٢٢، ١٥)، ٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٣٨٣، ٢٢، ١٨)، ٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
  ٧٦٢، ٧٥٩، ٧٥٨، ٧٤٢، ٦٧٢، ٥٣٩، ٢٦٣، ٢٢٥، ٢٣، ١٦)، ٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٧١٥، ٦٨٢، ٦٧٦، ٦٤٣، ٥١٩، ٢٦٤، ٢٢٦، ٢٣، ١٥)، ٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٣٨٣، ٢٤، ١٨)، ٢٠١١( ٢٠١٥ القرار
  ٧٤٢، ٦٤٣، ٣٨٣، ٢٤، ١٨)، ٢٠١١( ٢٠٢٠ القرار

  ٢٤٢، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٣، واألمن والسالم املرأة

  ٦٨١، املتبادلة املساعدة
  ١٨، إحاطات الصومال، سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اصاخل املستشار

  ١٥، ١٤، ١٣، إحاطات للصومال، العام لألمني اخلاص املمثل
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  ١٧، بيانات املتحدة، اململكة
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥١٨، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٩، ٤٩٣، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٤٢، ٥٣٩، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٥، ٦٧١، واألمن السالم صون
  الرصد فريق

  ٧٥٨، عموما
  ٨٦٥، ٢٠١١ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة

  ٧٦٤، ٧٦٢، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٣، ٧٦١، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٣، التنسيق
  ٧٦٣، ٧٦١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥)، ٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٧٦٠، الوالية
  ٨٦٥، تقارير
  ١٦، ١٥، ١٣، الوالية متديد
  ١٧، بيانات كينيا،

  ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٥٧، عموما
  ١٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٢٣، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة

  ٧٥٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٩، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥)، ٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٨٦٥)، ٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٧٥٩، الوالية
  ٨٦٥، تقارير
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  ٤١٤، عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب

  العراق يف احلالة
  ١٩٣، عموما
  العام األمني

  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٨، بيانات
  ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، تقارير
  ٣٣٩، ٣٣٥، اجللسات
  ٥١٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٤، بيانات الرئيس،
  العراق

  ٢٠١، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة

  ٢٠١، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٢، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة شفوية مذكرة

  ١٩٦، إحاطات
  ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤، بيانات

  ٥١٤، ٢٠٢، )٢٠١٠( ١٩٣٦ القرار
  ٣٨٠، ٢٠٣، ١٩٨)، ٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار
  ٣٨٠، ٢٠٣، ١٩٨)، ٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
  ٣٨٥، ٣٨٠، ٢٠٣، ١٩٨)، ٢٠١٠( ١٩٥٨ القرار
  ٥١٤)، ٢٠١١( ٢٠٠١ القرار

  ١٩٦، إحاطات املتحدة، لألمم املايل املراقب
  ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، إحاطات للعراق، العام لألمني اخلاص املمثل

  املتحدة الواليات
  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٨، بيانات

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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  ٥١٤، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ١٩٩، بيانات فرنسا،

  ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٠، عموما

  ٧٩٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٦٦، تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٣٣، عموما

  ٢٢٦، ٢٢٤، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٦٧، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
  ٤٠، ٣٩، ٣٨، تقارير

  ٣٥، إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٦٥٧، ٦٤٠، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٢٧، ٢٢٦، ٤٠، ٣٩، ٣٥، بيانات الرئيس،

  ٦٦٩، ٦٥٧، ٦٤٠، ٥٤١، ٢٦٥، ٢٤٣، ٢٢٦، ٣٩، ٣٤)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٧٩٩، ٧٩٨، ٦٦٩، ٥٤١، ٤١٠، ٢٦٦، ٢٤٤، ٣٩، ٣٨)، ٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٦٤٠، ٥٤١، ٢٢٧، ٤٠، ٣٨، ٣٦)، ٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٨٠٠، ٧٩٨، ٢٦٦، ٢٢٧، ٤٠)، ٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٤١٠، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  الدميقراطية -  مجهورية الكونغو،
  ٣٤، بيانات
  ٣٧، تقارير
  ٢٤٣، ٢٤١، املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٦٥، ٢٦٢، واألمن والسالم املرأة
  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
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  ٣٥، إحاطات
  ٣٦، تقارير

  الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٣٤، إحاطات

  ٦٥٨، ٣٨، ٣٧، بيانات
  ٣٦، تقارير

  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٦٥٨، بيانات اهلند،
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٧، ٢٨٦، عموما
  ٢٨٩، إحاطات

 الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية

 لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار

  ٥٤١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٦٩، واألمن السالم صون
  فرنسا

  ٤٠، ٢٠١١ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة
  ٢٨٦، إحاطات

  اخلرباء فريق
  ٧٩٨، عموما
  ٨٠٠، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٠، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٠، ٧٩٩، التنسيق
  ٨٠١، ٧٩٩، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٧)، ٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٧٩٩، الوالية
  ٨٦٧، تقارير
  ٨٠٠، ٧٩٩، تقييم



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 LXXII 

 

  ٣٨، الوالية متديد
  ١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٩٧، عموما
  ٧٩٨، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٨، الوالية
  ٨٦٧، تقارير

  بوروندي يف احلالة
  ٢٥، عموما

  ٢٢٦، املسلح والرتاع األطفال
  ٨٦٢، ٤٩٧، ٢٦٤، ٢٢٦، ٢٨، ٢٧)، ٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ٢٨)، ٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار
  ٢٦٤، واألمن والسالم املرأة

  ٢٦، ٢٥، بيانات لبوروندي، العام لألمني التنفيذي املمثل
  لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل

  ٢٦، إحاطات
  ٢٧، بيانات

  ٢٧، ٢٥، بيانات بوروندي،
  ٤٩٧، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٣٤٤، رمسية غري حوارات
  السالم بناء جلنة

  ٢٦، إحاطات
  ٢٧، ٢٥، بيانات
  ٨٦٢، قرارات

  ٢٨، ٢٦، تقارير األمن، جملس
  بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتحدة األمم عملية انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

  ليشيت- تيمور يف احلالة انظر. الشرقية تيمور يف احلالة
  ليشيت- تيمور يف احلالة

  ١٢١، عموما
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  ١٢٥، ١٢٤، بيانات الروسي، االحتاد
  ١٢٧، ١٢٦، تقارير العام، األمني
  ٥٢٢، ٥١٠، ٣٨١، ٢٧٣، ١٢٦، ١٢١، )٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ٥١٠، ٣٨٣، ١٢٦، ١٢٢، )٢٠١١( ١٩٦٩ القرار
  ٢٧٣، واألمن والسالم املرأة

  ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، إحاطات الشرقية، لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٢٥، بيانات املتحدة، اململكة

  ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر. ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ١٢٤، بيانات تركيا،
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢٢، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٠، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، بيانات ليشيت،- تيمور
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

  ٤١، عموما
  ٢٢٨، ٢٢٤، املسلح والرتاع األطفال
  ٨٦٢، ٤٩٧، ٢٤٤، ٤٤، ٤٢، بيانات الرئيس،

  ٤٩٧، ٤٠٨، ٢٦٧، ٢٢٨، ٤٥، ٤٣)، ٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٤٠٨، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  ٢٤٤، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٧، واألمن والسالم املرأة

  ٤٢ ،٤١، إحاطات الوسطى، أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٩٧، ٤٩٣، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٤٢، ٤١، بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية
  ٣٤٣، رمسية غري حوارات

  السالم بناء جلنة
  ٤٣، إحاطات
  ٨٦٢، قرارات

  ٤٥، ٤٤، تقارير األمن، جملس
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 لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم

  السودان جنوب يف احلالة
  ٦٤٤، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٥٣٧، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر، السودان يف احلالة انظر. دارفور يف احلالة
  رواندا يف احلالة

  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  النكا سري يف احلالة

  ٢٣٧، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  سرياليون يف احلالة

  ٢٨، عموما
  ٧١٥، اإلقليمية التنظيمات

  ٧٦٥، ٦٧٠، ٣٨٠، ٣٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار
  ٨٦٤، ٧١٥، ٤٩٩، ٣٨٠، ٢٦٤، ٣٢، ٣٠)، ٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ٧١٥، ٣٢، ٣١)، ٢٠١١( ٢٠٠٥ القرار
  ٢٦٤، واألمن والسالم املرأة

  العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٩، اطاتإح

  ٣٠، تقارير
  ٤٩٩، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٣١، ٣٠، بيانات سرياليون،
  ٦٧٠، واألمن السالم صون
  السالم بناء جلنة

  ٣١، بيانات
  ٣٠، ٢٩، تقارير

  ٨٦٤، قرارات
  األمن جملس جلنة

  ٧٦٥، عموما
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  ٧٦٥، الوالية
  ٨٦٥، تقارير

  ٣٢، ٣١، تقارير األمن، جملس
  سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  غينيا يف احلالة
  ٤٩٣، السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  بيساو- غينيا يف احلالة
  ٤٥، عموما
  ٤٧، بيانات األفريقي، االحتاد

  ٧١٤، اإلقليمية التنظيمات
  ٤٧، باسم بيانات أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٨٦٣، ٤٩٨، ٤٨، بيانات الرئيس،

  ٨٦٣، ٧١٤، ٥١٧، ٤٩٨، ٤٨)، ٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار
  ٥١٧، ٤٩٨، ٤٩)، ٢٠١١( ٢٠٣٠ القرار
  ٤٧، ٤٦، ٤٥، إحاطات بيساو،- لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥١٧، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٨، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٧، باسم بيانات بالربتغالية، الناطقة البلدان مجاعة
  ٤٧، ٤٦، بيانات بيساو،- غينيا
  السالم بناء جلنة

  ٤٥، إحاطات
  ٤٧، ٤٦، بيانات
  ٨٦٣، قرارات

  ٤٩، ٤٨، تقارير األمن، جملس
 غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بيساو - 
  قربص يف احلالة

  ١٤٧، عموما
  ٨٥٦، ٥٢٢، ٥١١، ٣٨٤، ١٤٩، ١٤٧)، ٢٠١٠( ١٩٣٠ القرار
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  ٨٥٦، ٨٥٤، ٥٢٢، ٥١١، ٣٨٤، ١٤٩، ١٤٨)، ٢٠١٠( ١٩٥٣ القرار
  ٨٥٦، ٨٥٤، ٥٢٢، ٥١٢، ١٤٩، ١٤٨)، ٢٠١١( ١٩٨٦ القرار
  ٨٥٦، ٨٥٤، ٥١٢، ١٤٩)، ٢٠١١( ٢٠٢٦ القرار

  ٨٥٦، ٨٥٤، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ١٤٨، بيانات تركيا،
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢٢، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١١، ٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٤٩، تقارير األمن، جملس

  ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٩، عموما
  ٤٧٦، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٢٢٨، ٢٢٤، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٥٥، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٥٧، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٥٧، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ٤٧٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٨، ٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٥٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥١، ٥٠، تقارير

  ٥٣، بيانات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
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  ٤٨٢، احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٥١، ٦٤٠، ٦٣٨، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧١٢، ٧١٠، اإلقليمية التنظيمات
                الرئيس 

  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ٥١٧، بيانات

  ٧١٢، ٦٤٠، ٥٤١، ٤٠٩، ٢٦٧، ٢٤٥، ٢٢٨، ٥٥)، ٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٦٤٠، ٥٦)، ٢٠١٠( ١٩٢٤ القرار
  ٦٤١، ٢٦٨، ٢٢٨، ٥٦، ٥١)، ٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٥٦، ٥١)، ٢٠١٠( ١٩٤٢ القرار
  ٨٠٥، ٨٠٢، ٦٦٨، ٥٧، ٥٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٥٧، ٥٢)، ٢٠١٠( ١٩٥١ القرار
  ٧١٣، ٦٥١، ٦٤١ ،٣٨٢، ٥٧، ٥٢)، ٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٦٥١، ٦٤١، ٥٧، ٥٢)، ٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٦٥١، ٥٧)، ٢٠١١( ١٩٦٨ القرار
  ٧١٣، ٦٤١، ٥٤١، ٤٨٢، ٤٤١، ٢٤٥، ٢٣٧، ٢٢٩، ٥٨، ٥٥، ٥٣)، ٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٨٠٦، ٨٠٤، ٨٠٢، ٧١٣، ٦٦٨، ٢٦٨، ٢٢٩، ٥٨، ٥٥)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٦٤١، ٥٨، ٥٢)، ٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٥٨)، ٢٠١١( ١٩٩٢ القرار
  ٧١٤، ٦٦٩، ٦٤١، ٤٨٢، ٤٤١، ٥٩)، ٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  ٤٠٩، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  ٢٤٥، ٢٣٨، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٧، واألمن والسالم املرأة

  ٥٤، بيانات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
  ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل

  ٥٤، ٥١، ٥٠، إحاطات
  ٥٠، بيانات
  ٥٢، بيانات املتحدة، الواليات

  ٥١٦، العام األمني مبوجبها يشارك اليت القرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٤١، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٦٦٨، واألمن السالم صون
  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٥٢، بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق

  ٨٠٢، عموما
  ٨٠٨، ٨٠٦، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٧، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٧، ٨٠٥، التنسيق
  ٨٠٧، ٨٠٦، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٨)، ٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٨٦٨)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٨٠٥، الوالية
  ٨٦٨، تقارير

  ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥٠، بيانات ديفوار، وتك
  ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٠١، عموما
  ٥٨، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٠ مؤرخة رسالة

  ٨٠٣، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٣، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨٠٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٠٢، التنسيق
  ٨٠٤، ٨٠٣، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٢، الوالية
  ٨٦٧، تقارير

              ٤٤١،  اإلنسان حقوق جملس 
  ٥٤، بيانات، الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  كوريا يف احلالة
  ٤٧٤، ٣٤٧، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد
  ٤٧٤، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٣٣٨، ٣٣٤، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد
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  ٣٣٨، اجللسات
  ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  كوسوفو يف احلالة
  ١٥٥، عموما
  الروسي االحتاد

  ٣٣٤، ١٦٤، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦، ٤٠٥، ١٥٩، ١٥٧، بيانات

  ١٦١، إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٧٣٥، ٤٠٤، تقارير العام، األمني

  ٧٣٦، بيانات الربازيل،
  ١٦٠، بيانات الربتغال،
  ٣٣٩، اجللسات

  ٧٣٦، ٤٠٥، بيانات الصني،
  ٤٠٤، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٠٥، بيانات املكسيك،
  لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، إحاطات
  ١٥٧، بيانات
  ١٦١، تقارير
  ٤٠٥، ١٦٠، بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٣٦، بيانات اهلند،

  ٤٠٥، ١٦٠، بيانات املتحدة، الواليات
  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٥٧، بيانات كوسوفو، يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة

  صربيا
  ١٦٣، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢ مؤرخة رسالة
  ١٦٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦، ٤٠٤، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، بيانات
  ٧٣٥، اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ١٥٧، بيانات غابون،
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  ١٦٤، ١٦٣، ١٥٧، تقارير األمن، جملس
  ٧٣٦، بيانات نيجرييا،

  كينيا يف احلالة
  ٣٤٤، رمسية غري حوارات

  ليربيا يف احلالة
  ٨٥٩، ٢٠١٠ يوليه/متوز ١٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  العام األمني
  ٨٦٧، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١١، بيانات الربتغال،

  ٦٥٢، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧١٤، اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦٣، ٧١٤، ٦٥٢، ٥٤٢، ٢٦٣، ١٢، ١٠)، ٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٧٩٣، ٧٩٢، ٧٩١، ٦٧٠، ٥٤٢، ١٢)، ٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
  ١٢، ١١)، ٢٠١١( ١٩٧١ القرار
  ٢٦٣، ١٢)، ٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  ٧٩٥، ٧٩٢، ٧٩١، ٥٤٢، ١٢)، ٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار
  ١١، بيانات أملانيا،
  ٢٦٣، واألمن والسالم املرأة

  لليربيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات

  ١١، بيانات املتحدة، اململكة
  ١١، بيانات املتحدة، الواليات

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر. ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٥٤٢، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٤، رمسية غري حوارات
  ٦٧٠، واألمن السالم صون

  ١١، بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق
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  ٧٩٦، ٧٩٣، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٩٥، ٧٩٣، التنسيق
  ٧٩٦، ٧٩٤، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٩٣، الوالية
  ٨٦٧، تقارير
  ٧٩٥، ٧٩٣، تقييم
  ٨، الوالية متديد

  ٧٩١، عموما اخلرباء، فريق
  السالم بناء جلنة

  ١٠، التقارير
  ٨٦٣، ٨٥٩، قرارات

  ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٠، عموما
  ٧٩٢، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩٢، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٢، الوالية
  ٨٦٦، تقارير

  ١٠، بيانات ليربيا،
  ليبيا يف احلالة

  ٩٦، عموما
  ٤٧٤، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ١٠٢، باسم بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٤٥، ٦٤٦، ٦٣٢، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ٩٩، ٩٧، بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٤٧٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١١٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة

  ١٠٩، إحاطات
  ١١٢، ١١١، تقارير

  العام األمني
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  ٩٩، ٩٧، إحاطات
  ٩٧، بيانات
  ١٠٧، ١٠٣، ١٠١، تقارير
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٩٩، بيانات الربازيل،
  ٦٤٦، بيانات الربتغال،

  ٤٨٢، احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٤٥، ٦٤٢، ٦٣٦، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٣٢، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٥٥٧، املؤقتة التدابري

  ٧٤٣، ٧٣٩، ٧٣٧، ٧١٤، اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٨، اجللسات

  ٧٤٥، ٦٤٦، ٩٩، ٩٧، بيانات الصني،
، ٦١٣، ٥٥٨، ٥٥٧، ٤٨٢، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٤١، ٢٥١، ٢٣٧، ١٠٩، ٩٧، ٩٦)، ٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

٨١٩، ٨١٨، ٧٣٩، ٦٧٩، ٦٧٧، ٦٧٠، ٦٣٣، ٦٣٢  
، ٦٤٢، ٦٣٣، ٥٥٨، ٥٣٨، ٥١٧، ٣٨٥، ٢٥١، ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٠٩، ٩٨)، ٢٠١١( ١٩٧٣ القرار

٨٢٤، ٨٢١، ٨١٩، ٧٤٣، ٧٣٩، ٧١٤، ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٤، ٦٧٠، ٦٤٥  
  ٨٢٢، ٨١٩، ٧١٤، ٢٧١، ١١٠، ١٠٤)، ٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٧٤١، ١١١، ١٠٦)، ٢٠١١( ٢٠١٦ القرار
  ٨٢٥، ٨٢٤، ٨١٩، ١١١، ١٠٦)، ٢٠١١( ٢٠١٧ القرار
  ١١١، ١٠٨)، ٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار
  ٦٤٦، ٦٣٣، ١٠٧، ١٠٦، ٩٩، بيانات أملانيا،

  ١٠٠، بيانات ليبيا، إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
  الدولية اجلنائية احملكمة

  ١٠٧، إحاطات
  ١٠٠، تقارير
  ٢٥١، ٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٧١، واألمن والسالم املرأة
  ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٧، املتبادلة املساعدة

  لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٠٨، ١٠٥، إحاطات
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  ١٠٧، تقارير
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، ٩٨، بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٤٥، ٦٤٦، ٦٣٢، ١٠٧، ١٠١، ٩٩، ٩٧، بيانات اهلند،

  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٢، ٩٨، ٩٧، بيانات املتحدة، الواليات
  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة

  ٥١٧، ٥١٦، العام األمني مبوجبها يشارك اليت القرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٣٨، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٧، األعمال جدول
  ٦٣٣، ١٠٤، ١٠٣، بيانات أفريقيا، جنوب

  ٣٤٤، رمسية غري حوارات
  ٦٧٤، ٦٧٠، واألمن السالم صون

  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، ١٠٧، ٩٨، ٩٧، بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق

  ٨١٩، عموما
  ٨٢٥، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٥، التنسيق
  ٨٢٥، ٨٢٤، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٤، الوالية
  ٨١٩، ٩٨، ٩٦، إنشاء

  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، بيانات كولومبيا،
  ٧٤٤، ٩٧، بيانات لبنان،

  ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٨، عموما

  ١١٢، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٢، ١٠٠، إحاطات
  ٨٢١، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٢ ،٨٢٠، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٤، ٨٢٠، التنسيق
  ٨٢٤، ٨٢٣، ٨٢٢، ٨٢١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٩، الوالية
  ٩٦، إنشاء
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  ٨٢١، إجرائية تدابري
  ليبيا

  ٤٧٤، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٥، إحاطات

  ١٠٧، ١٠٦، ١٠٤، ٩٧، بيانات
              ٤٤١،  اإلنسان حقوق جملس 

  ٦٣٢، ٩٨، ٩٧، بيانات نيجرييا،
  ١٠١، إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
  ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٦، إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٣٣٩، اجللسات

  نيبال يف احلالة
  ١٣٩، عموما

  ٥٢١، ٥٠٩، ١٤٤، بيانات الرئيس،
  ٥٢١، ٥٠٨، ١٤٣، ١٤٠)، ٢٠١٠( ١٩٠٩ القرار
  ٥٠٩، ١٤٣، ١٤٠)، ٢٠١٠( ١٩٢١ القرار
  ٥٠٩، ١٤٣، ١٤١)، ٢٠١٠( ١٩٣٩ القرار
  ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، تقارير نيبال، يف العام لألمني اخلاص املمثل

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر. نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢١، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٨، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ١٤٤، ١٤٣، تقارير األمن، جملس
  ١٤١، بيانات نيبال،
  ١٤١، إحاطة السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  هاييت يف احلالة
  ١٢٠، ٢٠١١ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة كولومبيا،
  ١١٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخة رسالة املكسيك،

  ٢٣١، املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني
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  ١٢١، ١٢٠، ١١٩، تقارير
  ٧١٩، ٧١١، اإلقليمية التنظيمات

  ٧١٩، ٢٣١، ١٢٠، بيانات الرئيس،
  ٣٨١، ١١٩، )٢٠١٠( ١٩٠٨ القرار
  ٣٨١، ١١٩، )٢٠١٠( ١٩٢٧ القرار
  ٥٤٢، ٣٨١، ٢٧١، ٢٣١، ١٢٠، ١١٦، )٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٣٨٣، ١٢١، ١١٧، )٢٠١١( ٢٠١٢ القرار
  ٢٧١، واألمن والسالم املرأة
  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  ٥٤٢، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  يوغوسالفيا يف احلالة

  واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر. واهلرسك البوسنة يف احلالة
  كوسوفو يف احلالة انظر. كوسوفو يف احلالة

  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  الشتات ضريبة على املفروض احلظر

  ٥٦٩، إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  النفطي احلظر

  ٥٨١، العراق على املفروضة اجلزاءات
  واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣١٢، عموما
  ٣١٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ١٩ مؤرخة رسالة لبنان،
  ٣١٢، بيانات العام، األمني
  واحلوكمة املؤسسات انظر. احلوكمة

  الوقائية الدبلوماسية
  ٣١٣، عموما
  ٣١٩، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٢ مؤرخة رسالة لبنان،

  ٣١٨، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٩ مؤرخة رسالة نيجرييا،
  ٣١٣، بيانات الدويل، البنك

  ٦٩٨، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٨، ٥٢٧، ٤٨٥، ٤٥٧، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٣، ٢٧٦، بيانات الرئيس،
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  ٥٢٦، العام األمني استخدام ،٩٩ املادة
  ٢٧٦، واألمن والسالم املرأة

  ٥٢٨، بيانات املكسيك،
  ٥٢٨، بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٢٨، بيانات اليابان،

  ٥٢٨، بيانات بنن،
  ٤٨٥، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٨، بيانات فرنسا،
  ٥٢٧، ٣١٣، بيانات العام، األمني نائب
  النفس عن الدفاع

  ٦٨٥، بيانات إسرائيل،
  ٦٨٦، ٥١ املادة إىل اإلشارات

  ٦٨٥، األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٨٤، بيانات الرئيس،
  ٦٨٤، بـ املتعلقة املقررات
  ٦٨٥، بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٨٥، بـ املتصلة املناقشة

  تركيا
  ٦٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨٥، بيانات

  ٦٨٦، باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٦٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة وبرينسييب، تومي سان

  ٦٨٥، بيانات لبنان،
  ٦٨٥، أفريقيا وسط منطقة
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. الرسائل
  والدعم واإلنفاذ الرصد

  ٨٤٤، ٨٤١، ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
  ٧٦٤، الرصد فريق إريتريا، يف احلالة
  السودان يف احلالة

  ٨١٠، اخلرباء فريق
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  ٨١٠، ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  الصومال يف احلالة

  ٧٦٣، ٧٦١، الرصد فريق
  ٧٥٩، ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٠١، ٧٩٩، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧، ٨٠٦، اخلرباء فريق
  ٨٠٤، ٨٠٣، ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٦، ٧٩٤، اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥، ٨٢٤، اخلرباء فريق
  ٨٢٤، ٨٢٣، ٨٢٢، ٨٢١، ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٢، ٧٧٧، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٣١، ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٧٣، ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٧، اخلرباء فريق
  ٨١٦، ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٧، ٨٣٤، ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  الرئاسة

  ٤٣٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  والتصويت القرارات اختاذ

  ٣٧٩، والبيانات القرارات عدد
  ٣٨٩، تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات

  ٤٧٢، بيانات األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
  ٦٩٧، ٣٢٠، ٣١٧، بيانات األمن، وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٢٧٧، بيانات واألمن، الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح
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  بوتو اغتيال
  ٨٤٨، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٧٠٨، ٧٠٦، ٦٩٩، ٤٥٧، ٩٤، ٩٢، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٨٥٦، بيانات اجلماعية، اإلبادة
  ٥٥١، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٤٥٧، ٣١١، ٣١٠، بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٣٦٠، بيانات األردن،

  ٤٥٦، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٩، بيانات اإلرهاب،
  ٦٢٥، ٥٦٠، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٠، بيانات املسلح، والرتاع األطفال

  ٤٣٤، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة اجلنائيتني، للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٥٣، بيانات
  ٦٥٤، مذكرات

  ٦٩٩، ٤٦٣، ٤٥٧، ٤٤٥، ٣١٩، ٣١٤، ٢٧٦، ٢٥٤، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٤٥٧، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٥٧٢، بيانات الصومال، على املفروضة اجلزاءات

  ٣٣٧، ٣٣٤، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة اجللسات،
  ٤٣٨، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة العامة، اجلمعية

  ٢٥٠، ٩٠، ٨٨، بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  أفغانستان يف احلالة

  ١٣٧، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٤ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٣٩، ١٣٢، بيانات

، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١، ٢٦٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٢، ٧٠، ٦٩، بيانات السودان، يف احلالة
٧١٨، ٧١٧، ٥٢٠، ٥١٩، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠١، ٤١١  

  ٥٥٢، ٥١٣، ٤٨٠، ٤٧٩، ٢٥٢، ١٩٢، ١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١٨٢، ١٦٩، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  الصومال يف احلالة

  ٢٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٧١٥، ٥١٩، ٥١٨، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤١٤، ٢٦٣، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٧، بيانات
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  ٥١٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٨، ١٩٤، بيانات العراق، يف احلالة
  ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٢٧، ٢٢٦، ٤٠، ٣٩، ٣٥، بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٨٦٢، ٤٩٧، ٢٤٤، ٤٤، ٤٢، بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٨٦٣، ٤٩٨، ٤٨، بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٥٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ٥١٧، بيانات

  ٨٥٩، ٢٠١٠ يوليه/متوز ١٩ مؤرخة رسالة ليربيا، يف احلالة
  ٥٢١، ٥٠٩، ١٤٤، بيانات نيبال، يف احلالة
  ٧١٩، ٢٣١، ١٢٠، بيانات هاييت، يف احلالة

  ٦٩٨، ٥٢٧، ٤٨٥، ٤٥٧، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٣، ٢٧٦، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٤، بيانات النفس، عن الدفاع
  ٨٤٦، بيانات وحلها، أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٨٤٥، بيانات السالم، حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
  ٣٥٩، بيانات أملانيا،

  ٨٥٦، بيانات ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
٥٦١، ٤٤٢، ٢٧٤، ٢٥٤  

، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٥، بيانات واألمن، والسالم املرأة
٧٠٢، ٤٩١، ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤  
  ٨٥٧، ٨٥٥، بيانات الصومال، سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين اخلاص املستشار

  ٨٥٧، ٨٥٤، بيانات الرتاع، حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٥٨، عموما
  ٣٥٨، الرئيس دور
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة األمن، جملس بعثات

  ٧٢٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
  ١٠٨٧، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٨ مؤرخة رسالة وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
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  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ وفمربن/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١، ١٠٨٢، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ أغسطس/آب ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٣، ١٠٨٢، بيانات

  ١٠٨٥، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة رسالة ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة

  ٨٦١، ٧٠١، ٤٨٩، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٧٥، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٦٠، بيانات تركيا،
  ٤٨٤، بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٤٩، ٤٥٨، ٤٤٥، ٣١٩، ٣١٦، بيانات املناخ، تغري
  ٣٥٢، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة األعمال، جدول
  ٥١٠، ١٤٥، بيانات تشيونان، حادث
  ٦٢٧، ٥٦١، ٥٢٦، ٤٩٠، ٢٩٢، ٢٧٥، بيانات القانون، سيادة
  ٨٦١، ٨٦٠، ٦٩٥، ٦٥١، ٢٥٤، بيانات واألمن، السالم صون
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  ٨٦٢، ٧٠١، ٤٩٠، ٤٥٨، ٤٤٣، ٤٤٢، ٢٥٣، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات
  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٧١٢، ٤٩١، ٤٧٩، ٢٧٠، ٨٤، بيانات السالم، توطيد أفريقيا، غرب
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  ١٠٨٨، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٦٠، بيانات فنلندا،

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ أغسطس/آب ٩ مؤرخة رسالة

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ١ مؤرخة رسالة االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ٤٨٧، ٢٧٥، بيانات واألمن، السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٥٧، ٤٤٥، بيانات ، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣١٨، ٣١٤، بيانات الدوليني، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٩٧، بيانات واألمن، السالم صون يف بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣٦٠، بيانات كينيا،
  ٣٦٠، بيانات لبنان،

  العسكرية األركان جلنة
  ٦٨٥، بيانات
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  ٦٦٣، مذكرات
  ٨٧١، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة السالم، بناء جلنة

  ٨٣٣، بيانات اإلرهاب، مكافحة
  أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠، ٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٥٩، بيانات

  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠، ٢٠١١ مايو/أيار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٤٩، بيانات

  بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  ١٠٢٧، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٢٧، بيانات

  ٦٩٤، ٦٦٧، ٢٦٨، ٢٢٩، ٦٣، ٦١، ٦٠، بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  ٦٩٦، ٤٨٨، ٤٥٨، ٤٤٥، ٣١٦، ٢٧٦، بيانات الرتاعات، نشوب منع

  السنغال
  ٣١٤، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  السودان
  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٤١٤، عموما

  ٤١٧، مبدأ إىل االستناد
  دستورية مناقشة

  ٤١٤، عموما
  ٤١٥، األوسط الشرق يف احلالة
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  ٤١٦، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  )األمن جملس يف دائم عضو( الصني

  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب
  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠، بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٣٦٢، بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٣٢٣، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٤ مؤرخة رسالة اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ١٣٤، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٥، ٤١٥، ١٨٨، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٢٢، ٢٠١١ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة الصومال، يف احلالة
  ٧٣٦، ٤٠٥، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٥، ٦٤٦، ٩٩، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣، بيانات القرصنة،
  ٢٣٧، ٢٣٤، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٩، ٥٥٥، ٥٥٤، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٥٤٩، ٤٦٥، بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول
  ٦٢٧، ٤١٢، بيانات القانون، سيادة
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  السياسية العمليات
  ٩٦٧، ٩٦٣، ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٦، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٦، ٩٤١، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٦، ٩٤٨، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩، والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٥، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٦، ١٠٧٢، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٤، الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٠، ٨٩٦، ٨٩٠، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٦، ٩٢٤، ٩١٨، ٩١٥، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٣، ٩٧٢، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

  ١٠٨٠، والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  ١٠٦٠، ١٠٥٩، ١٠٥٨، والية أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٦، ١٠٢٥، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٧، ١٠٥٥، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩، ١٠٣٨، ١٠٣٦، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣١، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٤، والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  السودان يف احلالة أيضا انظر، دارفور يف
  ٩٥٧، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير
  ٦٤٤، ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٥٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٥٨، تشكبل على املدخلة التغيريات

  ٩٦١، )٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٩٦٤، )٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  الوالية
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  ٩٥٩، لـ عام استعراض
  ٩٦٦، ٩٦٣، ٩٦٠، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٦٠، املسلح والرتاع األطفال
  ٩٦٦، ٩٦٣، ٩٥٩، األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٦١، على املدخلة التغيريات
  ٩٦٥، ٩٦٢، ٩٥٩، التنسيق

  ٩٦٧، ٩٦٣، ٩٦٠، السياسية العمليات
  ٩٦٠، واألمن والسالم املرأة

  ٩٦٣، ٩٥٩، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٩، اإلنسانية املسائل

  ٩٦٠، واحلوكمة املؤسسات
  ٩٥٨، ٦٦، ٦٤، متديد

  ٩٦٠، اإلنسان حقوق
  ٩٦٠، القانون سيادة

  ٦٥، تقارير
  السالم حفظ عمليات

  ٢٠٨، إحاطات
  ٦٥٩، بيانات

  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل انظر. اجلنسي العنف
  الغياب
  ٣٨٦، بالتصويت القرارات اختاذ
  واألمن والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق

  ٣٦٤، بيانات األعمال، تصريف
  ٨٤٦، وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق

              ٨٤٧،    املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 
  ٨٤٥، السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق

              ٨٤٦،  ١٥٦٦ بالقرار عمال املنشأ العامل الفريق 
  ٨٤٧، الدوليتني اجلنائيتني باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
  ٨٤٧، األخرى اإلجرائية واملسائل بالوثائق املعين الرمسي غري العامل الفريق
  الفلبني
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  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. القرارات
  القرصنة
  ٥٥٢، بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٥٢، إحاطات العام، األمني

  ٥٥٢، بيانات الربتغال،
  ٧٤٦، ٧٤١، ٧٣٨، اإلقليمية التنظيمات

  ٥٥٢، بيانات أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٥٥٣، بيانات الصني،
  ٨٥٧، ٨٥٥)، ٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار
  ٨٥٧)، ٢٠١١( ٢٠١٥ القرار
  ٥٥٣، ٩٥)، ٢٠١١( ٢٠١٨ القرار

  الصومال سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٨٥٧، ٨٥٥، عموما

  ١٨، إحاطات
  ٥٥٣، بيانات اهلند،

  ٥٥٣، بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٣، بيانات بنن،
  ٥٥٢، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٥٣، بيانات فرنسا،
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢، عموما
  ٧٢٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥، تقارير
  ١٣٦، ١٢٧، الوالية متديد
  باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
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  ٤٠٨، عموما
  ٤١٠، يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٠٨، مبدأ تأكيد عن، االمتناع

  ٤٠٩، السودان يف احلالة
  ٤١٠، )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٤٠٨، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٤٠٩، ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٠٨، )٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار

  ٤٠٨، بـ املتصلة املقررات
  ٤٠٩، املسلحة اموعات دعم وقف إىل الدعوات االستقرار، زعزعة
  ٤١٢، القانون سيادة
  ٤١١، بيانات لبنان،

  ٤١١، دستورية مناقشة
  استخدامها أو -  باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٤١٠، السودان يف احلالة
  ٤١٠، إىل يدعو عليها، املتنازع املناطق من املسلحة القوات انسحاب

  املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٤، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات

  التسيارية القذائف على املفروضة القيود
  ٥٨١، العراق على املفروضة اجلزاءات

  بالوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٥، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات

  التعدين قطاع على املفروضة القيود
  ٥٧٠، إريتريا على املفروضة اجلزاءات

  األمن جملس جلان انظر. اللجان
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر، ٧٥٣، الدائمة اللجان
  املخصصة اللجان

  ٨٥٣، عموما
  ٨٥٣، التعويضات جلنة
  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 XCVIII 

 

  ٤٤٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤٤٣، واألمن والسالم املرأة

  ٤٤٢، مع األمن جملس عالقات
  ٤٤٢، السالم حفظ عمليات

  األمحر للصليب الدولية اللجنة
  ٢٣٨، ٢٣٥، إحاطات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٧٥٣، السودان جنوب
  ٧٥٤، فلسطني

  اللغات
  ٣٩٢، بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

   للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات انظر. ٣٩ املادة
  املؤقتة التدابري انظر. ٤٠ املادة
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. ٤١ املادة
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. ٤٢ املادة
  واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
  املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أملانيا

  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٢٢٣، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٣٤، ١٣٣، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٤، ٤١٦، ٤٠٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١١، بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٦٤٦، ٦٣٣، ١٠٧، ١٠٦، ٩٩، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٣٥٩، بيانات الرئاسة،
  ٢٣٦، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  املناخ تغري
  ٣١٩، ٢٠١١ يوليه/متوز ١ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣، ٣١٥، بيانات
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  ٥٢٦، ٤٤٩، بيانات القانون، سيادة
  ٢٩٩، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٦٣، ٦٦٢، بيانات العسكرية، األركان جلنة

  ٨٥٦، ١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
  ليبيا إىل العام لألمني اخلاص املبعوث

  ١٠٠، إحاطات
  واالجتماعي االقتصادي الس انظر. واالجتماعي االقتصادي الس

  ٤٤٦، بيانات األرجنتني،
  ٤٤٥، والتنمية األمن بني الترابط
  ٤٤٦، بيانات تركيا،

  ٤٤٥، املناخ تغري
  مع األمن جملس عالقات

  ٤٤٤، واالجتماعي االقتصادي الس رئيس من إحاطات
  ٤٤٤، بـ املتصلة املقررات

  ٤٤٦، دستورية مناقشة
  ٤٤٥، اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٤٤٥، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٦، بيانات كولومبيا،
  ٤٤٥، الرتاعات نشوب منع

  الدولية اجلنائية احملكمة انظر. الدولية اجلنائية احملكمة
  ليبيا يف احلالة

  ١٠٧، إحاطات
  ١٠٠، تقارير

  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  لرواندا الدولية احملكمة

  ٨٥١، ٨٤٨، عموما
  ٤٣٣، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ و أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرختان رسالتان
  ٤٣٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٨٤٨، الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
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  العام األمني
  ٢١٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٧١، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٢١٨، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٨٥١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٤٣٢، ٤٣١، ٤٣٠، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٨٥١، ٤٣١، ٢١٤، )٢٠١٠( ١٩٣٢ القرار
  ٤٣٣، ٤٣٢، ٢١٥، )٢٠١٠( ١٩٥٥ القرار
  ٨٤٨، ٦٦٦، ٣٨٥، ٢١٢، )٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
  ٨٥٢، ٢١٧، )٢٠١١( ١٩٩٥ القرار
  ٢١٧، )٢٠١١( ٢٠٠٦ القرار
  ٨٥٣، ٢١٨، )٢٠١١( ٢٠١٣ القرار
  ٨٥٣، ٤٣٢، ٢١٩، )٢٠١١( ٢٠٢٩ القرار

  القضاة
  ٨٥٣، ٨٥٢، اختصاصات

  ٨٥٣، ٨٥١، والية فترة متديد
  للمحكمة العام املدعي

  ٢١٣، ٢١٢، إحاطات
  ٨٧١، تقييمات

  ٨٧١، ٢١٨، ٢١٥، تقارير
  احملكمة رئيس

  ٢١٣، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٢١٦، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٩، ٢١٨، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة

  ٢١٣، ٢١٢، إحاطات
  ٨٧١، تقييمات
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  ٦٦٦، واألمن السالم صون
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة

  ٨٤٩، ٨٤٨، عموما
  ٨٤٨، الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

  العام األمني
  ٨٧٠، ٢١٣، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠، ٢١٨، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٤٣٠، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٨٤٩، ٤٣٠، ٢١٣، )٢٠١٠( ١٩١٥ القرار
  ٨٤٩، ٤٣١، ٢١٤، )٢٠١٠( ١٩٣١ القرار
  ٨٥٠، ٤٣١، ٢١٥، )٢٠١٠( ١٩٥٤ القرار
  ٨٤٨، ٦٦٦، ٣٨٥، ٢١٦، ٢١٢، )٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
  ٨٥٠، ٤٣١، ٢١٧، )٢٠١١( ١٩٩٣ القرار
  ٢١٨، )٢٠١١( ٢٠٠٧ القرار

  القضاة
  ٨٤٩، اختصاصات

  ٨٥٠، ٨٤٩، والية فترة متديد
  للمحكمة العام املدعي

  ٢١٣، ٢١٢، إحاطات
  ٨٧٠، تقييمات

  ٨٧٠، ٢١٨، ٢١٥، تقارير
  احملكمة رئيس

  ٢١٣، ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٢١٦، ٢١٥، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١ مؤرخة رسالة
  ٢١٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
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  ٢١٨، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٣، ٢١٢، إحاطات
  ٨٧٠، تقييمات

  ٦٦٦، واألمن السالم صون
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٣٣، عموما
  ٦٤٨، ٢٣٨، ٢٣٤، بيانات األورويب، االحتاد
  ٤١٧، ٢٣٤، بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٢٣٨، ٢٣٤، إحاطات
  ٢٣٩، ٢٣٥، تقارير
  ٦٤٩، ٦٤٧، ٤١٧، ٢٣٨، ٢٣٧، بيانات الربازيل،

  ٦٤٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٦١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٢٤٩، ٢٤١، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٥٢، أفغانستان يف احلالة
  ٢٤٦، السودان يف احلالة
  ٢٥٢، ٢٣٨، األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٤٢، الصومال يف احلالة
  ٢٤٣، ٢٤١)، الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٤٤، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٣٧، النكا سري يف احلالة
  ٢٤٥، ٢٣٨، ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٥١، ٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ليبيا يف احلالة

، ٤٤٢، ٢٧٤، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٣٩، بيانات الرئيس،
٥٦١  
  ٢٣٧، ٢٣٤، بيانات الصني،
  ٢٤٢)، ٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٢٤٥)، ٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٥٢)، ٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
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  ٢٤٦)، ٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٤٩، ٢٤١)، ٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٤٣)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٤٦)، ٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٢٤٤)، ٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٢٥٣)، ٢٠١٠( ١٩٦٠ القرار
  ٢٤٢)، ٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٢٥١، ٢٣٧)، ٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٦٤٧، ٢٥١، ٢٤١، ٢٣٧، ٢٣٦)، ٢٠١١( ١٩٧٣ القرار
  ٢٤٥، ٢٣٧)، ٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٢٤٨)، ٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٤٤٢، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  ٢٣٦، بيانات أملانيا،
  ٢٧٤، ٢٥٣، واألمن والسالم املرأة

  ٢٣٨، ٢٣٤، إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
  ٦٤٨، بيانات املتحدة، اململكة

  ٤١٦، بيانات النرويج،
  ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٤، بيانات النمسا،

  ٦٤٨، ٢٣٨، ٢٣٥، بيانات املتحدة، الواليات
  ٢٣٤، بيانات اليابان،

  ٢٣٦، بيانات باكستان،
  ٢٤٠، املسائل مراعاة تعميم

  ٦٤٩، ٦٤٨، ٢٣٨، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٢٣٦، باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٢٣٦، بيانات النكا، سري

  ٢٣٥، بيانات شيلي،
  ٢٥٤، واألمن السالم صون

  ٢٥٣، السالم حفظ عمليات
  ٦٤٨، بيانات غابون،
  ٦٤٨، ٢٣٥، ٢٣٤، بيانات فرنسا،
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  ٢٣٦، بيانات فرتويال،
  ٦٤٧، ٤١٧، بيانات كوبا،

  ٢٣٨، ٢٣٥، إحاطات الدولية، األمحر الصليب جلنة
  ٢٣٧، بيانات ليختنشتاين،

  ٢٣٨، بيانات نيجرييا،
  ٤١٧، بيانات نيكاراغوا،

  ٢٣٧، بيانات هولندا،
  ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٤، إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  واألمن والسالم املرأة
  ٢٥٤، عموما

  ٢٦٠، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة نيجرييا،
  ٢٧٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٦٢٩، ٥٥٥، ٥٥٤، بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٧٥، اإلرهاب
  العام األمني

  ٢٥٦، بيانات
  ٢٦٠، ٢٥٩، تقارير
  ٦٢٧، ٥٦١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٢٧٦، والتنمية األمن بني الترابط

  ٧٠٢، اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٥، اجللسات

  ٢٧١، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٧٣، أفغانستان يف احلالة
  ٢٦٨، ٢٦٢، السودان يف احلالة
  ٢٦٣، الصومال يف احلالة
  ٢٦٥، ٢٦٢)، الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٦٤، بوروندي يف احلالة
  ٢٧٣، ليشيت- تيمور يف احلالة
  ٢٦٧، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٦٤، سرياليون يف احلالة
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  ٢٦٧، ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٦٣، ليربيا يف احلالة
  ٢٧١، ليبيا يف احلالة
  ٢٧١، هاييت يف احلالة

  ٢٧٦، الوقائية الدبلوماسية
، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٥، بيانات الرئيس،
٧٠٢، ٤٩١، ٢٧٧، ٢٧٦  
  ٦٢٩، ٥٥٥، ٥٥٤، بيانات الصني،
  ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٣٦٤، بيانات واألمن، والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق
  ٢٦٧)، ٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٧٣)، ٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ٢٧٣)، ٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٢٦٨)، ٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٧١)، ٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٦٥)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٦٨)، ٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٢٦٩)، ٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٢٦٣)، ٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٢٦٤)، ٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ٢٧١)، ٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٢٦٩)، ٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٢٦٦)، ٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٢٦٤)، ٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٦١، ٥٥٤، ٤٩١، ٤٤٣، ٣٨٢، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٣)، ٢٠١٠( ١٩٦٠ القرار

٦٢٩  
  ٢٧٠)، ٢٠١١( ١٩٦٦ القرار
  ٢٧٣)، ٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٢٦٨)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٢٧٧، )٢٠١١( ١٩٨٣ القرار
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  ٢٧٥، )٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٢٦٣)، ٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٢٦٣)، ٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  ٢٧١)، ٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٢٦٤)، ٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٢٦٦)، ٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٢٦٧)، ٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٤٤٣، السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

  ٢٧٤، ٢٥٣، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٦٢٧، ٢٥٧، إحاطات الرتاع، حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٥٥٤، بيانات النمسا،
  ٦٢٨، بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٤، بيانات إيطاليا،

  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨، ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٢٧٥، الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٦٢٨، بيانات تركيا،
  ٤٩١، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٢٦١، املسائل مراعاة تعميم
  ٥٥٤، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٢٧٥، القانون سيادة
  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٢٧٠، السالم توطيد أفريقيا، غرب

  ٢٥٩، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة فلسطني،
  ٦٢٨، ٥٥٤، بيانات فنلندا،
  ٢٧٧، اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٢٧٥، واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٥٥٥، بيانات لبنان،

  ٦٢٩، بيانات لكسمربغ،
  ٦٢٨، بيانات ليختنشتاين،

  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٢٦٨، أفريقيا وسط منطقة

  ٢٧٦، الرتاعات نشوب منع
  ٢٥٦، إحاطات املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

  فلسطني انظر. لفلسطني الدائم املراقب
  املتحدة لألمم املايل املراقب
  ١٩٦، إحاطات العراق، يف احلالة
  الداخلي للنظام املؤقت املركز

  ٣٩٣، عموما
  ٣٩٤، بـ املتعلقة املناقشة
  ٣٩٤، بيانات كوبا،

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٤، بيانات كينيا،
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  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥، بيانات الروسي، االحتاد

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥، باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥، بيانات قطر،

  والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٦٣، ٩٥٩، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠١، ٩٩٩، ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩، والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٦، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٤، ١٠٧٠، ١٠٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣، الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٨، ٨٩٣، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٢، ٩٢١، ٩١٧، ٩١٢، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٢٦، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٣، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  املتبادلة املساعدة
  ٦٧٦، عموما
  ٦٧٨، الشامل الدمار أسلحة
  ٦٨٠، أفغانستان يف احلالة
  ٦٨٠، واهلرسك البوسنة يف احلالة
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  ٦٨١، الصومال يف احلالة
  ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٧، ليبيا يف احلالة
  ٦٧٨، )٢٠١١( ١٩٧٧ القرار

  ٦٧٧، ٤٠ املادة إطار يف املتخذة القرارات
  ٦٧٨، ٤١ املادة إطار يف املتخذة القرارات
  ٦٧٩، ٤٢ املادة إطار يف املتخذة القرارات

  ٦٧٨، االنتشار عدم
  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٠٦، مبدأ إىل االستناد
  ٤٠٣، ٤٠٠، السودان يف احلالة
  ٤٠٦، األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٠٢، الغربية الصحراء يف احلالة
  ٤٠٤، كوسوفو يف احلالة

  ٤٠٠، بـ املتصلة املقررات
  ٤٠٧، بيانات كوبا،
  ٤٠٣، بيانات لبنان،

  ٤٠٢، دستورية مناقشة
  اإلنسانية املسائل

  ٩٥٩، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٨، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٦، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٤، ١٠٧٠، ١٠٦٦، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣، ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣، الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٣، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٣، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 CX 

 

  ٩٧٠، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٩، والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  الصومال سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٨٥٧، ٨٥٥، عموما
  ١٨، إحاطات الصومال، يف احلالة

  ٨٥٦، اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  املتحدة لألمم القانوين املستشار
  ٢٩١، بيانات القانون، سيادة

  احملدد الفرد أيضا انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ٨٥٤، عموما
  ٨٥٥، ٨٥٤، الغربية الصحراء يف احلالة
  ٨٥٦، ٨٥٤، قربص يف احلالة
  ٨٥٤، واألمن السالم صون

  املشاركة
  ٣٦٥، عموما

  ٣٧٧، بيانات إكوادور،
  ٣٧ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٦٦، عموما
  ٣٦٧، بشأا إجراء يتخذ مل أو رفضت اليت الدعوات توجيه طلبات
  ٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٦٧، عموما

  ٣٧٢، بالفيديو التداول
  ٣٦٩، األوىل للمرة املوجهة الدعوات

  ٣٧١، الدعوات جتديد
  ٣٧٤، ٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات
  ٣٧٦، بـ املتعلقة املناقشات

  ٣٦٥، بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣٧٧، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
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  ٣٧٧، بيانات كوبا،
  ٣٧٧، بيانات كولومبيا،

  ٣٧٧، بيانات ناميبيا،
  اإلنسان حلقوق السامي املفوض
  ٥٤، بيانات ديفوار، كوت يف احلالة

  ٢٣٨، ٢٣٤، إحاطات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( املكسيك

  ٣٩٢، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٢٢٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ٣٤١، بيانات اجللسات،
  ١٣٦، ١٣٥، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤٨١، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٤٠٥، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخة رسالة هاييت، يف احلالة

  ٥٢٨، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات املناخ، تغري

  القانون سيادة
  ٢٩٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٥٢٦، ٤٥٠، بيانات

  لبوروندي العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٦، ٢٥، إحاطات

  لسرياليون العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٩، إحاطات

  ٣٠، تقارير
  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات

  العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٦٧، تقارير األوسط، الشرق يف احلالة
  املسلح والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦٢٤، إحاطات
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  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني باحلالة املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٧، ٨٦، إحاطات

  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٣٥، إحاطات
  ٣٦، تقارير
  ٨٥٧، ٨٥٤، بيانات الرئاسة،

  ٦٢٧، ٢٥٧، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  نيبال يف العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٤١، ١٤٠، ١٣٩، تقارير
  ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٣١، ١٢٨، إحاطات
  ١٣٥، ١٣٤، ١٣٠، بيانات

  ٣٦٤، بيانات األعمال، تصريف
  ١٣٦، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، تقارير

  لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٦، إحاطات

  ٢٧، بيانات
  الشرقية لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، إحاطات
  الوسطى أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل

  ٤٢، ٤١، إحاطات
  الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل

  ٣٤، إحاطات
  ٦٥٨، ٣٨، ٣٧، بيانات
  ٣٦، تقارير

  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات
  األفريقي االحتاد لدى العام لألمني اخلاص املمثل

  ٩٣، إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
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  ٨٣، ٨٢، إحاطات
  ٨٢، تقارير

  بيساو -  لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٧، ٤٦، ٤٥، إحاطات

  ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
  ٥٤، ٥١، ٥٠، إحاطات

  ٥٠، بيانات
  لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، إحاطات
  ١٥٧، بيانات
  ١٦١، تقارير

  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل
  ٧٠، إحاطات

  ٧٢، ٧١، بيانات
  ٦٩، تقارير

  للصومال العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٥، ١٤، ١٣، إحاطات

  للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، إحاطات

  لليربيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات

  لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٠٨، ١٠٥، إحاطات

  ١٠٧، تقارير
  أفريقيا وسط ملنطقة العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦١، تقارير
  واهلرسك البوسنة يف السالم اتفاق لتنفيذ السامي املمثل

  ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، إحاطات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  )األمن جملس يف دائم عضو( الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
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  ٣٦١، بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٩، ٢٨٨، إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦٣٤، ٤٨١، ٤٨٠، ١٨٠، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٧، بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٢٥، بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٠٥، ١٦٠، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١، بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، ٩٨، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٢٨، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٥، بيانات النفس، عن الدفاع

  ٦٤٨، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٢٨٩، ٢٨٨، إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٨، ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري
  ٦٢٦، بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٨٦٩، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥، بيانات

  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٦٣، ٦٦٢، بيانات العسكرية، األركان جلنة
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  األوسط الشرق يف احلالة
  ١٧٦، ١٧٥، ١٧٢، ١٧١، إحاطات

  ١٦٩، بيانات
  ١٧٧، ١٦٧، تقارير
  واحلوكمة املؤسسات
  ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠١، ٩٩٩، ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
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  ٩٤٥، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٤، ٩٤٨، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٧، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٤، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٥، ٩٢٧، ٩٢٢، ٩١٣، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٠٩، والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٢٦، ١٠٢٣، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٧، ١٠٣٦، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  النرويج

  ٤١٦، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٢٦، بيانات القانون، سيادة

  املؤقت الداخلي النظام انظر. الداخلي النظام
  املؤقت الداخلي النظام
  والتصويت القرارات اختاذ انظر. بـ يتعلق ما يف والتصويت، القرارات اختاذ

  االجتماعات انظر. بـ يتعلق ما يف االجتماعات،
  بـ يتعلق ما يف العامة، األمانة

  ٣٦١، عموما
  ٣٦١، اإلدارية املهام
  بـ يتعلق ما يف الرئاسة،
  ٣٥٨، عموما
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  ٣٥٨، الرئيس دور
  ٣٩٢، بـ يتعلق ما يف اللغات،

  ٣٦٥، بـ يتعلق ما يف املشاركة،
  الداخلي للنظام املؤقت الوضع انظر. الداخلي للنظام املؤقت الوضع

  بـ يتعلق ما يف األعمال، تصريف
  ٣٦٣، عموما
  ٣٦٤، املتكلمني ترتيب

  األعمال جدول انظر. بـ يتعلق ما يف األعمال، جدول
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( النمسا
  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٨٥، بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١٢٩، بيانات أفغانستان، يف احلالة

  ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٤، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٥٤، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  )٢٠١٢- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( اهلند
  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب
  ٩٣، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٣٩، بيانات العامة، اجلمعية

  ١٣٢، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٥، ٤١٥، ٤٠٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٥٨، بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٣٦، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٥، ٦٤٦، ٦٣٢، ١٠٧، ١٠١، ٩٩، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣، بيانات القرصنة،
  ٥٤٩، بيانات املناخ، تغري

  ٢١٠، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
  )األمن جملس يف دائم عضو( األمريكية املتحدة الواليات
  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار
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  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٨، ٢٨٧، إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦٣٤، ٤٨١، ٤٨٠، ٤١٦، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٤، ١٧١، ١٦٩، ١٦٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦، بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  العراق يف احلالة

  ٢٠٣، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٨، بيانات

  ٥٢، بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ٤٠٥، ١٦٠، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١، بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٢، ٩٨، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣، بيانات القرصنة،
  ٦٤٨، ٢٣٨، ٢٣٥، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٨، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٢٨٨، ٢٨٧، إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٧، بيانات املناخ، تغري
  ٦٣١، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٦٥٩، بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٥٢٩، بيانات الرتاعات، نشوب منع
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( اليابان

  ٧٤٧ ،بيانات اإلقليمية، الترتيبات
  ١٣٠، بيانات أفغانستان، يف احلالة

  ٥٢٨، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٢٣٤، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٣٠٨، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أوغندا
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  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٢٨٧، إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦، بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٢٨٧، إحاطات األمن، جملس بعثات

  اإلسالمية -  مجهورية إيران،
  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب

  ٣٧٧، بيانات املشاركة،
  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
  إيطاليا
  ٥٥٤، بيانات واألمن، والسالم املرأة

  اجلديدة غينيا بابوا
  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري

  باكستان
  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  بوتو اغتيال انظر. بوتو اغتيال
  ٢٢١، بيانات املسلح، والرتاع األطفال

  ١٣٢، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٢٣٦، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج
  ٣١٥، بيانات

  للبيئة املتحدة األمم برنامج
  ٣١٥، إحاطات املناخ، تغري
  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء بعثات
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٧، ٢٨٦، عموما
  ٢٩٠، تقارير العام، األمني
  ٤٧٨، وأوغندا السودان بني احلالة
  أفريقيا يف احلالة

  ٤٧٨، ٢٨٧، عموما
  ٢٨٩، إحاطات
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  أفغانستان يف احلالة
  ٤٧٧، ٢٨٦، عموما
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠، تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٤٧٧، ٢٨٦، عموما

  ٢٨٩، إحاطات
  ٢٩٠، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٢٨٩، ٢٨٨، إحاطات املتحدة، اململكة

  ٢٨٨، ٢٨٧، إحاطات املتحدة، الواليات
  ٢٨٧، إحاطات أوغندا،
  ٢٨٦، إحاطات تركيا،
  ٢٨٨، ٢٨٦، إحاطات فرنسا،

  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر، الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  ٧٢٦، عموما
  ٧٢٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٧٢٧، ٢٠١١ مارس/آذار ٢١ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ٧٢٩، ٧٢٨)، ٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٢٩)، ٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٢٧)، ٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٧٣٠، تقارير
  ١٥، ١٣، الوالية متديد

 يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة انظر. كوسوفو يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة
  كوسوفو

  ١٥٧، بيانات كوسوفو، يف احلالة
 املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر، ليشيت- تيمور يف احلالة أيضا انظر. ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ليشيت -  تيمور يف

  ٩٩٥، عموما
  ١٠٨٨، تقارير العام، األمني
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  ٩٩٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٩٦، ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات

  ٩٩٨، ٩٩٦، ٨٨٢)، ٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ١٠٠٠، ٩٩٦، ٨٨٢)، ٢٠١١( ١٩٦٩ القرار
  الوالية

  ١٠٠٢، ٩٩٩، ٩٩٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٩٧، املسلح والرتاع األطفال

  ٩٩٨، على املدخلة التغيريات
  ١٠٠١، ٩٩٨، ٩٩٧، التنسيق

  ٩٩٧، السياسية العمليات
  ٩٩٧، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٠١، ٩٩٩، ٩٩٧، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٩٧، اإلنسانية املسائل

  ١٠٠١، ٩٩٩، ٩٩٧، واحلوكمة املؤسسات
  ٩٩٦، متديد

  ٩٩٧، اإلنسان حقوق
  ١٠٠٣، ١٠٠٠، ٩٩٧، القانون سيادة
  ٩٩٦، لـ عام عرض

  والية
  ١٢٢، ١٢١، متديد

  السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر، السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٣٨، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير
  ٦٤٣، ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٣٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٣٩، تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٧، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة الرئيس،
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  ٩٤٢)، ٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٩٤٦)، ٢٠١١( ١٩٧٨ القرار
  الوالية

  ٩٣٩، لـ عام استعراض
  ٩٤٥، ٩٤٠، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٤٤، ٩٤٠، املسلح والرتاع األطفال

  ٩٤٢، على املدخلة التغيريات
  ٩٤٢، ٩٣٩، التنسيق

  ٩٤٦، ٩٤١، السياسية العمليات
  ٩٤٤، ٩٤٠، واألمن والسالم املرأة

  ٩٤٤، ٩٤٠، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٤٤، اإلنسانية املسائل

  ٩٤٥، ٩٤٠، واحلوكمة املؤسسات
  ٧٤، ٦٤، إاء

  ٩٣٩، ٦٤، متديد
  ٩٤٤، ٩٤٠، اإلنسان حقوق
  ٩٤٦، ٩٤١، القانون سيادة

  ٩٤٣، ٩٣٩، األسلحة وحتديد السالح نزع
  السالم حفظ عمليات

  ٢٠٧، إحاطات
  ٢٠٨، بيانات

، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة أيضا انظر

  ٩٧٤، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، تقارير

  ٩٧٤، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٧٥، ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات
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  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٨ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٧٧)، ٢٠١٠( ١٩١٣ القرار
  ٩٧٧)، ٢٠١٠( ١٩٢٢ القرار
  ٩٧٧، ٩٧٤)، ٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  الوالية

  ٩٧٥، لـ عام استعراض
  ٩٧٩، ٩٧٦، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٧٩، ٩٧٦، املسلح والرتاع األطفال

  ٩٧٧، على املدخلة التغيريات
  ٩٧٨، ٩٧٥، التنسيق

  ٩٨١، ٩٧٦، السياسية العمليات
  ٩٧٩، ٩٧٦، واألمن والسالم املرأة

  ٩٧٨، ٩٧٦، اإلنسانية املسائل
  ٩٧٤، إاء

  ٩٧٥، ٨٥، متديد
  ٩٧٩، ٩٧٦، اإلنسان حقوق
  ٩٨١، ٩٧٦، القانون سيادة

  ٨٨، ٨٥، الوالية إاء
  ٣٤٣، رمسية غري حوارات
  ٢٠٧، بيانات السالم، حفظ عمليات

  السودان جنوب يف احلالة أيضا انظر. السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٦، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير
  ٦٤٤، ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٩٤٩، ٩٤٦، ٨٨٢، ٨٧٨، ٦٣٧)، ٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  الوالية
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  ٩٤٧، لـ عام استعراض
  ٩٥٥، ٩٤٨، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٩٥٢، ٩٤٧، املسلح والرتاع األطفال
  ٩٥١، ٩٤٧، األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٤٩، ٩٤٧، التنسيق

  ٩٥٦، ٩٤٨، السياسية العمليات
  ٩٥٢، ٩٤٧، واألمن والسالم املرأة

  ٩٥٢، ٩٤٧، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٤، ٩٤٨، واحلوكمة املؤسسات

  ٩٥٢، ٩٤٧، اإلنسان حقوق
  ٩٥٦، ٩٤٨، القانون سيادة

  ٩٤٦، ٨٧٨، ٧٠، إنشاء
  ٧١، بيانات

  السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر، ليربيا يف احلالة أيضا انظر. ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٩٠٢، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير

  ٩٠٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٠٣، ٨٨١، تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩١٠، ٩٠٦)، ٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٩٠٧، ٨٨١)، ٢٠١١( ١٩٧١ القرار
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  ٩٠٧)، ٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  الوالية

  ٩٠٣، لـ عام استعراض
  ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٤، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٠٨، ٩٠٤، املسلح والرتاع األطفال

  ٩٠٦، على املدخلة التغيريات
  ٩٠٧، ٩٠٣، التنسيق

  ٩٠٥، السياسية العمليات
  ٩٠٨، ٩٠٤، واألمن والسالم املرأة

  ٩٠٨، ٩٠٧، ٩٠٤، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٠٤، اإلنسانية املسائل

  ٩٠٤، واحلوكمة املؤسسات
  ٩٠٣، ١٠، متديد

  ٩٠٨، ٩٠٤، اإلنسان حقوق
  ٩٠٥، القانون سيادة
  ٩٠٣، األسلحة وحتديد السالح نزع
  ١١، لسرياليون اخلاصة للمحكمة التابعة الدعم وحدة سحب

  السالم حفظ عمليات
  ٢٠٨، ٢٠٧، إحاطات

  ٢٠٦، بيانات
  ٩١٠، إىل مؤقت نقل عمليات ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  نيبال يف احلالة أيضا انظر، نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر. نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٨، عموما
  ١٤١، األعمال اختتام
  العام األمني

  ١٠٩١، ٢٠١٠ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، تقارير
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  ١٠٧٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  الوالية

  ١٠٧٩، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٧٩، األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠٧٩، السياسية العمليات
  ١٠٧٩، والتصديق االنتخابية املساعدة

  ١٤٠، متديد
  ١٠٧٩، لـ عام عرض

  ١٣٩، تقارير
 أيضا انظر، هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  هاييت يف احلالة
  ٩٨٢، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،تقارير

  ٩٨٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٣، ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة

  ٩٨٢، ٨٨٢)، ٢٠١٠( ١٩٠٨ القرار
  ٩٨٦، ٩٨٢، ٨٨٢)، ٢٠١٠( ١٩٢٧ القرار
  ٩٨٧)، ٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
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  ٩٩٠، ٩٨٢، ٨٨٢)، ٢٠١١( ٢٠١٢ القرار
  الوالية

  ٩٨٣، لـ عام استعراض
  ٩٩٣، ٩٨٩، ٩٨٧، ٩٨٤، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، املسلح والرتاع األطفال

  ٩٨٦، على املدخلة التغيريات
  ٩٩٠، ٩٨٧، ٩٨٦، ٩٨٣، التنسيق

  ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٥، السياسية العمليات
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، واألمن والسالم املرأة

  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٦، ٩٨٤، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٦، ٩٨٤، اإلنسانية املسائل

  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٧، ٩٨٤، واحلوكمة املؤسسات
  ٩٨٣، متديد

  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، اإلنسان حقوق
  ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٧، ٩٨٥، القانون سيادة
  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٣، األسلحة وحتديد السالح نزع

  السالم حفظ عمليات
  ٢٠٧، إحاطات

  ٢٠٨، بيانات
 لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر، أفغانستان يف احلالة أيضا انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

  أفغانستان إىل املساعدة
  ١٠٦٤، عموما
  العام األمني

  ١٠٩٠، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير

  ١٠٦٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩٠، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
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  ١٠٦٩)، ٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ١٠٧٣)، ٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  الوالية

  ١٠٧٦، ١٠٧٢، ١٠٦٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٦٦، األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٧٣، ١٠٦٩، ١٠٦٦، التنسيق

  ١٠٧٦، ١٠٧٢، ١٠٦٧، السياسية العمليات
  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٧٤، ١٠٧٠، ١٠٦٦، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٧٤، ١٠٧٠، ١٠٦٦، اإلنسانية املسائل

  ١٠٧٥، ١٠٧١، ١٠٦٧، واحلوكمة املؤسسات
  ١٣٤، ١٣٣، ١٢٧، متديد

  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، اإلنسان حقوق
  ١٠٧٧، ١٠٧٢، ١٠٦٧، القانون سيادة
  ١٠٦٦، لـ عام عرض

 احلالة أيضا انظر، العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  العراق يف

  ١٠٨١، عموما
  ١٩٣، إحاطات

  العام األمني
  ١٠٩١، ١٠٨٢، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ أغسطس/آب ٤ مؤرخة رسالة

  ١٠٨١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩١، ١٠٨٢، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١، ٢٠١١ أغسطس/آب ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٣، ١٠٨٢، بيانات

  العراق
  ١٠٩١، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة شفوية مذكرة
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  ١٠٩١، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة شفوية مذكرة
  ١٠٨١)، ٢٠١٠( ١٩٣٦ القرار
  الوالية

  ١٠٨٢، املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٨٢، األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠٨٣، على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٢، التنسيق

  ١٠٨٣، السياسية العمليات
  ١٠٨٢، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٨٢، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٨٣، ١٠٨٢، اإلنسانية املسائل

  ١٠٨٣، واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٨٢، اإلنسان حقوق
  ١٠٨٣، القانون سيادة
  ١٠٨٢، لـ عام عرض

  ١٩٣، الوالية جتديد
  كوسوفو يف احلالة أيضا انظر. كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة

  ١٠٠٥، عموما
  ١٦٠، ١٥٦، إحاطات

  ١٠٨٩، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ١٠٨٩، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ١٠٠٥، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٠٥، املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٠٥، التنسيق

  ١٠٠٦، السياسية العمليات
  ١٠٠٥، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٠٥، اإلنسانية املسائل
  ١٠٠٥، واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٠٥، اإلنسان حقوق
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  ١٠٠٥، لـ عام عرض
 املتحدة األمم بعثة انظر، الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء
  ٨٨٣، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير
  ٨٨٣، تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٥، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ٨٨٣، لـ عام استعراض
  ٨٨٤، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٨٨٤، السياسية العمليات
  ٨٨٣، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٨٣، اإلنسانية املسائل

  ٨٨٣، متديد
  ٨٨٣، األسلحة وحتديد السالح نزع

  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر، ليبيا يف احلالة أيضا انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٠، عموما

  ١٠٨، ١٠٥، إحاطات
  العام األمني

  ١٠٩٠، ١٠٦٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير
  ١٠٩٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ١٠٦٢، ١٠٦٠)، ٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ١٠٦٤)، ٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار
  الوالية

  ١٠٦٣، ١٠٦١، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٦٢، ١٠٦١، املسلح والرتاع األطفال
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  ١٠٦٤، ١٠٦١، األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٦٢، على املدخلة التغيريات
  ١٠٦٢، ١٠٦١، التنسيق

  ١٠٦٣، ١٠٦١، السياسية العمليات
  ١٠٦٢، ١٠٦١، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٦٢، ١٠٦١، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٦٢، ١٠٦١، اإلنسان حقوق
  ١٠٦٣، ١٠٦١، القانون سيادة
  ١٠٦١، لـ عام عرض

  ١٠٦٠، ١٠٤، ٩٦، إنشاء
  ١٠٧، تقارير
  ١٠٦٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة ليبيا،

 الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو يف احلالة أيضا انظر، الدميقراطية

  ٨٨٤، عموما
  ٣٤، إحاطات

  ١٠٨٥، تقارير العام، األمني
  ٨٨٥، ٨٨١، تشكيل على املدخلة التغيريات

  الوالية
  ٨٨٥، لـ عام استعراض

  ٨٨٦، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٨٨٥، املسلح والرتاع األطفال
  ٨٨٥، التنسيق

  ٨٨٥، واألمن والسالم املرأة
  ٨٨٦، واحلوكمة املؤسسات

  ٨٨٥، ٣٤، ٣٣، متديد
  ٨٨٥، اإلنسان حقوق
  ٨٨٦، القانون سيادة
  ٨٨٥، األسلحة وحتديد السالح نزع
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  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات
 املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو يف احلالة أيضا انظر، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق
  ٨٨٧، عموما
  ٨٧٨، تسمية إعادة
  العام األمني

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، تقارير

  ٨٨٧، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٨٨، ٨٨١، تشكيل على املدخلة التغيريات

  ٦٥٨، بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
              الرئيس 

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة

  ٨٩١، ٨٨٧، ٨٨١، ٨٧٨)، ٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٨٩٧، )٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٨٩٨، )٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٩٠١)، ٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  الوالية

  ٨٨٩، لـ عام استعراض
  ٩٠١، ٨٩٩، ٨٩٤، ٨٩٠، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، املسلح والرتاع األطفال

  ٨٩١، على املدخلة التغيريات
  ٩٠١، ٨٩٨، ٨٩٧، ٨٩١، ٨٨٩، التنسيق

  ٩٠٠، ٨٩٦، ٨٩٠، السياسية العمليات
  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، واألمن والسالم املرأة

  ٨٩٨، ٨٩٣، ٨٨٩، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٩٣، ٨٨٩، اإلنسانية املسائل



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 CXXXII 

 

  ٨٩٤، ٨٨٩، واحلوكمة املؤسسات
  ٨٨٨، متديد

  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، اإلنسان حقوق
  ٩٠١، ٩٠٠، ٨٩٧، ٨٩٦، ٨٩٠، القانون سيادة
  ٨٩٢، ٨٨٩، األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٨٩١، ٨٨٧، إنشاء

  ٣٧، بيانات
  ٣٦، تقارير

  ٦٥٩، ٢٠٨، ٢٠٧، إحاطات السالم، حفظ عمليات
  بلجيكا

  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب
  ٣٠٤، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٢، عموما
  ٣٠٨، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة واهلرسك، البوسنة
  ٣٠٨، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة اليابان،

  ٣٠٣، بيانات أفغانستان،
  ٣٠٤، بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٣٠٩، ٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، بيانات
  ٣٠٨، ٣٠٥، تقارير
  ٣٠٤، بيانات الربتغال،

  ٣٠٣، بيانات الدويل، البنك
  ٧٠١، اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦١، ٧٠١، ٤٨٩، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٢٧٥، بيانات الرئيس،
  ٨٦١، ٣٠٨، ٣٠٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٧ القرار
  ٢٧٥، واألمن والسالم املرأة

  ٣٠٤، بيانات بلجيكا،
  ٤٨٩، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٣٠٣، بيانات ليشيت،- تيمور
  ٣٠٣، بيانات سرياليون،

  الدولية املدنية القدرات باستعراض املعين االستشاريني كبار فريق
  ٣٠٦، إحاطات

  ٣٠٦، تقارير
  ٣٠٤، بيانات كولومبيا،

  السالم بناء جلنة
  ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، بيانات
  ٣٠٩، تقارير

  ٨٦١، قرارات
  ٣٠٦، بيانات امليداين، للدعم العام األمني وكيل

  بنغالديش
  ٦٥٢، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  بنن
  ٥٢٨، بيانات الوقائية، الدبلوماسية

  ٥٥٣، بيانات القرصنة،
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. بيانات
  املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
  الرئاسة انظر. الرئيس من
  بريو

  ٣٨٩، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  األصول جتميد

  ٥٩٧، السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٨، الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٦، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٢، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٠، ٥٧٧، طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩١، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٣، ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٦، ليبيا على املفروضة اجلزاءات
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  األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة حتديد
  إجرائية تدابري

  ٧٦٠، ١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة إريتريا، يف احلالة
  ٨٢١، ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٤، ٧٧٨، اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٣١، ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٨، اخلرباء فريق
  ٨١٦، ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٤، اخلرباء فريق
  ٨١٣، ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  والطريان النقل تدابري
  ٥٨٧، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦١٩، ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( تركيا

  ٣٩٠، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠، بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٢٨١، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة اإلرهاب،

  أفغانستان يف احلالة
  ٢٨٦، إحاطات

  ١٢٩، بيانات
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥١، ٤٧٣، ٣٣٣، ١٨٢، ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١، ٤٨٠، ١٦٨، بيانات

  ١٢٤، بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ١٤٨، بيانات قربص، يف احلالة
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  النفس عن الدفاع
  ٦٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨٥، بيانات
  ٣٦٠، بيانات الرئاسة،

  ٤٤٦، بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٦٢٨، بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٢٨٦، إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٦٣٠، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٣١٨، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٨٤، بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٤٨٣، عموما
  السودان يف احلالة

  ٥١٩، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠١، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٥٢٣، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٣، ٤٩٦، بـ يتعلق ما يف توصيات

  الغربية الصحراء يف احلالة
  ٥٢١، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٧، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  الصومال يف احلالة
  ٥١٨، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٩، ٤٩٣، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٤، بـ يتعلق ما يف توصيات العراق، يف احلالة
  ٤٩٧، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات بوروندي، يف احلالة
  ليشيت- تيمور يف احلالة

  ٥٢٢، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٠، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٩٧، ٤٩٣، بـ يتعلق ما يف توصيات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
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  ٤٩٩، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات سرياليون، يف احلالة
  ٤٩٣، غينيا يف احلالة
  بيساو- غينيا يف احلالة

  ٥١٧، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٨، ٤٩٤، بـ يتعلق ما يف توصيات

  قربص يف احلالة
  ٥٢٢، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١١، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات ديفوار، كوت يف احلالة
  ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات كوريا، يف احلالة
  ٥١٧، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات ليبيا، يف احلالة
  نيبال يف احلالة

  ٥٢١، ٥١٦، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٨، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٨٤، بيانات الرئيس،
  ٥٢٣، اإلقليمية واآلليات الترتيبات مبوجبها تشارك اليت القرارات
  ٥١٥، العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٢، بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٠، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات تشيونان، حادث
  ٤٩٧، بـ يتعلق ما يف توصيات السالم، توطيد أفريقيا، غرب

  مواضيعية مبسائل متعلقة قرارات
  ٤٨٤، عموما

  ٤٨٥، الوقائية الدبلوماسية
  ٤٩١، واألمن والسالم املرأة
  ٤٨٩، الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٤٩٠، القانون سيادة
  ٤٩٠، السالم حفظ عمليات

  ٤٨٧، واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٨٨، الرتاعات نشوب منع
  ٥٢٣، دستورية مناقشة
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  تشاد
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  األعمال تصريف
  ٣٦٤، بيانات واألمن، والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق
  ٣٦٤، بيانات ألفغانستان، العام لألمني اخلاص املمثل
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٦٣، عموما
  ٣٦٤، املتكلمني ترتيب

  املناخ تغري
  ٣١٥، عموما

  ٤٦٤، بيانات أستراليا،
  ٥٤٩، بيانات الروسي، االحتاد
  ٣١٥، إحاطات العام، األمني

  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات الربازيل،
  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات الربتغال،
  ٤٦٥، باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٥٤٩، ٤٥٨، ٤٤٥، ٣١٩، ٣١٦، بيانات الرئيس،
  ٥٤٩، ٤٦٥، بيانات الصني،
  ٤٦٤، بيانات الفلبني،

  أملانيا
  ٣١٩، ٢٠١١ يوليه/متوز ١ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣، ٣١٥، بيانات

  ٤٤٥، إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٥٤٨، ٤٦٥، بيانات املكسيك،

  ٥٤٨، ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٤٩، بيانات اهلند،

  ٥٤٧، بيانات املتحدة، الواليات
  ٤٦٤، بيانات اجلديدة، غينيا بابوا

  ٣١٥، إحاطات للبيئة، املتحدة األمم برنامج
  ٥٤٧، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٤٩، ٤٦٥، باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات فرنسا،
  ٤٦٤، بيانات فيجي،

  ٤٦٤، بيانات كولومبيا،
  ٤٦٤، بيانات لبنان،

  ٥٤٩، ٤٦٥، باسم بيانات ،٧٧ الـ جمموعة
  ٤٦٥، باسم بيانات العربية، الدول جمموعة
  ٤٦٣، دستورية مناقشة
  ناورو

  ٣١٥، إحاطات
  ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات

  الشحنات تفتيش
  ٥٧٠، إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٦، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦٢٠، ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة انظر. املصري تقرير
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٧، عموما
  ٥٤٤، الشامل الدمار أسلحة

  ٥٥٢، يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٤٩، املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٥٤٤، اإلرهاب
  ٥٥١، األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥٢، القرصنة
  ٥٥٤، واألمن والسالم املرأة

  ٥٤٥، ٣٩ باملادة املتعلقة املناقشة
  ٥٤٧، املناخ تغري

  ٥٥٥، القانون سيادة
  ٥٤٣، الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦، اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
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  ٥٤٩، إحاطات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٧، ٣٩ باملادة املتعلقة القرارات
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٩ باملادة املتعلقة القرارات
  ٥٣٧، اجلديدة التهديدات

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٧، السودان جنوب يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٧، إريتريا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨، يف واألمن السالم أفريقيا،

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨، إريتريا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨، ليبيا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨، السودان يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٣٩ باملادة املتعلقة القرارات

  ٥٣٩، املستمرة التهديدات
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩، أفغانستان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩، األوسط الشرق يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩، واهلرسك البوسنة يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٣٩، الصومال يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩، إريتريا يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، الشامل الدمار أسلحة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، األوسط الشرق يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، أفغانستان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠، واهلرسك البوسنة يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١، ديفوار كوت يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١، )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢، هاييت يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢، ليربيا يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢، الصومال يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٣، السودان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٤٣، الشامل الدمار أسلحة
  تقييم

  ٨٠٠، ٧٩٩، اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٩٥، ٧٩٣، اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  املتحدة -  مجهورية ترتانيا،

  ٤٦٣، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  اإلرهاب أيضا انظر. طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٨٦٦، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ٨٢٧، ٨٢٦، ٧٧٤، ٧٦٧، ٧٦٦)، ٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٢٦، ٧٨٤، ٧٧٩، ٧٦٧، ٧٦٦)، ٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

  ٧٦٦، عموما
  ٧٨٣، ٧٧٨، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨١، ٧٧٦، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٨٠، التنسيق
  ٧٨٢، ٧٧٧، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٦)، ٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٦٦)، ٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٧٧٤، الوالية
  ٧٨٤، ٧٧٨، إجرائية تدابري
  ٨٦٦، تقارير

  ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٢٦، عموما
  ٨٣١، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٧، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٧، التنسيق
  ٨٣١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٧، الوالية
  ٨٣١، إجرائية تدابري

  ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة
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  ٧٦٦، عموما
  ٨٦٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٥، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة

  ٧٧٣، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٨، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٦٧، التنسيق
  ٧٧٣، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٦٧، الوالية
  ٨٦٥، تقرير
  املظامل أمني مكتب

  ٧٦٧، عموما
  ٧٨٩، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٥، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٨٤، الوالية
  ٨٦٦، تقارير

  ليشيت- تيمور
  ٣٠٣، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  العربية الدول جامعة

  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٧٠٥، بيانات واألمن، السالم صون
  األعمال جدول

  ٣٤٤، عموما
  ٣٥٢، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،

  إقرار
  ٣٤٦، عموما
  ٣٤٦، حديثا املدرجة البنود
  ٣٥٦، بيانات الربتغال،

  ٣٤٧، ليبيا يف احلالة
  ٣٥٦، بيانات الصني،
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  ٣٥٥، بـ املتعلقة املناقشات
  ٣٤٤، بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٥٦، بيانات سويسرا،
  ٣٥٦، بيانات فنلندا،
  ٣٥٦، بيانات كوبا،
  ٣٥٦، بيانات لبنان،

  األمن جملس نظر قيد مسائل
  ٣٥٢، اإلجراءات توحيد

  سليمان جزر
  ٦٢٧، ٤٥٠، بيانات القانون، سيادة

  بالربتغالية الناطقة البلدان مجاعة
  ٤٧، باسم بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  اإلسالمية -  مجهورية إيران، انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
  املتحدة -  مجهورية ترتانيا، انظر. املتحدة تنـزانيا مجهورية
  البوليفارية -  مجهورية فرتويال، انظر. البوليفارية فرتويال مجهورية
  مجهورية كوريا، انظر. كوريا مجهورية
  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا، انظر. الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أفريقيا جنوب
  ٣٩٠، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٤٦٣، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٤٠٤، بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٣٥، ٤٨١، ٤١٥، ٤٠٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٣٣، ١٠٤، ١٠٣، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٦٤٩، ٦٤٨، ٢٣٨، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٥٥، ٥٢٦، ٤٥٠، بيانات القانون، سيادة

  ٦٥٩، بيانات السالم، حفظ عمليات
  السودان جنوب
  ٤٠٣ ،٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، بيانات السودان، يف احلالة
  ٤٢٩، )٢٠١١( ١٩٩٩ القرار
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  ٧٥٣، اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٤٢٩، اجلديدة األعضاء الدول قبول
  جيبويت

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩١، إحاطات

  ٩١، بيانات
  تشيونان حادث

  ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٤٧، ١٤٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة كوريا، مجهورية
  ٤٧٥، ٤٧٤، األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٥١٠، ١٤٥، بيانات الرئيس،
  ٥١٠، ٤٩٥، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ١٤٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية
  ٣٤٣، رمسية غري حوارات

  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة
  االحنياز عدم حركة

  ٤٦٠، باسم بيانات العمل، أساليب
  ٤٦٢، باسم بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٦٨٦، باسم بيانات النفس، عن الدفاع

  ٢٣٦، باسم بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٤٩، ٤٦٥، باسم بيانات املناخ، تغري
  عليه املفروضة القيود أو السفر حظر

  ٦٢٠، ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  عليه قيود فرض أو السفر حظر

  ٥٩٨، السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٩، الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٧، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٥، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١١، ٥٧٨، طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥، سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
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  ٥٨٣، ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  األسلحة توريد حظر

  ٥٦٨، إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٧، السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٨، الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٦، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٢، )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٠، ٥٧٧، طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥، سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٠، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٣، ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٤، ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  املاس توريد حظر
  ٥٩١، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  اإلنسان حقوق
  ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٥، والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤، ٩٤٠، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢، ٩٤٧، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨، ٩٠٤، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢، ٩٨٩، ٩٨٦، ٩٨٤، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥، ١٠٧٠، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩، ٨٩٣، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
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  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  رمسية غري حوارات
  ٣٤٠، عموما
  ٣٤٤، إريتريا يف احلالة
  ٣٤٤، السودان يف احلالة
  ٣٤٤، بوروندي يف احلالة
  ٣٤٣، الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٣٤٤، كينيا يف احلالة
  ٣٤٤، ليربيا يف احلالة
  ٣٤٤، ليبيا يف احلالة
  ٣٤٣، وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٣٤٣، تشيونان حادث
  املشاركة انظر. املداوالت يف للمشاركة دعوات

  آسيا شرق جنوب أمم رابطة
  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  وبرينسييب تومي سان
  ٦٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة النفس، عن الدفاع

  النكا سري
  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٢٣٦، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  سلوفينيا
  ٣٦٢، بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  سويسرا
  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول



الفهرس
 

CXLVII 14-65169 

 

  القانون سيادة
  ٢٩٠، عموما

  ٤١٢، بيانات أذربيجان،
  ٤١٢، بيانات أرمينيا،
  ٦٢٦، ٥٢٦، ٤٤٩، ٤١٢، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٢٧، بيانات الربازيل،
  ٥٢٥، ٤٥٠، بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٦٢٦، ٥٦١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٦٢٧، ٥٦١، ٥٢٦، ٤٩٠، ٢٩٢، ٢٧٥، بيانات الرئيس،
  ٦٢٧، ٤١٢، بيانات الصني،
  ٩٦٠، والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٤١٢، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٥٢٦، ٤٤٩، بيانات أملانيا،
  ٢٧٥، واألمن والسالم املرأة

  ٢٩١، بيانات املتحدة، لألمم القانوين املستشار
  املكسيك
  ٢٩٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٥٢٦، ٤٥٠، بيانات

  ٦٢٦، بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٢٦، بيانات النرويج،
  ٩٤٦، ٩٤١، الوالية

  ١٠٠٣، ١٠٠٠، ٩٩٧، والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١، ٩٧٦، والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٦، ٩٤٨، والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٣، ٩٩٠، ٩٨٧، ٩٨٥، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٧، ١٠٧٢، ١٠٦٧، والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣، والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣، ١٠٦١، والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
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، ٩٠٠، ٨٩٧، ٨٩٦، ٨٩٠، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
٩٠١  
  ٤٩٠، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٥٥، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٢٧، ٤٥٠، بيانات سليمان، جزر

  ٥٥٥، ٥٢٦، ٤٥٠، بيانات أفريقيا، جنوب
  ٩٣٦، ٩٢٤، ٩١٥، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٤٦٧، األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  ٦٢٧، ٤١٢، بيانات لبنان،
  الدولية العدل حمكمة

  ٥٢٥، إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩، دستورية مناقشة

  ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٨، والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٦، ١٠٤٣، ١٠٤١، والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٧، ١٠٥٥، ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٨، ١٠٣٦، والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣١، ١٠٢٩، والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٥٢٥، ٤٤٩، ٢٩٠، بيانات العام، األمني نائب

  ٥٢٥، بيانات نيجرييا،
  القانونية للشؤون العام األمني وكيل

  ٦٢٦، إحاطات
  ٥٢٥، ٤٤٩، ٢٩١، بيانات

  سرياليون
  ٣٠٣، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  شيلي

  ٢٣٥، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  صربيا

  كوسوفو يف احلالة
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  ١٦٣، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢ مؤرخة رسالة
  ١٦٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦، ٤٠٤، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، بيانات

  واألمن السالم صون
  ٦٦٣، ٤٥٤، ٣١٢، عموما

  ٣٢٠، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة الربتغال،
  ٦٦٧، الشامل الدمار أسلحة
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٦٦٧، يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧٠٥، ٧٠٤، بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٠٥، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٧٢، اإلرهاب
  ٧٠٥، بيانات العام، األمني

  ٧٠٥، بيانات الربازيل،
  ٦٥١، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  والتنمية األمن بني الترابط انظر. والتنمية األمن بني الترابط
  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون انظر. اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٤، ٦٩٥، مع التعاون

  ٧٤٦، بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٤٥، رتقاري

  ٧٤٥، بشأن ووثائق قرارات
  ٣٣٦، ٣٣٥، اجللسات

  ٦٧٣، أفغانستان يف احلالة
  ٦٧٤، واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٧٦، ٦٧٢، السودان يف احلالة
  ٦٧٥، ٦٧١، الصومال يف احلالة
  ٦٦٩)، الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٦٧٠، سرياليون يف احلالة
  ٦٦٨، ديفوار كوت يف احلالة
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  ٦٧٠، ليربيا يف احلالة
  ٦٧٤، ٦٧٠، ليبيا يف احلالة
  واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار انظر. واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  الوقائية الدبلوماسية انظر. الوقائية الدبلوماسية
  ٨٦١، ٨٦٠، ٦٩٥، ٦٥١، ٢٥٤، بيانات الرئيس،

  ٤٥٥، )٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ٢٠١٦ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ٢٠١٧ القرار
  ٤٥٥، )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

  ٦٦٤، ٤١ للمادة وفقا املتخذة القرارات
  ٦٧٢، ٤٢ للمادة وفقا املتخذة القرارات

  ٦٦٦، لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  ٦٦٦، السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٢٥٤، املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٨٥٤، اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ٤٥٤، بـ املتصلة املقررات
  ٧٠٥، بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٠٥، بيانات اليابان،

  املناخ تغير انظر. املناخ تغري
  ٧٠٥، بيانات العربية، الدول جامعة
  القانون سيادة انظر. القانون سيادة
  ٦٦٦، االنتشار عدم

  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انظر. اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
  واألمن السالم صون يف األمن جملس دور فعالية كفالة انظر. األمن جملس دور فعالية كفالة
  ٨٦١، ٨٦٠، السالم بناء جلنة

  دستورية مناقشة
  ٤٥٨، عموما
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  ٤٥٩، العمل أساليب
  ٤٦٢، والتنمية األمن بني الترابط

  ٤٦٣، املناخ تغري
  ٦٦٧، أفريقيا وسط منطقة

  الرتاعات نشوب منع انظر. الرتاعات نشوب منع
  االنتشار عدم

  الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
  ٣٣٩، اجللسات

  ٦٦٦)، ٢٠١٠( ١٩٢٨ القرار
  ٦٧٨، ٦٦٦، ٤٥٥، ٣٨٤، ٣٨١، )٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٦٦٧)، ٢٠١٠( ١٩٨٤ القرار
  ٣٨٥، )٢٠١١( ١٩٨٤ القرار

  ٦٧٨، املتبادلة املساعدة
  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية

  ٦٦٦، واألمن السالم صون
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٢٩٤، عموما
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٧، ٢٩٦، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٣٠، ٢٩٩، بيانات الربازيل،
  ٢٩٩، بيانات الربتغال،

  ٦٢٩، املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٧٢١، اإلقليمية التنظيمات

  )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات انظر. اجلزاءات
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥، بيانات الصني،
  ٨١٧، ٨١٥، ٧٢١، ٦٣٠، ٣٠٠، ٢٩٤)، ٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٨١٧، ٨١٦، ٣٠١، ٢٩٦)، ٢٠١١( ١٩٨٤ القرار
  ٢٩٩، بيانات أملانيا،

  املتحدة اململكة
  ٨٦٩، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
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  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥، بيانات
  ٢٩٥، بيانات النمسا،

  ٦٣١، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥، بيانات املتحدة، الواليات
  ٢٩٥، بيانات اليابان،
  ٦٣٠، بيانات تركيا،
  ٥٤٠، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٦٣١، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٧، بيانات فرنسا،

  اخلرباء فريق
  ٨١٥، عموما
  ٨١٨، ٨١٧، واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٧، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٧، الوالية
  ٢٩٤، إنشاء
  ٨١٨، إجرائية تدابري
  ٢٩٦، ٢٩٤، الوالية متديد
  ٦٣١، ٢٩٦، ٢٩٥، بيانات لبنان،

  ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٤، عموما

  ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٦، إحاطات
  ٨١٥، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨١٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٦، ٨١٥، التنسيق
  ٨١٦، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٥، الوالية
  ٨١٦، إجرائية تدابري
  ٨٦٩، تقارير
  ٢٩٥، بيانات نيجرييا،

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨٦٩، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة العام، األمني
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  اجلزاءات
  ٥٩٩، عموما

  ٦٠٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣، ٨١٢، ٥٤٣، ٣٠٢)، ٢٠١٠( ١٩٢٨ القرار
  ٨١٣، ٨١٢، ٣٠٢)، ٢٠١١( ١٩٨٥ القرار
  ٥٤٣، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  اخلرباء فريق

  ٨١٢، عموما
  ٨١٤، ٨١٣، واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٣، الوالية
  ٨١٤، إجرائية تدابري
  ٨٦٩، تقارير

  ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٢، عموما

  ٨١٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣، الوالية
  ٨١٣، إجرائية تدابري
  ٨٦٨، تقارير

  املشاركة عدم
  ٣٨٦، بالتصويت القرارات اختاذ

  احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر. السالم حفظ عمليات
  ٨٧٨، ٢٠٥، عموما
  ٢٠٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة فرنسا،
  ٢١٠، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة اهلند،
  ٢٠٧،   بيانات السالم، حفظ عمليات إدارة

  ٦٥٩، بيانات األورويب، االحتاد
  ٨٧٩، القوة باستخدام اإلذن

  ٦٥٩، ٦٥٦، ٦٥٣، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٨٧٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
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  ٨٨١، تشكيل على املدخلة التغيريات
  ٧٠١، اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦٢، ٧٠١، ٤٩٠، ٤٥٨، ٤٤٣، ٤٤٢، ٢٥٣، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٦، بيانات الرئيس،
  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٢٠٨، إحاطات
  ٦٥٩، بيانات

  ٨٤٥، السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة انظر. السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

  ٢٥٣، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٠٦، بيانات لسرياليون، العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٠٦، بيانات الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦، بيانات لليربيا، العام لألمني اخلاص املمثل

  ٨٨٠، ٨٧٩، الواليات
  ٦٥٩، بيانات املتحدة، الواليات

  السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٢٠٧، إحاطات

  ٢٠٨، بيانات
  ٢٠٧، بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٢٠٨، ٢٠٧، إحاطات
  ٢٠٦، بيانات

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٢٠٧، إحاطات

  ٢٠٨، بيانات
  ٢٠٦، بيانات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٢٠٨، ٢٠٧، إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٤٩٠، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٦٥٩، بيانات أفريقيا، جنوب

  اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٢٠٧، بيانات ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
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  ٢٠٨، إحاطات لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ٦٦١، العسكرية األركان جلنة
  ٨٦٢، السالم بناء جلنة

  ٢٠٨، ٢٠٦، بيانات األمن، جملس
  ٢٠٦، بيانات سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٢٠٧، إحاطات اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

  ٢٠٧، إحاطات
  ٢٠٨، ٢٠٦، بيانات

  ٢٠٦، بيانات امليداين، للدعم العام األمني وكيل
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  أفغانستان يف احلالة

  ٧٢٢، عموما
  ٧٢٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥، تقارير

  ٧٣٥، كوسوفو يف احلالة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢، عموما
  ٧٢٤)، ٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤)، ٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥، تقارير

  ٧٣٥، بـ املتعلقة املناقشات
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  ٧٢٦، عموما
  ٧٢٩، ٧٢٨)، ٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٢٩)، ٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٢٧)، ٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٧٣٠، تقارير
  ٧٢١، بشأن قرارات
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  األورويب االحتاد قوة
  ٧٣١، عموما
  ٧٣٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
  ٧٣٣)، ٢٠١١( ٢٠١٩ القرار
  ٧٣٤، تقارير

  األسلحة مصادرة عمليات
  ٦٢٢، ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٣٥، عموما

  ٢٦، إحاطات
  العام األمني

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ١٠٨٩، تقارير

  ١٠٣٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

  ١٠٣٧، ١٠٣٥)، ٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ١٠٣٩)، ٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار
  الوالية

  ١٠٣٧، ١٠٣٦، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٣٧، على املدخلة التغيريات
  ١٠٣٩، ١٠٣٨، ١٠٣٦، السياسية العمليات

  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، واألمن والسالم املرأة
  ١٠٣٧، ١٠٣٦، واحلوكمة املؤسسات

  ٢٥، متديد
  ١٠٣٩، ١٠٣٧، ١٠٣٥، اإلنسان حقوق
  ١٠٣٨، ١٠٣٦، القانون سيادة
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  ١٠٣٥، لـ عام عرض
  ١٠٣٥، ٢٧، إنشاء

  ٢٧، بيانات
 كوت يف املتحدة األمم عملية انظر، ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ديفوار
  ٩٠٩، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ١٠٨٥، تقارير
  ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٠٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩١١، ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٥، ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٦، ٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩١٧)، ٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٩١٨، ٩١٠، ٩٠٩)، ٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٩١٠، ٨٨٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٢ القرار
  ٩٢٦)، ٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٩١٠)، ٢٠١٠( ١٩٥١ القرار
  ٨٨٢)، ٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٩١٠، ٨٨٢)، ٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٩٢٦)، ٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٩٢٧)، ٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٩٢٨، ٩٠٩، ٨٨٢)، ٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  الوالية

  ٩١٢، لـ عام استعراض
  ٩٣٥، ٩٢٧، ٩٢٣، ٩١٤، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، املسلح والرتاع األطفال

  ٩١٧، على املدخلة التغيريات
  ٩٢٨، ٩١٩، ٩١٢، التنسيق

  ٩٣٦، ٩٢٤، ٩١٨، ٩١٥، السياسية العمليات
  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، واألمن والسالم املرأة

  ٩٣٢، ٩٢١، ٩١٧، ٩١٢، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٣، اإلنسانية املسائل

  ٩٣٥، ٩٢٧، ٩٢٢، ٩١٣، واحلوكمة املؤسسات
  ٩١١، ٥٢، متديد

  ٩٣٣، ٩٢٢، ٩١٨، ٩١٣، اإلنسان حقوق
  ٩٣٦، ٩٢٤، ٩١٥، القانون سيادة



الفهرس
 

CLIX 14-65169 

 

  ٩٣٢، ٩٢٨، ٩٢٦، ٩٢١، ٩١٧، ٩١٢، األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٩١٠، من مؤقت نقل عمليات ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة

  ٢٠٧، بيانات السالم، حفظ عمليات
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( غابون

  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب
  ٣٦٢، بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٦، ٦٥٣، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٥٧، بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٤٨، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٣١٩، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٦ مؤرخة رسالة
  ٥٤٦، بيانات

  ٦٣، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة أفريقيا، وسط منطقة
  السالم توطيد أفريقيا، غرب

  ٨٢، عموما
  العام األمني

  ٨٤، ٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٤، ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٨٤، ٨٣، التقارير
  ٧١٢، اإلقليمية التنظيمات

  ٧١٢، ٤٩١، ٤٧٩، ٢٧٠، ٨٤، بيانات الرئيس،
  ٢٧٠، واألمن والسالم املرأة

  أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٣، ٨٢، إحاطات

  ٨٢، تقارير
  ٤٩٧، بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  )األمن جملس يف دائم عضو( فرنسا
  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب
  ٧٠٨، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
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  ٣١١، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦، ٦٥٤، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٨، إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ١٣٥، بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٤، ٤١٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٩٩، بيانات العراق، يف احلالة
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٤٠، ٢٠١١ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة
  ٢٨٦، إحاطات

  ٥٢، بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ١١، بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، ١٠٧، ٩٨، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٢٨، بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٥٥٣، بيانات القرصنة،
  ٦٤٨، ٢٣٥، ٢٣٤، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٢٨٨، ٢٨٦، إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري
  ٦٣١، ٦٢٩، ٢٩٩، ٢٩٧، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٢٠٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٥٢٩، بيانات الرتاعات، نشوب منع
  الدولية املدنية القدرات باستعراض املعين االستشاريني كبار فريق

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٦، إحاطات

  ٣٠٦، تقارير
 اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  وباكستان
  ٩٩٤، عموما
  العام األمني
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  ١٠٨٨، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة

              الرئيس 
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة

  الوالية
  ٩٩٥، لـ عام استعراض

  ٩٩٥، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  فلسطني

  ٢٢٢، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
 أيضا انظر، ٥٥١، ٤٨٠، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٣، ١٧١، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٧٥٤، اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٢٥٩، ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة

  البوليفارية -  مجهورية فرتويال،
  ٣٨٩، ٣٨٥، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٤٨١، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٢٣٦، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  فنلندا

  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٣٦٠، بيانات الرئاسة،

  ٦٢٨، ٥٥٤، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول

  فيجي
  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري
  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٣١٥، عموما
  ٣١٥، بيانات العام، األمني

  ٥٤٦، بيانات الربازيل،
  ٥٤٦، ٤٥٨، ٤٤٥، ٤٤٢، ٣١٩، ٢٧٧، )٢٠١١( ١٩٨٣ القرار



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 CLXII 

 

  ٥٤٦، بيانات أملانيا،
  ٤٤٥، إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٧، واألمن والسالم املرأة

  ٥٤٦، بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٤٦، بيانات املتحدة، الواليات

  ٣١٥، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج
  ٥٤٦، للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  غابون

  ٣١٩، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٦ مؤرخة رسالة
  ٥٤٦، بيانات

  ٥٤٦، بيانات فرنسا،
  ٥٤٦، بيانات نيجرييا،

  اجلديدة األعضاء الدول قبول
  ٣٣٦، اجللسات
  ٤٢٩، ٤٢٨، األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٣٨٨، ٣٨٠، )٢٠١١( ١٩٩٩ القرار

  ٤٢٩، السودان جنوب
  األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  ٤٦٦، عموما
  ٤٦٦، بـ املتصلة املقررات

  ٤٦٧، القانون سيادة
  ٤٦٦، دستورية مناقشة

  األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
  قطر

  ٩٤، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٤١، بيانات اجللسات،

  ٣٩٥، بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز
  األورويب االحتاد قوة

  ٧٣١، عموما
  ٧٣٢)، ٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
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  ٧٣٣)، ٢٠١١( ٢٠١٩ القرار
  ٧٣٤، تقارير

  السودان يف احلالة أيضا انظر، ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٩٦٨، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧، ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، تقارير
  ٦٣٧، املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٦٨، تشكبل على املدخلة التغيريات
  ٨٨٢، تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٧، ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧، ٢٠١١ أغسطس/آب ٩ مؤرخة رسالة

  ٩٧٠، ٩٦٨، ٨٨٢، ٨٧٨)، ٢٠١١( ١٩٩٠ القرار
  ٩٧٢، )٢٠١١( ٢٠٢٤ القرار
  ٩٧٣، )٢٠١١( ٢٠٣٢ القرار
  الوالية

  ٩٦٩، لـ عام استعراض
  ٩٧٢، ٩٧٠، ٩٦٩، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، املسلح والرتاع األطفال
  ٩٧٢، ٩٧٠، ٩٦٩، األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٧٠، على املدخلة التغيريات
  ٩٧٣، ٩٧٢، ٩٦٩، السياسية العمليات

  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، واألمن والسالم املرأة
  ٩٧٠، ٩٦٩، اإلنسانية املسائل

  ٩٦٨، ٦٤، متديد
  ٩٧٣، ٩٧٠، ٩٦٩، اإلنسان حقوق
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  ٩٦٨، ٨٧٨، ٦٤، إنشاء
  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٠٨، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٠٨، تكوين يف التغيريات

  ١٠١٠، )٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار
  ١٠١٠، )٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار
  الوالية

  ١٠١٠، ١٠٠٩، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٠٩، األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٠٩، التنسيق
  ١٠٠٩، اإلنسانية املسائل

  ١٠٠٩، واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٠٨، ١٨٧، متديد
  ١٠٠٩، لـ عام عرض
  ٢٠٨، إحاطات السالم، حفظ عمليات

 يف احلالة أيضا انظر، قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  قربص
  ١٠٠٣، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، تقارير
  ١٠٠٤، تكوين يف التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، ٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة
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  الوالية
  ١٠٠٤، ١٤٧، متديد
  ١٠٠٤، لـ عام عرض

 فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر، األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  االشتباك

  ١٠٠٧، عموما
  العام األمني

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، تقارير
  ١٠٠٧، تكوين يف التغيريات
  ١٠٨٩، ٢٠١٠ فرباير/شباط ١ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ١٠٠٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٨٧، جتديد
  ١٠٠٧، ١٨٧، متديد
  ١٠٠٧، لـ عام عرض

  األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة انظر. األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة
  دارفور بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري

  ٦٥، بيانات السودان، يف احلالة
  كرواتيا

  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ١٥٢، بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة

  واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٨٧، ٢٧٥، بيانات الرئيس،

  ٢٧٥، واألمن والسالم املرأة
  ٤٨٧، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣١٣، عموما

  ٦٩٧، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٧، ٣١٨، ٣١٤، بيانات الرئيس،
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  ٣١٨، ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة تركيا،
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٥، إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٥، بيانات الرئيس،
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٥٧، بيانات الرئيس،
  كمبوديا
  ٤٧٥، ٤٧٤، ٣٤٧، ٣٣٨، ٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة
  ٤٧٥، ٤٧٤، ٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

  كندا
  ٦٥٥، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٣٤١، بيانات اجللسات،
  ١٣٥، بيانات أفغانستان، يف احلالة

  كوبا
  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٦٢، بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٦٤٧، ٤١٧، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٣٩٤، بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  ٤٠٧، بيانات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٣٧٧، بيانات املشاركة،

  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول
  مجهورية كوريا، انظر. اجلنوبية كوريا
  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا، انظر. الشمالية كوريا

  مجهورية كوريا،
  ٤٧٥، ٤٧٤، ١٤٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  -  مجهورية كوريا،
  تشيونان حادث أيضا انظر. ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث
  ٣٤٧، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،
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  تشيونان حادث أيضا انظر. ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث
  ١٤٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
  كوستاريكا

  ٣٩١، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٣٦٢، بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٤٣٩، بيانات العامة، اجلمعية
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( كولومبيا

  ٣٩٠، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧٤٤، ٦٤٦، ٦٣٣، بيانات ليبيا، يف احلالة
  ١٢٠، ٢٠١١ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة هاييت، يف احلالة
  ٤٤٦، بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٣٧٧، بيانات املشاركة،
  ٣٠٤، بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري
  ٥٢٩، بيانات الرتاعات، نشوب منع
  كينيا

  ٦٥٤، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٧، بيانات الصومال، يف احلالة

  ٣٦٠، بيانات الرئاسة،
  ٣٩٤، بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( لبنان
  ٣٨٨، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٧٠٧، بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠، بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥١، ٤٧٤، ٣٣٤، ١٨٢، ٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
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  ٥٥١، ٤٨١، ١٩٠، ١٨٨، ١٧٣، بيانات
  ٧٤٤، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة
  ٣١٨، ٢٠١٠ مايو/أيار ١٩ مؤرخة رسالة واألمن، السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣١٩، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٢ مؤرخة رسالة الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٥، بيانات النفس، عن الدفاع

  ٣٦٠، بيانات الرئاسة،
  ٤١١، بيانات باستخدامها، التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٥٥٥، بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٤٠٣، بيانات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٤٦٤، بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦، بيانات األعمال، جدول
  ٦٢٧، ٤١٢، بيانات القانون، سيادة
  ٦٣١، ٢٩٦، ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. 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

  ٧٥٣، عموما
  الشامل الدمار أسلحة

  ٨٣٨، ٨٣٢، عموما
  ٨٦٩، ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة

  ٨٤٣، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٣٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٤٠، التنسيق
  ٨٤٤، ٨٤١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٩، العمل برامج
  ٨٤٢، إجرائية تدابري
  ٨٦٩، تقارير
  ٢٩٣، الوالية متديد
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  ٨٤٤، ٨٣٩، اخلرباء فريق
  اإلرهاب
  ٢٨١، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩، تقارير
  بريوت يف اإلرهايب التفجري

  ٨١١، عام استعراض
  ٨١١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  اجلزاءات
  ٧٥٤، عموما

  ٧٥٦، اإلنصاف
  ٧٥٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٦، الشفافية

  ٧٥٥، قطاعات لعدة الشاملة املقررة املهام
  ٧٥٥، الواليات

  ٧٥٦، التنسيق مركز آلية
  ٧٥٦، القانونية األصول مراعاة
  ٧٥٦، املظامل أمني مكتب
  ٧٥٥، الرصد هيئات

  إريتريا يف احلالة
  ٧٥٧، عموما

  ٧٦٠، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٥٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٥٩، الوالية
  ٧٦٠، إجرائية تدابري

  السودان يف احلالة
  ٨٠٨، عموما

  ٨٠٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٠٩، التنسيق
  ٨١٠، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٩، الوالية
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  ٨٦٨، تقارير
  الصومال يف احلالة

  ٧٥٧، عموما
  ١٩، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٢٣، ٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٣، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة

  ٧٥٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٩، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥)، ٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٨٦٥)، ٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٧٥٩، الوالية
  ٨٦٥، تقارير

  العراق يف احلالة
  ٧٩٠، عموما

  ٧٩٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٦٦، تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٩٧، عموما

  ٧٩٨، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٩٨، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٩٨، الوالية
  ٨٦٧، تقارير

  سرياليون يف احلالة
  ٧٦٥، عموما
  ٧٦٥، الوالية
  ٨٦٥، تقارير

  ديفوار كوت يف احلالة
  ٨٠١، عموما
  ٥٨، ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٠ مؤرخة رسالة

  ٨٠٣، واإلعالم اإلبالغ
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  ٨٠٣، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٠٢، التنسيق
  ٨٠٤، ٨٠٣، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٢، الوالية
  ٨٦٧، تقارير

  ليربيا يف احلالة
  ٧٩٠، عموما
  ٧٩٢، واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩٢، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٢، الوالية
  ٨٦٦، تقارير

  ليبيا يف احلالة
  ٨١٨، عموما

  ١١٢، ١٠٩، ١٠٥، ١٠٢، ١٠٠، إحاطات
  ٨٢١، واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٢، ٨٢٠، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٤، ٨٢٠، التنسيق
  ٨٢٤، ٨٢٣، ٨٢٢، ٨٢١، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٩، الوالية
  ٩٦، إنشاء
  ٨٢١، إجرائية تدابري
  ٧٥٣، الدائمة اللجان
  ٧٥٤، امليثاق من السابع الفصل إطار يف املنشأة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٨٢٦، ٧٦٦، عموما
  ٨٦٥، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٥، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة

  ٨٣١، ٧٧٣، واإلعالم اإلبالغ
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  ٨٢٧، ٧٦٨، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٦، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٢٧، ٧٦٧، التنسيق
  ٨٣١، ٧٧٣، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٧، ٧٦٧، الوالية
  ٨٣١، إجرائية تدابري
  ٨٦٥، تقارير

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩٦، إحاطات
  ٨١٥، القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨١٥، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٦، ٨١٥، التنسيق
  ٨١٦، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٥، الوالية
  ٨١٦، إجرائية تدابري
  ٨٦٩، تقارير

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٢، عموما

  ٨١٢، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣، الوالية
  ٨١٣، إجرائية تدابري
  ٨٦٨، تقارير
  اإلرهاب مكافحة
  ٨٣٢، عموما
  ٨٣٨، ٨٣٥، واإلعالم اإلبالغ

  ٨٣٣، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٣٦، ٨٣٤، التنسيق
  ٨٣٧، ٨٣٤، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٣٥، ٨٣٣، التنفيذية املديرية
  ٨٦٩، العمل برامج



الفهرس
 

CLXXIII 14-65169 

 

  العسكرية األركان جلنة
  ٦٦٠، عموما
  ٦٦٢، ٦٦١، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٦٣، بيانات الربتغال،
              الرئيس 

  ٦٦٣، مذكرات
                الرئيس 

  ٦٨٥، بيانات
  ٦٦٣، ٦٦٢، بيانات أملانيا،

  ٦٦١، بـ املتصلة املقررات
  ٦٦٣، ٦٦٢، بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٦١، بـ املتعلقة املناقشة
  ٦٦١، السالم حفظ عمليات
  ٦٦٣، بيانات ناميبيا،

  ٨٥٣، التعويضات جلنة
  السالم بناء جلنة

  ٨٥٨، عموما
  ٨٧١، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٨٦٠، املسلح والرتاع األطفال
  ٣١٤، إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٨٥٩، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  بوروندي يف احلالة

  ٢٦، إحاطات
  ٢٧، ٢٥، بيانات
  ٨٦٢، قرارات

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٤٣، إحاطات
  ٨٦٢، قرارات

  سرياليون يف احلالة
  ٣١، بيانات
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  ٣٠، ٢٩، تقارير
  ٨٦٤، قرارات

  بيساو- غينيا يف احلالة
  ٤٥، إحاطات

  ٤٧، ٤٦، بيانات
  ٨٦٣، قرارات

  ليربيا يف احلالة
  ١٠، التقارير
  ٨٦٣، ٨٥٩، قرارات

  ٨٥٩، تعيينات التنظيمية، اللجنة
  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، بيانات
  ٣٠٩، تقارير

  ٨٦١، قرارات
  ٨٧١، تقارير
  ٨٦١، ٨٦٠، واألمن السالم صون

  ٨٦٢، السالم حفظ عمليات
  ٨٥٩، إىل تشري قرارات
  لكسمربغ
  ٤٦١، بيانات العمل، أساليب

  ٦٢٩، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ليبيا

  ٣٣٤، ٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ١٠٦٠، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة

  ليختنشتاين
  ٣٨٧، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٢٣٧، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٦٢٨، بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ماليزيا

  ٤٨١، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
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               اإلنسان حقوق جملس 
  ٤٤٢، األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٤١، الغربية الصحراء يف احلالة
  ٤٤١، ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٤١، ليبيا يف احلالة

  ٤٤١، مع األمن جملس عالقات
  ٧٧ الـ جمموعة
  ٥٤٩، ٤٦٥، باسم بيانات املناخ، تغري

  الصغرية اخلمسة البلدان جمموعة
  ٤٣٩، باسم بيانات العامة، اجلمعية

  اخلمس الصغرية البلدان جمموعة
  ٤٢٥، باسم بيانات العامة، اجلمعية

  العربية الدول جمموعة
  ٤٦٥، باسم بيانات املناخ، تغري
  الدولية العدل حمكمة انظر. الدولية العدل حمكمة

  ٤٣٦، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة مذكرة العام، األمني
  ٣٣٩، ٢٨٥، ٢٨٢، إحاطات

  ٣٨٨، )٢٠١٠( ١٩١٤ القرار
  ٣٨٨، )٢٠١٠( ١٩٢٦ القرار

  ٤٣٤، األعضاء انتخاب
  القانون سيادة

  ٥٢٥، إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩، دستورية مناقشة
  مع األمن جملس عالقات

  ٤٤٧، عموما
  ٤٤٨، بـ يتعلق ما يف ورسائل مقررات

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. مذكرات
  الرئاسة انظر. الرئيس من
  اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة

  ٥٨٧، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات



 الفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد اإلجرائية  
 

14-65169 CLXXVI 

 

  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  ١٠٨٠، عموما
  الوالية

  ١٠٨٠، التنسيق
  ١٠٨٠، السياسية العمليات

  ١٠٨٠، لـ عام عرض
 اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  ٤١٤، الصومال يف احلالة

  ٤١٣، بـ املتصلة املقررات
  تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٣٨٦، ٣٨٥، بالتصويت القرارات اختاذ
  ٦٣٤، ١٩٣، ١٨٣، ١٧٣، ١٦٤ ،األوسط الشرق يف احلالة
  تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٤١٥، األوسط الشرق يف احلالة
  خاصة اقتصادية مشاكل

  ٦٨٣، عموما
  ٦٨٤، بيانات الربازيل،

  ٦٨٤، بيانات تركيا،
  ٣٣٩، هيئته بكامل الس مشاورات

  األسلحة مصادرة
  ٥٧١، إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٧، )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢، ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض انظر. الالجئني لشؤون املتحدة  األمم مفوضية
  ومبادؤها املتحدة األمم مقاصد

  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  استخدامها أو -  باستخدام التهديد حظر القوة، انظر. باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة انظر. املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
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 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر. عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي،

  اإلرهاب مكافحة
  ٨٣٣، بيانات الرئيس،

  ٨٣٥، ٨٣٤، ٨٣٣، )٢٠١٠( ١٩٦٣ القرار
  ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٢، عموما
  ٨٣٨، ٨٣٥، واإلعالم اإلبالغ

  ٨٣٣، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٣٦، ٨٣٤، التنسيق
  ٨٣٧، ٨٣٤، والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٣٥، ٨٣٣، التنفيذية املديرية
  ٨٦٩، العمل برامج

 منطقة أيضا انظر، أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  أفريقيا وسط
  ١٠٥٧، عموما
  ١٠٩٠، ٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة العام، األمني

              الرئيس 
  ١٠٩٠، ٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٥٩، بيانات

  الوالية
  ١٠٥٩، ١٠٥٨، التنسيق

  ١٠٦٠، ١٠٥٩، ١٠٥٨، السياسية العمليات
  ١٠٥٨، لـ عام عرض
  ١٠٥٨، أولية والية

  ١٠٥٨، ١٠٥٧، إنشاء
  ٦١، تقارير

 يف احلالة أيضا انظر، للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
  الصومال

  ١٠١٤، عموما
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  ١٣، إحاطات
  العام األمني

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة

  ١٠١٤، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٨٩، ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤، ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

  ١٠١٩، ١٠١٥، )٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ١٠٢٠، ١٠١٥، )٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ١٠٢٣، ١٠١٥، )٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
  ١٠٢٣، ١٠١٥، )٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  الوالية

  ١٠٢٦، ١٠٢٤، ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٧، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٦، األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠١٩، على املدخلة التغيريات
  ١٠٢٥، ١٠٢٤، ١٠٢١، ١٠١٦، التنسيق

  ١٠٢٦، ١٠٢٥، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٧، السياسية العمليات
  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٢٦، ١٠١٧، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠١٧، اإلنسانية املسائل

  ١٠٢٦، ١٠٢٣، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٢٦، ١٠٢١، ١٠١٩، ١٠١٧، اإلنسان حقوق
  ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠٢٠، ١٠١٨، القانون سيادة
  ١٠١٦، لـ عام عرض

 يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر، بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي

  ١٠٣٢، عموما
  ٢٦، ٢٥، إحاطات
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  الوالية
  ١٠٣٤، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٤، املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٣٣، التنسيق

  ١٠٣٤، السياسية العمليات
  ١٠٣٤، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٣٣، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٣٤، واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٣٤، اإلنسان حقوق
  ١٠٣٤، القانون سيادة
  ١٠٣٣، لـ عام عرض
  ١٠٣٣، األسلحة وحتديد السالح نزع

  ٢٥، الوالية إاء
 لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر، الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم
  ١٠٤٦، عموما

  ٤١، إحاطات
  العام األمني

  ١٠٩٠، ٢٠١١ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠، تقارير

  ١٠٤٧، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩٠، ٢٠١١ مايو/أيار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٤٩، بيانات

  ١٠٤٩، ١٠٤٧)، ٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  الوالية

  ١٠٤٨، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٤٩، على املدخلة التغيريات
  ١٠٤٩، التنسيق
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  ١٠٤٨، السياسية العمليات
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٤٨، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٤٨، واحلوكمة املؤسسات

  ٤١، متديد
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، اإلنسان حقوق
  ١٠٥٠، ١٠٤٨، القانون سيادة
  ١٠٤٧، لـ عام عرض
  ١٠٥٠، ١٠٤٩، ١٠٤٧، األسلحة وحتديد السالح نزع

 يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  سرياليون يف احلالة أيضا انظر، سرياليون

  ١٠٤٠، عموما
  ٢٩، إحاطات

  ١٠٩٠، تقارير العام، األمني
  ١٠٤٠، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ١٠٤٢، ١٠٤٠)، ٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ١٠٤٤، ١٠٤٠)، ٢٠١١( ٢٠٠٥ القرار
  الوالية

  ١٠٤١، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٤٢، على املدخلة التغيريات
  ١٠٤١، التنسيق

  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، السياسية العمليات
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، واحلوكمة املؤسسات

  ٢٩، ٢٨، متديد
  ١٠٤٥، ١٠٤٣، ١٠٤١، اإلنسان حقوق
  ١٠٤٦، ١٠٤٣، ١٠٤١، القانون سيادة
  ١٠٤١، لـ عام عرض
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  ٢٠٦، بيانات السالم، حفظ عمليات
 األمم مكتب انظر، بيساو- غينيا يف احلالة أيضا انظر. بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة
  ١٠٥١، عموما

  ٤٦، إحاطات
  ١٠٩٠، تقارير العام، األمني

  ١٠٥١، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ١٠٥٣، ١٠٥١)، ٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار
  ١٠٥٥)، ٢٠١١( ٢٠٣٠ القرار
  الوالية

  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٥٣، على املدخلة التغيريات
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، التنسيق

  ١٠٥٧، ١٠٥٥، ١٠٥٢، السياسية العمليات
  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٥٦، ١٠٥٢، واحلوكمة املؤسسات
  ٤٥، متديد

  ١٠٥٦، ١٠٥٤، ١٠٥٢، اإلنسان حقوق
  ١٠٥٧، ١٠٥٥، ١٠٥٢، القانون سيادة
  ١٠٥٢، لـ عام عرض
  ١٠٥٢، األسلحة وحتديد السالح نزع

  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار

  ٣١١، ٣٠٩، إحاطات
  ٣١٠، بيانات

  ٥٤٩، إحاطات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٠، بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  بوروندي يف املتحدة األمم عملية انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
  األفريقي االحتاد لدى املتحدة األمم مكتب
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  ٩٤، ٩٣، إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
 لغرب املتحدة األمم مكتب انظر، السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  أفريقيا
  ١٠٢٧، عموما

  ٨٢، إحاطات
  العام األمني

  ١٠٢٧، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩، تقارير

  ١٠٢٧، ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٢٧، ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٢٧، بيانات

  الوالية
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٢٩، على املدخلة التغيريات
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، التنسيق

  ١٠٣١، ١٠٢٨، السياسية العمليات
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، واألمن والسالم املرأة

  ١٠٣٠، ١٠٢٨، والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٢٨، اإلنسانية املسائل

  ١٠٣٠، واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٣٠، ١٠٢٨، اإلنسان حقوق
  ١٠٣١، ١٠٢٩، القانون سيادة
  ١٠٢٨، لـ عام عرض

 انظر، لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
  األوسط الشرق يف احلالة أيضا

  ١٠٨٤، عموما
  الوالية

  ١٠٨٤، التنسيق
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  ١٠٨٤، السياسية العمليات
  ١٠٨٤، لـ عام عرض

  دستورية مناقشة
  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٤١٤، عموما
  ٤١٥، األوسط الشرق يف احلالة

  ٤١٦، املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤١١، باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  العام األمني استخدام ،٩٩ املادة

  ٥٢٦، عموما
  ٥٢٦، الوقائية الدبلوماسية

  ٥٢٨، الرتاعات نشوب منع
  ٤٤٦، واالجتماعي االقتصادي الس

  ٤٠٢، املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٥٢٣، السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  واألمن السالم صون

  ٤٥٨، عموما
  ٤٥٩، العمل أساليب
  ٤٦٢، والتنمية األمن بني الترابط

  ٤٦٣، املناخ تغري
  ٤٦٦، األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  الدولية العدل حمكمة
  ٥٢٥، ٥٢٤، إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩، القانون سيادة

  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
  أفريقيا وسط منطقة

  ٥٩، عموما
  ٦٣، ٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة غابون،
  ٦٢، بيانات األفريقي، االحتاد

  ٢٢٩، املسلح والرتاع األطفال
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  ٦٩٤، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٢، ٦٠، بيانات أفريقيا، وسط لدول االقتصادية اجلماعة
  ٦٨٥، النفس عن الدفاع

  ٦٩٤، ٦٦٧، ٢٦٨، ٢٢٩، ٦٣، ٦١، ٦٠، بيانات الرئيس،
  ٢٦٨، واألمن والسالم املرأة

  ٦١، تقارير، أفريقيا وسط ملنطقة العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦٦٧، واألمن السالم صون
  ٦٣، ٦٢، ٦١، تقارير األمن، جملس

  أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ٦٠، بيانات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  ٦٠، بيانات العام، األمني نائب
  أوروبا يف والتعاون األمن منظمة انظر. أوروبا يف والتعاون األمن منظمة

  ٢٨٥، ٢٨٣، ٢٨٢، إحاطات
  ٧٠٨، إحاطات اإلقليمية، الترتيبات

  األمريكية الدول منظمة انظر. األمريكية الدول منظمة
  األطلسي مشال حلف منظمة انظر. األطلسي مشال حلف منظمة

  ٣٢٢، بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ١٥٠، الوجود إذن متديد واهلرسك، البوسنة يف احلالة

  الرتاعات نشوب منع
  ٣١٦، عموما
  ٥٢٩، بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٩٦، اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٦، ٤٨٨، ٤٥٨، ٤٤٥، ٣١٦، ٢٧٦، بيانات الرئيس،
  ٨٤٦، وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٤٤٥، إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٦، واألمن والسالم املرأة

  ٥٢٩، بيانات املتحدة، الواليات
  ٤٨٨، مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٩، بيانات فرنسا،

  ٥٢٩، بيانات كولومبيا،
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  ٥٢٨، دستورية مناقشة
  األمن جملس وسلطات مهام

  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
  األمن جملس مقررات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول
  األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة وحتديد السالح نزع
  ناميبيا
  ٣٩٠، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٣٩، بيانات العامة، اجلمعية
  ٣٧٧، بيانات املشاركة،

  ٦٦٣، بيانات العسكرية، األركان جلنة
  ناورو
  املناخ تغري

  ٣١٥، إحاطات
  ٥٤٧، ٤٦٤، بيانات

  العام األمني نائب
  ٥٢٧، ٣١٣، بيانات الوقائية، الدبلوماسية

  ٥٢٥، ٤٤٩، بيانات القانون، سيادة
  ٦٠، بيانات أفريقيا، وسط منطقة

  العام األمني نائب
  ٢٩٠، بيانات القانون، سيادة

  األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٩٤٣، ٩٣٩، والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٣، والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١، ٩٨٨، ٩٨٣، الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣، الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٢، ٨٨٩، والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٢، ٩٢٨، ٩٢٦، ٩٢١، ٩١٧، ٩١٢، والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٣٣، والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠، ١٠٤٩، ١٠٤٧، والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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  ١٠٥٢، والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( نيجرييا

  ٣٢٠، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة األمن، وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٥، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٩٣، بيانات

  ٥٥٠، بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار
  ٦٥٦، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٥١، ٤٨١، بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦، بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٧٣٦، بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٦٣٢، ٩٨، ٩٧، بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٣١٨، ٢٠١٠ يوليه/متوز ٩ مؤرخة رسالة الوقائية، الدبلوماسية
  ٢٣٨، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٢٦٠، ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة
  ٥٢٥، بيانات القانون، سيادة
  ٢٩٥، بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦، بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  نيكاراغوا
  ٤١٧، بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  نيوزيلندا

  ٣٨٧، بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦٥٥، بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  هولندا
  ٤٦٠، بيانات العمل، أساليب
  ٦٢٥، بيانات املسلح، والرتاع األطفال
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  مقدمة    
، مرجــع ممارســات جملــس األمــن هــذا املنشــور هــو امللحــق الســابع عشــر مــن مالحــق     
. وهـو يغطـي أعمـال جملـس األمـن مـن اجللسـة        ١٩٥٤، الذي صـدر يف عـام   ١٩٥١-١٩٤٦
كـانون   ٢٢املعقـودة يف   ٦٦٩٩إىل اجللسـة   ٢٠١٠كـانون الثاين/ينـاير    ٦املعقودة يف  ٦٢٥٥

. وميكــن االطــالع علــى مرجــع املمارســات األصــلي واملالحــق الســابقة ٢٠١١األول/ديســمرب 
  .  www.un.org/ar/sc/repertoire العنوان التايل: على

يف قرارهـا   األمـن  جملـس مرجـع ممارسـات   بوضـع   العامـة تكليفـاً   أصدرت اجلمعيةقد و  
طــرق ووســائل جعــل أدلــة  ”املعنــون  ١٩٥٢كــانون األول/ديســمرب  ٥) املــؤرخ ٧-(د ٦٨٦

 شـكل يف  نألعمـال الـس يبـي    دليـلٌ  مرجع املمارسـات . و“القانون الدويل العريف أيسر توافرا
إليهـا الـس. وال يـراد مبرجـع املمارسـات      ه املمارسات واإلجـراءات الـيت جلـأ    يسهل استخدام

بـــه الـــيت تشـــكل التقريـــر الوحيـــد الشـــامل واملوثـــوق  ،عـــن حماضـــر الـــس أن يكـــون بـــديالً
  مداوالته.  عن

  قصد باألبواب املستخدمة يف ترتيب املادة اإلحياء بوجود إجـراءات أو ممارسـات   وال ي
. وجملـس األمـن   ألمـن قـد وضـعها بنفسـه    أن جملـس ا  نةأو مبا ميكن دعمه بالبيثبت بوضوح مل ي

ــم املتحــدة        ــاق األم ــه، يف نطــاق ميث ــدوام ســيد إجراءات ــى ال ــت   وهــو عل ــداخلي املؤق ــه ال نظام
تيسـري الرجـوع إىل املـواد، تتضـمن     ولواملمارسات اليت ترسيها مذكرات رئـيس جملـس األمـن.    

  .أعضاء جملس األمن خالل الفترة قيد االستعراضبني هذه املقدمة جدوال ي
   ــت ــد اس ــيت       وق ــاوين ال ــس، العن ــدوين ممارســات ال ــدى ت ــم احلــاالت، ل بقيت يف معظ

تعـديالت  جريـت  ممارسـات وإجـراءات الـس. غـري أنـه أ     لعرض  يف الد األصلياستخدمت 
نظّمـت  ممارسـات الـس علـى حنـو أفضـل. فعلـى سـبيل املثـال،         إيضـاح   ـدف مىت لزم األمـر  

  ملنطقة أو املسائل املواضيعية.حسب االدراسات الواردة يف اجلزء األول من هذا املنشور 
ــن  غطــي وي   ــس األم ــة جمــاالت   مرجــع ممارســات جمل ــق أساســية أربع ــي تطبي ــام  ه النظ

الفرعيـة، مبــا يف   أجهــزة جملـس األمـن  والـداخلي املؤقـت، وتطبيـق مــواد ميثـاق األمـم املتحـدة،       
 مـدرج  كل بنـد شأن أنشطة الس بعن  عام ناء السالم، وعرضذلك بعثات حفظ السالم وب
، كـان كـل ملحـق مـن مالحـق      ٢٠٠٧إىل عـام   ١٩٤٦ من عام يف جدول أعماله. ويف الفترة

فصـال. ومنـذ عـام     ١٢ضـم  سـنتني إىل أربـع سـنوات وي   مـدة   عمومـا يغطـي  مرجع املمارسات 
ضـــم ســـنتني ويفتـــرة يغطـــي  مرجـــع املمارســـاتكـــل ملحـــق مـــن مالحـــق   أصـــبح، ٢٠٠٨

  أجزاء.  ١٠
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ــام      ــن ع ــرة م ــام  ١٩٤٦ويف الفت ــت، ٢٠٠٧إىل ع ــي   الفصــول  كان ــا عشــر تغط االثن
  املواضيع التالية:

  
؛ واملـواد  ]مـن امليثـاق  [ ٩٨و  ٣٠و  ٢٨النظام الداخلي املؤقـت لـس األمـن (املـواد       الفصل األول

  من النظام الداخلي) ٦٧ - ٤٠و  ٣٦-١٣و  ٥-١

  من النظام الداخلي) ١٢-٦األعمال (املواد جدول   الفصل الثاين

؛ واملـواد  ]مـن امليثـاق  [) ١( ٣٥و  ٣٢و  ٣١االشتراك يف أعمال جملس األمن (املواد   الفصل الثالث
  من النظام الداخلي) ٣٩-٣٧

  من النظام الداخلي) ٤٠؛ واملادة ]من امليثاق[ ٢٧التصويت (املادة   الفصل الرابع

  الفرعية جملس األمن أجهزة   الفصل اخلامس

  العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى  الفصل السادس

األمــم يف عضــوية الاملمارســات املتصــلة بالتوصــيات املقدمــة إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن    الفصل السابع
  املتحدة

مـن  النظر يف املسائل اليت تقـع يف إطـار مسـؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم واأل          الفصل الثامن
  )جملس األمن الدوليني (عرض عام حبسب بنود جدول أعمال

  منه لوظائفه وسلطاته األخرى القرارات اليت اختذها جملس األمن ممارسةً  الفصل التاسع

  النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق  الفصل العاشر

  النظر يف أحكام الفصل السابع من امليثاق  الفصل احلادي عشر

) و ٦( ٢) و ٥( ٢) و ٤( ٢) و ٢( ١النظر يف أحكام املواد األخرى (مـواد امليثـاق     الثاين عشرالفصل 
  )١٠٣و  ١٠٢و  ٥٤-٥٢و  ٢٥و  ٢٤) و ٧( ٢

    
تغطـي   مرجـع املمارسـات  مـن  األجـزاء العشـرة    أصـبحت ، فصـاعداً  ٢٠٠٨ومن عـام    

  املواضيع التالية:
  
    

النظر يف املسائل اليت تقـع يف إطـار مسـؤولية جملـس األمـن عـن صـون السـالم واألمـن            اجلزء األول
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  )جملس األمن أعمال حسب بنود جدول(الدوليني 

  النظام الداخلي املؤقت والتطورات اإلجرائية ذات الصلة  اجلزء الثاين

  مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه (الفصل األول من امليثاق)  اجلزء الثالث

  العالقات مع أجهزة األمم املتحدة األخرى  اجلزء الرابع  

  النظر يف وظائف جملس األمن وسلطاته (الفصل اخلامس من امليثاق)  اجلزء اخلامس

  النظر يف أحكام الفصل السادس من امليثاق  اجلزء السادس

ــوع      فيمــا ي  اجلزء السابع ــه ووق ــد الســلم واإلخــالل ب العــدوان تخــذ مــن األعمــال يف حــاالت دي
  (الفصل السابع من امليثاق)

  اإلقليمية (الفصل الثامن من امليثاق)نظيمات الت  اجلزء الثامن

  : اللجان واحملاكم واهليئات األخرىالفرعية جملس األمنأجهزة   اجلزء التاسع  

الفرعية: عمليات حفظ السـالم والبعثـات السياسـية وبعثـات بنـاء       أجهزة جملس األمن  اجلزء العاشر  
  السالم

      
تتــألف رمــوز وثــائق وإىل وثــائق جملــس األمــن املنشــورة.   املمارســات مرجــعويســتند   

. S/2011/297األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويشار إىل وثائق جملس األمـن برمـز مـن قبيـل     
، حيــث S/PV.6494وتـرد اإلشــارات إىل احملاضــر احلرفيــة جللســات الـس علــى الشــكل التــايل   

. وعلـى غـرار املالحـق السـابقة الـيت      ١٩٤٦ترقم اجللسات تباعاً، بدءا باجللسـة األوىل يف عـام   
 احملاضــر احلرفيــة املؤقتــة جللســات جملــس  صــدرت مــؤخراً، ال يشــار يف هــذا امللحــق ســوى إىل 

  .  الوثائق الرمسيةاألمن، حيث أُلغيت املمارسة املتمثلة بنشر حماضر اجللسات يف 
وتنشر قرارات جملس األمـن وغريهـا مـن املقـررات الـيت يتخـذها، مبـا يف ذلـك البيانـات            

بـني الـرئيس واألمـني     واملذكرات الصادرة عن رئيس جملس األمن والرسائل املتبادلـة ذات الصـلة  
. وتعـرف قـرارات جملـس األمـن     قـرارات ومقـررات جملـس األمـن    العام، يف الدات السنوية عن 

. وتـرد اإلشـارات إىل البيانـات    )٢٠١١( ١٩٦٩بني قوسني، مثالً القـرار   ابرقم تليه سنة اختاذه
  ، على سبيل املثال. S/PRST/2011/5 الرئيس باسم جملس األمن على الشكل التايل اليت أدىل ا

وميكـن للقـراء الـذين يرغبــون يف االطـالع علـى احملضـر الكامــل جللسـة مـن اجللســات           
الرجـوع إىل املوقـع    مارسـات مرجع املعلى نص وثيقة من وثائق جملس األمن أُشري إليها يف  أو
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. وميكــن االطــالع /www.un.org/en/documentsالشــبكي الرمســي ملركــز وثــائق األمــم املتحــدة،  
“ )ODSنظــام الوثــائق الرمسيــة (”علــى وثــائق جملــس األمــن علــى املوقــع الشــبكي بــالنقر علــى  

إحــدى الوصــالت املباشــرة لفئــة معينــة مــن الوثــائق. وميكــن االطــالع علــى جملــدات    علــى  أو
للفتــرة  S/INF/66 ، و٢٠٠٩/٢٠١٠للفتــرة  S/INF/65الرمــوز ( حبســب القــرارات واملقــررات

  .)٢٠١١/٢٠١٢للفترة  S/INF/67 ، و٢٠١٠/٢٠١١
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  ةاستهاللي مالحظة    
ــيت يتخـــذها      ــراءات الـ ــابع اإلجـ ــزء السـ ــاول اجلـ ــد جملـــس األمـــن يف يتنـ حـــاالت ديـ

 ٣٩واإلخالل به ووقوع العدوان، وذلك يف إطار الفصل السابع من امليثاق (املـواد مـن    السلم
 من امليثاق). ٥١إىل 

كــبرياً يف نطــاق اإلجــراءات الــيت   االســتعراض توســعاًب املشــمولةشــهدت الفتــرة وقــد   
سـتند الـس إىل الفصـل السـابع     اختذها الس للتصدي حلاالت ديد السلم واإلخالل بـه، وا 

ــيت اختــذها. فمــن جممــوع        ــرارات ال ــن الق ــاق يف عــدد كــبري م ــن امليث ــراراً ٥٣م يف صــدرت  ق
فصــل الســابع  مبوجــب ال” يف املائــة) متصــرفاً  ٦٠,٣منــها ( ٣٢ الــس ، اختــذ٢٠١٠ عــام
منـــها  ٤٣ الـــس ، اختـــذ٢٠١١يف عـــام  قـــراراً صـــدرت ٦٦، ومـــن جممـــوع “امليثـــاق مـــن

. وتعلــق معظــم القــرارات  “مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق  ” يف املائــة) متصــرفاً ٦٥,٢(
مــا ماثلــها   أو قواــا املتعــددة اجلنســيات أو  فــظ الســالم  حلاألمــم املتحــدة  بعثــات بواليــات 

جزائيــة أو متديــدها أو تعديلــها فــرض تــدابري بإقليميــة، ولتنظيمــات  بعثــات وقــوات تابعــة مــن
  إائها.  أو

جديـدة أو  ديـدات  االستعراض، قرر الـس أن هنـاك عـدة    ب املشمولةوخالل الفترة   
الســالم واألمــن اإلقليمــيني و/أو الــدوليني. ومشلــت احلــاالت الــيت قــرر فيهــا    حتــدق بمســتمرة 
ق إغـــراق الســـفينة احلربيـــة مـــن امليثـــا ٣٩ديـــدات جديـــدة مبوجـــب املـــادة  وجـــودالـــس 

جنــوب الســودان حصــول واألحــداث الــيت أعقبــت  ؛)١(التابعــة جلمهوريــة كوريــا “تشــيونان”
باحلالــة يف صــل إريتريــا فيمــا يت واألعمــال الضــالعة فيهــا    ؛)٢(علــى االســتقالل بفتــرة قصــرية   

املســــتمرة   التهديــــدات ومشلــــت   .)٤(واألحــــداث املتعلقــــة باحلالــــة يف ليبيــــا     ؛)٣(الصــــومال 
ومجهوريـة   ،وتشـاد  ،والبوسـنة واهلرسـك   ،أفغانستانكل من يف  الدوليني احلالةَ واألمن لسالمل

  
  

  .S/PRST/2010/13انظر   )١(  
كعضـــو يف األمـــم املتحـــدة يف     بـــل رمسيـــاً وقُ ٢٠١١متوز/يوليـــه   ٩نـــال جنـــوب الســـودان اســـتقالله يف      )٢(  

 “السـودان تقـارير األمـني العـام عـن     ”. وقرر الس يف قراراته املتخذة يف إطـار البنـد   ٢٠١١متوز/يوليه  ١٤
ــة يف أبيــي ”، و “الــيت يواجههــا جنــوب الســودان  ]احلالــة[”أن  ــة يف أبيــي  ”، و “احلالــة الراهن احلالــة الراهن

ــوب الســودان    ــني الســودان وجن ــى طــول احلــدود ب ــة[”، و “وعل ــني الســودان    ]احلال ــى طــول احلــدود ب عل
 تشكِّل ديدا للسالم واألمن الدوليني. “وجنوب السودان

  .)٢٠١١( ٢٠٢٣و  )٢٠١١( ٢٠١٢القراران   )٣(  
اعتبــارا مــن   “ليبيــا ”إىل  “اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة  ”مــن  تغــري االســم الرمســي للبلــد يف األمــم املتحــدة       )٤(  

  على طلب الس الوطين االنتقايل يف ليبيا. بناًء ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ١٦
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 ،وكــوت ديفــوار ،والصــومال ،والســودان ،ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،أفريقيــا الوســطى
وهاييت. وفيما يتعلـق باحلالـة يف أفغانسـتان، سـلم الـس أيضـاً بـاخلطر         ،وليبيا ،وليربيا ،ولبنان

إنتاج املخـدرات والتجـارة فيهـا واالجتـار ـا      من جراء الذي يهدد السالم واالستقرار الدوليني 
يقتصر يف السابق علـى سـياق أفريقيـا. ويف    مثل هذا األمر على حنو غري مشروع. وكان تقرير 

األسـلحة النوويـة والكيميائيـة     ل املواضيعية، أعاد الـس تأكيـد أن انتشـار   النظر يف املسائإطار 
  جبميــع  والبيولوجيــة (مبــا يف ذلــك يف ســياق مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة) واإلرهــاب

  لسالم واألمن الدوليني.ل داًيدأشكاله ال يزاالن يشكالن 
  لس٤١النوع املنصوص عليه يف املـادة   تدابري جزائية جديدة منعلى ليبيا  وفرض ا ،

غـري مسـبوقة    سرياليون. واختذ الس أيضاً إجـراءات  علىيت التدابري املتبقية املفروضة بينما أُ
تقســيم النظــام إىل إذ قــام بركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة، حب املتعلــقيف تعــديل نظــام اجلــزاءات 
ــرادجــزأين يســتهدف أحــدمها   ــرتبطني حبركــة   األف ــداً  امل ــذين يشــكلون دي ــان ال للســالم  طالب

وعلـى  . بـه ومـا يـرتبط   علـى تنظـيم القاعـدة     واالستقرار يف أفغانسـتان، ويركـز اآلخـر حصـرياً    
املتعلقـة   هإجراءات واصل الس حتسنيفقد  أثرها، وأالرغم من عدم تغري نطاق التدابري اجلزائية 

مبراعــاة األصــول القانونيــة وذلــك بإنشــاء مكتــب أمــني املظــامل. وجــرى أيضــاً متديــد التــدابري      
ومجهوريــة كوريــا  ،اإلســالمية) -وإيــران (مجهوريــة  ،اجلزائيــة أو تعديلــها يف حــاالت إريتريــا 

 ،وكـوت ديفـوار   ،والصـومال  ،والسـودان  ،ونغو الدميقراطيةومجهورية الك ،الشعبية الدميقراطية
 وليربيا. وإضافةً إىل ذلك، فرض الس تدابري قضائية جديدة يف سـياق احلالـة يف ليبيـا بإحالتـه    

ــااإي ــلُ    هـ ــتمر عمـ ــا اسـ ــة، بينمـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــان    إىل احملكمـ ــدا ولبنـ ــة بروانـ ــاكم املتعلقـ احملـ
  ويوغوسالفيا السابقة.

  لس عدة قرارات أذن مبوجبها لبعثات األمم املتحدة حلفـظ السـالم وللقـوات    واختذ ا
 إجراءاتبــاملتعــددة اجلنســيات، مبــا فيهــا القــوات الــيت تنشــرها منظمــات إقليميــة، باالضــطالع 

. ففيما يتعلق باحلالة يف ليبيـا، أذن الـس للـدول األعضـاء،     من امليثاق ٤٢املادة إطار يف  إنفاذ
إقليميـة، باختـاذ   نظيمات رف على الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو تكانت تتصأسواء 

ــدنيني املعرضــني خلطــر           ــة بالســكان امل ــدنيني واملنــاطق اآلهل ــة حلمايــة امل ــع التــدابري الالزم مجي
البلد. وأذن الس أيضاً للدول األعضاء باختاذ مجيع التدابري الالزمـة إلنفـاذ   ذلك اهلجمات يف 

أن تقـوم داخـل   وتنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة تنفيـذا صـارما بـ       الطـريان،  حظـر   نطقةاالمتثال مل
  .تفتيش السفن والطائرات املتجهة إىل ليبيا أو القادمة منهاأراضيها ب
لبعثـات   ـا االستعراض، اختذ الس أيضاً عـدة قـرارات أذن   ب املشمولةوخالل الفترة   

. األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، وللقــوات املتعــددة اجلنســيات، باالضــطالع بــإجراءات إنفــاذ   
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ق لــفيمــا يتعوفيمــا يتعلــق ببعثــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، أذن الــس بــإجراءات إنفــاذ  
يف أبيي ويف جنوب السودان (قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتـة ألبيـي    لبعثتني املنشأتني حديثاًبا

 دداًوبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، على التوايل). وعالوةً على ذلـك، أذن الـس جمـ   
بإجراءات إنفاذ لكـل مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، والعمليـة املختلطـة لالحتـاد           
األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف          
ــة األمــم املتحــدة       ــان، وبعث ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت ــة، وق ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري

ا الوســطى وتشــاد واليتــها يف   الســودان. وأمتــت بعثــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــ       يف
  .٢٠١٠األول/ديسمرب   كانون

ــتخدام         ــس باس ــددة اجلنســيات، أذن ال ــالقوات املتع ــق ب ــا يتعل ــدابري  ”وفيم ــع الت مجي
ل : الــدوكــل مــن ضــطلع ــاييف إطــار الفصــل الســابع مــن امليثــاق للعمليــات الــيت     “الالزمــة

ــتان؛ و    ــرة يف أفغانسـ ــة، املنتشـ ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ ــوة الدوليـ ــاركة يف القـ ــاء املشـ ــة الاألعضـ بعثـ
ــف مشــال األطلســي      لالعســكرية  ــنة واهلرســك وعناصــر منظمــة حل  الحتــاد األورويب يف البوس

املوجـودة يف البوســنة واهلرسـك؛ واالحتــاد األفريقـي يف الصـومال. وقــرر الـس أيضــاً       (النـاتو) 
ن للقوات الفرنسية باستخدام مجيع الوسائل الالزمـة لـدعم عمليـة األمـم املتحـدة يف      متديد اإلذ

  كوت ديفوار.
أقسـام، يركـز كـل منـها علـى مـواد خمتـارة تسـلط الضـوء           ١٠وينقسم هذا اجلـزء إىل    

تطبيقه هلـا يف مداوالتـه وقراراتـه.    كيفية على تفسري الس ألحكام الفصل السابع من امليثاق و
، الــيت تــنظم ٤٢إىل  ٣٩املتصــلة بــاملواد مــن  قســام مــن األول إىل الرابــع النصــوصوتشــمل األ

السالم واألمـن الـدوليني واختـاذ اإلجـراءات املناسـبة      دقة باحملتهديدات سلطة الس يف تقرير ال
مبــا يف ذلــك فــرض تــدابري جزائيــة أو اإلذن باســتخدام القــوة. ويركــز القســمان   ا، للتصــدي هلــ

، املتعلقــة بتقــدمي القــوات املســلحة. ويتنــاول   ٤٧إىل  ٤٣س علــى املــواد مــن  اخلــامس والســاد
بينمـا  ٤٩و  ٤٨الدول األعضاء مبوجب املـادتني   القسمان السابع والثامن بالترتيب التزامات ،

. ٥١و  ٥٠الــس فيمــا يتعلــق باملــادتني   يتنــاول القســمان التاســع والعاشــر بالترتيــب ممارســةَ 
ــة تويتضـــمن كـــل قســـم أقســـام  داخـــل الـــس بشـــأن  ت املناقشـــات الـــيت جـــر غطـــي اً فرعيـ

س الرئيســية عــن صــون الســالم  للمــواد الــيت حتكــم مســؤولية الــ  الســليمنيوالتنفيــذ  التفســري
  الدوليني.  واألمن
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تقرير ما إذا كان قد وقع ديد للسلم أو إخالل به أو كــان ما وقع عمالً من أعمال  -أوال 
  من امليثاق ٣٩العدوان وفقا للمادة 

  
  ٣٩املادة   

يقرر جملس األمن مـا إذا كـان قـد وقـع ديـد للسـلم         
ــن أعمــال العــ      ــع عمــال م ــا وق ــه أو كــان م دوان، أو إخــالل ب

ويقدم يف ذلك توصـياته أو يقـرر مـا جيـب اختـاذه مـن التـدابري        
مـن الـدويل   حلفظ السـلم واأل  ٤٢و  ٤١طبقا ألحكام املادتني 
  أو إعادته إىل نصابه.

  
  مالحظة  
يتعلق القسم األول مبمارسة جملس األمـن فيمـا يتعلـق      

ديد للسلم أو إخـالل بـه أو كـان     بتقرير ما إذا كان قد وقع
. ٣٩مـن أعمـال العـدوان وفقـا ألحكـام املـادة        مـا وقـع عمـالً   

ع وت الذي قرر فيه الـس وقـ  يوقتال عنوهو يقدم معلومات 
هـذا  فيهـا وجـود   نـوقش  وينظر يف احلاالت الـيت  للسلم، ديد 

القسـم   :ظم هذا القسم يف قسـمني فـرعيني مهـا   وقد ن .تهديدال
يقــدم عرضــا عامــا لقــرارات الــس ذات  الفرعــي ألــف الــذي

ــرض دراســات حالــ       ــذي يع ــاء ال ــي ب ة الصــلة، والقســم الفرع
الـــيت خــالل مـــداوالت الـــس   املعـــرب عنـــهاتتضــمن اآلراء  

يف ســـياق اختـــاذ بعـــض القـــرارات الـــواردة يف القســـم جـــرت 
  الفرعي ألف.

  
  ٣٩قرارات جملس األمن ذات الصلة باملادة   -ألف 

االستعراض، مل يسـتند الـس   ب املشمولةخالل الفترة   
تـه، ومل يقـرر   من امليثاق يف أي من قرارا ٣٩صراحة إىل املادة 

ــوع أي عمــل مــن أعمــال     حــدوث أي إخــالل بالســلم أو وق
العدوان. ولكـن الـس اختـذ العديـد مـن القـرارات، الـيت قـرر         
ــق إزاء       ــا عــن القل ــدات للســلم أو عــرب فيه ــا حــدوث دي فيه

  وقوع هذه التهديدات.

  التهديدات اجلديدة  
االستعراض، اختذ الس سـتة  ب املشمولةخالل الفترة   

السـالم  ”يتعـرض هلـا    جديدةديدات  نشوءقرارات قرر فيها 
  .“نقليميااإل”و/أو  “الدوليانواألمن 
بفتـرة   علـى االسـتقالل  جنوب السودان بعد حصول ف  
املنطقة، قرر الـس  شهدا وما تال ذلك من تطورات قصرية 

، “الـيت يواجههـا جنـوب السـودان     ]احلالـة [”للمرة األوىل أن 
احلالة الراهنـة يف أبيـي وعلـى    ”، و “احلالة الراهنة يف أبيي”و 

 ]احلالـة [”، و “طول احلدود بني السـودان وجنـوب السـودان   
شـكِّل  ي “احلدود بني السـودان وجنـوب السـودان    امتدادعلى 

للسـالم واألمـن الـدوليني. وقـد قـرر الـس أن        ديـداً مجيعها 
لسـالم  ل داًيدتشكل  “احلالة اليت يواجهها جنوب السودان”

القــرار الـذي رحــب فيــه باســتقالل   سواألمـن الــدوليني يف نفــ 
كر فيهـا  ذالدولة اجلديدة. وكانت تلك هي املرة األوىل اليت تـ 

ــزال      ــة ال ت ــد ذكــر أن احلال ــس ق ــارة، وإن كــان ال هــذه العب
  تشكل ديدا.

رر الــس يف إطــار نظــره يف وفيمــا يتعلــق بإريتريــا، قــ  
السالم واألمن يف أفريقيا، أن عدم امتثال إريتريا على حنـو   بند

و  )٢٠٠٩( ١٨٦٢و  )٢٠٠٨( ١٨٤٤تــــــــام للقــــــــرارات 
قيامهــا بأعمــال تقــوض الســالم واملصــاحلة و )٢٠٠٩( ١٩٠٧

ــة القــرن األفريقــي   ــني  ، وكــذلك يف الصــومال ومنطق ــرتاع ب ال
ــا ــن ل دايـــد”أمـــور تشـــكل  ،جيبـــويت وإريتريـ لســـالم واألمـ

  .“الدوليني
ــس      ــا، أذن الـ ــق بليبيـ ــا يتعلـ ــراره يف وفيمـ  ١٩٧٠قـ

، تشمل إحالة احلالـة  ٤١باختاذ تدابري مبوجب املادة  )٢٠١١(
تنوعــة،  احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وتــدابري جزائيــة م القائمــة إىل
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ــ إال ــرر صــراحةً مل  هأن ــدد الســالم     يق ــد يه وجــود خطــر جدي
ــادة    ــدوليني أو اإلقليمــيني مبوجــب امل . وأعــرب ٣٩واألمــن ال

الـــس عـــن بـــالغ القلـــق إزاء احلالـــة يف ليبيـــا، وأدان العنـــف  
مة االنتهاكات اجلسـي ”واستخدام القوة ضد املدنيني وشجب 

ــوق اإلنســان  ماملو ــذلك،   .“نهجــة حلق ــس  ونتيجــة ل ــرر ال ق
مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمـن  لـ]ـ ا منهكادر[إ”

ــدوليني ــرف[م”و  “الــ ــن   اً]تصــ ــابع مــ ــل الســ مبوجــــب الفصــ
ــاق يف  أذن باختــاذ التــدابري. وقــرر الــس الحقــاً    أن يــ، “امليث
مـا زالـت تشـكل    ”أن احلالـة يف ليبيـا    )٢٠١١( ١٩٧٣قراره 

املــادة وفــق ، وأذن للــدول، “لســلم واألمــن الــدوليني ل داًيــد
مجيـــع ”يف اـــال اجلـــوي لليبيـــا واختـــاذ ظـــر الطـــريان ، حب٤٢

  ).١دول حلماية املدنيني يف ليبيا (انظر اجل “التدابري الالزمة
      

  ١اجلدول 
      ٢٠١١-٢٠١٠ الدوليني يف الفترةاإلقليميني أو تقرير ما إذا كان قد وقعت ديدات جديدة للسالم واألمن 

  احلكم  والتاريخ القرار

  السالم واألمن يف أفريقيا    
  )٢٠١١( ٢٠٢٣القرار 

 كـــــــــــــــــــانون األول/ ٥
  ٢٠١١ديسمرب 

ــدم ا  ــرر أن عـ ــال الإذ يقـ ــب  متثـ ــن جانـ ــام مـ ــرارات  التـ ــا للقـ  )٢٠٠٩( ١٨٦٢و  )٢٠٠٨( ١٨٤٤إريتريـ
كـذلك  تقوض السالم واملصاحلة يف الصومال ومنطقة القـرن األفريقـي و  تصرفاا اليت و )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و

  الم واألمن الدوليني (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)لسديدا لتشكل  مسائلالرتاع بني جيبويت وإريتريا 

    احلالة يف ليبيا
  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 

  ٢٠١١/مارس آذار ١٧
لسلم واألمن الدوليني (الفقـرة احلاديـة   ل دايدإذ يقرر أن احلالة يف اجلماهريية العربية الليبية ما زالت تشكل 

  والعشرون من الديباجة)

  عن السودانتقارير األمني العام 
  )٢٠١١( ١٩٩٠القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧
ــة      ــي تقتضــي اســتجابة عاجل ــة يف أبي ــة الراهن ــأن احلال ــر ب ــدوتشــكل  ،إذ يق ــدوليني   ل داي ــن ال لســالم واألم

  األخرية من الديباجة) (الفقرة

  )٢٠١١( ١٩٩٦القرار 
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٨

لسالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة    ل دايدشكل يزال يجنوب السودان ال  يواجههذي ال الوضعإذ يقرر أن 
  (الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)

  )٢٠١١( ٢٠٢٤القرار 
ــانون األول/ ١٤  كـــــــــــــ

  ٢٠١١ديسمرب 

 تطبيـع الوضـع علـى   إدراكا منه ملا تقتضيه الضـرورة امللحـة مـن أن يبـدأ السـودان وجنـوب السـودان عمليـة         
شـكل خطـرا   يعلـى امتـداد احلـدود بـني السـودان وجنـوب السـودان         الوضـع احلدود، وإذ يدرك كـذلك أن  

  يهدد السالم واألمن الدوليني (الفقرة األخرية من الديباجة)
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  احلكم  والتاريخ القرار

  )٢٠١١( ٢٠٣٢القرار     
ــانون األول/ ٢٢  كـــــــــــــ

  ٢٠١١ديسمرب 

 دايـ دوإذ يسلم بـأن احلالـة الراهنـة يف أبيـي وعلـى طـول احلـدود بـني السـودان وجنـوب السـودان تشـكل             
  األخرية من الديباجة)   لسالم واألمن الدوليني (الفقرةل

      
  التهديدات املستمرة  
االسـتعراض، قـرر الـس أن    ب املشـمولة خالل الفتـرة    

لســالم ل”ديــدا احلالــة يف أفغانســتان ولبنــان ال تــزال تشــكل  
مجهوريـة  كـل مـن   . وقرر أيضاً أن احلالة يف “واألمن الدوليني

الكونغــو الدميقراطيــة وكــوت ديفــوار وليربيــا وهــاييت ال تــزال  
. “الســالم واألمــن الــدوليني يف املنطقــة”تشــكل خطــرا يهــدد 

يف ”وفيمــا يتعلــق بالبوســنة واهلرســك، قــرر الــس أن احلالــة  
ــة ــزال تشــكل   “املنطق ــدال ت ــدوليني.   ل داي ــن ال لســالم واألم

ــا يتو ــس   الوضــع ســتجدات صــل مبفيم ــرر ال يف الســودان، ق
ال تــزاالن   “احلالــة يف املنطقــة  ”و  “احلالــة يف الســودان ”أن 

السـالم  ”و  “السالم واألمـن الـدوليني  ”يهدد  تشكالن خطراً
  .“واألمن الدوليني يف املنطقة

عــدد مــن القـــرارات املتعلقــة جبمهوريــة أفريقيـــا      ويف  
ــة     ــالغ إزاء احلال الوســطى وتشــاد، أعــرب الــس عــن قلقــه الب
األمنيــــــــة يف مجهوريــــــــة أفريقيــــــــا الوســــــــطى وقــــــــرر أن  

بـــني تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا  “منطقـــة احلـــدود يف”احلالـــة 
لســالم واألمــن ل” اديــدالوســطى والســودان ال تــزال تشــكل 

  .“املنطقةالدوليني يف 
ــأى      ــرة، ارتـ ــرارات اتخـــذت خـــالل الفتـ ويف عـــدة قـ

ــر احلالـــة   دداًالـــس أن عـــ يف الصـــومال الســـائدة مـــن عناصـ
ــرارين       ــي الق ــدات مســتمرة للســالم. فف ــا يشــكل دي وإريتري

، قرر الـس أن احلالـة   )٢٠١١( ١٩٧٢ و )٢٠١٠( ١٩١٠
ــزال تشــكل خطــرا يهــدد    يف الصــومال الســالم واألمــن  ”ال ت

 ١٩١٦، بينمــا أدان الــس يف القـــرار   “الــدوليني يف املنطقــة  
)٢٠١٠( إمدادات األسـلحة والـذخرية إىل الصـومال     تدفقات

وإريتريا وعسـلحة  حلظر توريـد األ البلدين اليت تتم باملخالفة  رب
ــا، باعتبارهــا    ــد األســلحة إىل إريتري إىل الصــومال وحظــر توري

. ويف “لسـالم واالسـتقرار يف املنطقـة   لا ريخطـ ديدا ”تشكل 
، قـرر الــس أن  )٢٠١١( ٢٠٠٢يف القــرار  مثالقـرار نفسـه،   

تقـوض جهـود إحـالل    الـيت  إريتريا وأعمالَ احلالة يف الصومال 
الســالم وحتقيــق املصــاحلة يف الصــومال والنـــزاع القــائم بــني       

لســـالم ل اديـــد” شــكل مجيعهـــا يزال يــ جيبــويت وإريتريـــا ال  
، )٢٠١٠( ١٩٥٠. ويف القــرار “واألمــن الــدوليني يف املنطقــة
رصــنة والســطو املســلح يف البحــر  قــرر الــس أن حــوادث الق 

 ذلـك البلـد  قبالة سواحل الصـومال تـؤدي إىل تفـاقم احلالـة يف     
يف ”ال تــزال تشــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الــدوليني   و

  .“املنطقة
بعـد  عمـد الـس،   ويف مجيع احلاالت الواردة أعـاله،    

أن قــرر وجــود ذ تــدابري يف القــرارات ااختــإىل لســالم، لد يــد
ني أو إعادما إىل نصـاما  فظ السالم واألمن الدوليحلنفسها 

مــن امليثــاق، مــن قبيــل فــرض    ٤٢و  ٤١و  ٤٠وفقــا للمــواد 
تدابري مؤقتة علـى أطـراف الـرتاع ملنـع تفـاقم احلالـة، أو فـرض        

ألمـم املتحـدة   بعمليات ل، أو اإلذن هاتدابري جزائية و/أو متديد
ــات  ــيات حل  إقلأو عمليـ ــددة اجلنسـ ــة أو متعـ ــالم  يميـ ــظ السـ فـ
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وقد مشلت هذه التـدابري يف  مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
  .)٥(استخدام القوةعض األحيان ب

 ويف عــــدد مــــن القــــرارات املتخــــذة يف إطــــار بنــــود   
، أعاد الـس تأكيـد أن انتشـار    من جدول األعمال مواضيعية

ائيــــــة والبيولوجيــــــة ووســــــائل نوويــــــة والكيمياألســــــلحة ال
ــديشــكل  إيصــاهلا ــدوليني  ل” اًدي ــن ال ــا يف “لســالم واألم ، مب

ذلــك يف ســياق مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة وإيــران   
، أعـاد  )٢٠١٠( ١٩٧٧اإلسالمية). ويف القـرار   -(مجهورية 

__________ 

الثـاين إىل   مـن  لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر األقسـام   )٥(  
  الرابع من هذا اجلزء.

أيضاً تأكيد عزمه علـى اختـاذ إجـراءات مالئمـة وفعالـة       الس
يف مواجهة أي خطر يهدد السالم واألمن الـدوليني مـن جـراء    
انتشــار األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل      

وفقا ملسؤولياته األساسية، على حنـو مـا يـنص عليـه     ”إيصاهلا، 
  .“ميثاق األمم املتحدة

أكـــد الـــس جمـــدداً، ، ٢٠١١و  ٢٠١٠ويف عـــامي   
االسـتعراض الســابق،  املشـمولة ب يف الفتـرة  علـى غـرار مـا فعـل     

ــاهره يعـــــد   أن ــكاله ومظـــ ــدا ”اإلرهـــــاب بشـــــىت أشـــ واحـــ
ــن ــد مــــ ــد   أشــــ ــيت ــــ ــار الــــ ــن  األخطــــ ــالم واألمــــ د الســــ

  ).٣و  ٢اجلدولني   (انظر “الدوليني
      

  ٢اجلدول 
  ،أشـــار فيهـــا الـــس إىل التهديـــدات املســـتمرة للســـالم الـــيت حمـــددة  خاصـــة ببلـــدانالقـــرارات املتخـــذة يف إطـــار بنـــود 

٢٠١١-٢٠١٠  
  

  احلكم  والتاريخ القرار

  األوسطاحلالة يف الشرق     
  )٢٠١٠( ١٩٣٧القرار 

  ٢٠١٠آب/أغسطس  ٣٠
  دا للسالم واألمن الدوليني (الفقرة األخرية من الديباجة)يدإذ يقرر أن احلالة يف لبنان ال تزال تشكل 

  ، الفقرة األخرية من الديباجة)٢٠١١( ٢٠٠٤يرد احلكم نفسه يف القرار 

    احلالة يف أفغانستان
    )٢٠١٠( ١٩٤٣القرار 

 تشـــــــــــــــرين األول/ ١٣
  ٢٠١٠أكتوبر 

(الفقـرة التاسـعة والعشـرون    لسـالم واألمـن الـدوليني    ل دايـ دإذ يقرر أن احلالة يف أفغانستان ال تزال تشكل 
  من الديباجة)

  ، الفقرة التاسعة والثالثون من الديباجة)٢٠١١( ٢٠١١يرد احلكم نفسه يف القرار 

  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  )٢٠١٠( ١٩٤٨القرار 
ــرين  ١٨ ــاين/تشــــــ  الثــــــ

    ٢٠١٠  نوفمرب

ــ ــا زالــت تشــكل خطــرا ي    رىإذ ي ــة م ــة يف املنطق ــرة اخلامســة    تأن احلال ــدوليني (الفق هــدد الســالم واألمــن ال
  والعشرون من الديباجة)

  الديباجة، الفقرة اخلامسة والعشرون من )٢٠١١( ٢٠١٩يرد احلكم نفسه يف القرار 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية    

  )٢٠١٠( ١٩١٣القرار 
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٢

(الفقــرة األخــرية مــن  ني شــكل خطــرا يهــدد الســالم واألمــن الــدولي  يزال مــا  إذ يقــرر أن احلالــة يف املنطقــة 
  الديباجة)

  ، الفقرة األخرية من الديباجة)٢٠١٠( ١٩٢٢يرد احلكم نفسه يف القرار 

  )٢٠١٠( ١٩٢٣القرار 
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٥

لسـلم  ل دايـ دإذ يقرر أن احلالة يف منطقة احلدود بـني السـودان وتشـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى تشـكل        
  واألمن الدوليني (الفقرة األخرية من الديباجة)

    احلالة يف كوت ديفوار
  )٢٠١٠( ١٩١١القرار 

ــانون الثــــــــاين/  ٢٨  كــــــ
  ٢٠١٠ يناير

إذ يقرر أن احلالة يف كوت ديفوار ال تزال تشكل خطرا يهـدد السـالم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة (الفقـرة       
  احلادية عشرة من الديباجة)

، الفقـرة  )٢٠١٠( ١٩٣٣، الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة؛ و     )٢٠١٠( ١٩٢٤ يرد احلكم نفسه يف القرارات
ــرة الســابعة مــن الديباجــة؛ و   )٢٠١٠( ١٩٤٦العاشــرة مــن الديباجــة؛ و   ــرة )٢٠١٠( ١٩٥١، الفق ، الفق
ــرة التاســعة عشــرة مــن الديباجــة؛ و   )٢٠١٠( ١٩٦٢اخلامســة مــن الديباجــة؛ و   ، )٢٠١١( ١٩٨٠، الفق

  ، الفقرة العشرون من الديباجة)٢٠١١( ٢٠٠٠الفقرة العاشرة من الديباجة؛ و 

  )٢٠١١( ١٩٧٥القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣٠

لـدوليني (الفقـرة الرابعـة عشـرة     لسـلم واألمـن ا  ل دايـ دإذ يقرر أن احلالـة يف كـوت ديفـوار ال تـزال تشـكل      
  الديباجة) من

  احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

  )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار 
  ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٨

استمرار التحديات اليت تواجهها مجهورية الكونغو الدميقراطيـة يف حتقيـق اسـتقرارها، وإذ يقـرر أن     درك إذ ي
  عشرة من الديباجة)شكل خطرا يهدد السالم واألمن يف املنطقة (الفقرة الثامنة يزال ما  هافيوضع ال

    )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 
ــاين/  ٢٩ ــرين الثــــــ  تشــــــ

  ٢٠١٠  نوفمرب

لسالم واألمن الـدوليني يف املنطقـة   ل دايدل تشكل إذ يقرر أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تزا
  لفقرة الثالثة عشرة من الديباجة)(ا

  الفقرة الثانية عشرة من الديباجة، )٢٠١١( ٢٠٢١يرد احلكم نفسه يف القرار 

    )٢٠١١( ١٩٩١القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٨

يف املنطقـة   لسالم واألمن الـدوليني ل دايدإذ يقرر أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تزال تشكل 
  (الفقرة السابعة عشرة من الديباجة)
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    املسألة املتعلقة اييت    
    )٢٠١٠( ١٩٤٤القرار 

 تشـــــــــــــــرين األول/ ١٤
    ٢٠١٠أكتوبر 

حرز من تقـدم  ما أُ لسلم واألمن الدوليني يف املنطقة رغمل دايدشكل يزال ييف هاييت ال  الوضعأن رى إذ ي
  الديباجة) ة الثانية والعشرون منحىت اآلن (الفقر

  رة الثامنة والعشرون من الديباجة، الفق)٢٠١١( ٢٠١٢يرد احلكم نفسه يف القرار 

    احلالة يف ليربيا
  )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار 

  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٥
يف املنطقــة (الفقــرة التاســعة لســالم واألمــن الــدوليني ل دايــدإذ يقــرر أن احلالــة يف ليربيــا مــا زالــت تشــكل  

  من الديباجة)  عشرة
  الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة، )٢٠١١( ٢٠٠٨يرد احلكم نفسه يف القرار 

    )٢٠١٠( ١٩٦١القرار 
ــانون األول/ ١٧  كـــــــــــــ

    ٢٠١٠ديسمرب 

رغـم التقـدم الكـبري    ، لسـلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة    ل دايـ دما زالـت تشـكل    إذ يقرر أن احلالة يف ليربيا
  (الفقرة العاشرة من الديباجة) فيهاالذي أحرز 

  )٢٠١١( ٢٠٢٥القرار 
ــانون األول/ ١٤  كـــــــــــــ

    ٢٠١١ديسمرب 

لسـلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة، رغـم التقـدم الكـبري        ل داًيـ دإذ يقرر أن احلالة يف ليربيا ما زالـت تشـكل   
  البلد (الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة) الذي أحرز يف

    احلالة يف الصومال
  )٢٠١٠( ١٩١٠القرار 

ــانون الثــــــــاين/  ٢٨  كــــــ
  ٢٠١٠ يناير

يهدد السالم واألمن الدوليني يف املنطقة (الفقرة التاسـعة عشـرة    إذ يقرر أن احلالة يف الصومال تشكل خطراً
  من الديباجة)

  رة احلادية والعشرون من الديباجة، الفق)٢٠١٠( ١٩٦٤ يرد احلكم نفسه يف القرار

  )٢٠١٠( ١٩١٦القرار 
  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٩

ة ض السالم واملصاحلة يف الصومال، وكذلك املنازعـ وأعمال إريتريا اليت تقو ،يقرر أن احلالة يف الصومالإذ 
املنطقــة (الفقــرة احلاديــة عشــرة  لســالم واألمــن الــدوليني يف  ل اديــدبــني جيبــويت وإريتريــا ال تــزال تشــكل   

  الديباجة) من
  الفقرة اخلامسة عشرة من الديباجة، )٢٠١١( ٢٠٠٢يرد احلكم نفسه يف القرار 

  )٢٠١٠( ١٩٥٠القرار 
ــاين/  ٢٣ ــرين الثــــــ  تشــــــ

  ٢٠١٠  نوفمرب

إذ يقرر أن حوادث القرصنة والسـطو املسـلح يف البحـر قبالـة سـواحل الصـومال تـؤدي إىل تفـاقم احلالـة يف          
  لسالم واألمن الدوليني يف املنطقة (الفقرة العشرون من الديباجة)ل دايدالصومال اليت ال تزال تشكل 
، )٢٠١١( ٢٠١٥، الفقرة الثامنـة عشـرة مـن الديباجـة؛ و     )٢٠١١( ١٩٧٦يرد احلكم نفسه يف القرارات 

  رة السابعة والعشرون من الديباجة، الفق)٢٠١١( ٢٠٢٠و ؛الفقرة السابعة عشرة من الديباجة
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  )٢٠١١( ١٩٧٢القرار     
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧

 يف املنطقــة (الفقــرة الثامنــة واألمــن الــدولينيلســالم ل دايــدإذ يقــرر أن احلالــة يف الصــومال ال تــزال تشــكل 
  الديباجة) من

  ، الفقرة الرابعة والعشرون من الديباجة)٢٠١١( ٢٠١٠يرد احلكم نفسه يف القرار 

  تقارير األمني العام عن السودان
  )٢٠١٠( ١٩١٩القرار 

  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٩
إذ يقرر أن احلالة يف السودان ال تزال تشكل خطرا يهدد السالم واألمـن الـدوليني (الفقـرة السادسـة عشـرة      

  من الديباجة)
، )٢٠١١( ١٩٨٢، الفقرة اخلامسـة عشـرة مـن الديباجـة، و     )٢٠١٠( ١٩٤٥يرد حكم مماثل يف القرارين 

  الفقرة الثالثة من الديباجة

  )٢٠١٠( ١٩٣٥القرار 
  ٢٠١٠متوز/يوليه  ٣٠

  لسالم واألمن الدوليني (الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة)ل دايدإذ يقرر أن احلالة يف السودان تشكل 
  ، الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)٢٠١١( ٢٠٠٣لقرار يرد احلكم نفسه يف ا

    )٢٠١١( ١٩٧٨القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٧

مـــن الـــدوليني (الفقـــرة األخـــرية  إذ يقـــرر أن احلالـــة يف املنطقـــة ال تـــزال تشـــكل خطـــرا يهـــدد الســـلم واأل  
  الديباجة) من

      
  ٣اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠ ،أشار فيها الس إىل التهديدات املستمرة للسالماليت القرارات املتخذة يف إطار بنود مواضيعية 
  

  احلكم  والتاريخ القرار

    االنتشارعدم     
  )٢٠١١( ١٩٨٤القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٩
لسـالم واألمـن الـدوليني    ل اديـد إذ يقرر أن انتشار أسلحة الدمار الشـامل ووسـائل إيصـاهلا مـا زال يشـكل      

  (الفقرة السادسة من الديباجة)

  عدم االنتشار/مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  )٢٠١٠( ١٩٢٨القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٧

إذ يقرر أن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصاهلا، ال يزال يشكل خطـرا  
  ني (الفقرة الثالثة من الديباجة)الدولي يهدد السالم واألمن

  ، الفقرة السادسة من الديباجة)٢٠١١( ١٩٨٥يرد احلكم نفسه يف القرار 
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  عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل    

  )٢٠١١( ١٩٧٧القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٠

يشـكل   ،ووسـائل إيصـاهلا   ،أن انتشـار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة     يؤكد مـن جديـد أيضـاً    إذ 
لسالم واألمن الدوليني (الفقرة الثانية من الديباجة)ل داًيد  

  ألعمال اإلرهابيةنتيجة لن االسالم واألمن الدولي يتعرض هلااليت  التهديدات

  )٢٠١٠( ١٩٦٣القرار 
 كـــــــــــــــــانون األول/ ٢٠

  ٢٠١٠ديسمرب 

لسـالم واألمـن   ل اتديـ تهدالخطـر  أ اً مـن حـد واأشـكاله ومظـاهره يشـكل     بشـىت إذ يعيد تأكيد أن اإلرهـاب  
، هيـ رتكبهويـة م و هتيوقتو بغض النظر عن دوافعهمربر له ال  عمل إجراميهو  إرهايبأي عمل الدوليني وأن 

 مكافحـة هـذه اآلفـة علـى     على مواصلة اإلسهام يف تعزيـز فعاليـة جممـل اجلهـود الراميـة إىل      وإذ يظل مصمماً
  الصعيد العاملي (الفقرة األوىل من الديباجة)

  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

لسـلم واألمـن الـدوليني، وإذ يعـرب عـن بـالغ       ل دايـ دإذ يعيد تأكيد أن احلالة يف أفغانستان ال تزال تشـكل  
اسـتمرار أعمـال العنـف واألنشـطة اإلرهابيـة الـيت تقـوم ـا         وال سـيما  قلقه إزاء احلالة األمنية يف أفغانسـتان،  

وارمـــون والضـــالعون يف جتـــارة  يـــةالقانونطالبـــان وتنظـــيم القاعـــدة واجلماعـــات املســـلحة غـــري  الحركـــة 
مـن  ؤدي إليـه ذلـك   وما يـ  ،واملخدرات غري املشروعة أنشطة اإلرهاب ة بنيقات القويالمن العاملخدرات، و

السكان احملليني، مبن فـيهم األطفـال، وقـوات األمـن الـوطين واألفـراد العسـكريني واملـدنيني         حمدقة ب اتديد
  الديباجة)الدوليني (الفقرة الثالثة من 

احلالـة  فـإن  احلالة يف أفغانستان، والتقـدم احملـرز يف عمليـة املصـاحلة،      على الرغم من تطور هإذ يسلم أيضا بأن  
 التهديـد ذا هلـ  التصـدي لسلم واألمن الدوليني، وإذ يعيد تأكيـد ضـرورة   ل دايدال تزال تشكل  يف أفغانستان

ون الدويل، مبا يف ذلك ما ينطبق مـن أحكـام القـانون الـدويل     بكل الوسائل، وفقا مليثاق األمم املتحدة والقان
الـدور اهلـام   على هذا الصدد  يف  مشدداًحلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني والقانون اإلنساين الدويل، 

  هذه اجلهود (الفقرة الثامنة من الديباجة)بذل الذي تؤديه األمم املتحدة يف 
  )٢٠١١( ١٩٨٩القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧
األخطـار الـيت ـدد السـلم واألمـن      د شـ ثل أحـد أ أن اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره ميؤكد من جديد إذ ي

بصـرف  و، بغـض النظـر عـن دوافعـه     تربيـره ال ميكـن  و عمـل إجرامـي  هو  أعمال اإلرهابأي عمل من وأن 
ن يـرتبط بـه مـن أفـراد     وإذ يكرر إدانته القاطعة لتنظـيم القاعـدة وسـائر مـ    ، هيرتكبأو هوية م هتيوقتعن النظر 

دف ـ  متواصـلة ومتعـددة   إجراميـة  إرهابيـة  أعمـال  منونه رتكبا يملوذلك ومجاعات ومؤسسات وكيانات، 
الضـحايا وتـدمري املمتلكـات وتقـويض دعـائم االسـتقرار إىل حـد كـبري          من قتل املدنيني األبرياء وغريهم إىل 

  (الفقرة الثانية من الديباجة)
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بـه مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات       نيرتبطاملـ تنظـيم القاعـدة وسـائر    ستمرار ما ميثلـه  إذ يالحظ مع القلق ا      
ميــع لــى التصــدي جلتصــميمه عؤكــد مــن جديــد علــى الســالم واألمــن الــدوليني، وإذ يمــن خطــر وكيانــات 

 مـداوالت اللجنـة بشـأن توصـية فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات         بـالنظر إىل  و ،ذلك اخلطـر جوانب 
 األعضـاءُ  بـأن تعامـل الـدولُ    )S/2011/245(انظـر   الواردة يف تقريره احلـادي عشـر املقـدم إىل اللجنـة     التابع هلا
 معاملـةً رتبطني بـه  كيانـات القاعـدة واملـ   درجني فيهـا مـن أفـراد و   طالبان واملالحركة من قائمة اليف ني املدرج

  خمتلفة (الفقرة الثامنة عشرة من الديباجة)
            

  ٣٩املناقشات املتصلة باملادة   -باء 
االســــتعراض، أثــــريت يف ب املشــــمولةخــــالل الفتــــرة   

وتقريـر   ٣٩تتعلق بتفسـري املـادة    مسائلمناقشات الس عدة 
  لسالم واألمن الدوليني.ت لاما إذا كانت هناك ديد

ففــي مناقشــتني مفتــوحتني منفصــلتني، نــاقش الــس     
ــأثّر  ــدوليني   تــ ــن الــ ــالم واألمــ ــة   بالســ ــص املناعــ ــريوس نقــ فــ

). واسـتمع  ٢ر املنـاخ (احلالـة   تغيـ ب) و١البشرية/اإليدز (احلالـة  
بشـأن األخطـار الـيت ـدد     املعقـودة  الس يف سياق مناقشـاته  

السالم واألمن الدوليني إىل إحاطة مقدمة من املـدير التنفيـذي   
ــة    ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم وأجــرى  ،ملكت
 مـن جـراء  مداوالت بشأن اخلطـر الـذي يهـدد اتمـع الـدويل      

خـــدرات غـــري املشــروعة واســـتهالكها واالجتـــار ـــا  إنتــاج امل 
هجــوم إســرائيلي علــى  وقــوععلــى حــادث  ). وردا٣ً(احلالــة 

إىل غــزة، اجتمــع الــس  اًمتجهــصــغري كــان أســطول تركــي 
زعزعة اسـتقرار احلالـة يف    يفملناقشة األثر احملتمل هلذا احلادث 

ــدول أن احلــادث ميكــن أن   ى الشــرق األوســط، ورأ  بعــض ال
سـياق  ). ويف ٤(احلالـة   “أعمـال العـدوان  ”من فئة يصنف ض

ــا، أجــرى الــس       ــألة الســالم واألمــن يف أفريقي ــر يف مس النظ
مداوالت بشأن أثر القرصـنة قبالـة سـواحل خلـيج غينيـا علـى       
املالحــة الدوليــة واألمــن والتنميــة االقتصــادية لــدول املنطقــة       

، “واألمـن املرأة والسـالم  ”). ويف إطار البند املعنون ٥(احلالة 
  لــس العنــفــاقش أعضــاء ا ــاره خطــراً  ن يهــدد  اجلنســي باعتب

الســالم واألمــن الــدوليني ونظــروا يف مســألة مــا إذا كــان مــن   
 ةدرجـ غـري م حـاالت   مناقشـة أن جيري يف هذا السـياق  املالئم 

ــة    ــس (احلالــ ــال الــ ــدول أعمــ ــد  ٦يف جــ ــار البنــ ). ويف إطــ
 وتعزيزهـا يف جمـال  سـيادة القـانون   بسـط   على العمل”املعنون 

، ناقش الس تعريـف حمكمـة   “صون السالم واألمن الدوليني
  ).٧(احلالة  “أعمال العدوان”العدل الدولية لعبارة 

  
  ١احلالة   
  صون السالم واألمن الدوليني  
ــاء فــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز علــى       أثــر وب

  م واألمن الدولينيالسال
ــة    ــودة يف  ٦٥٤٧يف اجللســـ ــه  ٧املعقـــ حزيران/يونيـــ
عقد الـس مناقشـةً    ،)٦(عقب إصدار ورقة مفاهيمو، ٢٠١١

رفيعة املستوى بشأن أثر فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز     
ى بشــكل راعـ أن تاحلاجـة إىل  علـى السـالم واألمـن الــدوليني و   

 العمليـات واجلهـود الراميـة إىل حفـظ السـالم     أفضل يف سـياق  
__________ 

  )٦(  S/2011/340.  
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 الــيت يشــكلها فــريوس نقــص املناعــة   وبنــاء الســالم التحــديات
ــادة     ــرتاع وإعـ ــهاء الـ ــد انتـ ــا بعـ ــرحليت مـ ــرية/اإليدز يف مـ البشـ

ــراره  اإلعمــار. وســلَّ  ، املتخــذ )٢٠١١( ١٩٨٣م الــس يف ق
ناعـة البشـرية   باإلمجاع يف اجللسة نفسها، بأن فريوس نقـص امل 

اتمعـات  تقدم اليت تعوق اهلائلة من التحديات  يشكل واحداً
اســتثنائية  ةعامليــبأنــه يتطلــب اســتجابة واســتقرارها وتــها تنميو

وشاملة. وذكر ممثل غابون أن املناقشة تتيح للمجلس الفرصـة  
 )٢٠٠٠( ١٣٠٨للنظــر يف التقــدم احملــرز منــذ اختــاذ القــرار      

فــريوس  وتقيــيم التحــديات املســتقبلية، حيــث ال تــزال جائحــةُ
 .)٧(نقص املناعة البشرية/اإليدز تشـكل ديـدا لألمـن املشـترك    

ــس       ــزام ال ــى الت ــدل عل ــا أن املناقشــة ت ــل نيجريي وأوضــح ممث
مبسألة فائقة األمهية بالنسبة للتنميـة واألمـن يف أفريقيـا بصـورة     

ورأت ممثلـة الربازيـل أن املناقشـة     .)٨ (خاصة ويف العامل عموما
ــيح الفرصــة للمجلــس ليؤكــد اســتعداده للتصــدي لفــريوس     تت

ــال   ــياق الســ ــرية/اإليدز يف ســ ــة البشــ ــن نقــــص املناعــ م واألمــ
التركيـز علـى تـأثري فـريوس نقـص املناعـة       من خـالل  الدوليني، 

مبــا يف ه، البشــرية/اإليدز علــى اجلوانــب املتصــلة جبــدول أعمالــ 
وعمليـات حفـظ   رتاع، الـ انتـهاء  وما بعـد  رتاع حاالت الذلك 

  .)٩(السالم، والعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع
وذكر ممثل فرنسا أن العواقب الوخيمـة ملـرض اإليـدز      

ــل     ــة وبشــرية فحســب، ب  اقتصــاديةوليســت عواقــب اجتماعي
البلـدان  أيضاً، وأشار إىل ما يضعه املرض من عراقيل يف طريق 

وقـال ممثـل أملانيـا إن     .)١٠(الـرتاع  اليت تسعى للتعايف بعد انتـهاء 
فـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز يـــؤثر علـــى جمتمعـــات 

__________ 

  )٧(  S/PV.6547 ٣، الصفحة.  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

بأكملـــها، وحـــىت علـــى األمـــن اإلقليمـــي والـــدويل يف بعـــض   
م واألمـــن ن األخطــار الـــيت ــدد الســـال  أضـــاف أاألحيــان، و 

ــايل     ــي بالتــ ــه وتقتضــ ــددة األوجــ ــدوليني متعــ ــتجابات الــ اســ
وقالــت ممثلــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة إنــه يف  . )١١(شــاملة

 الـــيت حتـــدقالقـــرن احلـــادي والعشـــرين، ال تنبـــع التهديـــدات 
املسلحة التقليدية فحسب، وإمنـا   الرتاعاتم واألمن من السالب

 تفشــيأوســع انتشــارا، مبــا يف ذلــك  أخطــار ن عــأيضــاً تــنجم 
ــل ا. )١٢(األمــراض الفتاكــة ــا  ورأى ممث ململكــة املتحــدة لربيطاني

 )٢٠١١( ١٩٨٣العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية أن اختــاذ القــرار 
يبعث رسالة قوية مفادها أنه ال تزال للوباء آثـار خطـرية علـى    

م واألمن الدوليني، وأعرب عن اعتقاده بأن الس لديـه  السال
ه اتمعــات الضــعيفة وهــو أن ينظــر فيمــا إذا كــان   التــزام جتــا

ــة  بإمكانـــــــه املســـــــامهة يف ا ــة إىل مكافحـــــ جلهـــــــود الراميـــــ
  .)١٣(املرض  انتشار

ووصـــــف ممثـــــل اهلنـــــد فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة         
علــى واســعة النطــاق آثــار لــه عــاملي  البشــرية/اإليدز بأنــه حتــد

ــة  اتمعـــات يف  ــة والقانونيـ ــادية واالجتماعيـ ــاالت االقتصـ اـ
 ممثل الصني بأنه يشكل ديـداً  هيف حني وصف ،)١٤(واألخالقية

ووصف ممثل جنـوب أفريقيـا تـأثري     .)١٥(للحياة البشرية خطرياً
م واألمـن  فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز على صون السال

، )١٦(“جــداشــاغال عامليــا كــبريا  ”الــدوليني بأنــه مســألة متثــل  
وهو ما أضاف إليه ممثل البوسـنة واهلرسـك أن السـالم العـاملي     

__________ 

  .٢٨و  ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  
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ال يعتمد على تأمني احلدود فحسب، ولكن أيضاً علـى محايـة   
ارتــأى أمنـهم. و دقــة بحملااملخـاطر  مــن النـاس مــن التهديـدات و  

ــل  ــرار املمث ــبري )٢٠١١( ١٩٨٣أن الق ــن   تع ــةواضــح ع  رغب
م واألمـن  عن صـون السـال   مسؤوليتهتعزيز يف الس اجلماعية 

  .)١٧(الدوليني
  

  ٢احلالة   
  صون السالم واألمن الدوليني  

  أثر تغير املناخ  

املعقـــــــودة يف  ٦٥٨٧ تهنظــــــر الــــــس يف جلســــــ     
يف  ،)١٨(، عقب إصـدار ورقـة مفاهيميـة   ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٠

وخالل املناقشـة،   أثر تغري املناخ على السالم واألمن الدوليني.
أُقــر عمومــا بــأن تغــري املنــاخ ميثــل حتــديا عامليــا خطــريا، ودعــا   
معظــم املــتكلمني إىل التعــاون الــدويل للتصــدي هلــذه املشــكلة   
بطريقة شـاملة ووقائيـة. وأكـد عـدد مـن املـتكلمني أن الـس        

للمسألة، ألن تغـري املنـاخ ميثـل    يتحمل مسؤولية إجراء مناقشة 
ــدا حمــتمال للســال  ــدوليني دي ــة أشــارت و .)١٩(م واألمــن ال ممثل

األثــر الســليب لــتغري املنــاخ علــى الســالم  إىل الواليــات املتحــدة 
ط علــى املــوارد  ومــن الضــغ  ازيــدفــرض ميباعتبــاره واألمــن 

__________ 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
  )١٨(  S/2011/408.  
  )١٩(  S/PV.6587 ١٢(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحتان     ٩، الصفحة 

(كولومبيــــا)؛  ١٨الصــــفحة و(البوســــنة واهلرســــك)؛   ١٣ و
ــاورو)؛ والصــفحة   ٣٠(فرنســا)؛ والصــفحة   ٢٠والصــفحة  (ن

ــتراليا)؛  ٣٣ ــفحتان S/PV.6587 (Resumption 1)و(أســ  ٤، الصــ
 ١٠والصـــفحة  ؛(نيوزيلنــدا)  ٧(لكســمربغ)؛ والصــفحة    ٥ و

ــيلي)؛ والصــــفحة  ــفحتان (كنــــدا) ٢٣(شــ  ٢٥ و ٢٤؛ والصــ
ــدة)؛ والصــفحة     ــا اجلدي ــابوا غيني ــا)؛ والصــفح  ٢٩(ب  ة(بلجيك

ــا ٣٥ ــفحال(بـ ــفح  ٤٤ و ٤٣تان و)؛ والصـ ــا)؛ والصـ تان (كينيـ
  (إسبانيا). ٥٣(فيجي)؛ والصفحة  ٤٨ و ٤٧

ــى الشــحيحة  ــة الضــعيفة، و  وعل ت، استشــهداتمعــات احمللي
أثر اجلفاف والتصـحر علـى الـرتاع واحلالـة     بعلى سبيل املثال، 

اإلنسانية يف دارفور. ويف هذا الصـدد، حثـت الـس علـى أن     
ــ لتصــدييكــون مســتعدا ل  ــات الــيت    لطائف ــة مــن األزم ة كامل

تغري أن لـ  وأكد ممثـل فرنسـا   .)٢٠(فاقم بسبب آثار تغري املناختت
 فــاقمميكــن أن ت “ارالســتقرازعزعــة لهائلــة  إمكانــات”املنـاخ  

املنــاطق  أشــدالســالم واألمــن يف  يتعــرض هلــاالــيت  التهديــدات
وأكد ممثل اململكة املتحدة أنـه لـئن كـان     .)٢١(ةاشوالدول هش

مــن املهــم احتــرام خمتلــف أدوار هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة   
بتغري املناخ ومهامهـا ووالياـا، فـإن علـى الـس أن ينظـر يف       

صــون الســالم واألمــن الــدوليني ب مــا يتعلــقة فيناشــئال خــاطرامل
ته عــن منــع نشــوب الرتاعــات  اللوفــاء بشــكل أفضــل مبســؤولي 

بالنيابـة عــن الــدول اجلزريــة   ممثــل نــاوروتكلــم و .)٢٢(مسـتقبال 
ــة احملــيط اهلــادئ،     ــة يف منطق ــار الصــغرية النامي ــارن آث ــري  فق تغ

 طربـاخل “ يـة كارثميكن أن تكـون   ]اليت[ة وريخطـ]ـال[”املناخ 
الذي يشكله االنتشار النووي أو اإلرهاب ألا ـدد بزعزعـة   

  .)٢٣(استقرار اتمعات واملؤسسات السياسية فيها
وإن كـــان  ،املـــتكلمني أن تغـــري املنـــاخ بعـــضوأكـــد   

زيـد  ي، م واألمـن الـدوليني  يشكل يف حد ذاتـه ديـدا للسـال    ال
م واألمـن  للسـال  ديـداً هـي  أخـرى تشـكل   حـاالت  تفاقم من 

ممثلــة الربازيــل، علــى ســبيل املثــال،  فقــد أفــادت  .)٢٤(الــدوليني
__________ 

  )٢٠(  S/PV.6587١٠-٨ت ا، الصفح.  
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
  .٣٠ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٣(  
ــفح   )٢٤(   ــه، الصـــ ــدة)؛  ٩و ٨تان املرجـــــع نفســـ (الواليـــــات املتحـــ

ــة  ١٦ و ١٥(الربازيـــل)؛ والصـــفحتان  ١٠والصـــفحة  (اململكـ
(لبنـان)؛   ٢١(كولومبيـا)؛ والصـفحة    ١٨املتحدة)؛ والصـفحة  

ــفح ــفح  ٢٤ و ٢٣تان والصـــ ــابون)؛ والصـــ  ٣٣-٣١ تا(غـــ
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بـــني تغـــري املنـــاخ والتنميـــة وبـــني األمـــن  أـــا تقـــر بـــالترابط ب
النامجــة عــن أن اآلثــار األمنيــة احملتملــة  إال أــا رأت التنميــة، و

ــاخ أقــل وضــوحاً   ــة فبكــثري.  تغــري املن ــار البيئي ال ــدد، يف  اآلث
مبعزل عن غريهـا مـن العوامـل،    السالم واألمن الدوليني رأيها، 

يف ظـروف  ميكـن  تغـري املنـاخ   النامجة عـن  ة سلبيولكن اآلثار ال
يت يتعـرض هلـا   لـ ايف تفـاقم التهديـدات القائمـة    أن تسهم معينة 

وذكر ممثل اململكـة املتحـدة أن آثـار     .)٢٥(نام واألمن الدوليلسالا
مــن يف منــاطق العــامل الــيت تعــاين بالفعــل تبلــغ ذروــا تغــري املنــاخ 

تغــري أن و ،الغــذاء وامليــاه والطاقــةيف نقص الــن ضــغوط نامجــة عــ
 فاًمضـاع  عـامال  وصـفه ق، ب، يف هـذا السـيا  جيب النظر إليـه  املناخ

نشـــــوب  تاحتمـــــاالوالتـــــوتر  يزيـــــد مـــــن حـــــدة للمخـــــاطر
  .)٢٧(ممثل االحتاد األورويبشاطره إياه  وهو رأي، )٢٦(اترتاعال

لنظـــر  أكثـــر حتفظـــابعـــض املـــتكلمني تأييـــدا أبـــدى و  
أعربوا عن اتفاقهم علـى أنـه يـرتبط    ف، الس يف أثر تغري املناخ

مبسائل السالم واألمن، وإن أشـاروا أيضـا إىل ضـرورة التمييـز     
بوضوح بني املناقشات الدائرة يف الس واملفاوضـات الدوليـة   

ــاخ  ــة باملن ــأى و .)٢٨(املتعلق ــس   ارت ــال أن ال ــل الربتغ ــيسممث  ل
ــدىامل ــب  نتـ ــاوضاملناسـ ــاخ أو    للتفـ ــري املنـ إجـــراء بشـــأن تغـ

الضـــعف  آثـــارختفيـــف  الراميـــة إىل تـــدابريالمناقشــات بشـــأن  
__________ 

 و واالحتــاد األورويب)؛(الســلفادور  ٣٨ة (أســتراليا)؛ والصــفح 
S/PV.6587 (Resumption 1) ــفحة ــمربغ)؛  ٤، الصـــــــ (لكســـــــ

(كازاخســــتان)؛   ٢٨ ة(أيرلنــــدا)؛ والصــــفح   ١٧والصــــفحة  
 ٣٨ و ٣٧تان (بلجيكــــا)؛ والصــــفح ٣٠ و ٢٩والصــــفحتان 

  .اجلماعة الكاريبية)باسم (بربادوس، 
  )٢٥(  S/PV.6587 ١٠، الصفحة.  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
  .٣٨ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٢٧(  
  (الربتغـــــــــــــال)؛ ٢٦املرجـــــــــــــع نفســـــــــــــه، الصـــــــــــــفحة   )٢٨(  

ــفحتان S/PV.6587 (Resumption 1) و  ١٣ و ١٢؛ الصــــــــــــــــــ
  لندا).يسأ( ٢٢(املكسيك)؛ والصفحة 

التحـديات اجلديـدة    إدراكالبيئي، ولكنـه أقـر بـدور الـس يف     
والتعامل معها يف سياق أثرها على االستقرار والسالم واألمـن  

ى أن تغــــري قـــد ارتــــأ ف ،أمــــا ممثـــل املكســــيك  .)٢٩(الـــدوليني 
م واألمـن  الأبعد ما يكـون عـن أن يشـكل ديـدا للسـ     ”املناخ 

ــدي   ــاملعىن التقلي ــدوليني ب ــه  ال ــارف علي إال أن املناقشــة  ،“املتع
ــة    ستفضــي إىل  ــد مــن اجلهــود يف إطــار املفاوضــات الدولي مزي
  .)٣٠(املتعلقة باملناخ

عـدد مـن املـتكلمني عـن رأي مفـاده أن تغـري       أعرب و  
 ،لألمــم املتحــدةتابعــة هيئــات أخــرى نبغــي أن تتناولــه املنــاخ ي

مناقشـة اآلثـار   جتري فيـه   نتدىمك السشككوا يف مالءمة و
أنـه ال توجـد صـلة مباشـرة     دفعـوا ب املترتبة علـى تغـري املنـاخ. و   

بني تغري املناخ واألمـن، مشـددين علـى أن مسـألة تغـري املنـاخ       
ممثـــل قــر  أفقـــد  .)٣١(تتعلـــق بالتنميــة هــي يف األســـاس مســألة   

ناخ قد يؤثر على األمـن،  بأن تغري امل على سبيل املثال، الصني،
 .)٣٢(يف األسـاس  أنه مسألة تتعلق بالتنمية املستدامةولكنه أكد 

__________ 

  )٢٩(  S/PV.6587 ٢٦، الصفحة.  
  )٣٠(  S/PV.6587 (Resumption 1)١٢ ة، الصفح.  
  )٣١(  S/PV.6587 االحتـــاد  ١٧لصـــفحة (الصـــني)؛ وا ١٢، الصـــفحة)

ــان)؛ والصـــفحة  ٢١الروســـي)؛ والصـــفحة  (جنـــوب  ٢٣(لبنـ
ــفحتان   ــا)؛ والصــ ــفحة   ٢٦ و ٢٥أفريقيــ ــد)؛ والصــ  ٣٤(اهلنــ

(األرجنـتني   ٣٥حركة عدم االحنياز)؛ والصـفحة  سم (مصر، با
، S/PV.6587 (Resumption 1) ووالصـني)؛   ٧٧جمموعة الــ سم با

ــفحتان  ــفحتان   ٦ و ٥الصــ ــتاريكا)؛ والصــ  ١٤ و ١٣(كوســ
ــا)؛ والصـــــــفحة  ١٤(إكـــــــوادور)؛ والصـــــــفحة   ٢١(كوبـــــ

(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية)؛    ٢٦(ســـنغافورة)؛ والصـــفحة  
ــفحة  ــت، با ٢٧والصـ ــم (الكويـ ــة)؛  سـ ــدول العربيـ ــة الـ جمموعـ

(بـــــــنغالديش)؛  ٣٢(بـــــــريو)؛ والصـــــــفحة  ٣٠والصـــــــفحة 
ــفحتان  ــددة ال  ٣٥ و ٣٤والصـ ــا املتعـ ــة بوليفيـ ــات)؛ (دولـ قوميـ

اجلماعة الكاريبيـة)؛ والصـفحة   سم (بربادوس، با ٣٧والصفحة 
ــفح ٤٠ ــال  ٤٧ و ٤٦تان (الفلــــبني)؛ والصــ ــة فرتويــ (مجهوريــ

  البوليفارية).
  )٣٢(  S/PV.6587 ١٢، الصفحة.  
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عــــــدم اقتنــــــاع وأعــــــرب ممثــــــل االحتــــــاد الروســــــي عــــــن 
تغـــري  خمـــاطرإلدراج مســـألة “ احملـــاوالت املتكـــررةب” روســيا 

املناخ على السالم واألمن الدوليني يف جدول أعمـال الـس،   
مضـافة بـل سـيؤدي فقـط إىل     أي قيمة  جيلبلن فإدراجها فيه 

ــألة    ــييس للمسـ ــن التسـ ــد مـ ــدومزيـ ــني    ملزيـ ــات بـ ــن اخلالفـ مـ
 يوجــودالد يــتهدالوذكــر ممثــل اهلنــد أن مســأليت  .)٣٣(البلــدان

ــة  ل ــدول اجلزري ــدام األمــ ول ــتغري املنــاخ    انع ــذائي نتيجــة ل ن الغ
مـن   ٣٩ملادة ا يف إطارهما تعاجلمأو  همالمجلس حللميكن  ال

تكــز علــى ريتتطلبــان جــا أوســع نطاقــا ا لــذلك مهــامليثــاق، و
التنميــــة والقــــدرة علــــى التكيــــف وتقيــــيم املخــــاطر والبنــــاء  

حركـة عـدم   سـم  ممثال كل مـن مصـر (با   وأشار .)٣٤(املؤسسي
ضـرورة أن  إىل ) ٧٧ االحنياز) واألرجنـتني (باسـم جمموعـة الــ    

الرئيسـية لألمـم    األجهـزة  بـني  سؤولياتقسيم املحيترم الس ت
أن حيجـم  ص عليه ميثاق األمم املتحـدة و ن اماملتحدة على حنو 

ــن ــذه     عــ ــاص هــ ــاالت اختصــ ــى جمــ ــدي علــ ــزةالتعــ  األجهــ
  .)٣٥(والوكاالت

أعـرب   )٣٦(ياسـ اوأثناء املناقشة، اعتمد الـس بيانـا رئ    
 اليت ميكـن أن تزيـد   ة لتغري املناخضاراآلثار الإزاء فيه عن قلقه 

 احملدقـة تفـاقم بعـض التهديـدات القائمـة      منالطويل  يف األجل
 إزاء قلقـه  عـن وأعرب الـس أيضـا    السالم واألمن الدوليني.ب

 الـدول  بعـض  فقدان جراء من أمنية تداعيات حدوث احتمال
 يف وخباصـــة البحـــر، ســـطح مســـتوى ارتفـــاع بســـبب ألراضٍ
  .املنخفضة اجلزرية الدول

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  
  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  
حركة عـدم االحنيـاز)؛   سم (مصر، با ٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

  .والصني) ٧٧جمموعة الـسم با ،(األرجنتني ٣٥والصفحة 
  )٣٦(  S/PRST/2011/15.  

وأكد الس جمددا يف البيان نفسه مسؤوليته الرئيسية   
ميثـــاق األمـــم املتحـــدة عـــن صـــون الســـالم واألمـــن  مبوجـــب

 والـس  العامة باجلمعية املنوطة باملسؤولية أقر أيضاالدوليني و
 فيهـا  مبا املستدامة، التنمية مسائل عن واالجتماعي ادياالقتص

  .املناخ تغري
  ٣احلالة   
    األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني  
إعالميـة قـدمها املـدير التنفيـذي ملكتـب األمـم       ة إحاط  

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

ــة      ــس يف اجللســـ ــتمع الـــ ــودة يف  ٦٢٧٧اســـ املعقـــ
 ،)٣٧(، عقـب إصـدار ورقـة مفاهيميـة    ٢٠١٠ شباط/فرباير ٢٤

ا األمـني العـام واملـدير التنفيـذي     مقدمه تنيإعالمي تنيإىل إحاط
ــة    ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي ــب األم وأجــرى  ،ملكت

الـــيت مــداوالت بشــأن التهديـــدات العــابرة للحـــدود الوطنيــة     
ــا   ــرض هلـ ــدولي يتعـ ــن الـ ــالم واألمـ ــراء  ن االسـ ــن جـ ــار مـ االجتـ

وذكر األمني العـام يف   ت واجلرمية املنظمة واإلرهاب.باملخدرا
ــدمها، أن املســ   ــيت ق ــة،   اإلحاطــة ال ــابرة للحــدود الوطني ائل الع

 أصبحت حاضـرة االجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة،  هافي مبا
 وهـــو مـــا يعـــرببصـــورة متزايـــدة يف جـــدول أعمـــال الـــس، 

 التصــدي، وأهــاب بــالس اتخطــورة التهديــدعــن بوضــوح 
 الفضـاء اإللكتـروين   ائملتهديدات الناشـئة األخـرى، مثـل جـر    ل

ــة   ــة البيئيـ ــوال واجلرميـ ــل األمـ ــتخلص مـــنوغسـ ــات  والـ النفايـ
 ملنـع  اخلطرة. ودعا أيضا إىل اختاذ إجـراءات مبكـرة ومشـتركة   

لسـالم واألمـن   ااالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة مـن ديـد   
  .)٣٨(الدوليني

__________ 

  )٣٧(  S/2010/94.  
  )٣٨(  S/PV.6277٤-٢ات ، الصفح.  
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وخالل املناقشة، ذكر ممثـل لبنـان أن للجرميـة املنظمـة       
طويل األجـل علـى    اثرا سلبيأعرب الوطنية واالجتار باملخدرات 
علـى  تـهما  كافحة، وينبغـي م السالم واألمن والتنمية االقتصادي

وقــال ممثــل تركيــا إن  .)٣٩(متــزامن علــى جبــهات متعــددة حنــو
 وديــداتة املنظمــة الدوليــة تشــكل خمــاطر    ميــشــبكات اجلر

هـي خمـاطر وديـدات    اتمـع الـدويل بأسـره،     يواجههاكبرية 
تقوض سلطة الدولة وتغذي الفساد وتعوق التنمية االقتصادية 

بــني  لتــوتر والــرتاع اىلممــا يــؤدي إوتضــعف ســيادة القــانون،  
البلــدان. ورأى أن دور الــس ومســؤوليته يتمــثالن يف رصــد  

خباصـة  تلك التهديدات علـى السـالم واألمـن الـدوليني، و     آثار
وذكــر  .)٤٠(الــسعروضــة علـى نظــر  املســائل يف اـاالت وامل 

ل الـيت ـدد   شـاك ممثل الصني أن الس ينبغي أن يركز على امل
الرتاعـات املسـلحة، وينبغـي     وتسـببها م واألمـن الـدوليني   السال

االجتـــار  مشـــاكل  علـــى  منصـــبا  التركيـــز   أن يكـــون  بالتـــايل
ــة ذات الصــلة     ــة املنظم ــا باملخــدرات واجلرمي   ــا ــيت تواجهه ال

ــرتاع أو   ــدان يف حــاالت ال ــهاء مــا بعــد فيالبل ــرتاع،  انت ــة ال بغي
ــرتاع املســلح   ةســاعدامل ــل أمــ .)٤١(علــى معاجلــة مشــكلة ال ا ممث

فوجــه اهتمــام الــس إىل ديــد املخــدرات   ،االحتــاد الروســي
حـاد  ...[و]عـاملي بطبيعتـه   ”بأنه  ووصفه النابع من أفغانستان

، وأضــاف أن احلالــة يف أفغانســتان تشــكل  “كمــا كــان دومــا
ــداً ــدوليني وتتطلــب مــن الــس اختــاذ     دي للســالم واألمــن ال

  .)٤٢(إجراءات بشأا
وأشارت ممثلة نيجرييـا إىل منطقـة غـرب أفريقيـا دون       

مسـتودع  ” اإلقليمية، اليت تتحول بسرعة، كما الحظـت، إىل 
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة )  ٣٩(  
  .٨ و ٧تان املرجع نفسه، الصفح  )٤٠(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

ثـل فيهـا   متوللمخدرات غـري املشـروعة،   “ رئيسي ونقطة عبور
للــــهياكل ال  رئيســــياً أنشــــطة عصــــابات املخــــدرات ديــــداً

الدميقراطيــة الوليــدة يف املنطقــة دون اإلقليميــة فحســب، وإمنــا   
ــللح ــانون  ك ــيد وســيادة الق عوائــق  ممــا يشــكل أيضــا،  م الرش

خطــرية أمــام اجلهــود دون اإلقليميــة الراميــة إىل تعزيــز الرخــاء  
ــاء الســالم   ــة وبن ــ .)٤٣(اإلنســاين والتنمي ــات  ةممثلــ توقال الوالي

يف جــدول   درجليــ املتحــدة إن موضــوع االجتمــاع مل يكــن    
أن اجلرميـة املنظمـة    غـري  منـذ وقـت لـيس ببعيـد،     أعمال الس

ــيت واالجتــار باملخــدرات و  ــل العواقــب ال ائم هــذه اجلــر   تلــي مث
نـوع التهديـد    تحديـد بال” هيالواسعة النطاق وأعمال الفساد 

أن يتصـدى  جيب الذي “ ألمن واالستقرار العاملينيدق] باحمل[ا
ــامل ال   ــس يف ع ــه ال ــومل ــرابط. و ي ــةُ  املت ــبهت املمثل ــار ش االجت

باملخدرات باإلرهاب العاملي واألمراض الوبائية وتغـري املنـاخ،   
ــها أحــد ال ة شــكلن هــذه املأوأضــافت  ــرب بطبيعت ــداتعت  تتهدي

ــاأل ــة   ةمني ــيت عــرب الوطني ــدألال ميكــن ال ــا  أن يتصــدى ي بل هل
عــدد مــن البلــدان إىل مزيــد مــن االلتــزام       اودعــ  .)٤٤(مبفــرده

السياسـي والتعــاون الـدويل مــن أجـل التصــدي للتهديـد الــذي     
 تشكله اجلرميـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بسـبل منـها تشـجيع       

ات األمــــم املتحــــدة ذات الصــــلة، االمتثــــال العــــاملي التفاقيــــ
ــة عـــرب الوطنيـــة       وال ــة اجلرميـــة املنظمـ ــيما اتفاقيـــة مكافحـ سـ

  .)٤٥(، وتنفيذها الدقيقوالربوتوكوالت امللحقة ا
__________ 

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  
ــفحة    )٤٥(   ــه، الصــــ ــع نفســــ ــفحة  ٨املرجــــ ــا)؛ والصــــ  ١٠(تركيــــ

ــفح ــيك)؛ والصـ ــفحتان  ١٢و ١١تان (املكسـ ــدا)؛ والصـ (أوغنـ
(الواليــــات املتحــــدة)؛  ٢٣(اليابــــان)؛ والصــــفحة  ٢٢ و ٢١

  (فرنسا). ٢٨؛ والصفحة )النمسا( ٢٧ و ٢٦والصفحتان 
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 )٤٦(املناقشة، اعتمد الس بيانـا رئاسـيا  انتهاء وعقب   
الحظ فيه مع القلـق التهديـدات اخلطـرية الـيت حتـدق يف بعـض       
احلاالت باألمن الدويل يف منـاطق خمتلفـة مـن العـامل مـن جـراء       
ــة. والحــظ       ــرب الوطني ــة ع ــة املنظم االجتــار باملخــدرات واجلرمي

عابرة للحـدود الوطنيـة قـد ـدد أمـن      أن اجلرائم الأيضا الس 
 اعتزامـــهجـــدول أعمالـــه، وأعـــرب عـــن  يفالبلـــدان املدرجـــة 

  يف هذه التهديدات. ،حسب االقتضاء ،النظر
  ٤احلالة   
  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني  
ــة     ــالة مؤرخـ ــايو  ٣١رسـ ــة إىل  ٢٠١٠أيار/مـ موجهـ

رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل الــدائم لتركيــا لــدى    
  )S/2010/266( األمم املتحدة

ــة     ــالة مؤرخـ ــ ٣١رسـ ــة إىل  ٢٠١٠ايو أيار/مـ موجهـ
ــدى      ــان ل ــدائم للبن ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث رئ

  )S/2010/267( األمم املتحدة
مـن  مـوجهني  ، عقب طلبني ٢٠١٠أيار/مايو  ٣١يف   

ممثلي لبنان وتركيا، عقد الس جلسة طارئة ملناقشـة احلـادث   
بــاعتراض الــذي وقــع يف وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم وتعلــق  

أســفر عــن ممــا الســفن املتعــددة اجلنســيات مــن  إســرائيل قافلــةً
 ســـقوط عـــدد مـــن القتلـــى. وذكـــر زيـــر خارجيـــة تركيـــا أن  

انون إســرائيل تشــكل انتــهاكا خطــريا للقــ أتتــها الــيت  األعمــال
ــبه الـــدويل و ــي أشـ ـــ”هـ ــنة عمالأ[بـ]ـ ــية والقرصـ ، “اللصوصـ

ــفاً  ــتطرد واصــ ــرفات واســ ــا    تصــ ــد بأــ ــك البلــ ــل”ذلــ  عمــ
ال ميكـــن اعتبـــاره مشـــروعا أو قانونيـــا، وأهـــاب     “ واينعـــد

بشـدة  فيـه  يـدين   ارئاسـي  اعتمـد بيانـ  أن يبقوة وأن يرد بالس 
__________ 

  )٤٦(  S/PRST/2010/4.  

 نيجرييـا أن علـى الـس أن    ةممثلـ  توأضـاف  .)٤٧(عمالهذه األ
كلما كـان هنـاك    لئرساالصف فيما يوجهه من  كون متحدي

ال بـد  وذكـر ممثـل لبنـان أنـه      .)٤٨(ديد واضح للسالم واألمن
حتقيـق  العـزل ومـن   برياء األ على“ عتداءالل” من إدانة شديدة

هـذه  وأدان عدد من املمثلني  .)٤٩(اجلناةحتديد من أجل  يفور
قـــانون /أو باعتبارهـــا انتـــهاكات للقـــانون الـــدويل و األعمـــال

البحــار و/أو القــانون اإلنســاين الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات 
أما ممثـل فلسـطني فقـد أدان     .)٥٠(جرائم دوليةومن مثّ جنيف، 
إلســرائيل بوصــفه نتيجــة مباشــرة  “ العــدوان الغاشــم”بشــدة 

عــن وضــع حــد لالنتــهاكات  عجــزهلصــمت اتمــع الــدويل و
السابقة للقانون الـدويل والقـانون اإلنسـاين الـدويل     اإلسرائيلية 

  .)٥١(والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
ــل إســرائيل أن     ورداً   ــك، ذكــر ممث ــى ذل  األســطولعل
بقصـد  تخفـى يف الواقـع حتـت سـتار املعونـة اإلنسـانية       يكانت 
، وبـــرر “أعمـــال عنـــف ارتكـــابرســـالة كراهيـــة و”توجيـــه 

ــت     ــا كانـ ــرائيليني بأـ ــود اإلسـ ــرفات اجلنـ ــن  ”تصـ ــا عـ دفاعـ
وبرر مشروعية احلصار البحري اإلسرائيلي باعتبـاره  “. النفس

  .)٥٢(تدبريا معترفا به طبقا للقانون الدويل
ــه  ١ويف    ــا  ٢٠١٠حزيران/يونيـ ــد الـــس بيانـ ، اعتمـ
صـــراحة دد أن حيــ األعمــال، دون  هـــذه أدان فيــه   )٥٣(رئاســيا 

__________ 

  )٤٧(  S/PV.6325 ٦ و ٥، الصفحتان.  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  
 ١٥ و ١٤)؛ والصـفحتان  (غـابون  ١٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٥٠(  

  (لبنان). ١٥البوسنة واهلرسك)؛ والصفحة (
  .١٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٥١(  
  .١٩ و ١٨تان املرجع نفسه، الصفح  )٥٢(  
  )٥٣(  S/PRST/2010/9.  
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ديــد أــا يا أم ئاحلالــة تشــكل عمــال عــدا تلــك إذا كانــت مــا
  الدويل أو اإلقليمي.إما على الصعيد للسالم 

  
  ٥احلالة   
  السالم واألمن يف أفريقيا  
  القرصنة يف خليج غينيا  

ــاجليف    ــودة يف  ٦٦٣٣ة لسـ ــرين األول/ ١٩املعقـ  تشـ
ــوبر  ــس م ، ٢٠١١أكت ــانأجــرى ال ــنمفتوحــة قش ــأثري  ة ع ت

 ، وذلـك القرصنة يف خليج غينيا على السالم واألمن يف أفريقيا
وأبلـغ األمـني    .)٥٤(يف هذا الشـأن  عقب إصدار ورقة مفاهيمية

، إلـيهم  أعضاء الس، يف اإلحاطة اإلعالميـة الـيت قـدمها    العام
ظهـور  ، مـع  مـا فتـئ يـزداد   أن خطر القرصـنة يف خلـيج غينيـا    ب

حاالت جديدة من القرصنة والسطو املسلح على السفن علـى  
ميكـن  عواقـب وخيمـة   ممـا خيلـف   سواحل غرب أفريقيا،  طول

 بـادل تعلـى ال  اًثر سـلب ويـؤ  التنمية االقتصـادية واألمـن  أن تضر ب
األمـني العـام   بقيـة العـامل. وشـرح    وغرب أفريقيا بني  التجاري

عثة تقييم إىل املنطقـة  قرار بإيفاد بختاذ ااألسباب اليت دفعته إىل 
ممثـل اجلماعـة    كـرر و .)٥٥(الذي تشهده لدراسة نطاق التهديد

االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا تعليقـات األمـني العـام، وأبلـغ       
ــاألعضــاء  ــن األع ب ــأن القرصــنة وغريهــا م ــة م ــد ال اإلجرامي ق

 احمللـي علـى الصـعيدين    ة السـفن ـدد حركـ  أصبحت وتفشت 
ــدويل ــر  وال ــيت مت ــا     وبضــائعها ال ــا وغيني ــو وغان ــنن وتوغ عــرب ب
  .)٥٦(ونيجرييا
ني علـــى أن املســـألة أصـــبحت  كلمفـــق مجيـــع املـــت توا  

 الزمـة مصدر قلق كبري لبلدان املنطقة وأن االسـتجابة الشـاملة   
__________ 

  )٥٤(  S/2011/644.  
  )٥٥(  S/PV.6633 ٣ و ٢، الصفحتان.  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

أن تصـبح   احليلولـة دون تعزيز القـدرات الدفاعيـة يف املنطقـة و   ل
ه رغـم  وقال ممثـل االحتـاد الروسـي إنـ     .)٥٧(احلالة أكثر خطورة
ــا يف املاضــي،   متفرقــةجمــات تعــرض الســفن هل يف خلــيج غيني

قبالـة سـواحل    اليت وقعت يف العـام السـابق  اهلجمات تتبني من 
العالمـات الـيت تؤكـد وجـود      مجيعبنن وتوغو وغانا ونيجرييا 

 املالحـــةهـــدد أمـــن وي نشـــاط رحبـــي إجرامـــي يعمـــل بكفـــاءة
والحظ ممثـل   .)٥٨(االقتصادي للدول الساحليةوالرفاه  ةالبحري

ألــا ، وحــده جمــال األمــن تتجــاوزالربتغــال أن آثــار القرصــنة 
ــبةواالقتصــادي اهلــ  يالتجــارالنشــاط تعطــل  ــدول  ام بالنس لل

علـى   تـؤثر القرصـنة  أن الساحلية. واألهم من ذلـك، يف رأيـه،   
 معاجلــةهلــا  الــيت تتـيح  املؤسســية ااقـدر تتفــاوت بشــدة بلـدان  
لـة  وتـدابري معز عـن طريـق    التصـدي هلـا  ال ميكن وأنه  ،املشكلة
  .)٥٩(مبفردها الدول تتخذها

األمـم املتحـدة علـى إيـالء اهتمـام      وحثّ ممثـل الصـني     
يف  ازداد عــدد اهلجمــات أنفالحــظ ، ملســألة القرصــنةخــاص 

، رتكـــب فيهـــاالعنـــف امل اشـــتدت حـــدةالســـنوات األخـــرية و
تصــادي يف املنطقــة وأمــن لنشــاط االقعلــى ا خطــرا يشــكل ممــا
 .)٦٠(ديـدا للسـالم واألمـن يف املنطقـة    ومـن مث  البحـري   نقلال
الواليات املتحـدة عـن رأي مفـاده أن هجمـات      ةممثل عربتوأ

يف أعـــايل  وأللـــدول القرصـــنة، ســـواء داخـــل امليـــاه اإلقليميـــة 
البحـــري وســـالمة البحـــارة والبحـــار، ـــدد األمـــن اإلقليمـــي 

__________ 

ــل)؛ والصــفح  ١٢و ١١تان املرجــع نفســه، الصــفح   )٥٧(   تان (الربازي
البوســنة و (جنــوب أفريقيــا  ٢٠(اهلنــد)؛ والصــفحة   ١٨و ١٧

ــفح  ــك)؛ والصـ ــفح  ٢٥ و ٢٤تان واهلرسـ ــابون)؛ والصـ تان (غـ
  (بنن). ٢٧ و ٢٦تان (نيجرييا)؛ والصفح ٢٦ و ٢٥

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
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 غـــرب أفريقيـــا  يف مجيـــع أحنـــاء وتعـــوق النمـــو االقتصـــادي   
  .)٦١(هاووسط

وتنـــاول العديـــد مـــن املـــتكلمني أيضـــا الـــروابط بـــني    
ــك     وأشــكالالقرصــنة  أخــرى مــن اجلرميــة املنظمــة، مبــا يف ذل

االجتار باملخدرات واالجتار باألسلحة غري املشـروعة يف غـرب   
ممثـــل فرنســـا إىل أن خطـــر القرصـــنة العـــابر  فالحـــظأفريقيــا.  

غـري  االجتـار   ةنشـط أ تصـاعد حدود الوطنية تضـاعف بسـبب   لل
 كاالجتـــاراحل غـــرب أفريقيـــا،  وعلـــى طـــول ســـ  املشـــروع 

. قـانوين غـري ال  األمسـاك  املخدرات وريـب املهـاجرين وصـيد   ب
ــتمر يف و ــد املسـ ــاف أن التزايـ ــوادث  أضـ ــفحـ ــائن  خطـ الرهـ

املـوارد   وارتفاع تكاليف التجـارة البحريـة وأنشـطة اسـتخراج    
اسـتقرار  التـايل علـى   بيـؤثران  النمو والتنميـة و يهددان  الطبيعية
الواليــات  ةممثلــ توأقــر .)٦٢(خلــيج غينيــا املطلــة علــىالــدول 

السـلع واملخـدرات   باملتحدة بأن االجتار البحري غري املشـروع  
نسـيج اتمعـات   يفكـك  والرشـيد  م كواألشخاص يقوض احل

ن آفـات مـ  مـن   نـابع ممثل بـنن أن التهديـد ال  ارتأى و .)٦٣(اهلشة
األنشــطة غــري املشــروعة الــيت   زديــادالقرصــنة البحريــة وا قبيــل

م للسـال  ةحقيقيـ  تديـدا للخطر يشـكالن  أمن الدول  تعرض
ت أُمهلـ واألمن الـدوليني. وذكـر أن احلالـة يف خلـيج غينيـا إذا      

ا اتمـع  بـذهل الـيت   اهلائلـة  االستثمارات ريخط فقد دد بشكل
ئم وتعزيـز التنميـة االقتصـادية يف    الدويل يف إرسـاء السـالم الـدا   

ــة. و ــال املنطقــة دون اإلقليمي ــة يف ق ...  منطقة[الـ]ـــ”إن احلال
قبالــة ســواحل غــرب أفريقيــا    ‘‘ [الــيت] ينعــدم فيهــا القــانون   

خطري علـى قـدرة الـدول علـى      بشكلؤثر تأن  ميكنووسطها 
بضـائع يف  وال ناسا األساسية عن محاية الامبسؤولي ضطالعاال

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
  .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٢(  
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

هــو مــا مياههــا اإلقليميــة، ويف مــن اآلور العبــ تــأمنيوأراضــيها 
  .)٦٤(يشكل ديدا خطريا للسالم واألمن يف املنطقة

ــذي         ــد ال ــني التهدي ــة ب ــتكلمني مقارن ــض امل ــد بع وعق
صـنة  الـذي تشـكله القر  وذاك تشكله القرصـنة يف خلـيج غينيـا    

علــى وأشــار ممثــل اهلنــد إىل أنــه   .)٦٥(قبالــة ســواحل الصــومال 
املرحلـة،  هـذه  يف من حيـث احلجـم   احلالتني الرغم من تفاوت 

 يف التصـدي فشـل اتمـع الـدويل    جدا أن يكـون  فمن املمكن 
يف د طفرة جديـدة  ولّ قدلقرصنة قبالة سواحل الصومال لحبزم 

  .)٦٦(أعمال القرصنة يف خليج غينيا
ــودة يف  ٦٦٤٥ة لســاجليف و    تشــرين األول/ ٣١املعق
الـذي   )٢٠١١( ٢٠١٨، اعتمد الس القرار ٢٠١١أكتوبر 

ــق إزاء مــا تشــكله أعمــال القرصــنة      ــالغ القل ــه عــن ب أعــرب في
والسطو املسلح يف البحـر يف خلـيج غينيـا مـن ديـد للمالحـة       
الدولية ولألمن وللتنميـة االقتصـادية يف دول املنطقـة. وأعـرب     
الس أيضـا عـن قلقـه إزاء مـا متثلـه أعمـال القرصـنة والسـطو         

ســالمة البحـارة وغريهــم، مبــا يف  املسـلح يف البحــر مـن ديــد ل  
  ذلك تعرضهم لالحتجاز كرهائن.

  
  ٦احلالة   
  املرأة والسالم واألمن  
ــة    ــودة يف  ٦٤٥٣يف اجللسـ ــانون األول/ ١٦املعقـ  كـ
ــانمالــس  أجــرى، ٢٠١٠ديســمرب  للنظــر يف ة مفتوحــ ةقش

واختـذ الـس باإلمجـاع القـرار     “. املرأة والسالم واألمـن ”بند 
__________ 

  .٢٨ و ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٤(  
(اململكــة  ١٨(اهلنــد)؛ والصــفحة  ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٥(  

ــفحة  ــدة)؛ والصـ ــفح  ١٩املتحـ ــا)؛ والصـ ــوب أفريقيـ  ٢١ة (جنـ
(الواليـات   ٢٣ و ٢٢تان والصفح)؛ أملانياو(البوسنة واهلرسك 

  (لبنان). ٢٤املتحدة)؛ والصفحة 
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
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أن العنـــف  مـــن جديـــد الـــذي أكـــد فيـــه    )٢٠١٠( ١٩٦٠
ــن      ــوعز باســتخدامه كوســيلة م ســتخدم أو ياجلنســي، حــني ي

نظم ضـد  وسائل احلرب أو يف إطار هجوم واسع النطاق أو مـ 
الــرتاع حــاالت الســكان املــدنيني، قــد يــؤدي إىل اســتفحال     

إعـادة إرسـاء    عـوق املسلح وإطالة أمدها إىل حـد كـبري، وقـد ي   
عـدد  حتـدث  وعقـب اعتمـاد القـرار،    . م واألمن الدولينيالسال

مــن أســاليب  اأســلوب العنــف اجلنســيفــاعتربوا مــن املــتكلمني 
ممثـــل فنلنـــدا، ذكـــر و .)٦٧(للســـالم واألمـــن اديـــدواحلـــرب 

الـــدامنرك والســـويد وفنلنـــدا  و يســـلنداآ النيابـــة عـــنمتحـــدثا ب
صــحة وحيــاة ل ال يعتــرب ديــداوالنــرويج، أن العنــف اجلنســي 

عقبــة ”أيضــا  فحســب وإمنــا ميثــل ن احملليــةتمعــاوالضــحايا 
وأعــرب ممثــل  .)٦٨(“الســالم واألمــن والتنميــة يف وجــه كــأداء

الــذي خيلفــه  الســليب للغايــة ريأثتــالنمســا عــن رأي مفــاده أن ال
 إعـادة البنـاء  لعنف اجلنسي على عمليـات السـالم واملصـاحلة و   ا

ــرتاع جي   ــهاء الــ ــد انتــ ــلبعــ ــذه  عــ ــن هــ ــة اجل مــ ــد”رميــ  اديــ
وقــال ممثــل الصــني إن مــن الضــروري أن   .)٦٩(واضــحا “اأمنيــ

م حلـاالت الـيت تشـكل ديـدا للسـال     ا الـس راقب عن كثب ي
بشكل كامل اآلليـات القائمـة،    موأن يستخدواألمن الدوليني 

بــالعنف  ةلألمــني العــام املعنيــ ةاخلاصــ ةاملمثلــمكتــب  ن قبيــلمــ
اجلنسي يف حاالت الرتاع وهيئة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني     

 .)٧٠(فيمـا بينـها   التـآزر  وذلـك لتحقيـق  اجلنسني ومتكني املرأة، 
 الـرتاع  املتصـل حبـاالت  واعترب ممثل إيطاليـا أن العنـف اجلنسـي    

__________ 

  )٦٧(  S/PV.6453 ٢٦(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ١٤، الصــفحة 
(إيطاليــا)؛  ٣٩(النمســا)؛ والصــفحة  ٣١(غــابون)؛ والصــفحة 

يسـلندا والـدامنرك والسـويد    أفنلنـدا (بالنيابـة عـن     ٤٥والصفحة 
 ٤، الصـفحة  S/PV.6453 (Resumption 1) والنـرويج)؛  فنلندا وو

  (شيلي). ١٦(الربتغال)؛ والصفحة 
  )٦٨(  S/PV.6453 ٤٥، الصفحة.  
  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

مـن   عديـدة بناء السالم يف أجـزاء  لديدا لألمن وعائقا  يشكل
ــامل ال ــى  تقتصــرالع ــات   عل ــاطق األزم جــدول  املدرجــة يفمن

ــس  ــى  .)٧١(أعمــال ال ــل االحتــاد    خــالفوعل ــال ممث ــك، ق ذل
الـــيت قاصـــد امل منطلـــقمـــن لـــس جيـــب عليـــه، الروســـي إن ا

 علــى الرتاعــات الــيت  أن يركــز اهتمامــه  امليثــاق، حــددها لــه  
ارتـأى املمثـل أن ال بـد    . وفقـط  تشكل ديدا للسالم واألمـن 

أن تستخدم الصـكوك الـيت اعتمـدها الـس يف     ناء على ذلك ب
  .)٧٢(أيضا يف هذا السياق )٢٠١٠( ١٩٦٠القرار 

ــودة يف  ٦٦٤٢ة لســاجليف و    تشــرين األول/ ٢٨املعق
وورقـة   )٧٣(تقريـر األمـني العـام    صـدور ، عقـب  ٢٠١١أكتوبر 

واصــل الــس نظــره ، )٧٤(الرئاســة النيجرييــة أعــدامفاهيميــة 
. )٢٠٠٠( ١٣٢٥تنفيـذ القـرار   مع التركيز على  البندهذا يف 

ذكر ممثل لبنان أن الوعي بأن العنـف اجلنسـي يشـكل ديـدا     ف
للســالم واألمــن قــد زاد منــذ اختــاذ ذلــك القــرار، إال أن فوائــد 

الـاليت  إىل معظم النسـاء  بعد مل تصل  )٢٠٠٠( ١٣٢٥القرار 
وقال ممثـل الصـني    .)٧٥(وضاع الصعبةواأل اتالرتاع يعانني من

ــز أن ن علـــى الـــس، وفقـــا لواليتـــه مبوجـــب امليثـــاق،  إ يركـ
ــيت ــدد الســال   ــدوليني،  اهتمامــه علــى احلــاالت ال م واألمــن ال

يف كــل إىل التعــاون  ذات الصــلةاألمــم املتحــدة  هيئــاتودعــا 
والحـظ ممثـل االحتـاد الروسـي أنـه ينبغـي        .)٧٦(هال اختصاصجم
 م واألمـن الـدوليني  احلـاالت الـيت متثـل ديـدا للسـال     بهتمام اال
نظـر  أال يينبغـي  ضد املـرأة   مسائل العنفارتأى أن . وحسبف

__________ 

  .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  
  .٢٩رجع نفسه، الصفحة امل  )٧٢(  
  )٧٣(  S/2011/598.  
  )٧٤(  S/2011/654.  
  )٧٥(  S/PV.6642 ٢٥، الصفحة.  
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٦(  
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السـالم   مبسائل صـون  ارتباطها بقدرالس إال من  داخل هافي
 جـدول أعمـال الـس   درجـة يف  امل احلـاالت تعلقهـا ب واألمن و

ــا ــاف . دون غريهــ ــ”أن وأضــ ــطنع ربطالــ ــائل ل “املصــ لمســ
مـع   ، يف رأيـه، ضنـاق يت وحـده بالس بكل تشعباا اجلنسانية 
التنسـيق علـى   ب مـا يتعلـق  في التـوازن  دى إىل اخـتالل يؤواليته و
  .)٧٧(املنظومة مستوى
  ٧احلالة   
سيادة القـانون وتعزيزهـا يف جمـال    سط بالعمل على   

  صون السالم واألمن الدوليني
ــه  ٢٩يف املعقــــودة  ٦٣٤٧اجللســــة يف    حزيران/يونيــ
 )٧٨(عقـــب إصـــدار ورقـــة مفاهيميـــةاجتمـــع الـــس ، ٢٠١٠

ــون   ــد املعن ــى ”للنظــر يف البن ــانون  ســط ب العمــل عل ســيادة الق
ــدوليني    ، مبــا يف “وتعزيزهــا يف جمــال صــون الســالم واألمــن ال

ــة يف هــذا الصــدد.     ــة الدولي ــك مناقشــة دور احملكمــة اجلنائي  ذل
عدة متكلمني على الصلة بني العدالـة والسـالم واألمـن     وشدد

ــ ــوا عــن ت دوليني، ال ــيرحوأعرب ــدول األطــراف يف   همب بقــرار ال
ــف   ــة إدراج تعريــ ــا   جلاحملكمــ ــام رومــ ــدوان يف نظــ ــة العــ رميــ

ــها ميكــن   ح لاإيضــاألساســي، فضــال عــن   ــيت مبوجب لشــروط ال
 .)٧٩(ارس واليتـها القضـائية علـى تلـك اجلرميـة     أن متللمحكمة 

__________ 

  .٣٠ و ٢٩، الصفحتان املرجع نفسه  )٧٧(  
  )٧٨(  S/2010/322.  
  )٧٩(  S/PV.6347 ــفحة ــفحة  ١٠، الصـــــ ــيك)؛ والصـــــ  ١٤(املكســـــ

(النمسـا)؛   ٢٢(الربازيل)؛ والصـفحة   ٢٠(أوغندا)؛ والصفحة 
، S/PV.6347 (Resumption 1) ؛ و(اليابــــــــان) ٣٠والصــــــــفحة 

 ٩(سويسـرا)؛ والصـفحة    ٤(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٢الصفحة 
 

مــد ، الــذي اعتRC/Res.6حملكمــة اويف املرفــق األول مــن قــرار 
ــاال يف  ــه  ١١يف كمبــ ــرف ، ي٢٠١٠حزيران/يونيــ ــل ”عــ فعــ

ــة جانــب لقــوة املســلحة مــن  ا عمالاســت”بأنــه “ عــدوانال دول
 ااإلقليميـة أو اسـتقالهل   تهاسـالم أو دولة أخـرى   ضد سيادة ما

مــع ميثــاق األمــم   تتعــارض ىخــرأ طريقــةأي بــالسياســي، أو 
عـــن ترحيبـــه ـــذه   ممثـــل ليختنشـــتاين   أعـــربو .“املتحـــدة

 رمسيــا، فــإنحاملــا يــتم تطبيــق القــرار ، والحــظ أنــه التطــورات
ملعاجلـة أخطـر    اجديـد  ياسياسـات  اسـيوفر للمجلـس خيـار    ذلك

نتــهاك ايف غــري القــانوين للقــوة  خداماالســتمــن أشــكال شــكل 
وذكــر ممثــل جنــوب أفريقيــا أن املســألة الرئيســية   .)٨٠(لميثــاقل

تقريـر  بدور الـس فيمـا يتعلـق     ت يفقيد النظر يف كمباال متثلـ 
مـن املمـثلني    اعـدد وأضـاف أن  ، قـد وقعـت   جرمية عـدوان أن 

حصـرا.   يف أيدي الس القرارعن القلق إزاء ترك هذا أعرب 
قانونيـة لـدعم هـذا     احججـ  بعضالـ  سـاق يف حـني  الحظ أنه و

 ال ميكنـه أن الـس  أيضاً اعتقاد مفـاده  هناك فقد كان الرأي، 
ألسـباب سياسـية    وأنـه سـيعمد   بـإخالص  الوفاء بتلـك الواليـة  

منـع احملكمـة   إىل عالقة هلا بصـون السـالم واألمـن الـدوليني      ال
  .)٨١(من ممارسة واليتها القضائية على تلك اجلرمية

__________ 

ــا)؛ والصــفحة    ١٢(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة   ــة كوري (مجهوري
 ٢١(بــــريو)؛ والصــــفحة   ١٩ألرجنــــتني)؛ والصــــفحة  (ا ١٤

  .(جنوب أفريقيا)
  )٨٠(  S/PV.6347 (Resumption 1) ٩، الصفحة.  
  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  
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  من امليثاق ٤٠للمادة  وفقااملتخذة  الةتفاقم احل لحيلولة دونالتدابري املؤقتة ل -ثانيا 
  

  ٤٠املادة   
 يقــدم  أن قبــل األمــن،  لــس املوقــف،  لتفــاقم منعــا  
 أن ،٣٩ املــادة يف عليهــا املنصــوص التــدابري يتخــذ أو توصــياته

ــازعني يــدعو ــراه مبــا لألخــذ املتن  مــن مستحســناً أو ضــرورياً ي
 املتنـازعني  حبقـوق  املؤقتـة  التـدابري  هـذه  ختـل  وال مؤقتـة،  تدابري

 لعـدم  حيسـب  أن األمـن  جملـس  وعلـى  مبركـزهم،  أو ومطالبهم
  .حسابه املؤقتة التدابري ذه املتنازعني أخذ

  مالحظة  

تعلـق  فيما يجملس األمن  اتالثاين ممارس قسميتناول ال  
ــادة  ــاق  ٤٠بامل ــن امليث ــة  ب املتصــلة م ــدابري املؤقت ــيتالت ــاب ال  أه
  .احلالة لتفاقم منعاً ا التقيد املتنازعة باألطراف الس

ــد أُشــري إىل     ــادة وق صــراحة يف جلســة واحــدة   ٤٠امل
أيار/مـــايو  ٤يف  املعقـــودة ٦٥٢٨اجللســـة  ففـــيللمجلـــس: 

قــال ممثــل ، “الــة يف ليبيــااحل”، يف إطــار البنــد املعنــون ٢٠١١
ن العمل الـذي تضـطلع بـه احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة       إكولومبيا 

لكفالة التنفيـذ  قصوى أمهية  يكتسيالة يف ليبيا باحلل صفيما يت
سـتحق  فإنـه ي وبالتـايل   ،)٢٠١١( ١٩٧٠والفعال للقرار  تامال

ــدعم  ــر أعضــاء الــس  الكامــل. وذكّــ ال ــا  جمتمعــونأم ب وفق
وهــو، مــن امليثــاق،  ٤٠لقــرار اعتمــده الــس مبوجــب املــادة  

ميـع  جل تـه طبيعب ملـزم أنـه   قـرار مـن الواضـح    املمثـل،  ذكر كما
  .)٨٢(الدول األعضاء يف املنظمة

  
  ٤٠رات جملس األمن املتعلقة باملادة ارق  
االسـتعراض، مل يتخـذ الـس    ب املشمولةخالل الفترة   

ــرار  ــه  أي ق ــذكر في ــادة  صــراحةًت ــاق.   ٤٠امل ــن امليث  أن غــريم
__________ 

  )٨٢(  S/PV.6528 ١٢، الصفحة.  

 قــرارات مبوجــب باختــاذ احلــاالت، مــن عــدد يف قــام، الــس
 يتهــدد خطــر وجــود قــرر أن بعــد امليثــاق مــن الســابع الفصــل
 مـا  وهـو  ،٤٠ املـادة  إىل صـريح  بشـكل  اإلشارة دون السالم،

ــد ــه تكــون ق ــا وتطبيقــه ٤٠ للمــادة الــس بتفســري صــلة ل  هل
  ).٤اجلدول   (انظر

ال يشــمل عمومــا  قســموجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا ال  
اليت وجهها الس يف احلاالت اليت اعتمـد  ت دعوالب والاطامل

من امليثـاق.   ٤٢أو املادة  ٤١بالفعل تدابري مبوجب املادة فيها 
ــه   ــري أن ــدت    يغ ــيت اعتم ــا شــمل احلــاالت ال ــة  فيه ــدابري مؤقت ت

. ٤٢أو املــادة  ٤١مبوجــب املــادة متخــذة تزامن مــع تــدابري بــال
س اختـذ جملـ  ، ٢٠١١شـباط/فرباير   ٢٦فعلى سـبيل املثـال، يف   

عــن قلقــه  الــذي وأعــرب فيــه )٢٠١١( ١٩٧٠القــرار األمــن 
ن العنـف واسـتخدام القـوة ضـد     ادأيف ليبيا و وضعالبالغ إزاء ال

، مبوجـب الفصـل السـابع   أعلـن أنـه يتصـرف    املدنيني الليبـيني و 
 أهــاب يف مجلــة أمــور بوضــع حــد فــوري للعنــف و     فطالــب 

بأقصـــى درجـــات ضـــبط الـــنفس  حلـــيالســـلطات الليبيـــة التب
واحترام حقوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل، وضـمان      

اإلغاثــــة إلمــــدادات اإلنســــانية والطبيــــة ووكــــاالت  امــــرور 
البلــد، والقيــام فــورا  مــرورا آمنــا إىل داخــل اهلــااإلنســانية وعم

ــود   ــع القيــ ــى برفــ ــة علــ ــالم  املفروضــ ــائط اإلعــ جبميــــع  وســ
ويف القــرار نفسـه، فــرض الـس تــدابري مبوجــب    .)٨٣(أشـكاهلا 

يف ليبيـا إىل  القـائم  بإحالة الوضع تقضي من امليثاق،  ٤١املادة 
احملكمة اجلنائية الدولية وفرض حظر على األسـلحة ضـد البلـد    

__________ 

  .٢ و ١، الفقرتان )٢٠١١( ١٩٧٠القرار   )٨٣(  
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وحظر سفر بعض األفـراد الـذين حتـددهم اللجنـة الـيت أنشـأها       
  .)٨٤(موهلوجتميد أصاملذكور الس يف القرار 

االســتعراض، اختــذ الــس  ب املشــمولةوخــالل الفتــرة   
تـدابري  بال تقيـد ال تنـازعني املب افيه أهاب يتعددا من القرارات ال

ــاء   منــــعالراميــــة إىل  ــا يف ذلــــك: (أ) الوفــ ــاقم احلالــــة، مبــ تفــ
__________ 

  .٢٤ و ١٧ و ١٥ و ٩ و ٤املرجع نفسه، الفقرات   )٨٤(  

السـالم؛ (ب) وقـف أعمـال     اتاتفاقـ  الناشئة عـن بااللتزامات 
العنــف وانتــهاكات حقــوق اإلنســان؛ (ج) منــع جتنيــد اجلنــود  

املنبثقــة عــن اللتزامــات ل؛ (د) االمتثــال هماألطفــال واســتخدام
القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان،   

 الالزمــةظــروف التســهيل عمليــات اإلجــالء؛ (و) يئــة   )ـ(هــ
ــانية  ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــل لتقـ ــود  دون عراقيـ ــع القيـ ؛ (ز) رفـ

  ).٤املفروضة على وسائط اإلعالم (انظر اجلدول 
    

  ٤اجلدول 
  تفاقم احلالةل اًمنعما تدبري لاالمتثال إىل األطراف دعوة 

  احلكم  القرار والتاريخ  التدبرينوع 

      احلالة يف ليبيا      
ــهاكات    ــف وانتـ ــال العنـ ــف أعمـ وقـ

  حقوق اإلنسان
    )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦
يطالب بوقف العنف فـورا، ويـدعو إىل اختـاذ اخلطـوات الكفيلـة      

  )  ١بتلبية املطالب املشروعة للسكان (الفقرة 

 املنبثقــــة عــــناللتزامــــات لاالمتثــــال 
ــدويل؛    ــانون اإلنســاين ال تســهيل والق

ــات اإلجــالء؛   ــة وعملي ظــروف اليئ
 لتقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية الالزمـــة

؛ ورفع القيـود املفروضـة   دون عراقيل
  على وسائط اإلعالم

  حيث السلطات الليبية على القيام مبا يلي:  
التحلي بأقصـى درجـات ضـبط الـنفس واحتـرام حقـوق         (أ)

ــدخول     ــدويل والســماح ب ــانون اإلنســاين ال ــراقيب اإلنســان والق م
  حقوق اإلنسان الدوليني البلد فورا؛

ضــمان ســالمة مجيــع الرعايــا األجانــب ومــا لــديهم مــن     (ب)
  منهم يف مغادرة البلد؛من يرغبون أصول وتسهيل رحيل 

ــة ووكــاالت      (ج) ضــمان مــرور اإلمــدادات اإلنســانية والطبي
  إىل داخل البلد؛   اآمن مرورا وعماهلااإلنسانية  اإلغاثة

ــو  (د) ــع القيـ ــع   رفـ ــائط اإلعـــالم جبميـ ــة علـــى وسـ د املفروضـ
  )٢أشكاهلا فورا (الفقرة 

  تقارير األمني العام عن السودان

ــات   ــاء بااللتزامــ ــئةالوفــ ــن  الناشــ عــ
  السالم اتاتفاق

    )٢٠١١( ١٩٩٠القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧

يهيـــب حبكومـــة الســـودان وحكومـــة جنـــوب الســـودان أو مـــن  
ــى وجــه الســرعة   ا مــخيلفه ــاء عل ــالتزامهمبالوف بتســوية مســألة   ب

النــهائي ملنطقــة أبيــي بــالطرق الســلمية يف إطــار اتفــاق        املركــز
حبســــن نيــــة يف  ينظــــروا، ويهيــــب ــــم أن )أ(الشــــاملالســــالم 
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  احلكم  القرار والتاريخ  التدبرينوع 

ــع املســتوى املعــين           ــذ الرفي املقترحــات الــيت ســيقدمها فريــق التنفي
)  ٩التابع لالحتاد األفريقي لتسوية هذه املسألة (الفقرة  بالسودان

ــةظـــــروف اليئـــــة  لتقـــــدمي  الالزمـــ
  املساعدة اإلنسانية دون عراقيل

  )٢٠١١( ١٩٩٦القرار 
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٨

يهيب جبميع األطراف أن تسمح، وفقا ألحكـام القـانون الـدويل    
ــلة ــة  ذات الصـ مـــن دون واآل الكامـــل، بوصـــول مـــوظفي اإلغاثـ

عراقيــل إىل مجيــع احملتــاجني وبتقــدمي املســاعدة اإلنســانية هلــم،       
  ) ٨إىل املشردين داخليا والالجئني (الفقرة  سيما  وال

ــهاكات    ــف وانتـ ــال العنـ ــف أعمـ وقـ
  حقوق اإلنسان

يطالب مجيع األطراف، وخباصة امليليشـيات املتمـردة وجـيش الـرب       
للمقاومــة، بــالكف فــورا عــن مجيــع أشــكال العنــف وانتــهاكات        

حبق السكان املـدنيني يف جنـوب السـودان،    املرتكبة حقوق اإلنسان 
ــف اجلنســ  وال ســيما ــن    اينالعن ــريه م ــك االغتصــاب وغ ــا يف ذل ، مب

ــداء اجلنســي، و  ــهاكات  كــذلك أشــكال االعت ــع االنت وأشــكال مجي
للقانون الدويل املنطبق، مـن   ضد األطفال يف انتهاك اإليذاء املوجهة

قبيل جتنيد األطفـال واسـتخدامهم وقتلـهم وتشـويههم واختطـافهم،      
ريثما يتم التوصل إىل التزامات حمددة ومقيدة بإطـار زمـين ملكافحـة    

ــرار    ــا للق ــف اجلنســي وفق ــف و )٢٠١٠( ١٩٦٠العن ــذاء العن واإلي
  ) ٩ضد األطفال (الفقرة  املوجهني

 منــــــع جتنيــــــد اجلنــــــود األطفــــــال   
  همواستخدام

 الشـــعيب وبـــاجليش الســـودان جنــوب  مجهوريـــة حبكومـــة يهيــب   
 املتحـدة  األمـم  بـني  املوقعـة ( العمـل  خطـة  جتديد السودان لتحرير

 نــوفمرب/الثــاين تشــرين ٢٠ يفلتحريــر الســودان  الشــعيب واجلــيش
 األطفــال، واســتخدام اجلنــود لتجنيــد حــد وضــع بشــأن) ٢٠٠٩

 البعثـة  إىل ويطلـب  ،٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تشـرين  يف انتهت اليت
 ويطلـب  الصـدد؛  هـذا  يف للحكومـة  واملسـاعدة  املشورة تقدم أن

 أنشـطة  سـياق  يف الطفـل  محايـة  يعـزز  أن العـام  األمني إىل كذلك
 يكفـل  وأن السـودان  جنـوب  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمم منظومة
  )١٠(الفقرة  عنها واإلبالغحالة األطفال  رصد استمرار

 املنبثقــــة عــــناللتزامــــات لاالمتثــــال 
القــانون اإلنســـاين الــدويل والقـــانون   

  الدويل حلقوق اإلنسان

 من اإلفالت تكافح أن السودان جنوب مجهورية بسلطات يهيب  
ــع وحتاســـب العقـــاب ــهاكات مـــرتكيب مجيـ ــان حقـــوق انتـ  اإلنسـ
 ترتكبـها  الـيت  االنتـهاكات  ذلـك  يف مبـا  الدويل، اإلنساين والقانون

 مجهوريـة  أمـن  قـوات  أفـراد  أو املشـروعة  غـري  املسـلحة  اجلماعـات 
  ) ١٣(الفقرة  السودان جنوب
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 حـــدا  تضـــع أن الســـودان  جنـــوب مجهوريـــة  حبكومـــة يهيـــب          
يتســم  ســجون نظــام تنشــئ وأن والتعســفي، املطــول لالحتجــاز

 تقـدمي  طريـق  وذلـك عـن   والظـروف اإلنسـانية،   بالسالمة واألمن
 الــدوليني، الشــركاء مــع بالتعــاون التقنيــة، واملســاعدة املشــورة
 هـذا  يف للحكومـة  واملسـاعدة  املشورة تقدم أن البعثة إىل ويطلب
  )  ١٤(الفقرة  الصدد

  
  ، املرفق.S/2005/78  أ)(  

    
وفقا املتخذة ال تنطوي على استخدام القوة املسلحة اليت تدابري ال -ثالثا     

  من امليثاق ٤١للمادة 
    

  ٤١املادة   

 الـيت  التـدابري  مـن  اختـاذه  جيب ما يقرر أن األمن لس  
 أن ولــه قراراتــه، لتنفيــذ املســلحة القــوات اســتخدام تتطلــب ال

 وجيـوز  التـدابري.  هـذه  تطبيـق  املتحـدة  مأعضـاء األمـ   إىل يطلب
 واملواصــالت االقتصــادية الصــالت وقــف بينــها مــن يكــون أن

 والالســـلكية والربقيـــة والربيديـــة واجلويـــة والبحريـــة احلديديـــة
ــاً وقفــا املواصــالت وســائل مــن وغريهــا ــا أو جزئي  وقطــع كلي

  .الدبلوماسية العالقات
  

  مالحظة  
ــميغطـــي ال   ــن   قسـ ــرارات جملـــس األمـ ــيت الثالـــث قـ الـ

مـن   ٤١وفقـا للمـادة   املتخـذة  القوة،  خدامتنطوي على است ال
االسـتعراض، فـرض الـس    ب املشـمولة امليثـاق. وخـالل الفتـرة    

تــدابري جديــدة مبوجــب الفصــل الســابع مــن النــوع  علــى ليبيــا 
، ووســع نطــاق التــدابري املتخــذة ٤١املنصــوص عليــه يف املــادة 

ل دعــ  بينمــااإلســالمية)،  - إيــران (مجهوريــة ضــد إريتريــا و 
 الدميقراطيــة الشــعبية كوريــا مجهوريــةالتــدابري املتخــذة ضــد   

ــة ــة الكونغــو ومجهوري  والعــراق وكــوت  والســودان الدميقراطي

ل التـدابري املفروضـة   . وقرر الس أيضا أن يفصوليربيا ديفوار
ن عـ بـه مـن أفـراد وكيانـات     وما يرتبط به تنظيم القاعدة  على

حركة الطالبان وما يرتبط ا من أفـراد   علىالتدابري املفروضة 
ني سـتقل مإىل قسمني جزاءات لل انظامبذلك م قسفوكيانات، 

أــى الــس التــدابري املتبقيــة املتخــذة ضــد      و. عــن بعضــهما 
. وخــالل فتــرة الســنتني، فــرض  ٤١ســرياليون مبوجــب املــادة  

 حـال أن أن امليثـاق  مـ  ٤١الس تدابري قضائية مبوجـب املـادة   
كم ااحملـ أمـا  يف ليبيا إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة،   القائم الوضع 
فقـــد ظلـــت بروانـــدا ويوغوســـالفيا الســـابقة ولبنـــان   ةاخلاصـــ
  ها.مهام  تؤدي

الفرعـي   قسـم : المهـا  القسم قسـمني فـرعيني  يتضمن و  
فيمــا جملــس األمــن الصــادرة عــن قــرارات ال ددحيــ ، وهــوألــف

مبوجـب املـادة   متخـذة  تـدابري  أو تعـديل أو إـاء   فـرض  لق بيتع
عنـوانني   هـذا القسـم الفرعـي يف إطـار    نظم يـ و. من امليثاق ٤١

تلـك  القـرارات املتعلقـة مبسـائل مواضـيعية و     نتنـاوال يرئيسيني 
مـنظم   ، فهـو الفرعـي بـاء   قسـم العينـة. أمـا   ببلـدان م اليت تتعلق 

ئل بـارزة أثـريت   الضوء علـى مسـا  ان سلطيعنوانني  حتتأيضا 
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فيمـا  إمـا  مـن امليثـاق،    ٤١باملـادة   ةتصـل امليف مداوالت الس 
  .بعينه بلدب تتعلقيف سياق بنود  أويتعلق ببنود مواضيعية 

  
  ٤١قرارات جملس األمن املتعلقة باملادة  -ألف 

    ٤١تعلقة باملادة امل بشأن املسائل املواضيعيةقرارات   

االستعراض، اختذ الس عـدة  ب املشمولةخالل الفترة   
ــرارات بشــأن  ــا   ،مواضــيعية مســائل ق ــةتتضــمن أحكام  متعلق

خــذت ). وقـد ات ٥تـدابري اجلـزاءات وتنفيـذها (انظـر اجلـدول      ب
 اتاألطفــال والرتاعــ”هــي هــذه القــرارات فيمــا يتعلــق ببنــود  

ــلح ــدنيني يف ال ” و، “ةاملســ ــة املــ ــاتمحايــ ــلح رتاعــ ، “ةاملســ
املــرأة ” و ،“ســيادة القــانون وتعزيزهــاســط بعمــل علــى ال” و

لـى  الـس، ع  أعـرب ويف تلـك القـرارات،    .“والسالم واألمن

التــوايل، عــن اســتعداده الختــاذ تــدابري جــزاءات حمــددة اهلــدف  
مـــن يتمـــادى يف ارتكـــاب االنتـــهاكات كـــل وتدرجييـــة ضـــد 

ه عتزامـــاألطفـــال؛ وكـــرر اإلعـــراب عـــن ا حبـــقوالتجـــاوزات 
فيهــا املــدنيون، وال ســيما   ســتهدفلحــاالت الــيت يل تصــديلا

ة؛ الئمــتــدابري ماختــاذ النســاء واألطفــال، مــن خــالل النظــر يف 
ف اهـد جـزاءات حمـددة األ  فـرض   التشديد على ضرورةوكرر 
ــثواضــحة  ا ملقاصــددعمــ ــائج الســلبية   يتســىن  حبي ــل النت تقلي

، عنــد إنشــاء أو جتديــد نظــم    النظــركــد اعتزامــه  وأاحملتملــة؛ 
األطـراف الـيت   علـى  دف اهلـ تـدابري حمـددة    يف فرض ،اجلزاءات

ترتكــب االغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف اجلنســي ضــد  
  .اع املسلحرتنساء والفتيات يف حاالت الال

      
  ٥اجلدول 

  ٤١املتعلقة باملادة ومسائل مواضيعية بشأن  املتخذةالقرارات 

  احلكم  والتاريخ القرار

  ةاملسلح اتاألطفال والرتاع    
S/PRST/2010/10  

حزيران/يونيــــــــــــــــه   ١٦
٢٠١٠   

ضـروب اإليـذاء يف   بعـض األطـراف يف ارتكـاب االنتـهاكات و     إمعان مناألمن عن بالغ القلق  جملسيعرب 
 تلـك يف ارتكـاب   األطـراف الـيت متعـن    تسـتهدف   تدرجييةاألطفال، ويعرب عن استعداده الختاذ تدابري حق 

 ١٨٨٢و  )٢٠٠٥( ١٦١٢و  )٢٠٠٤( ١٥٣٩ هاألحكـام ذات الصـلة مـن قراراتـ    مبا يراعـي  االنتهاكات، 
  يدعو: السفإن وحتقيقا هلذه الغاية،  .)٢٠٠٩(

ــرتاع باألطفــال املعــين العامــل فريقــه  (أ) ــادل أن إىل املســلح وال ــة اجلــزاءات جلــان مــع يتب ــاألمر  املعني ب
  ؛الشأن هذا يف العامل الفريق بتوصيات مبوافاا وال سيما باملوضوع، الصلة ذات املعلومات

 املعنيــة العــام لألمــني اخلاصــة املمثلــة دعــوة يف تنظــر أن إىل لــه التابعــة ذات الصــلة اجلــزاءات جلــان  (ب)
 تقـارير  يف الـواردة  احملـددة  املعلومـات  عن إحاطات هلا لتقدمحنو أكثر انتظاما  على املسلح والرتاع باألطفال

  العام؛ األمني
 اخلــرباء أفرقــة مــع العــام األمــني تقـارير  يف الــواردة احملــددة املعلومــات تتبــادل أن إىل اخلاصــة املمثلـة    (ج)

  (الفقرة العاشرة) ذات الصلة اجلزاءات للجان التابعة
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  احلكم  والتاريخ القرار

  )٢٠١١( ١٩٩٨القــــرار     
    ٢٠١١متوز/يوليه  ١٢

 األطفـال،  ضـد  والتجـاوزات  االنتـهاكات  ارتكـاب  يف األطـراف  بعـض  متـادي  إزاء القلق العميـق  عن يعرب
 االنتـهاكات،  ارتكاب األطراف املتمادية يف ضد ومتدرجة اهلدف حمددة تدابري الختاذ استعداده عن ويعرب
 ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩ القـــرارات مـــن الصـــلة ذات األحكـــام اعتبـــاره يف آخـــذا

  (ب)) ٩(الفقرة  )٢٠٠٩(
 تتعلـق  أحكـام  إدراج يف اجلـزاءات،  أنظمـة  واليـة  أو جتديـد  يلأو تعـد  إنشـاء  عنـد  النظـر،  اعتزامه عن يعرب  

 حبقــوق يتعلــق فيمــا الواجــب التطبيــق الــدويل القــانون تنتــهك متــارس أنشــطة الــيت املســلح النـــزاع بــأطراف
  ))ـ(ه ٩(الفقرة  املسلح النـزاع يف حاالت تهمومحاي األطفال

  ، الفقرة احلادية عشرةS/PRST/2010/10حكم مماثل يف البيان الرئاسي يرد 

  ةاملسلح اتمحاية املدنيني يف الرتاع

S/PRST/2010/25  
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢

٢٠١٠  

 عـن  الـس  ويعرب. واألطفال النساء وال سيما املدنيني، على املسلح الرتاع مبعاجلة آثار ملتزما الس يظل
نتيجـة   املسـلح  الـرتاع  حـاالت  يف الضـحايا  مـن  العظمـى  األغلبية يشكلون زالوا ما املدنيني ألن العميق أسفه

 والعنــف اجلنســي والعنــف غــري املتناســبة،  أو العشــوائية واهلجمــات املتعمــد، االســتهداف منــها ألســباب
 مجيــع الــس ويطالــب. املعمــول بــه الــدويل للقــانون انتــهاكا تشــكل الــيت األعمــال مــن وغريهــا اجلنســاين،
 املناسـبة  التـدابري  الختـاذ  اسـتعداده  ويؤكد من جديد الفور، على املمارسات هلذه حد بوضع املعنية األطراف
  )عشرة احلادية(الفقرة 

  سيادة القانون وتعزيزهاسط ب العمل على

S/PRST/2010/11  
حزيران/يونيــــــــــــــــه   ٢٩

٢٠١٠  

 ويعرب الـس . إرسائهما ةوإعاد الدوليني واألمن السالم لصون هامة تشكل أداة اجلزاءات أن الس يرى
وكفالة الدقة يف تصميمها مـن أجـل    ألهداف واضحة بعناية دعما اجلزاءات كفالة توجيه ضرورة جمددا عن

 وال. هلـا  األعضاء الدول تنفيذ وضمان عليها، تترتب أن حيتمل اليت السيئة العواقب من حد أدىن إىل التقليل
 قــوائم يف والكيانــات األفــراد أمســاء إلدراج وواضــحة منصــفة إجــراءات وجــود بكفالــة ملتزمــاً الــس يــزال

 الـس  يشـري  السـياق،  هـذا  ويف. اإلنسـانية  للـدواعي  االسـتثناءات  وملنح القوائم، تلك ورفعها من اجلزاءات
ــاذ إىل ــرارين اختـ ــني     ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ و )٢٠٠٨( ١٨٢٢ القـ ــامل وحتسـ ــني للمظـ ــيني أمـ ــك تعـ ــا يف ذلـ مبـ

  )العاشرة(الفقرة  وحركة طالبان القاعدة بتنظيم فيما يتعلق اجلزاءات نظام اإلجراءات املعمول ا يف
    املرأة والسالم واألمن

  )٢٠١٠( ١٩٦٠القــــرار 
ــانون األول/ ١٦  كـــــــــــــ

  ٢٠١٠ديسمرب 

ــالقرارين عمــال يقــدمها الــيت الســنوية تقــاريره يف يــدرج أن علــى العــام األمــني يشــجع  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ ب
 مـا يكفـي   مـن األسـباب   يوجـد  الـيت  املسـلحة  النــزاعات  أطـراف  عن مفصلة معلومات )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و

هــذه  عــن مســؤوليتها يف أو اجلنســي العنــف أشــكال مــن غــريه أو االغتصــاب أعمــال ارتكاــا يف لالشــتباه
 مـا يكفـي   األسـباب مـن   يوجـد  الـيت  باألطراف قوائم السنوية التقارير هلذه مرفقات يف يدرج وأن األعمال،
 عـن  مسؤوليتها يف أو منطي بشكل اجلنسي العنف أشكال من وغريه االغتصاب أعمال ارتكاا يف لالشتباه
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  احلكم  والتاريخ القرار

 القائمـة  هـذه  اتخـاذ  اعتزامـه  عـن  ويعـرب  الـس؛  أعمـال  جدول يف املدرجة املسلّح الرتاع حاالت يف ذلك    
 االقتضــاء، حســب يف ذلـك،  مبــا تركيـزا،  أكثــر حنـو  علــى األطـراف  تلــك مـع  املتحــدة األمـم  لتعامــل أساسـا 
  )٣(الفقرة  ذات الصلة اجلزاءات جلان إلجراءات وفقا تتخذ اليت التدابري

يكرر اإلعراب عن اعتزامه أن ينظر، لدى فرض أو جتديد جزاءات حمددة اهلدف يف حاالت الرتاع املسلح،   
معـايري خاصـة بأعمـال االغتصـاب وأشـكال العنـف       يف مجلة أمور منـها، حيثمـا كـان ذلـك مالئمـا، حتديـد       

 بعثاـا األمـم املتحـدة املعنيـة    غريها من اجلنسي األخرى، ويهيب جبميع بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم و
الفريق العامل التابع لس األمن املعـين باألطفـال والـرتاع املسـلح واملمثلـة       وال سيما، وأجهزة األمم املتحدة

 العام املعنية باألطفال والنـزاع املسلح واملمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة بـالعنف اجلنسـي يف    اخلاصة لألمني
جلان اجلزاءات املعنية التابعة لـس األمـن، عـن طريـق جهـات منـها أفرقـة الرصـد         طلع حاالت النـزاع، أن ت

  )٧ت ذات الصلة بالعنف اجلنسي (الفقرة مجيع املعلوماعلى وأفرقة اخلرباء املعنية التابعة للجان اجلزاءات، 
ــات   مراعــاةيطلــب إىل األمــني العــام أن يضــع، حســب االقتضــاء ومــع       ــد، ترتيب للرصــد  خصوصــية كــل بل

والتحليـل واإلبــالغ بشــأن العنــف اجلنسـي يف حــاالت النـــزاع، مبــا يف ذلـك االغتصــاب يف حــاالت النـــزاع    
، مبـا يكفـل   )٢٠٠٩( ١٨٨٨املسلح وما بعد انتهاء النـزاع وغـري ذلـك مـن احلـاالت املتصـلة بتنفيـذ القـرار        

، ويشجع األمني العام على العمل مع اجلهـات الفاعلـة التابعـة    امليداين املستوىمتسق ومنسق على اتباع ج 
ــع املــدين ومقــدمي خــدمات الرعايــة الصــحية            ــم املتحــدة ومــع املؤسســات الوطنيــة ومنظمــات اتم لألم

ط االغتصـاب  واجتاهـات وأمنـا  االت فيمـا يتصـل حبـ    وحتليلـها  مجـع البيانـات  حتسني واجلماعات النسائية على 
وغريه من أشكال العنف اجلنسي ملساعدة الس على النظر يف اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة، مبـا فيهـا التـدابري       

تدرجـة، مـع املراعـاة التامـة لعـدم املسـاس بآليـة الرصـد واإلبـالغ املطبقـة مبوجـب قـراري             احملددة اهلـدف وامل 
ــس  ــل     )٢٠٠٩( ١٨٨٢و  )٢٠٠٥( ١٦١٢الـ ــرام الكامـ ــلح واالحتـ ـــزاع املسـ ــال والنـ ــتعلقني باألطفـ املـ

  )٨خلصوصية هذه اآللية (الفقرة 
      

 املتعلقـــةتخـــذة بشـــأن بلـــدان معينـــة والقـــرارات امل  
  ٤١ باملادة

ة خــالل تخــذامل القــراراتيغطــي هــذا القســم الفرعــي   
ة نظمــــا أاالســتعراض، الــيت فــرض الــس  ب املشــمولةالفتــرة 

تلـك   أو عـزز خاصة ببلـدان معينـة،   بنود فيما يتصل بجزاءات 
ويتطـرق القسـم الفرعـي أيضـاً إىل     أو عدهلا أو أاها. األنظمة 

إنشاء اهليئات الفرعية للمجلس املكلفة باإلشـراف علـى تنفيـذ    

ــة       ــي جلــان اجلــزاءات وأفرق ــة ذات الصــلة، وه ــدابري اجلزائي الت
  الرصد وأفرقة اخلرباء.

، أذن الـس بتـدابري   ٢٠١١و  ٢٠١٠وخالل عامي   
ــة قائمــة عشــر جزائيــة فيمــا يتعلــق ب  ــ)٨٥(حــاالت قطري ة ، وحال

__________ 

ــومال  )٨٥(   ــا، الصـ ــرياليون، وإريتريـ ــراق، وسـ ــا، والعـ ــة وليربيـ  ومجهوريـ
 ولبنــــان، والســــودان، ديفــــوار، وكــــوت الدميقراطيــــة، الكونغــــو
  .اإلسالمية إيران ومجهورية الدميقراطية، الشعبية كوريا ومجهورية
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سـابقاً   اوأيـت التـدابري املـأذون ـ     .)٨٦(قطرية جديدة واحـدة 
التـدابري  جـرى فصـل   فيما يتعلق باحلالة يف سرياليون، يف حـني  

ـا مـن أفـراد     نيرتبطواملـ املأذون ا فيما يتعلق حبركـة طالبـان   
ومـا يـرتبط   وكيانات عن تلك املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة    

حملـة عامـة عـن     ٦يف اجلـدول   به من أفراد وكيانـات. وتـرد  به 
ــامي      ــالل عـ ــة خـ ــة املفروضـ ــدابري اجلزائيـ ــع التـ و  ٢٠١٠مجيـ

__________ 

  .ليبيا  )٨٦(  

القـــرارات األصـــلية الصـــادر ـــا تكليفـــات      عـــن  ، و٢٠١١
  .)٨٧(وقرارات خمتارة اعتمدت قبل تلك الفترة

__________ 

 يف الــواردة اإللزاميــة التــدابري نطــاق فهــم علــى القــارئ ملســاعدة  )٨٧(  
ــدابري، هلــذه مــوجز وصــف يعــرض ،القــرارات ــل الت  حظــر” مث

ــه القيــود فــرض أو الســفر حظــر” أو “األســلحة توريــد . “علي
 ال هـو و ،فقـط  لقـراء ا علـى  تسـهيل ال لغـرض  وصـف ال اهذ رديو
 راتاقـر  للتـدابري. أمـا   اقانونيـ  اًتعريفـ  وال راتاللقـر  تفسـرياً  ثلمي

ــس ــدة ال ــافي املعتم ــا أو اجلــزاءات لجــانب يتصــل م ــن غريه  م
 يف التفصـيل  مـن  مبزيـد  وصـفها  فـريد  للمجلـس،  الفرعية اهليئات

  .امللحق هذا من التاسع اجلزء
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  ٦اجلدول 
    ٢٠١١-٢٠١٠تدابري اجلزاءات، حملة عامة عن 

  
ــومال  الصــــ

  (أ)سرياليون  وإريتريا

تنظــيم القاعــدة 
ــرتبط ــه  ومــا ي ب

مــــــن أفــــــراد   
  ليربيا  العراق  وكيانات

مجهوريـــــــة 
الكونغــــــــو 

  الدميقراطية
كـــــــــــوت 

  لبنان  السودان  ديفوار

مجهوريـــــــة 
ــا  كوريـــــــــ
الشـــــــــعبية 

  الدميقراطية

مجهوريـــــــة 
ــران  إيـــــــــــ

  اإلسالمية

ــان  حركــة طالب
ــا  ومــا يــرتبط

أفــــــراد  مــــــن  
  (ج)ليبيا  (ب)وكيانات

ــلية                  ــرارات األصــ القــ
ــدابري،   ــئة للتــــ املنشــــ
والقـــرارات املختـــارة 
اليت تتضمن تغـيريات  
أُدخلت على التـدابري  

ــرة الواختــذت قبــل  فت
٢٠١١-٢٠١٠  

٧٣٣ 
 ؛)١٩٩٢(

٧٥١ 
)؛ ١٩٩٢(

١٨٤٤ 
)؛ ٢٠٠٨(

١٩٠٧ 
)٢٠٠٩(  

١١٣٢ 
 ؛)١٩٩٧(

١١٧١ 
)؛ ١٩٩٨(

١٣٠٦ 
)٢٠٠٠(  

١٢٦٧ 
)؛ ١٩٩٩(

١٣٣٣ 
)؛ ٢٠٠٠(

١٣٩٠ 
)؛ ٢٠٠٢(

١٩٠٤ 
)٢٠٠٩(  

٦٦١ 
)؛ ١٩٩٠(

٦٨٧ 
)؛ ١٩٩١(

٧٠٧ 
)؛ ١٩٩١(

١٤٨٣ 
)؛ ٢٠٠٣(

١٥٤٦ 
)٢٠٠٤(  

٧٨٨ 
)؛ ١٩٩٢(

١٥٢١ 
)؛ ٢٠٠٣(

١٥٣٢ 
)٢٠٠٤(  

١٤٩٣ 
)؛ ٢٠٠٣(

١٥٩٦ 
)؛ ٢٠٠٥(

١٨٥٦ 
)٢٠٠٨  (  

١٥٧٢ 
)؛ ٢٠٠٤(

١٦٤٣ 
)؛ ٢٠٠٥(

١٨٩٣ 
)٢٠٠٩(  

١٥٥٦ 
)؛ ٢٠٠٤(

١٥٩١ 
)٢٠٠٥  (  

١٦٣٦ 
)؛ ٢٠٠٥(

١٧٠١ 
)٢٠٠٦(  

١٧١٨ 
)؛ ٢٠٠٦(

١٨٧٤ 
)٢٠٠٩(  

١٧٣٧ 
)؛ ٢٠٠٦(

١٧٤٧ 
)؛ ٢٠٠٧(

١٨٠٣ 
)٢٠٠٨(  

١٩٨٨ 
)٢٠١١(  

١٩٧٠ 
)؛ ٢٠١١(

١٩٧٣ 
)٢٠١١(  

القرارات املتخـذة يف  
ــرة  -٢٠١٠الفتـــــــــ

٢٠١١  

١٩١٦ 
)؛ ٢٠١٠(

١٩٧٢ 
)؛ ٢٠١١(

٢٠٠٢ 
)؛ ٢٠١١(

٢٠٢٣ 
)٢٠١١(  

١٩٤٠ 
)٢٠١٠(  

١٩٨٩ 
)٢٠١١(  

١٩٥٦ 
)؛ ٢٠١٠(

١٩٥٧ 
)٢٠١٠(  

١٩٦١ 
)؛ ٢٠١٠(

٢٠٢٥ 
)٢٠١١  (  

١٩٢٥ 
)؛ ٢٠١٠(

١٩٥٢ 
)؛ ٢٠١٠(

٢٠٢١ 
)٢٠١١  (  

١٩٤٦ 
)؛ ٢٠١٠(

١٩٧٥ 
)؛٢٠١١(

١٩٨٠ 
)٢٠١١  (  

١٩٤٥ 
)٢٠١٠(  

–  –  ١٩٢٩ 
)٢٠١٠(  

١٩٨٨ 
)؛ ٢٠١١(

١٩٨٩ 
)٢٠١١(  

١٩٧٠ 
)؛ ٢٠١١(

١٩٧٣ 
)٢٠١١(  

                            تدابري اجلزاءات
حظــــــــــر توريــــــــــد 

  األسلحة
X    X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  X    X    X  X  X  X  X  X  X  X  X  جتميد األصول
مراقبة احلدود/املراقبة 

  اجلمركية
          X                

 X  تفتيش الشحنات
  (إريتريا)  

                X  X    X  

              X              احلظر على املاس
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ــومال  الصــــ

  (أ)سرياليون  وإريتريا

تنظــيم القاعــدة 
ــرتبط ــه  ومــا ي ب

مــــــن أفــــــراد   
  ليربيا  العراق  وكيانات

مجهوريـــــــة 
الكونغــــــــو 

  الدميقراطية
كـــــــــــوت 

  لبنان  السودان  ديفوار

مجهوريـــــــة 
ــا  كوريـــــــــ
الشـــــــــعبية 

  الدميقراطية

مجهوريـــــــة 
ــران  إيـــــــــــ

  اإلسالمية

ــان  حركــة طالب
ــا  ومــا يــرتبط

أفــــــراد  مــــــن  
  (ج)ليبيا  (ب)وكيانات

احلظــر علــى ضـــريبة                  
  الشتات

X 
  (إريتريا)

                        

ــى   ــود علــ فــــرض قيــ
  اخلدمات املالية

                  X  X      

        X                    حظر السلع الكمالية
ــة   ــدابري املتعلقـــــ التـــــ

  بالنقل والطريان
          X              X  

      X            X  X        تدابري منع االنتشار
القيود املفروضة على 

  قطاع التعدين
X 

  (إريتريا)
                        

                    X        احلظر النفطي
 متـوين حظر خدمات 

  وقودبال السفن
                  X  X      

القيود املفروضة على 
  القذائف التسيارية

      X                    

  X          X  X      X      X  مصادرة األسلحة
حظــــــــــر الســــــــــفر 

  فرض قيود عليه  أو
X        X  X  X  X  X  X  X  X  X  

  
  .٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٠أيت التدابري اجلزائية عمالً بالقرار   (أ)  

  .٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٨٩فُرضت تدابري جديدة عمالً بالقرار   (ب)  
  .٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٠بالقرار فُرضت تدابري جديدة عمالً   (ج)  
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  التدابري املفروضة على الصومال وإريتريا  
  معلومات أساسية  
ألسـلحة  ل، فرض جملـس األمـن حظـراً    ١٩٩٢يف عام   

على الصومال، وأنشأ جلنة لإلشـراف علـى تنفيـذ احلظـر. ويف     
 )٢٠٠٨( ١٨٤٤، وســع الــس مبوجــب القــرار ٢٠٠٨عــام 

الصـومال،  تزويد أيضاً ظر كي حينطاق حظر توريد األسلحة ل
ــة      ــورة التقنيـ ــرة، باملشـ ــري مباشـ ــرة أو غـ ــة مباشـ ــواء بطريقـ سـ
واملســاعدة املاليــة وغــري املاليــة والتــدريب املتصــل باألنشــطة       

 ــر ــت    ض جــزاءاتالعســكرية، وف إضــافية حمــددة اهلــدف، مشل
حظر السفر وجتميد األصول على بعض األفـراد الـذين قـاموا،    

ــن أ   ــد الســـالم أو األمـ ــور، بتهديـ ــة أمـ ــتقرار يف يف مجلـ و االسـ
الصومال، أو بانتهاك حظر توريد األسلحة، أو بعرقلة إيصـال  

ه تــاملســاعدة اإلنســانية إىل الصــومال، علــى النحــو الــذي حدد 
 لـإلذن اللجنة. كما منحت إعفاءات مـن احلظـر، مبـا يف ذلـك     

اإلمــدادات واملســـاعدة التقنيــة الـــيت تقــدمها الـــدول لغـــرض    ب
ر مؤسسـات قطـاع األمـن،    املسـاعدة يف تطـوي  فقط هـو   واحد

وكذلك فيما يتعلق باجلهود الرامية إىل مكافحة القرصنة قبالـة  
  سواحل الصومال.

، أعرب الس عن بـالغ  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ويف القرار   
ــه إزاء اال ــأن  نتاســتقلق ــد ب ــيت تفي ــا جات ال ــدم إريتري ــدعم تق ال

السياسي واملايل واللوجسيت إىل مجاعـات مسـلحة تعمـل علـى     
. يف املنطقـة تقويض السالم واملصاحلة يف الصومال واالستقرار 

ــرار ومبوجــب  ــك الق ــع    ذل ــى بي ــرض حظــر عل ــس ف ــرر ال ، ق
إىل إريتريـا أو منـها،   ذات الصـلة   عتـدة واألتوريد األسلحة  أو

تـدابري  وعلى تقدمي املسـاعدة التقنيـة والتـدريب، باإلضـافة إىل     
ألصـول وحظـر السـفر وحظـر توريـد      تجميـد ا ل ة اهلـدف حمدد

ر، األسلحة على األفراد والكيانات الذين قـاموا، يف مجلـة أمـو   
ــدعم      ــدموا ال ــى األســلحة و/أو ق ــهاك احلظــر املفــروض عل بانت

انطالقاً من إريتريا جلماعات املعارضة املسلحة اليت ـدف إىل  
  ه اللجنة.تزعزعة استقرار املنطقة، على النحو الذي حدد

  
  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  ستجدة يفالتطورات امل  

ــرة     ــس  أجــرىاالســتعراض، ب املشــمولةخــالل الفت ال
 الصـومال وإريتريـا  ب املتعلقنظام اجلزاءات لعدداً من التعديالت 

. عليــه توضــيحاتأدخــل بضــعة ومنــه اإلعفــاءات مــنح بعــض و
ــرارين   ــب القــ ، )٢٠١١( ١٩٧٢و  )٢٠١٠( ١٩١٦فبموجــ

ملـــوارد املاليـــة الالزمـــة لضـــمان إيصـــال  ا اســـتثناءأذن الـــس ب
تـدابري  مـن  ، بساملساعدة اإلنسانية إىل الصومال يف الوقت املنا

ــد األصــول املفروضــ   ــرار   ةجتمي . )٢٠٠٨( ١٨٤٤مبوجــب الق
 ،إنســانيةألغـراض  ت ملؤقــا فـاء عهــذا اإلويف حـني مــنح الـس   

إىل املنسـق املقـيم ومنسـق الشـؤون اإلنسـانية لألمـم        طلـب فقد 
القـــــرار يف ، مث الحقـــــاً )٢٠١٠( ١٩١٦املتحــــدة يف قـــــراره  

، تقدمي تقرير دوري عن تنفيذ اإلعفـاء وعـن   )٢٠١١( ١٩٧٢
ــرض إيصــال املســاعدة اإلنســانية يف الصــومال.      ــق تعت أي عوائ

ــس   ــرر الـ ــتعرض وقـ ــل أن يسـ ــاء  ١٢٠كـ ــار اإلعفـ ــاً آثـ  يومـ
جتميـد األصـول علـى أسـاس مجيـع      تـدابري  إنسانية مـن  غراض أل

 ٢٠٠٢القــرار  ويف املعلومــات املتاحــة، مبــا يف ذلــك التقريــر.     
حتديــــد اخلاضــــعني ، وســــع الــــس نطــــاق معــــايري )٢٠١١(

ــزاءات ــيني أو  للجـ ــادة السياسـ ــمل القـ ــذين   لتشـ ــكريني الـ العسـ
جينــــدون األطفــــال أو يســــتخدموم يف الرتاعــــات املســــلحة؛  
واألفراد املسؤولني عن اسـتهداف املـدنيني، مبـن فـيهم األطفـال      

، يف حاالت الرتاع املسلح. ووسع الـس أيضـاً معـايري    والنساء
لتشمل أولئـك املنخـرطني يف إسـاءة     اجلزاءات اإلدراج يف قائمة

ــدرة       ــن قـ ــتقص مـ ــذي ينـ ــر الـ ــة، األمـ ــاملوارد املاليـ ــرف بـ التصـ
عــالوة علــى تقــدمي اخلــدمات يف الصــومال،   احملليــةاملؤسســات 

ة التجـارة غـري   األفراد والكيانات املنخرطني يف مجيع أنشطعلى 
  احمللية عرب املرافئ اخلاضعة لسيطرة حركة الشباب.
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، أن عــدم )٢٠١١( ٢٠٢٣القــرار قــرر الــس، يف و  
وتصـرفاا الـيت   امتثال إريتريا على حنو تـام للقـرارات السـابقة    

تقوض السالم واملصاحلة يف الصومال ومنطقة القـرن األفريقـي   
 دايـ دالرتاع بني جيبويت وإريتريا، هي أمـور تشـكل   كذلك و
دوليني. ووســع الــس نطــاق التــدابري ضــد لســالم واألمــن الــل

قـام  وإريتريا لتشمل قطاع التعدين واخلدمات املاليـة إلريتريـا،   
، وحظـر اسـتخدام   “ضريبة الشـتات ”أيضاً بفرض حظر على 

االبتزاز وغريه من الوسائل غـري املشـروعة لتحصـيل الضـرائب     
ــا مــن مواطنيهــا أو مــن أشــخاص آخــرين ذوي     خــارج إريتري

علـى البضـائع لتنطبـق    املفروضـة  وعـدل القيـود    أصل إريتـري، 
التطـرق  فقط على الشحنات املتجهة من إريتريا أو إليهـا دون  

  لشحنات املتجهة من الصومال أو إليها.ل

 ةملـ اعالواصـلت اللجنـة   ستعراض، وخالل الفترة املشمولة باال
 رصــد )٢٠٠٩( ١٩٠٧) و ١٩٩٢( ٧٥١القـرارين  مبوجـب  

  .)٨٨(التدابري املفروضة
ت دخليت أُلتغيريات الل عام عرض ٧رد يف اجلدول يو  

ل صــعلــى التــدابري املتخــذة فيمــا يت يف الفتــرة قيــد االســتعراض 
مزيـداً   ٩و  ٨يف حني يتضـمن اجلـدوالن   ، بالصومال وإريتريا

  مجيع األحكام املتعلقة ذه التدابري. عنمن التفاصيل 
__________ 

 القســم التاســع، اجلــزء انظــر اللجنــة، عــن املعلومــات مــن ملزيــد  )٨٨(  
 تتـــوىل الـــيت األمـــن جملـــس بلجـــان يتعلـــق فيمـــا بـــاء، - األول

  .حمددة جزاءات تدابري على اإلشراف

  ٧اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠املتخذة فيما يتعلق بالصومال وإريتريا، التغيريات املدخلة على التدابري 

  
  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١١( ٢٠٢٣  )٢٠١١( ٢٠٠٢  )٢٠١١( ١٩٧٢  )٢٠١٠( ١٩١٦  للتدابري املنشئة القرارات  

        اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام        

  متديد  تعديل      إعفاء  )١٩٩٢( ٧٣٣  األسلحة توريد حظر
    تعديل  تعديل  تعديل  )٢٠٠٨( ١٨٤٤  األصول جتميد
    تعديل      )٢٠٠٨( ١٨٤٤  عليه قيود فرض أو السفر حظر

            اإلنفاذ بتدابري املتعلقة األحكام
  تدابري جديدة        )٢٠١١( ٢٠٢٣    الشتات ضريبة على املفروض احلظر
  تعديل        )٢٠٠٩( ١٩٠٧  الشحنات تفتيش
  تدابري جديدة        )٢٠١١( ٢٠٢٣  التعدين قطاع على املفروضة القيود

  تعديل        )٢٠٠٩( ١٩٠٧  األسلحة مصادرة
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 ٨اجلدول 

  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات واإلنفاذ
  

  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام - أوال    
    األسلحة توريد حظر
  )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار

  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩
  إعفاء
 واملسـاعدة  اإلمـدادات  علـى  أيضـاً  تنطبقـان  )٢٠٠٧( ١٧٧٢ القـرار  من ١٢ و) ب( ١١ الفقرتني أن يقرر

  )٣ الفقرة( اإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية املنظمات من املقدمة التقنية
  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩
 الـذين  األفـراد  علـى  )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـرار  مـن  ٧ و ٣ و ١ الفقـرات  يف الـواردة  التـدابري  تسري أن يقرر

... اللجنـة  تسـميها  الـيت  الكيانات على القرار ذلك من ٧ و ٣ الفقرتني أحكام تسري وأن اللجنة، تسميهم
  )١ الفقرة(

  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥

  ٢٠١١ ديسمرب

 يف واالســتقرار واألمــن الســالم تقــويض انهشــأ مــن إريتريــا عــن صــادرة أعمــال أي شــديدة إدانــة يــدين إذ
 املفــروض األســلحة توريــد حظــر ألحكــام تامــا امتثـاال  متتثــل أن األعضــاء الــدول جبميــع يهيــب وإذ املنطقـة، 
 الفقـرة ( الالحقـة  القـرارات  مبوجـب  واملعدلـة  املوسـعة  بصيغته ،)١٩٩٢( ٧٣٣ القرار من ٥ الفقرة مبوجب

  )ديباجةال من عشرة الثانية
    األصول جتميد
  )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار

  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩
  إعفاء
 تفرضـها  الـيت  االلتزامـات  أن أخـرى،  أمـاكن  يف تنفيـذها  اجلـاري  املاليـة  املساعدة بربامج املساس دون يقرر،
 هـذا  اختـاذ  تـاريخ  مـن  شـهرا  ١٢ ملـدة  تنطبـق  ال )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار من ٣ الفقرة األعضاء الدول على

 األمـم  قيـام  لكفالـة  الالزمـة  األخـرى  االقتصـادية  املـوارد  املاليـة أو  األصـول  توفري أو األموال دفع على القرار
ــة املنظمــات أو وبراجمهــا، املتخصصــة اتهووكــاال املتحــدة  مبركــز واملتمتعــة اإلنســانية املســاعدة بتقــدمي املعني
ــة لــدى املراقــب  املســاعدة بإيصــال الســابقة للكيانــات املنفــذين الشــركاء أو املتحــدة، لألمــم العامــة اجلمعي
 كـل  الفقـرة  هـذه  آثـار  اسـتعراض  ويقـرر  املناسـب،  الوقـت  يف الصـومال  يف إليها احلاجة تشتد اليت اإلنسانية

 مبوجـب  تقدميـه  املقـرر  اإلنسـانية  املعونة منسق تقرير فيها مبا املتاحة، املعلومات مجيع أساس على يوما ١٢٠
  )٥ الفقرة] (القرار من[ ١١ الفقرة

  )٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٢٠١١ مارس/آذار ١٧

  إعفاء
 تفرضـها  اليت االلتزامات أن أخرى، أماكن يف تنفيذها اجلاري اإلنسانية املساعدة بربامج املساس دون يقرر،
 اختـاذ  تـاريخ  مـن  شـهرا  عشـر  ستة ملدة تنطبق ال )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار من ٣ الفقرة األعضاء الدول على
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 األمـم  قيـام  لكفالـة  الالزمـة  األخـرى  االقتصـادية  املـوارد  أو املاليـة  األصـول  توفري أو األموال دفع على القرار    
 العامـة  اجلمعيـة  لدى املراقب مبركز املتمتعة اإلنسانية املنظمات أو براجمها أو املتخصصة اتهوكاال أو املتحدة
 بإيصــال الســابقة، للكيانــات املنفــذين الشــركاء أو اإلنســانية، املســاعدة بتقــدمي تقــوم الــيت املتحــدة، لألمــم

  ) ٤ الفقرة( املناسب الوقت يف الصومال يف إليها احلاجة تشتد اليت اإلنسانية املساعدة
  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩
  “األسلحة توريد حظر” يف بند القرار، من ١ أعاله الفقرة انظر

  إعفاء
 تنفيـذها  اجلـاري  اإلنسـانية  املسـاعدة  بـربامج  املسـاس  ودون القرار، اختاذ تاريخ من شهرا ١٢ ملدة أنه، يقرر

 ١٨٤٤ القـرار  مـن  ٣ الفقـرة  مبوجب األعضاء الدول على املفروضة االلتزامات تنطبق ال أخرى، أماكن يف
 إيصـال  لضـمان  الالزمـة  األخـرى  االقتصـادية  املـوارد  أو املالية األصول توفري أو األموال دفع على) ٢٠٠٨(

ــة اإلنســانية املســاعدة  اتهوكــاال أو املتحــدة األمــم بواســطة املناســب الوقــت يف الصــومال يف بشــدة املطلوب
 الـيت  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  اجلمعية لدى املراقب مبركز املتمتعة اإلنسانية املنظمات أو براجمها أو املتخصصة

 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  ذلـك  يف مبـا  التنفيـذ،  يف الكيانـات  تلـك  وشـركاء  اإلنسانية، املساعدة بتقدمي تقوم
  )٩ الفقرة( للصومال املوحد املتحدة األمم نداء يف تشارك اليت األطراف متعدد أو ثنائي بشكل املمولة

    السفر حظر
  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩
  أعاله “األسلحة توريد حظر” يف بند القرار، من ١ الفقرة انظر

  اإلنفاذ بتدابري املتعلقة األحكام - ثانيا
  الشتات ضريبة على املفروض احلظر
  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥
  ٢٠١١ ديسمرب

 يف االسـتقرار  لزعزعـة  اإلريتـري  الشـتات  أفـراد  علـى  “الشتات ضريبة” بفرض اإلريترية احلكومة قيام يدين
 ١٨٦٢ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القــرارات فيهــا مبــا الصــلة، ذات القــرارات انتــهاك أو األفريقــي القــرن منطقــة

ــها ألغــراض ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ٢٠٠٩( ــها الصــلة ذات واألعتــدة األســلحة شــراء من  مجاعــات إىل لنقل
 اجلماعـات،  تلـك  إىل مباشر غري أو مباشر بشكل مالية حتويالت أو خدمات أي تقدمي أو املسلحة املعارضة

 يوليـه / متـوز  ١٨ املـؤرخ  تقريـره  يف وإريتريـا  بالصـومال  املعـين  الرصـد  فريـق  استنتاجات يف املبني النحو على
٢٠١١ )S/2011/433(، املمارسات هذه مجيع وقف إريتريا على أن ويقرر )١٠ الفقرة(  

 غـري  الوسـائل  وسـائر  واالحتيال العنف، باستخدام والتهديدات االبتزاز استخدام وقف إريتريا على أن يقرر  
 ويقرر إريتري، أصل ذوي آخرين أشخاص من أو مواطنيها من إريتريا خارج الضرائب لتحصيل املشروعة

 املوجـودين  األفـراد  الـدويل،  القـانون  مـع  يتفـق  مبا حتاسب، لكي املناسبة التدابري اختاذ الدول على أن كذلك
 مـن  الشـعبية  اجلبهـة  أو اإلريتريـة  احلكومة عن نيابة رمسي، غري أو رمسي بشكل يتصرفون، الذين أراضيها يف
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 ويطلـب  املعنيـة،  الـدول  وقوانني الفقرة هذه يف املفروضة احلظر أشكال خيالف مبا والعدالة، الدميقراطية أجل    
 فيهـا  مبـا  الصـلة،  ذات الدوليـة  وللصـكوك  الداخليـة  لقوانينـها  وفقا إجراءات من يلزم ما تتخذ أن الدول من

 هـؤالء  ملنـع  ،١٩٦٣ لعـام  القنصـلية  للعالقـات  فيينـا  واتفاقيـة  ١٩٦١ لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية
  )١١ الفقرة( االنتهاكات من املزيد ارتكاب تسهيل من األشخاص

    الشحنات تفتيش
  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥
  ٢٠١١ ديسمرب

 مبوجــب املفــروض األســلحة حلظــر الــدقيق للتنفيــذ ضــماناً املنطقــة، دول وخاصــة الــدول، مجيــع مــن يطلــب
 وفقـا  واملطـارات،  املـوانئ  ذلـك  يف مبـا  أراضيها، يف تفتش أن ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار من ٦ و ٥ الفقرتني

 إليهـا،  أو إريتريـا  مـن  املتجهـة  الشـحنات  مجيـع  الدويل، القانون مع يتفق ومبا الوطنية والتشريعات للسلطات
 حمظـور  أصـناف  علـى  حتتوي الشحنة بأن لالعتقاد معقوال أساسا تتيح معلومات املعنية الدولة لدى كان إذا

 ويــذكِّر ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــرار مــن ٦ أو ٥ الفقــرتني مبوجــب تصــديرها أو نقلــها أو بيعهــا أو توريــدها
 أصــناف علــى بــالعثور يتصــل فيمــا) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــرار مــن ٩ و ٨ الفقــرتني يف الــواردة بااللتزامــات

 ،)١٩٩٢( ٧٣٣ القــرار مــن ٥ والفقــرة ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــرار مــن ٦ أو ٥ الفقــرتني مبوجــب حمظــورة
  )٨ الفقرة( الالحقة القرارات مبوجب واملعدلة املوسعة بصيغته

  التعدين قطاع على املفروضة القيود
  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥
  ٢٠١١ ديسمرب

 انتــهاكات يف اإلريتــري التعــدين قطــاع مــن اآلتيــة األمــوال إســهام دون حتــول لكــي الــدول، علــى أن يقــرر
 تتخـــــذ  أن ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ أو )٢٠٠٩( ١٩٠٧ أو )٢٠٠٩( ١٨٦٢ أو) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـــــرارات 

 املنشـأة  والشركات لواليتها اخلاضعني واألشخاص مواطنيها جانب من اليقظة توخي لتعزيز املناسبة التدابري
 بوسـائل  وذلـك  إريتريـا،  يف القطـاع  هـذا  يف جتاريـة  معـامالت  هلـم  الـذين  لواليتـها  اخلاضعة أو أراضيها على
 فريـق  مبسـاعدة  تصـوغ،  أن الصـدد  هـذا  يف اللجنـة  إىل ويطلـب  الواجبة، للعناية توجيهية مبادئ إصدار منها

  )١٣ الفقرة( األعضاء الدول تستخدمها أن ميكن توجيهية مبادئ الرصد،
 خـدمات  فيهـا  مبـا  املاليـة،  اخلـدمات  تقـدمي  ملنـع  الواجبـة  للعنايـة  التوجيهيـة  باملبـادئ  األخذ على الدول مجيع حيث  

 إىل أو منـها،  أو عربهـا  أو أراضـيها  إىل غريهـا  أو ماليـة  مـوارد  أو أصـول  أي حتويـل  أو التـأمني،  إعـادة  أو التأمني
 مؤسسـات  أو أشـخاص  إىل أو) باخلـارج  فروعهـا  ذلـك  يف مبـا ( قوانينـها  مبوجـب  منظمـة  كيانات إىل أو رعاياها

 االسـتثمارات  فيهـا  مبـا  املـوارد،  أو األصـول  أو اخلـدمات  تلك كانت إذا هؤالء، جانب من أو أراضيها، يف مالية
 فيهـا  مبـا  الصـلة،  ذات للقـرارات  إريتريـا  انتـهاك  يف تسـهم  أن ميكـن  االسـتخراجية،  الصـناعات  قطـاع  يف اجلديدة

  )  ١٤ الفقرة( )٢٠١١( ٢٠٢٣ و )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرارات
    اإلنفاذ عن اإلبالغ

 جملــس إىل يومـا  ١٢٠ كـل  تقريـرا  يقـدم  أن الصـومال  يف املتحـدة  لألمـم  اإلنسـانية  املعونـة  منسـق  إىل يطلـب   )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
ــة وعــن] القــرار مــن[ ٥ و ٤ الفقــرتني تنفيــذ عــن األمــن  يف اإلنســانية املســاعدة إيصــال تعتــرض عوائــق أي
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 اإلنســانية املســاعدة بتقــدمي املعنيــة واملنظمــات الصــلة ذات املتحــدة األمــم وكــاالت مــن ويطلــب الصــومال،  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩    
 الصـومال  يف اإلنسـانية  املعونـة  منسـق  تسـاعد  أن املتحـدة  لألمـم  العامـة  اجلمعيـة  لـدى  املراقب مبركز املتمتعة

  )١١ الفقرة] (القرار من[ ٥ و ٤ بالفقرتني تتصل معلومات بتقدمي التقرير ذلك إعداد على
  )٢٠١١( ١٩٧٢ القرار

  ٢٠١١ مارس/آذار ١٧
 الثــاين تشــرين ١٥ حبلــول األمــن جملــس إىل تقريــرا يقــدم أن الطــوارئ حــاالت يف اإلغاثــة منســق إىل يطلـب 

 وعـن ] القـرار  مـن [ ٤ و ٣ الفقـرتني  تنفيـذ  عـن  ٢٠١٢ يوليـه /متوز ١٥ حبلول آخر وتقريرا ٢٠١١ نوفمرب/
 الصـلة  ذات املتحـدة  األمـم  وكـاالت  من ويطلب الصومال، يف اإلنسانية املساعدة إيصال تعترض عوائق أية

 املسـاعدة  بتقـدمي  تقـوم  الـيت  املتحـدة،  لألمـم  العامـة  اجلمعية لدى املراقب مبركز املتمتعة اإلنسانية واملنظمات
 بتقـدمي  التقريـر  ذلـك  إعـداد  علـى  الصـومال  يف املتحـدة  لألمـم  اإلنسـانية  املعونـة  منسـق  تساعد أن اإلنسانية،
  )٥ الفقرة] (القرار من[ ٤ و ٣ بالفقرتني تتصل معلومات

  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥

  ٢٠١١ ديسمرب

 القـرن  منطقـة  استقرار لزعزعة مايل كمصدر اإلريتري التعدين قطاع استخدام احتمال من القلق عن يعرب
 التحلـي  إريتريـا  مـن  ويطلـب  ،)S/2011/433( الرصـد  لفريـق  اخلتـامي  التقريـر  يف املبني النحو على األفريقي،
 التعـدين  أنشـطة  عائدات أن لتثبت الرصد، فريق مع التعاون منها بوسائل العامة، املاليةشؤوا  يف بالشفافية

 و) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـرارات  فيها مبا الصلة، ذات القرارات النتهاك تستخدم ال هذه
  )١٢ الفقرة( )٢٠١١( ٢٠٢٣ و) ٢٠٠٩( ١٩٠٧

 أحكـام  لتنفيـذ  تتخـذها  الـيت  بـاخلطوات  يومـا  ١٢٠ غضـون  يف األمـن  جملـس  تبلغ أن الدول مجيع من يطلب  
  )١٥ الفقرة( القرار هذا

 اللجنـة  مـع  التـام  التعـاون  علـى  املهتمـة  األطراف وسائر الصلة ذات املتحدة األمم وهيئات الدول مجيع حيث  
 ١٨٤٤ القـرارات  يف حتـددت  الـيت  التدابري تنفيذ بشأن لديها معلومات أي إتاحة منها بطرق الرصد، وفريق

  )١٧ الفقرة( االمتثال عدم حاالت سيما وال ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ و) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ٢٠٠٨(
    األسلحة مصادرة

  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥

    ٢٠١١ ديسمرب

  أعاله “الشحنات تفتيش” يف بند القرار، من ٨ الفقرة انظر
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  ٩اجلدول 
  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  والتاريخ القرار

  قوائم اجلزاءات يف اإلدراج معايري    

S/PRST/2011/13  
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٤

 السـالم  إحـالل  أجـل  مـن  الصـومال  أبنـاء  عـاتق  علـى  تقـع  الـيت  الرئيسية املسؤولية على التأكيد الس يكرر
ـدد   أعمـاالً  يرتكـب  مـن  تسـتهدف  تـدابري  فـرض  إمكانيـة  إىل ويشري. الصومال يف واملصاحلة األمن وحتقيق
 ـدد  الـيت  األعمـال  ذلـك  يف مبـا  األعمـال،  لتلـك  الدعم يقدم من أو الصومال يف واالستقرار واألمن السالم
 االحتاديـة  املؤسسـات  ضـد  القـوة  باسـتخدام  التهديـد  على تنطوي اليت أو السياسية، العملية أو جيبويت اتفاق

 تعرقـل  الـيت  أو األسـلحة،  توريد حلظر انتهاكا تشكّل اليت أو الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة أو االنتقالية
  )اخلامسة الفقرة( الصومال يف عليها احلصول دون حتول أو اإلنسانية املساعدات إيصال

  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩

 الـذين  األفـراد  علـى ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـرار  مـن  ٧ و ٣ و ١ الفقـرات  يف الـواردة  التـدابري  تسري أن يقرر
 اللجنـة،  تسـميها  الـيت  الكيانـات  علـى  القـرار  ذلـك  من ٧ و ٣ الفقرتني أحكام تسري وأن اللجنة، تسميهم
  :التالية لالعتبارات وذلك

 هــذه مثــل يــدعمون أو الصــومال، يف االســتقرار أو األمــن أو الســالمــدد  بأعمــال يقومــون أنهــم  )أ(  
 للعمليـة  أو ٢٠٠٨ أغسـطس /آب ١٩ املـؤرخ  جيبـويت  التفـاق ديدا  تشكل اليت األعمال فيها مبا األعمال،
 االحتـاد  بعثـة  أو االنتقاليـة  االحتاديـة  املؤسسـات  ضـد  القـوة  باسـتخدام  ديـد  علـى  تنطـوي  اليت أو السياسية،
  الصومال؛ يف األفريقي

 يف تأكيــده أعيــد الــذي والكامــل العــام األســلحة توريــد حلظــر انتــهاكا تشــكّل أعمــاال ارتكبــوا أــم  )ب(  
  ؛)٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار من ٦ الفقرة

 املسـاعدات  إىل الوصـول  يعيقـون  أو الصـومال،  إىل اإلنسـانية  املسـاعدات  إيصال جهود يعيقون أم   )ج(  
  الصومال؛ يف توزيعها أو اإلنسانية

 يف املســلّحة  الرتاعــات  يف يســتخدموم  أو األطفــال  جينــدون  عســكريون  أو سياســيون  قــادة  أــم  )د(  
  املنطبق؛ الدويل للقانون انتهاك يف الصومال

 اسـتهداف  علـى  تنطـوي  الصـومال،  يف املنطبق، الدويل للقانون انتهاكات ارتكاب عن مسؤولون أم  )ه(  
 اجلنسي والعنف والتشويه القتل أعمال يشمل مبا املسلح، الرتاع حاالت يف والنساء األطفال فيهم مبن املدنيني
  )١ الفقرة( والتشريد واالختطاف واملستشفيات املدارس على اهلجمات وشن اجلنساين والعنف

 التصـرف  إسـاءة  حصرا، ال متثيال تشمل، قد أعاله) أ( ١ الفقرة يف إليها املشار األعمال أن اعتباره يف يأخذ  
 يف التزامـات  مـن  عليهـا  مبـا  الوفـاء  علـى  االنتقاليـة  االحتاديـة  املؤسسـات  قدرة من ينتقص الذي املالية باملوارد

  )٢ الفقرة( اخلدمات تقدمي صعيد على جيبويت اتفاق إطار
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  احلكم  والتاريخ القرار

 دعمـا  تشـكّل  الـيت  الشـباب،  حركـة  لسـيطرة  اخلاضعة املرافئ عرب احمللية غري التجارة أنشطة أيضا مجيع يعترب      
 الصـومال،  يف واألمـن  واالستقرار السالم ددته أنشطة للتدابري، اخلاضعة الكيانات ضمن مسمى لكيان ماليا
 تخضـعهم  وأن وكيانـات  أفـراد  مـن  التجاريـة  األنشـطة  هـذه  يف يشـارك  مـن  تسـمي  أن للجنة جيوز مث، ومن

  )٣ الفقرة) (٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار يف عليها املنصوص اهلدف احملددة للتدابري
  ٤١ املادة مبوجب تدابري فرض يف النظر الس اعتزام

  )٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
  ٢٠١١ أبريل/نيسان ١١

 ســواحل قبالــة القراصــنة هجمــات بتمويــل مشــروعة غــري بصــورة يقومــون مــن مــع التحقيــق ضــرورة يؤكــد
 بـأن  التسليم مع وحماكمتهم، مشروعة، غري بصورة منها االستفادة أو تنظيمها أو هلا التخطيط أو الصومال،

 أنفسـهم  هـم  يكونـون  عمـدا  تيسـريها  أو القرصـنة  أعمـال  ارتكـاب  علـى  حيرضـون  الـذين  والكيانات األفراد
 قيـد  يبقـي  أن اعتزامـه  عـن  ويعـرب  الـدويل،  القـانون  مبوجـب  احملـدد  النحـو  علـى  القرصنة أعمال يف ضالعني

ــة االســتعراض ــيهم انطبقــت إذا والكيانــات األفــراد هــؤالء ضــد موجهــة عقوبــات تطبيــق إمكاني  معــايري عل
ــوائم يف اإلدراج ــرة يف احملــددة الق ــن ٨ الفق ــرار م ــؤرخ) ٢٠٠٨( ١٨٤٤ الق ــاين تشــرين ٢٠ امل ــوفمرب/الث  ن
  )  ١٥ الفقرة( ٢٠٠٨

  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥

  ٢٠١١ ديسمرب

 ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف املعقودة األفريقي االحتاد وحكومات دول رؤساء مجعية بقرار علما حييط إذ
 يرحـب  وإذ ،٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٨ يف املعقـود  األفريقـي  لالحتـاد  التابع واألمن السالم جملس وببيان
 جـزاءات  يفـرض  الذي) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢٣ يف األمن، جملس باختاذ
 علـى  تعمـل  مسـلحة  جلماعـات  واللوجسـيت  واملـايل  السياسـي  الـدعم  تقـدمي  بينـها  مـن  ألسـباب  إريتريا، على

 تنفيذ إىل حبزم السعي ضرورة على يشدد وإذ املنطقة؛ يف واالستقرار الصومال يف واملصاحلة السالم تقويض
 األفـراد  ضـد  األهـداف  حمـددة  جـزاءات  تطبيق اعتزامه عن يعرب وإذ فعاال، تنفيذا) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار

) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــرار مــن ١٥ الفقــرة يف املبينــة القائمــة يف اإلدراج معــايري اســتيفاء حالــة يف والكيانــات
  )الديباجة من التاسعة الفقرة) (٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار من ٨ والفقرة

 يف اإلدراج معـايري  اسـتوفوا  إذا والكيانـات  األفـراد  ضـد  األهـداف  حمـددة  جزاءات تطبيق اعتزامه عن يعرب  
 ويطلـب  ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القـرار  مـن  ١ والفقـرة ) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار من ١٥ الفقرة يف املبينة القائمة

 مقترحـات  تسـتعرض  أن )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و )١٩٩٢( ٧٥١جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرارين    جلنة إىل
  ) ٩ الفقرة( عاجلة مسألة ذلك بوصف األعضاء، الدول من الواردة القائمة يف اإلدراج

  اجلزاءات استعراضالس  اعتزام

  )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٩

 القـرار  مبوجـب  املفروضـة  التـدابري  تنفيـذ  لتحسـني  حمددة إجراءات اختاذ يف النظر اعتزامه عن اإلعراب يكرر
  )٢ الفقرة( هلا واالمتثال ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ والقرار ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ والقرار ،)١٩٩٢( ٧٣٣
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  احلكم  والتاريخ القرار

  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار    
 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥

  ٢٠١١ ديسمرب

 التـدابري،  لتكييـف  اسـتعداد  علـى  سـيكون  وأنـه  املسـتمر  االسـتعراض  قيـد  إريتريـا  تصـرفات  سيبقي أنه يؤكد
 القــرارات ألحكــام إريتريــا امتثــال مــدى ضــوء يف رفعهــا، أو تعليقهــا أو تعديلــها أو تشــديدها ذلــك يف مبــا

  )١٨ الفقرة( )٢٠١١( ٢٠٢٣ و) ٢٠٠٩( ١٩٠٧ و) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ و) ٢٠٠٨( ١٨٤٤

  اجلزاءات تشديدالس  اعتزام
  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩
 اجلنسـي  العنـف  أعمـال  فيهـا  مبـا  واالنتـهاك،  واالعتـداء  العنـف  أعمـال  جلميـع  العبارات بأشد إدانته يكرر إذ

 وإذ املنطبـق،  الـدويل  للقـانون  انتـهاك  يف األطفـال،  فـيهم  مبـن  املـدنيني،  ضـد  ترتكـب  الـيت  اجلنساين، والعنف
 الصـادرة  الصلة ذات قراراته مجيع إىل يشري وإذ العدالة، إىل األعمال تلك مرتكيب تقدمي وجوب على يشدد
 يف يضـع  وإذ املسـلحة،  الرتاعـات  يف املدنيني ومحاية املسلح، والرتاع واألطفال واألمن، والسالم املرأة بشأن

 للتـدابري  اخلاضـعة  اجلهـات  لتسـمية  ـا  املعمـول  املعـايري  تعزيـز  ومواصـلة  تأكيـد  إعـادة  ضرورة بالتايل اعتباره
  )الديباجة من عشرة الثانية الفقرة) (٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار مبوجب اهلدف احملددة

 ويف عــائق ودون آمــن بشــكل اإلنســانية املســاعدات لوصــول كــامال اــال بإتاحــة األطــراف مجيــع يطالــب  
 إزاء البـالغ  قلقـه  علـى  ويشـدد  الصـومال،  أحنـاء  مجيـع  يف للمسـاعدة  احملتاجني األشخاص إىل املناسب الوقت
 املالئمـة  اخلطوات اختاذ على املسلحة واجلماعات األطراف مجيع وحيث الصومال، يف اإلنسانية احلالة تردي

 عـن  ويعـرب  اإلنسـانية،  اإلمـدادات  وأمـن  وسـالمة  اإلنسـاين اـال   يف العـاملني  األفراد وأمن سالمة لضمان
 يف الـواردة  اإلدراج معـايري  علـيهم  تنطبـق  الـذين  والكيانـات  األفـراد  ضـد  موجهـة  جـزاءات  لتطبيق استعداده

  )٥ الفقرة] (القرار من) [ج( ١ الفقرة
  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

 /األول كـــــــــــــــــــانون ٥
  ٢٠١١ ديسمرب

 مـع  احلـدود  علـى  عليهـا  املتنـازع  املنـاطق  يف قَطَـريني  مـراقبني  نشـر  أعقـاب  يفلقواا  إريتريا سحب يالحظ
 ويكـرر  احلـدودي،  الـرتاع  تسـوية  أجـل  مـن  جيبـويت  مـع  بنـاء  بشـكل  تعمـل  أن إريتريـا  من ويطلب جيبويت،

) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ القـرار  تنفيـذ  يعرقلـون  الـذين  ضـد  األهـداف  احملـددة  التدابري من مزيد اختاذ اعتزامه تأكيد
  )٥ الفقرة(

      
  التدابري املفروضة على سرياليون

  معلومات أساسية  
 ١١٣٢قـراره  يف ، فرض جملس األمـن  ١٩٩٧يف عام   

تدابري جزائية علـى سـرياليون، أذن فيهـا حبظـر علـى       )١٩٩٧(
توريد األسلحة وحبظر نفطي، باإلضافة إىل حظر علـى السـفر   

، ١٩٩٨ضــد أعضــاء الــس العســكري احلــاكم. ويف عــام      
ــرار   ــدابري الســابقة   )١٩٩٨( ١١٧١ومبوجــب الق ، أيــت الت

علــى الســفر  حظــر لألســلحة حمــدد األهــداف وحظــر وفُــرض 
ني أعضـاء قيـادي  علـى  كومية يف سرياليون واحلقوات غري الضد 

يف الس العسكري احلاكم السابق واجلبهـة املتحـدة الثوريـة.    
، حظــر جملــس األمــن االســترياد   )٢٠٠٠( ١٣٠٦القــرار ويف 

أذن ملباشـــر أو غـــري املباشـــر للمـــاس اخلـــام مـــن ســـرياليون. و ا
باإلعفـاء مـن حظـر السـفر      )٢٠٠٧( ١٧٩٣القرار الس يف 
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ألي شاهد يطلب حضوره يف احملاكمات الـيت جتريهـا احملكمـة    
  اخلاصة لسرياليون.

  ٢٠١١و  ٢٠١٠يف عامي  املستجدةالتطورات   

ــرار يف    ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٠القـــ ــول/ ٢٩املـــ  أيلـــ
، قــرر الــس إــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب ٢٠١٠سـبتمرب  

ــرات  ــرار   ٥و  ٤و  ٢الفقـ ــن القـ ــلّ )١٩٩٨( ١١٧١مـ  وحـ
بشـــــأن  )١٩٩٧( ١١٣٢اللجنـــــة املنشـــــأة عمـــــال بـــــالقرار 

  سرياليون.
لتدابري املتخذة فيمـا  ل عام عرض ١٠رد يف اجلدول يو  

  االستعراض.ب املشمولةيتعلق بسرياليون خالل الفترة 
      

  ١٠اجلدول 
  اجلزاءات األحكام املتعلقة بتدابري

  احلكم  والتاريخ القرار

    األسلحة توريد حظر    
  )٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار
  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٩

  )١ الفقرة( )١٩٩٨( ١١٧١ القرار من ٥ و ٤ و ٢ الفقرات يف احملددة للتدابري الفوري اإللغاء يقرر

  عليه قيود فرض أو السفر حظر

  )٢٠١٠( ١٩٤٠ لقرار
  ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٩

  أعاله “األسلحة توريد حظر” يف بند القرار، من ١ الفقرة انظر

        
بـه  وما يرتبط التدابري املفروضة على تنظيم القاعدة   

  من أفراد وكيانات
    معلومات أساسية  
 ١٢٦٧، اعتمــد جملــس األمــن القــرار  ١٩٩٩يف عــام   

ــك مــن      )١٩٩٩( ــد األصــول وغــري ذل ــه جتمي ــذي فــرض في ال
التــدابري احملــددة اهلــدف علــى أفــراد وكيانــات معيــنني، وعلــى   

أو تقـــوم تســـيطر عليهـــا حركـــة طالبـــان أو هـــا لكمتطـــائرات 
باستئجارها أو تشغيلها. وعـدلت هـذه التـدابري مبوجـب عـدد      

 )٢٠٠٠( ١٣٣٣من القـرارات الالحقـة، وال سـيما القـراران     
ــرض )٢٠٠٢( ١٣٩٠و  ــمل فــ ــد    ، لتشــ ــى توريــ ــر علــ حظــ

ــد       ــدريب) وجتمي ــة والت ــك املشــورة التقني ــا يف ذل األســلحة (مب
تبطني األصول وحظر السـفر علـى أفـراد وكيانـات معيـنني مـر      

بأسامة بن الدن، وأعضاء من تنظيم القاعدة وحركة طالبـان،  
وغريهـــم مـــن األفـــراد واجلماعـــات واملؤسســـات والكيانـــات  

ــة ــم، أينمــا وجــدوا.     ، )٢٠٠٥( ١٦١٧القــرار ويف املرتبط
ة اليت تدل علـى  قدم الس معايري لتحديد األعمال أو األنشط

بتنظـــيم  “مـــرتبطٌ”أن فـــردا أو مجاعـــة أو مؤسســـة أو كيانـــا 
ــام     ــان. ويف عـ ــة طالبـ ــن الدن أو حبركـ ــامة بـ ــدة أو بأسـ القاعـ

، أدخــل الــس عــددا مــن التغــيريات علــى إجــراءات    ٢٠٠٩
، صيغت لتعزيـز  )١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

مراعــاة األصــول القانونيــة وتشــجيع مزيــد مــن الشــفافية يف       
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إدراج أمساء األفراد والكيانات. ويف هذا الصدد، أنشـأ الـس   
ــرارب ــاعد   )٢٠٠٩( ١٩٠٤ هقـ ــامل ليسـ ــني املظـ ــب أمـ يف  مكتـ

  ن القائمة.مع طلبات رفع األمساء م التعامل
  

  ٢٠١١و  ٢٠١٠التطورات املستجدة يف عامي   

نظـام   ، فصـلَ )٢٠١١( ١٩٨٩القرار  يفقرر الس،   
ــى   ــن  اجلــزاءات املفروضــة عل تنظــيم القاعــدة وحركــة   كــل م
ومـا يـرتبط بـه    على تنظيم القاعـدة   طالبان، مع التركيز حصراً

قــرر الــس أيضــا أن ميــدد ملــدة و .)٨٩(بــه مــن أفــراد وكيانــات
شهرا تدابري جتميد األصول وحظـر السـفر وحظـر توريـد      ١٨

رتبطني بتنظـيم  األسلحة املفروضـة علـى األفـراد والكيانـات املـ     
ــة.        ــدده اللجن ــذي حت ــى النحــو ال ــا وجــدوا، عل ــدة، أينم القاع
وأعــاد الــس التأكيــد علــى األعمــال واألنشــطة الــيت تــبني أن  

__________ 

ــة أُنشــئت  )٨٩(   ــالقرار عمــال منفصــلة جلن  لتعهــد )٢٠١١( ١٩٨٨ ب
 ومؤسسـات  ومجاعـات  أفراد من طالبان حبركة املرتبطنيب قائمة

ــات ــد. وكيان ــاه انظــر املعلومــات، مــن وملزي ــق القســم أدن  املتعل
 أفـراد  مـن  ـا  يـرتبط  ومـا  طالبان حركة على املفروضة بالتدابري

  .أدناه وكيانات

بتنظــــيم  “مــــرتبط”فــــردا أو مجاعــــة أو مؤسســــة أو كيانــــا  
، عـــني األمـــني العـــام ٢٠١٠حزيران/يونيـــه  ٣القاعـــدة. ويف 

ــامل ــالقرار  أمــــــــــني املظــــــــ   )٢٠٠٩( ١٩٠٤عمــــــــــال بــــــــ
  ).S/2010/282 (انظر

االسـتعراض، تابعـت اللجنـة    ب املشـمولة وخالل الفترة   
 ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧املنشـــــــأة عمـــــــال بـــــــالقرارين   

اإلشراف على تنفيذ التدابري املفروضة، بينما بـدأت   )٢٠١١(
بتقدمي طلبـات الرفـع مـن القائمـة إىل      أمينة املظامل املعينة حديثاً

  .)٩٠(اللجنة
لتدابري املتخذة فيمـا  ل عام عرض ١١رد يف اجلدول يو  

، يف حـني  قيـد االسـتعراض  يتعلق بتنظيم القاعدة خالل الفتـرة  
مجيــع  عـن مزيــدا مـن التفاصــيل   ١٣و  ١٢يتضـمن اجلـدوالن   

  األحكام املتعلقة ذه التدابري.
__________ 

 لجنــة وأمينــة املظــامل، انظــر اجلــزء ال عــن املعلومــات مــن للمزيــد  )٩٠(  
  .التاسع

      
  ١١اجلدول 

  ٢٠١١- ٢٠١٠ به من أفراد وكيانات،وما يرتبط بتنظيم القاعدة التغيريات املدخلة على التدابري املتخذة فيما يتعلق 

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١١( ١٩٨٩  للتدابري املنشئة القرارات  

      اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام      
  تعديل  )٢٠٠٠( ١٣٣٣  األسلحة توريد حظر
  تعديل  )٢٠٠٠( ١٣٣٣  األصول جتميد
  تعديل  )٢٠٠٠( ١٣٣٣  عليه قيود فرض أو السفر حظر
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  ١٢ اجلدول
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات واإلنفاذ

  احلكم  والتاريخ القرار

  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات - أوال     

    حظر توريد األسلحة
  )٢٠١١( ١٩٨٩القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧
مــن أفــراد ــا ... فيمــا يتعلـق بتنظــيم القاعــدة وســائر املـرتبطني    يقـرر أن تتخــذ مجيــع الـدول التــدابري التاليــة  

  ومجاعات ومؤسسات وكيانات...:
…  

ذلـك األسـلحة والـذخائر،    مـن معـدات جبميـع أنواعهـا، مبـا يف      ـا  منع توريـد األسـلحة ومـا يتصـل        (ج)  
واملركبات واملعدات العسكرية، واملعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار الالزمة ملا سـبق ذكـره، أو بيعهـا أو    
نقلها، بطرق مباشرة أو غـري مباشـرة، إىل أولئـك األفـراد أو تلـك اجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات، مـن          

اســتخدام الســفن أو الطــائرات الــيت حتمــل أعالمهــا،  أراضــيها أو مــن جانــب رعاياهــا خــارج أراضــيها أو ب 
  )١وكذلك منع تقدمي أي مشورة فنية أو مساعدة أو تدريب يتصل باألنشطة العسكرية (الفقرة 

    جتميد األصول
  )٢٠١١( ١٩٨٩القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧
مــن أفــراد ــا يقــرر أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة... فيمــا يتعلــق بتنظــيم القاعــدة وســائر املــرتبطني   

  ومجاعات ومؤسسات وكيانات...:

ه اجلماعـات  القيام دون إبطاء بتجميـد األمـوال واألصـول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية األخـرى هلـذ          (أ)  
واملؤسسات والكيانات وأولئك األفراد، مبا يف ذلك األموال املتأتيـة مـن ممتلكـات ختصـهم، أو ختـص أفـرادا       
يتصرفون نيابـة عنـهم أو يـأمترون بـأمرهم، أو يتحكمـون فيهـا بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، وكفالـة عـدم             

ية أخرى لصاحل هـؤالء بصـورة مباشـرة أو    إتاحة تلك األموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصاد
  )١غري مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين يف أراضيها (الفقرة 

(أ) أعاله تنطبق على املوارد املالية واالقتصـادية جبميـع أشـكاهلا، مبـا يف ذلـك،       ١يؤكد أن مقتضيات الفقرة   
مـن   ـا على سبيل املثال ال احلصر، املوارد املستخدمة يف توفري خدمات النشـر علـى اإلنترنـت أو مـا يتصـل      

أو مجاعات أو مؤسسـات أو كيانـات    من أفراد اخدمات تستغل يف دعم تنظيم القاعدة وسائر من يرتبط 
  )٦(الفقرة 

يالحظ أن وسائل التمويل أو الدعم املذكورة تشمل على سـبيل املثـال ال احلصـر، اسـتخدام العائـدات املتأتيـة         
  )٧على حنو غري مشروع (الفقرة  امن اجلرمية، مبا يف ذلك زراعة املخدرات وسالئفها، وإنتاجها واالجتار 
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  احلكم  والتاريخ القرار

(أ) أعاله تنطبق أيضا على دفـع فـديات للجماعـات أو املؤسسـات أو      ١مقتضيات الفقرة يؤكد كذلك أن       
  )٨الكيانات أو األفراد املدرجة أمساؤهم يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة (الفقرة 

  إعفاء  

ــأن تضــاف إىل احلســابات ا        ــدول األعضــاء الســماح ب ــرر أنــه جيــوز لل ــدة وفقــا ألحكــام الف  يق  ١قــرة م
القرار] أي مدفوعات لصاحل املدرجة أمساؤهم من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات أو كيانات، شـريطة   [من

  )٩[من القرار] وأن تبقى جممدة (الفقرة  ١أن تظل هذه املدفوعات خاضعة ألحكام الفقرة 
  إعفاء  

احـة مـن التـدابري الـواردة يف     يشجع الـدول األعضـاء علـى االسـتفادة مـن األحكـام املتعلقـة باالسـتثناءات املت        
، بصـيغتها املعدلـة   )٢٠٠٢( ١٤٥٢مـن القـرار    ٢و  ١(أ) أعـاله، واملنصـوص عليهـا يف الفقـرتني      ١الفقرة 

اللجنـة أن تسـتعرض إجـراءات االسـتثناء املنصـوص عليهـا يف        ، ويشري على)٢٠٠٦( ١٧٣٥مبوجب القرار 
مبادئها التوجيهية لتيسري استخدامها على الدول األعضاء، وملواصلة كفالة منح االستثناءات على حنو سـريع  

  )١٠وشفاف (الفقرة 
  حظر السفر أو فرض قيود عليه

  )٢٠١١( ١٩٨٩القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

مــن أفــراد  ــايقــرر أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة... فيمــا يتعلــق بتنظــيم القاعــدة وســائر املــرتبطني   
  ...: ومجاعات ومؤسسات وكيانات

  )١منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو عبورهم أراضيها... (الفقرة   (ب)
  إعفاء  

مــن أفــراد  ــايقــرر أن تتخــذ مجيــع الــدول التــدابري التاليــة... فيمــا يتعلــق بتنظــيم القاعــدة وســائر املــرتبطني   
  ومجاعات ومؤسسات وكيانات...:

أراضيها، شريطة أال يكون يف هذه الفقرة ما يلزم  منع دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها أو عبورهم  (ب)  
دولة بأن متنع أيا من مواطنيها من دخول أراضيها أو أن تطلب منـه اخلـروج منـها، وأال تنطبـق هـذه الفقـرة       
إذا كان الدخول أو العبور ضروريا للوفاء بـإجراءات قضـائية مـا أو يف احلـاالت الـيت تقـرر فيهـا اللجنـة، يف         

  )١، أن هلذا الدخول أو العبور أسبابا تربره (الفقرة كل حالة على حدة
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  ١٣اجلدول 
  ٤١ ادةاألحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب امل

  
  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءات قائمة يف اإلدراج معايري    

  )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧

ــد ــن يؤكــ ــد مــ ــال أن جديــ ــطة أو األعمــ ــيت األنشــ ــدل الــ ــى تــ ــردا أن علــ ــة أو فــ ــة أو مجاعــ  أو مؤسســ
  :تشمل القاعدة بتنظيم “مرتبط” كيانا

 أوـا   مرتبطـة  مجاعـة  أو خليـة  أي أو القاعـدة  تنظـيم ـا   يقـوم  أنشـطة  أو أعمـال  متويل يف املشاركة  )أ(
ــها، متفرعــة أو منشــقة ــام تيســري أو األنشــطة أو األعمــال هلــذه التخطــيط أو عن ــا اإلعــداد أوــا  القي  أو هل
  هلا؛ أو   دعما أو عنها بالنيابة أو بامسها أو معها ذلك يف املشاركة أو ،ارتكاا

 أوـا   مرتبطـة  مجاعـة  أو خليـة  أي أو القاعـدة  تنظـيم  إىل معـدات  مـن ا  يتصل وما األسلحة توريد  )ب(  
  إليها؛ أو نقلها أو هلا بيعها أو عنها متفرعة أو منشقة

 تقـدمي  أو عنها متفرعة أو منشقة أوا  مرتبطة مجاعة أو خلية أي أو القاعدة تنظيم حلساب التجنيد  )ج(  
 مرتبطة مجاعة أو خلية أي أو القاعدة تنظيما  يقوم اليت األنشطة أو لألعمال الدعم من أخرى أشكال أي
  )٤ الفقرة( عنها متفرعة أو منشقة أوا 

 فيــه، تــتحكم أو متلكــه كيــان أو مؤسســة أي علــى حيــق القائمــة يف اإلدراج أن علــى التأكيــد كــذلك يعيــد  
 أو مؤسســات أو مجاعــات أو أفــراد مــن القاعــدة بتنظــيم املرتبطــة اجلهــات مباشــر، غــري أو مباشــر بشــكل
  )٥ الفقرة( اجلهات هذه يدعم كيان أو مؤسسة أي أو كيانات

  اجلزاءات استعراضالس  اعتزام
  )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٧

ــرر ــل أو شــهرا، ١٨ غضــون يف يســتعرض أن يق ــزم إذا أق ــر، ل ــدابري األم ــرة يف عليهــا املنصــوص الت  ١ الفق
  )٥٩ الفقرة( التدابري هذه تعزيز زيادة إمكانية يف للنظر] القرار من[

    
  التدابري املفروضة على العراق  
  معلومات أساسية  
، الغـزو  )١٩٩٠( ٦٦٠القـرار   يفأدان جملس األمـن،    

للسـلم   العراقي للكويـت وقـرر أن هـذا الفعـل يشـكل انتـهاكاً      
فــرض مبوجــب القــرارات نــاء علــى ذلــك واألمــن الــدوليني، وب

 احظـــر )١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧و  )١٩٩٠( ٦٦١
العمليــات علــى العــراق فيمــا يتعلــق بتوريــد األســلحة و شــامال

نطاقهـا   تلك التدابري ووسع الس . وقد عدلةواملالي ةالتجاري
لكي تشـمل   )٢٠٠٤( ١٥٤٦و  )٢٠٠٣( ١٤٨٣يف قراريه 

ألصـول   حظراً حمدد األهداف على توريـد األسـلحة؛ وجتميـداً   
دوق تنميــة ألصـول إىل صـن  ل لـى نقـلٍ  ددين، عـالوة ع أفـراد حمـ  
نطبق على كبار املسؤولني يف النظام العراقـي السـابق؛   يالعراق 
عــدم لعلــى األســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة؛ وتــدابري  وحظــرٍ

االنتشار تقتضي أن يوقف العراق مجيـع األنشـطة النوويـة مـن     
أي نوع، باستثناء اسـتخدام النظـائر املشـعة ألغـراض طبيـة أو      
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عائدات مجيـع  قتضي إيداع نفطي ي زراعية أو صناعية؛ وحظرٍ
 ٥مبيعات النفط يف صندوق تنمية العراق، مع ختصيص نسـبة  

ــت؛     ــها لصــندوق التعويضــات للكوي ــة من ــى  ويف املائ ــود عل قي
ــة. ومبوجــب القــرار    ، )٢٠٠٣( ١٥١٨قــذائف تســيارية معين
، )٢٠٠٣( ١٤٨٣أنشــأ الــس جلنــة تقــوم، عمــال بــالقرار      

مبواصلة حتديد األفراد والكيانـات الـذين ينبغـي جتميـد أمـواهلم      
وغريهـا مــن األصــول املاليـة واملــوارد االقتصــادية وحتويلــها إىل   

  .)٩١(صندوق تنمية العراق
  

  ٢٠١١ و ٢٠١٠عامي  يف املستجدةالتطورات   
، أدخـل الـس عـددا    ٢٠١١و  ٢٠١٠خالل عامي   

مــن التغــيريات اهلامــة علــى نظــام اجلــزاءات املفروضــة علــى        
__________ 

 عـام  حـىت . التاسع اجلزء انظر اللجنة، عن املعلومات من للمزيد  )٩١(  
 املنشــأة اللجنـة  عليهـا  تشــرف اجلـزاءات  تـدابري  كانـت  ،٢٠٠٣

  .)١٩٩٠( ٦٦١ بالقرار عمال

صــــندوق تنميــــة  )٢٠١٠( ١٩٥٦القرار أى بــــالعــــراق. فــــ
العراق ومجيع ترتيبات إيداع العائدات مـن مبيعـات صـادرات    

يف الصــندوق. ويف  الــنفط واملنتجــات النفطيــة والغــاز الطبيعــي
، رحب الس بالتقـدم الـذي أحـرزه    )٢٠١٠( ١٩٥٧القرار 

ع االنتشـــار ويف االمتثـــال نـــالعـــراق يف دعـــم النظـــام الـــدويل مل
ملعاهــدات نــزع الســالح وغريهــا مــن الصــكوك الدوليــة ذات   
ــدمار الشــامل      ــدابري املتصــلة بأســلحة ال ــرر إــاء الت الصــلة، وق

القذائف والتدابري املتعلقة باألنشطة النوويـة املدنيـة املفروضـة    و
  .)١٩٩١( ٧٠٧و  )١٩٩١( ٦٨٧وجب القرارين مب

، واصلت اللجنة باالستعراضوخالل الفترة املشمولة   
التــــدابري   رصــــد )٢٠٠٣( ١٥١٨املنشــــأة عمــــالً بــــالقرار   

  املفروضة.
ــام عـــرض ١٤رد يف اجلـــدول يـــو   ــيريات ال عـ ــيت لتغـ لـ

علـى التـدابري املتخـذة فيمـا     ت يف الفترة قيـد االسـتعراض   دخلأُ
مزيـــدا مـــن  ١٥بـــالعراق، يف حـــني يتضـــمن اجلـــدول صـــل يت

  مجيع األحكام املتعلقة ذه التدابري. عنالتفاصيل 
      

  ١٤اجلدول 
  ٢٠١١- ٢٠١٠التغيريات املدخلة على التدابري املتخذة فيما يتعلق بالعراق، 

  
  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١٠( ١٩٥٧  )٢٠١٠( ١٩٥٦  للتدابري املنشئة القرارات  

        اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام        
  إاء    )١٩٩١( ٦٨٧  االنتشار منع تدابري

  ١٩٩١( ٧٠٧(      
    إاء  )٢٠٠٣( ١٤٨٣  النفطي احلظر
  إاء    )١٩٩١( ٦٨٧  التسيارية القذائف على املفروضة القيود
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  ١٥اجلدول 
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات واإلنفاذ

  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام -  أوال    

    االنتشار منع تدابري
  )٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٥

  ٢٠١٠ ديسمرب

 مبوجـب  املفروضـة  املدنيـة  النوويـة  واألنشطة والقذائف الشامل الدمار بأسلحة املتعلقة التدابري ينهي أن يقرر
 ١٩٩١نيســـــان/أبريل  ٣املـــــؤرخ  )١٩٩١( ٦٨٧ القـــــرار مـــــن ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ٨ الفقـــــرات

 تأكيـده  أعيـد  مـا  حنـو  وعلـى  ،١٩٩١آب/أغسـطس   ١٥املـؤرخ   )١٩٩١( ٧٠٧ القرار من) و( ٣ والفقرة
  )١ الفقرة( الصلة ذات الالحقة القرارات يف

    النفطي احلظر
  )٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٥

  ٢٠١٠ديسمرب

) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـرار  مـن  ٢٠ الفقرة يف احملددة الترتيبات ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ يف ينهي، أن يقرر
 صـندوق  يف الطبيعـي  والغـاز  النفطيـة  واملنتجـات  الـنفط  صـادرات  مبيعـات  مـن  املتأتية العائدات إيداع بشأن
 القـرار  مـن  ٢٤ والفقـرة ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـرار  مـن  ١٢ الفقـرة  يف إليهـا  املشـار  والترتيبات العراق، تنمية

ــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦ ــه  ٨امل ــام بشــأن ٢٠٠٤حزيران/يوني ــس  قي ــدويلال ــة للمشــورة ال  برصــد واملراقب
 حـىت  سـارية ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـرار  مـن  ٢٢ الفقـرة  أحكام تظل أن كذلك ويقرر العراق، تنمية صندوق

 مـا  ذلـك  يف مبـا  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٦ القـرار  مـن  ٢٧ الفقـرة  يف عليـه  املنصـوص  باالستثناء رهنا التاريخ، ذلك
  )١ الفقرة( القرار ذلك من ٢٣ الفقرة يفبياا  الوارد االقتصادية واملوارد املالية واألصول باألموال يتعلق

 األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ٢٠ الفقـرة  مقتضـيات  تطبيـق  ٢٠١١ يونيـه /حزيران ٣٠ تاريخ بعد يتوقف أن يقرر  
 الـنفط  مـن  العـراق  صـادرات  مبيعـات  مـن  اآلتيـة  العائـدات  مجيع تودع أن على تنص اليت) ٢٠٠٣( ١٤٨٣

 الفقــرة مقتضــيات تطبيــق اســتمرار ويؤكــد العــراق، تنميــة صــندوق يف الطبيعــي والغــاز النفطيــة واملنتجــات
 صـادرات  مبيعـات  مـن  اآلتية العائدات من املائة يف ٥ نسبة تودع أن على تنص اليت املذكور القرار من ٢١

املـؤرخ  ) ١٩٩١( ٦٨٧ للقـرار  وفقـا  املنشأ التعويضات صندوق يف الطبيعي والغاز النفطية واملنتجات النفط
 التعويضـات  صـندوق  يف تـودع  أن كـذلك  ويقـرر  الصـلة،  ذات الالحقة والقرارات ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

 إىل املسـددة  الطبيعـي  والغاز النفطية واملنتجات للنفط النقدية غري املدفوعات مجيع قيمة من املائة يف ٥ نسبة
 العـراق  حكومـة  تقـرر  مل مـا  العـراق  حلكومـة  ملزمة أعاله املذكورة املتطلبات تكون وأن اخلدمات، مقدمي
 كفالـة  طـرق  علـى  سـلطته  ممارسـة  إطـار  يف ذلـك،  خـالف  للتعويضات املتحدة األمم صندوق إدارة وجملس
  )٣ الفقرة( التعويضات صندوق يف املدفوعات تسديد

  التسيارية القذائف على املفروضة القيود

  )٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٥

  ٢٠١٠ ديسمرب

    أعاله" االنتشار منع تدابري" بنديف  القرار، من ١ الفقرة انظر
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  التدابري املفروضة على ليربيا  
  معلومات أساسية  
فرض جملــس األمن تدابري جزائيـة سـابقة علـــى ليربيـا       

ــه   ــب قراريـ ــي )٢٠٠١( ١٣٤٣) و ١٩٩٢( ٧٨٨مبوجـ . ففـ
ــام  ــرر   ٢٠٠٣عـ ــا، قـ ــتغرية يف ليربيـ ــروف املـ ــتجابة للظـ ، واسـ

ــس،  ــرار  يفالـ ــدة  )٢٠٠٣( ١٥٢١القـ ــة جديـ ــاء جلنـ ، إنشـ
لإلشراف على التدابري بصيغتها املعدلة واملعاد فرضها مبوجـب  

ــراً    ــدابري حظـ ــك التـ ــت تلـ ــه. ومشلـ ــرار نفسـ ــى القـ ــد  علـ توريـ
اســترياد املــاس علــى  اًلســفر، وحظــرعلــى ا األســلحة، وحظــراً

يت منشـؤها  اخلام واجلـذوع املسـتديرة ومنتجـات األخشـاب الـ     
، قرر الس فـرض جتميـد   )٢٠٠٤( ١٥٣٢القرار ويف ليربيا. 

ــا الســابق تشــارلز تــ    ــه األصــول علــى رئــيس ليربي ايلور وزوجت
      م اللجنـة. ومل يـرد موعـدالنتـهاء   وابنه وأفـراد آخـرين حـدد

مــدة ســريان تلــك التــدابري بالــذات يف هــذا القــرار أو أي مــن   
ــرارات الالحقــة. ومبوجــب القــرارين      و )٢٠٠٦( ١٦٨٩الق

ــر اســترياد      )٢٠٠٧( ١٧٥٣ ــدابري الــيت حتظ ــى الــس الت أ ،
اجلــذوع املســتديرة واملنتجــات اخلشــبية مــن ليربيــا والتــدابري       
املتعلقـة باملـاس، علـى التـوايل. وجـرى فيمـا بعـد جتديـد حظــر         
توريد األسلحة وجتميد األصـول وحظـر السـفر مبوجـب عـدد      

، قــرر الــس أن )٢٠٠٩( ١٩٠٣القــرار ويف مـن القــرارات.  
توريد األسلحة لن يطبق بعد ذلك على حكومـة ليربيـا،    حظر

ولكــن سيســتمر تطبيقــه علــى مجيــع الكيانــات غــري احلكوميــة   
  واألفراد العاملني يف أراضي ليربيا.

  
  ٢٠١١و  ٢٠١٠التطورات املستجدة يف عامي   

االســتعراض، قــام الــس،  ب املشــمولةوخــالل الفتــرة   
ــرارين   ــب القـــ ، )٢٠١١( ٢٠٢٥و  )٢٠١٠( ١٩٦١مبوجـــ

شـهرا،   ١٢بتمديد حظر توريد األسلحة وحظر السـفر لفتـرة   
ــرة     ــئ لفتـ ــول، الـــذي أنشـ ــد األصـ ــدبري جتميـ ــار إىل أن تـ وأشـ

  مفتوحة، ال يزال ساري املفعول.
واصلت اللجنة ستعراض، وخالل الفترة املشمولة باال  

 خـرباء رصـد  لل وفريـق  )٢٠٠٣( ١٥٢١املنشأة عمال بـالقرار  
  .)٩٢(التدابري املفروضة

ــام عـــرض ١٦رد يف اجلـــدول يـــو   ــل عـ ــيريات الـ يت لتغـ
علـى التـدابري املتخـذة فيمـا     ت يف الفترة قيـد االسـتعراض   دخلأُ
ــدا  ١٨و  ١٧يف حــني يتضــمن اجلــدوالن   ،بليربيــاصــل يت مزي

  مجيع األحكام املتعلقة ذه التدابري. عنمن التفاصيل 
  

__________ 

 التاســع، اجلــزء انظــر اهليئــتني، هــاتني عــن املعلومــات مــن ملزيــد  )٩٢(  
 تتـوىل  الـيت  األمـن  جملـس  بلجان يتعلق فيما باء، - األول القسم

          .حمددة جزاءات تدابري على اإلشراف
  ١٦اجلدول 

  ٢٠١١- ٢٠١٠التغيريات املدخلة على التدابري املتخذة فيما يتعلق بليربيا، 

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    

  )٢٠١١( ٢٠٢٥  )٢٠١٠( ١٩٦١  للتدابري املنشئة القرارات  

        اجلزاءات بتدابري املتعلقة األحكام        
  متديد  متديد  )١٩٩٢( ٧٨٨  األسلحة توريد حظر
  متديد  متديد  )٢٠٠٤( ١٥٣٢  األصول جتميد
  متديد  متديد    )٢٠٠٣( ١٥٢١  السفر حظر
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  ١٧اجلدول 
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات

  احلكم  والتاريخ القرار

    األسلحة توريد حظر    
  )٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٧

  ٢٠١٠ ديسمرب

 واملفروضـة  باألسـلحة  املتعلقة التدابري القرار هذا اختاذ تاريخ من اعتبارا شهرا ١٢مدا  لفترة جيدد أن يقرر
 القــرار مــن ٢ و ١ الفقــرتني مبوجــب عــدلت والــيت )٢٠٠٣( ١٥٢١ القــرار مــن ٢ الفقــرة مبوجــب ســابقا

املـؤرخ   )٢٠٠٦( ١٧٣١ القـرار  من) ب( ١ والفقرة ،٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٣املؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٨٣
  )٣ الفقرة) (٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار من ٦ و ٥ و ٤ و ٣ والفقرات ،٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠

  )٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٤

  ٢٠١١ ديسمرب

  :  القرار هذا اختاذ تاريخ من اعتبارا شهرا ١٢ اتهمد لفترة يلي ما يقرر
 والــيت) ٢٠٠٣( ١٥٢١ القــرار مــن ٢ الفقــرة مبوجــب ســابقا املفروضــة باألســلحة املتعلقــة التــدابري جتديــد  )ب(

ــدلت ــب عـــ ــرتني مبوجـــ ــن ٢ و ١ الفقـــ ــرار مـــ ــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٦٨٣ القـــ ــه  ١٣املـــ  ،٢٠٠٦حزيران/يونيـــ
 ٦إىل  ٣ والفقــرات ،٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٠املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٣١ القــرار مــن) ب( ١ والفقــرة

) ٢٠١٠( ١٩٦١ القـرار  مـن  ٣ والفقرة ،٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ  )٢٠٠٩( ١٩٠٣ القرار من
  )٢ الفقرة( ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ١٧املؤرخ 

    األصول جتميد
  )٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
 /األول كـــــــــــــــــانون ١٧

  ٢٠١٠ ديسمرب

 مـع  ويالحـظ  سـارية،  تـزال  ال) ٢٠٠٤( ١٥٣٢ القـرار  من ١ الفقرة مبوجب املفروضة التدابري أن إىل يشري
 املفروضـة  املاليـة  التـدابري  بتنفيـذ  يتعلـق  فيمـا  تقـدم  إحـراز  بعدم تفيد اليت اخلرباء فريق استنتاجات البالغ القلق

 أجـل  مـن  الالزمـة  اجلهـود  كافة ببذل ليربيا حكومة ويطالب) ٢٠٠٤( ١٥٣٢ القرار من ١ الفقرة مبوجب
  )٢ الفقرة(بالتزاماا  الوفاء

  ١ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار يف نفسه احلكم يرد

  عليه قيود فرض أو السفر حظر

 )٢٠١٠( ١٩٦١ القرار

 /األول كـــــــــــــــــانون ١٧
    ٢٠١٠ ديسمرب

 ١٢ اتهمد لفترة) ٢٠٠٣( ١٥٢١ القرار من ٤ الفقرة مبوجب املفروضة بالسفر املتعلقة التدابري جتديد يقرر
  )١ الفقرة( القرار هذا اختاذ تاريخ من اعتبارا شهرا
  )أ( ٢ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار يف نفسه احلكم يرد
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  ١٨اجلدول 
  ٤١األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة  ماألحكا

  
  احلكم  والتاريخ القرار

 استعراض اجلزاءات الس اعتزام    

  )٢٠١٠( ١٩٦١القرار 
 كـــــــــــــــــانون األول/ ١٧

ديســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرب 
٢٠١٠

http://undocs.org/S/R

ES/1961(2010)  

مـرة   )٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١اعتزامـه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       ؤكد من جديد ي
أن تقـوم، حسـب    )٢٠٠٣( ١٥٢١كل سنة على األقل، ويوعز إىل جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  

ومبسـاعدة مـن فريـق اخلـرباء      اإلدراج اقتراحـات  مقدمـة عنية االقتضاء، بالتنسيق مع حكومة ليربيا والدول امل
 ،املعــين بليربيــا، باســتكمال األســباب املتاحــة علنــا إلدراج األمســاء يف قــوائم حظــر الســفر وجتميــد األصــول   

  )٤وكذلك املبادئ التوجيهية للجنة (الفقرة 

من التدابري املذكورة أعاله بناء على طلب حكومة ليربيـا، فـور إبالغهـا الـس     تدبري  يقرر أن يستعرض أي  
مبعلومـات تـربر    ا إيـاه العمـل بالتـدابري، وتزويـده   اء إل )٢٠٠٣( ١٥٢١باستيفاء الشروط احملددة يف القرار 

  )٥تقييمها (الفقرة 
  ٣، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٢٥يف القرار  سهنفاحلكم  يرد

  )٢٠١١( ٢٠٢٥القرار 
 كـــــــــــــــــانون األول/ ١٤

  ٢٠١١ديسمرب 

  شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار:  ١٢ اتهيقرر ما يلي لفترة مد
أعاله يف ضوء التقدم احملرز يف حتقيـق االسـتقرار    ١استعراض التدابري الواردة يف هذه الفقرة ويف الفقرة   (ج)

بقصـد النظـر يف إمكانيـة تعـديل تـدابري      وذلك يف مجيع أحناء البلد ويف إجراء االنتخابات الرئاسية والربملانية، 
  ــا، علــى أن ي ــا أو جزئي ــرة  جــرنظــام اجلــزاءات أو رفعهــا كلي ــة فت ـــ ى هــذا االســتعراض يف اي شــهرا  ١٢ال

  )٢(الفقرة  ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٣٠املذكورة أعاله، مع القيام باستعراض ملنتصف املدة يف موعد أقصاه 
      

  الكونغو الدميقراطيةمجغورية التدابري املفروضة على   

    معلومات أساسية  
، فــرض جملــس األمــن ألول )٢٠٠٣( ١٤٩٣القرار بــ  

تتمثـل  مرة تدابري جزاءات على مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
ــداً يف  ــرٍحتديـ ــات   ل حظـ ــع اجلماعـ ــلحة علـــى مجيـ ــد األسـ توريـ

يف نشـــط امليليشـــيات األجنبيـــة والكونغوليـــة املســـلحة الـــيت تو
إيتـــوري. ومت وو الشـــمالية وكيفـــو اجلنوبيـــة كيفـــ مقاطعـــات

جتديــد التــدابري املفروضــة علــى مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  

ــة.     ــرارات الالحق ــن الق ــدد م ــا بع ــيوتوســيع نطاقه ــرار  فف الق
لإلشـراف علـى التـدابري     ، أنشأ الـس جلنـةً  )٢٠٠٤( ١٥٣٣

وأذن لبعثـــة منظمــة األمـــم املتحـــدة يف  علـــى البلــد  روضــة  املف
ــة   ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــيش بمجهوريـ ــحنات تفتـ ــائع شـ البضـ

ومصــادرة أو مجــع األســلحة وأي أعتــدة ذات صــلة يشــكل      
ــهاكاً  ــد انتـ ــا يف البلـ ــى   وجودهـ ــروض علـ ــر املفـ ــد للحظـ توريـ

 ١٥٩٦القرار وبـ . بالطريقة املناسبةالتخلص منها بو ،األسلحة
ــة أمــور، حظــر  )٢٠٠٥( ســفر  اً علــى، فــرض الــس، يف مجل
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، مألصــوهل وجتميــداً األفـراد والكيانــات الـذين حتــددهم اللجنـة   
وكذلك تدابري متعلقة بالنقل والطريان ومراقبة احلدود/املراقبـة  

، وسـع الـس نطـاق    )٢٠٠٦( ١٦٩٨القرار يف اجلمركية. و
ــيني     ــادة السياسـ ــمل القـ ــول ليشـ ــد األصـ ــفر وجتميـ ــر السـ حظـ
ــتخدموم يف      ــال أو يسـ ــدون األطفـ ــذين جينـ ــكريني الـ والعسـ

     الـذين   الرتاع املسلح انتـهاكاً للقـانون الـدويل املنطبـق واألفـراد
 ــهاكات ــون انت ــان  يرتكب ــدويل تجســيمة للق ــى  ون ال ــوي عل نط

  ألطفال يف حاالت الرتاع املسلح.لاستهداف 
ــرار     ــس أن  )٢٠٠٨( ١٨٠٧ومبوجــب الق ــرر ال ، ق

علــى حكومــة نطبــق منــذ تارخيــه  األســلحة لــن ي حظــر توريــد
علــى  ســريانهولكــن سيســتمر  الدميقراطيــةمجهوريــة الكونغــو 

يف أراضــي  الناشــطنيمجيــع الكيانــات غــري احلكوميــة واألفــراد 
القرار نفســه بــأدخـل الــس  ومجهوريـة الكونغــو الدميقراطيــة.  

 قــةلاملتعمـن التعـديالت علـى معـايري اإلدراج يف القائمـة       عـدداً 
تجميد األصول وحظر السفر لتشمل، يف مجلة أمور، األفـراد  ب

ــون     ــذين يرتكب ــة ال ــو الدميقراطي ــة الكونغ الناشــطني يف مجهوري
انتــهاكات جســيمة للقــانون الــدويل تنطــوي علــى اســتهداف    
ــادة    األطفــــال أو النســــاء يف حــــاالت الــــرتاع املســــلح، والقــ

ناشـطة  السياسيني والعسكريني للجماعات املسلحة األجنبيـة ال 
نــزع ســالح ذين يعوقــون يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة الــ

ــة إىل     ــك اجلماعــات وعــودم الطوعي ــتمني إىل تل ــاتلني املن املق
أوطـــام أو إعـــادة توطينـــهم. وقـــرر الـــس أيضـــا أن جيـــدد  
ــى     ــة عل ــة بالنقــل والطــريان والضــوابط اجلمركي ــدابري املتعلق الت

، )٢٠٠٨( ١٨٥٧ار القــر ويف احلــدود مــع الــدول اــاورة.    
تعلقــة ملا قــرر الــس توســيع نطــاق معــايري اإلدراج يف القائمــة 

ــد األصــول وحظــر الســفر   ب ــق تجمي ــراد   أيضــاًلتنطب ــى األف عل
ــانية أو توزيع   ــاعدات اإلنسـ ــول املسـ ــون وصـ ــذين يعرقلـ ــا الـ هـ

أو الكيانات الـذين يـدعمون اجلماعـات املسـلحة      األشخاصِو
يف اجلـزء الشــرقي مـن البلــد عـن طريــق التجــارة     القانونيــةغـري  

  غري املشروعة يف املوارد الطبيعية.
  

  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

د الــس االســتعراض، مــد ب املشــمولةخــالل الفتــرة    
حظر توريـد   )٢٠١١( ٢٠٢١و  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرارين ب

ــة       ــدابري املتعلق ــر الســفر والت ــد األصــول وحظ األســلحة وجتمي
ع نطــاق مــا يــرتبط بــذلك مــن معــايري  ووســ ،بالنقــل والطــريان

ــو مــــ    اإلدراج يف ــى حنــ ــة علــ ــانبيا القائمــ ــرار  هــ  ١٨٥٧القــ
ــ. )٢٠٠٨( ــا  )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار وبــ ــس أيضــ ، أذن الــ
ــة    ل ــق االســتقرار يف مجهوري ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي بعث

ــو  ــديثاً  الكونغـ ــأة حـ ــة املنشـ ــع   الدميقراطيـ ــادرة أو مجـ أي مبصـ
يشـــكل وجودهـــا يف البلـــد  ـــا أعتـــدة ذات صـــلةأو أســـلحة 
علـى  وبالتخلص منها  ،للحظر املفروض على األسلحة انتهاكاً

ــو املناســـب  ســـتعراض، . وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة باال  النحـ
 وفريـق  )٢٠٠٤( ١٥٣٣واصلت اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

٩٣(التدابري املفروضة للخرباء رصد(.  
يت ات الــحملــة عامــة عــن التغــيري  ١٩وتــرد يف اجلــدول   

على التـدابري املتخـذة يف    قيد االستعراضخالل الفترة  تدخلأُ
ســــياق مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة، يف حــــني يتضــــمن 

مزيــــدا مــــن التفاصــــيل بشــــأن مجيــــع   ٢١و  ٢٠اجلــــدوالن 
  التدابري. بتلكاألحكام املتعلقة 
__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٣(  
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

  .حمددة جزاءات

      



٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن 
 

14-65169 586 

 

  ١٩اجلدول 
  ٢٠١١- ٢٠١٠مهورية الكونغو الدميقراطية، جب ما يتعلقعلى التدابري املتخذة في التغيريات املدخلة

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١١( ٢٠٢١  )٢٠١٠( ١٩٥٢  )٢٠١٠( ١٩٢٥  للتدابري املنشئة القرارات  
          األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات          

  متديد  متديد    )٢٠٠٣( ١٤٩٣  حظر توريد األسلحة
  متديد  متديد    )٢٠٠٥( ١٥٩٦  جتميد األصول

  متديد  متديد    )٢٠٠٥( ١٥٩٦  مراقبة احلدود/املراقبة اجلمركية
  متديد  متديد    )٢٠٠٥( ١٥٩٦  التدابري املتعلقة بالنقل والطريان

  متديد  متديد    )٢٠٠٥( ١٥٩٦  حظر السفر
         األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

      متديد  )٢٠٠٤( ١٥٣٣  مصادرة األسلحة
    

  ٢٠اجلدول 
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات واإلنفاذ

  
  احلكم  والتاريخ القرار

  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات -  أوال    
    حظر توريد األسلحة

  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 
 تشـــــــــرين الثــــــــــاين/  ٢٩

  ٢٠١٠  نوفمرب

 ١ الفقـرة  مبوجـب  واملفروضة باألسلحة املتعلقة التدابري ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ حىت جيدد أن يقرر
  )١(الفقرة  القرار ذلك من ٥ و ٣ و ٢ الفقرات أحكام تأكيد ويعيد ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار من

  ١، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٢١يف القرار  نفسهاحلكم يرد 

    األصولجتميد 
  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩
٢٠١٠  

أعـاله، التـدابري املاليـة والتـدابري املتعلقـة بالسـفر املفروضـة         ١، للفتـرة املبينـة يف الفقـرة    جيـدد يقرر كذلك أن 
 ١٢و  ١٠ذلك القـرار   ، ويعيد تأكيد أحكام فقريت)٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١١و  ٩مبوجب الفقرتني 

  )٣(الفقرة  )٢٠٠٨( ١٨٥٧من القرار  ٤األفراد املشار إليهم يف الفقرة والكيانات ب تنيتعلقامل
  ٣، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٢١يف القرار  نفسهحلكم ا يرد
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  احلكم  والتاريخ القرار

  مراقبة احلدود/املراقبة اجلمركية    

  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩

٢٠١٠  

 ٦املفروضـة مبوجـب الفقـرتني    وأعاله، التدابري املتعلقة بالنقـل   ١، للفترة املبينة يف الفقرة جيدديقرر أيضا أن 
  )٢(الفقرة من ذلك القرار  ٧، ويعيد تأكيد أحكام الفقرة )٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٨و 

  ٢، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٢١يف القرار  نفسهاحلكم يرد 

  التدابري املتعلقة بالنقل والطريان

  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩

٢٠١٠  

  أعاله “مراقبة احلدود/املراقبة اجلمركية”بند  يفمن القرار،  ٢انظر الفقرة 

  يه  قيود علفرض أو السفر حظر 
  )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩
٢٠١٠  

  أعاله “جتميد األصول”بند  يفمن القرار،  ٣انظر الفقرة 

  األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ - ثانيا 
    األسلحةمصادرة 

  )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار 
  ٢٠١٠ مايو/ أيار ٢٨

  ألولويات املبني أدناه:اترتيب وفق البعثة الوالية التالية ينيط بيقرر أن 
…  
، بالتعاون، حسب )٢٠٠٩( ١٨٩٦من القرار  ١الفقرة  أحكام رصد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب  (ر)

االقتضاء، مع احلكومات املعنية ومع فريق اخلرباء املعـين جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة املنشـأ مبوجـب القـرار        
ممـا  ـا   ةتصـل م تاعـد ، ومصـادرة أو مجـع أي أسـلحة أو م   ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٢املؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٣

مـن القـرار    ١الفقرة  أحكام يف مجهورية الكونغو الدميقراطية انتهاكا للتدابري املفروضة مبوجب يشكل وجوده
وتقـدمي املسـاعدة للسـلطات اجلمركيـة املختصـة يف       ما يكون مناسبا،والتخلص منها حسب ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦

  )١٢رة (الفق )٢٠٠٩( ١٨٩٦من القرار  ٩مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تنفيذ أحكام الفقرة 
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  ٢١اجلدول 
  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءات ائمومعايري اإلدراج يف ق    

  )٢٠١١( ٢٠٢١القرار 
تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩

٢٠١١  

يشجع الدول كافة على أن تقـدم إىل اللجنـة أمسـاء الكيانـات أو األفـراد الـذين يسـتوفون املعـايري املنصـوص          
أمســاء أي كيانــات كــذلك و ،إلدراجهــا يف قائمــة اللجنــة )٢٠٠٨( ١٨٥٧مــن القــرار  ٤عليهــا يف الفقــرة 

أو كيانـات  اليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، األفراد أو الكيانات املقدمـة أمسـاؤهم أو   ميلكها أو يسيطر عل
  )٢٠ا (الفقرة حتت إمرالكيانات املقدمة أمساؤها أو  األفراد العاملون نيابة عن

  اجلزاءاتاستعراض الس اعتزام 
  )٢٠١٠( ١٩٥٢لقرار ا

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩
٢٠١٠  

التــدابري باســتعراض ، ٢٠١١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠حســب االقتضــاء ويف أجــل أقصــاه  قــوم، يقــرر أن ي
ــة  األمــين الوضــعاملنصــوص عليهــا يف هــذا القــرار ــدف تعديلــها، حســب االقتضــاء، يف ضــوء      يف مجهوري

التقـدم احملـرز يف إصـالح قطـاع األمـن، مبـا يف ذلـك دمـج القـوات املسـلحة           ال سـيما  الكونغو الدميقراطية، و
وتســريح أفرادهــا  ،األجنبيــةوإصــالح الشــرطة الوطنيــة، ويف نــزع ســالح اجلماعــات املســلحة الكونغوليــة و 

  )٢٢وإعادم إىل أوطام وإعادة توطينهم وإعادة إدماجهم، حسب االقتضاء (الفقرة 
  ٢١، الفقرة )٢٠١١( ٢٠٢١يف القرار  نفسهاحلكم  يرد

      
  التدابري املفروضة على كوت ديفوار  
  معلومات أساسية  
تشـرين   ١٥املـؤرخ   )٢٠٠٤( ١٥٧٢مبوجب القرار   

علـى توريـد    ، فرض جملـس األمـن حظـراً   ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
ســفر التجميــد األصــول وحظــر تــدابري لاألســلحة، فضــال عــن 

ــى  ــرادعل ــنني أف ــور،  يقومــون،  معي ــة أم ــد يف مجل ــة بتهدي عملي
ــةً     ــس جلنـ ــأ الـ ــوار. وأنشـ ــوت ديفـ ــة يف كـ ــاحلة الوطنيـ  املصـ

ــة.     ــدابري املفروضـــ ــى التـــ ــراف علـــ ــلإلشـــ  ١٧٣٩القرار وبـــ
ــف ، )٢٠٠٧( ــدة يف   اكلّــــ ــم املتحــــ ــة األمــــ ــس عمليــــ لــــ

ديفوار برصد حظر توريـد األسـلحة ومجـع أي أسـلحة      كوت
  للحظر وبالتخلص منها. يف انتهاكت ستوردا

ــرار ويف     ، فــرض الــس حظــراً  )٢٠٠٥( ١٦٤٣الق
كــوت ديفــوار.  شــؤهاعلــى مجيــع أنــواع املــاس اخلــام الــيت من  

 وأوقـــرر أن أي إعاقـــة حلريـــة حركـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة 
املمثــل الســـامي املعــين باالنتخابـــات أو    وأالقــوات الفرنســـية  

ر ألغـراض جتميـد األصـول وحظـ    تعتـرب،  الفريق العامل الدويل 
 ١٨٤٢القرار وبـــلعمليـــة املصـــاحلة الوطنيـــة.  ديـــداً، الســـفر

، قـــرر الـــس أن أي ديـــد للعمليـــة االنتخابيـــة يف )٢٠٠٨(
ألغراض جتميـد األصـول وحظـر السـفر    عترب، كوت ديفوار ي ،

  لعملية املصاحلة الوطنية. ديداً
  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

د الــس االســتعراض، مــد ب املشــمولةخــالل الفتــرة    
ــه ب ــراحل )٢٠١١( ١٩٨٠و  )٢٠١٠( ١٩٤٦قراريـ ــى ظـ  علـ
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الســفر علـى  ظـر  احلجتميــد األصـول و  تـدابري توريـد األسـلحة و  
و  ٢٠١١نيســان/أبريل  ٣٠توريــد املــاس حــىت علــى ظــر احلو

ــوايل.  ٢٠١٢نيســان/أبريل  ٣١ ــى الت ــرار ويف ، عل  ١٩٤٦الق
مـن املعـدات غـري املهلكـة      إلمداداتا السأعفى ، )٢٠١٠(

 منـها علـى متكـني قـوات األمـن اإليفواريـة        اليت يقتصر الغـرض
توريـد  املفـروض علـى   ظر ، من احلالعام على األمنظ افاحلمن 

إخضـاع  ، قرر الـس  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار ويف األسلحة. 
ــة  إمــداد  ــن اإليفواري ــوات األم ــات لق املفــروض لحظــر باملركب
توريد األسلحة وقدم مزيدا مـن التفاصـيل بشـأن أحكـام     على 

، قـرر الـس   )٢٠١١( ١٩٧٥. ويف القرار اإلعفاء من احلظر
دابري بعض األفراد املدرجة أمساؤهم يف مرفق القرار لتـ إخضاع 

ه النظـر  وأكد من جديـد اعتزامـ   ،ميد األصول وحظر السفرجت
يف اختاذ مزيد من التدابري، مبـا يف ذلـك فـرض جـزاءات حمـددة      
اهلدف على اجلهات الفاعلـة يف وسـائط اإلعـالم الـيت تسـتويف      

بطرق منها التحريض علنـا علـى    ،معايري اجلزاءات ذات الصلة
  الكراهية والعنف.

واصلت اللجنة ستعراض، مولة باالوخالل الفترة املش  
 للخـرباء رصـد   وفريـق  )٢٠٠٤( ١٥٧٢املنشأة عمال بـالقرار  

  .)٩٤(التدابري املفروضة
ــامعـــرض  ٢٢رد يف اجلـــدول يـــو   ــل عـ ــيريات الـ يت لتغـ

مـا  علـى التـدابري املتخـذة في   قيـد االسـتعراض   الفترة  أدخلت يف
 ٢٤و  ٢٣كوت ديفـوار، يف حـني يتضـمن اجلـدوالن     يتصل ب

  التدابري. بتلكمجيع األحكام املتعلقة  عنمزيدا من التفاصيل 
__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٤(  
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

  .حمددة جزاءات

        
  ٢٢اجلدول 

  ٢٠١١- ٢٠١٠كوت ديفوار، ب فيما يتعلقلتغيريات املدخلة على التدابري املتخذة 

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١١( ١٩٨٠  )٢٠١١( ١٩٧٥  )٢٠١٠( ١٩٤٦  للتدابري املنشئة القرارات  
          األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات          

  متديد    متديد  )٢٠٠٤( ١٥٧٢  حظر توريد األسلحة
  متديد  تعديل  متديد  )٢٠٠٤( ١٥٧٢  جتميد األصول

  متديد    متديد  )٢٠٠٥( ١٦٤٣  حظر توريد املاس
  متديد  تعديل  متديد  )٢٠٠٤( ١٥٧٢ حظر السفر

         األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ
  متديد      )٢٠٠٧( ١٧٣٩  مصادرة األسلحة  

          



٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن 
 

14-65169 590 

 

  ٢٣اجلدول 
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات واإلنفاذ

  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءاتاألحكام املتعلقة بتدابري  - أوال     

    حظر توريد األسلحة
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

األول/أكتـــوبر تشـــرين  ١٥
٢٠١٠  

ــدابري املتعلقــة العمــل ب ٢٠١١نيســان/أبريل  ٣٠يقــرر أن ميــدد حــىت   ــة والت ــدابري املالي الســفر وباألســلحة  الت
أي دولـة  الـيت حتظـر اسـترياد    وبالتـدابري   )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١٢إىل  ٧فروضة مبوجب الفقـرات  امل
 )٢٠٠٥( ١٦٤٣مـن القــرار   ٦مبوجـب الفقـرة   واملفروضـة  لمـاس اخلـام جبميـع أنواعـه مـن كــوت ديفـوار       ل

  )١(الفقرة 
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

  إعفاء

مـن القـرار    ٨وباإلضـافة إىل أحكـام الفقـرة     )٢٠١٠( ١٩٣٣مـن القـرار    ٢٧لفقـرة  أنـه، متاشـيا مـع ا   يقـرر  
حظر توريـد األسـلحة علـى اإلمـدادات مـن املعـدات غـري املهلكـة الـيت يقتصـر           ، ال ينطبق )٢٠٠٤( ١٥٧٢
تناسبة يف سـياق احلفـاظ علـى    منها على متكني قوات األمن اإليفوارية من استعمال القوة املناسبة وامل الغرض

 )٢٠٠٤( ١٥٧٢جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار        األمن العام والـيت ينبغـي أن توافـق عليهـا مسـبقاً     
  )٥(الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

املتعلقــة بالســفر وباألســلحة والتــدابري املاليــة صــلة التــدابري املت ٢٠١٢نيســان/أبريل  ٣٠يقــرر أن جيــدد حــىت 
ــراتأحكــام املفروضــة مبوجــب   ــن الفق ــن ا ١٢إىل  ٧ م ــرار م ــرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢لق ــرار   ٥والفق ــن الق م

نيسـان/أبريل   ٣٠أن جيدد حىت  ، ويقرر كذلك)٢٠١١( ١٩٧٥من القرار  ١٢والفقرة  )٢٠١٠( ١٩٤٦
والـيت حتظـر علـى أي دولـة      )٢٠٠٥( ١٦٤٣من القـرار   ٦الفقرة  أحكام التدابري املفروضة مبوجب ٢٠١٢

  )١(الفقرة  استرياد املاس اخلام جبميع أنواعه من كوت ديفوار
مــن القــرار  ٧ضــع إمــداد قــوات األمــن اإليفواريــة باملركبــات للتــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة يقــرر أن خي  

  )٨(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢
علـى   )٢٠٠٤( ١٥٧٢(ه ) مـن القـرار    ٨يقرر أن يقتصر تطبيق إجراء االستثناء املنصوص عليـه يف الفقـرة     

دعـم العمليـة    ابهواملركبات وعلى توفري التدريب واملساعدة التقنيني املقصـود   ابهاألسلحة واألعتدة املتصلة 
ة إلصالح قطاع األمن، وذلك بناء علـى طلـب رمسـي مـن احلكومـة اإليفواريـة توافـق عليـه مسـبقا          اإليفواري

  )٩(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
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  احلكم  والتاريخ القرار

    جتميد األصول    
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٧٥القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣٠

 )٢٠٠٤( ١٥٧٢يقرر اعتماد جزاءات حمددة اهلدف ضد األفراد الذين يستوفون املعـايري الـواردة يف القـرار    
 أنشـطة ويعرقلـون   ،والقرارات الالحقة، مبن فيهم األفراد الذين يعرقلون السالم واملصاحلة يف كـوت ديفـوار  

يف كـوت ديفـوار ويرتكبـون    العاملـة  الدوليـة   األطـراف عملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار وغريهـا مـن       
الــدويل، وبالتــايل يقــرر أن خيضــع األفــراد الــواردة    انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين  

مـن القـرار    ١١و  ٩لسفر املفروضة مبوجـب الفقـرتني   املتعلقة باوأمساؤهم يف مرفق هذا القرار للتدابري املالية 
، ويؤكد من جديد اعتزامه النظر يف اختاذ مزيد من التدابري حسب االقتضاء، مبـا يف ذلـك   )٢٠٠٤( ١٥٧٢

ا يف ذلـك  ءات ذات الصـلة، مبـ  فرض جزاءات حمـددة اهلـدف علـى اإلعالمـيني الـذين يسـتوفون معـايري اجلـزا        
  )١٢على الكراهية والعنف (الفقرة  علينالالتحريض ب

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 

    املاسحظر توريد 
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 
  إعفاء

اللجنـة، مـا يكـون قـد تسـىن       مـن خـالل  يطلب إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسـب االقتضـاء، إىل الـس،    
شروع من كـوت ديفـوار، ويقـرر    امللفريق اخلرباء استعراضه من معلومات تتعلق بإنتاج املاس وتصديره غري 

 )٢٠٠٩( ١٨٩٣مـن القـرار    ١٧و  ١٦كذلك أن جيدد العمل باالستثناءين املنصوص عليهمـا يف الفقـرتني   
فيمــا يتعلــق بتــوفري عينــات مــن املــاس اخلــام ألغــراض البحــوث العلميــة الــيت تتــوىل عمليــة كيمــربيل تنســيقها  

  )١٤(الفقرة 
  ١٨، الفقرة )٢٠١١( ١٩٨٠يف القرار  نفسهاحلكم  يرد

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  يهقيود عل فرض أوالسفر حظر     

  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥

٢٠١٠  

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٧٥القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣٠

  أعاله“ جتميد األصول”بند  يفمن القرار،  ١٢انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ١انظر الفقرة 

  األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ - ثانيا 

    اإلبالغ عن اإلنفاذ
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

اللجنــة، مــا جتمعــه القــوات  مــن خــالليطلـب إىل حكومــة فرنســا أن حتيــل، حســب االقتضــاء، إىل الـس،   
وار باألسـلحة ومـا   الفرنسية ويستعرضه فريق اخلرباء، حيثما تسىن ذلك، من معلومات عن إمداد كوت ديفـ 

  )١٣يتصل ا من أعتدة (الفقرة 
  ١٧، الفقرة )٢٠١١( ١٩٨٠يف القرار  نفسهاحلكم  يرد

واملنظمات واألطراف املهتمة األخرى علـى التعـاون علـى     املختصةحيث مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة   
حنو تام مع اللجنة ومع فريق اخلرباء وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقـوات الفرنسـية، خباصـة عـن     
طريق تقدمي أي معلومات تتوافر لديها بشأن احتمال وقوع انتـهاكات للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرات      

الـيت تكـرر تأكيـدها    و ،)٢٠٠٥( ١٦٤٣مـن القـرار    ٦والفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢لقرار من ا ١١و  ٩و  ٧
ضـاء، مـع مجيـع    [من القرار]؛ ويطلب كذلك إىل فريق اخلـرباء أن ينسـق أنشـطته، حسـب االقت     ١يف الفقرة 

  )١٥اجلهات الفاعلة املعنية من أجل النهوض بالعملية السياسية يف كوت ديفوار (الفقرة 
  ٢١، الفقرة )٢٠١١( ١٩٨٠يف القرار  نفسهاحلكم يرد 

    مصادرة األسلحة
  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 

  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨
يف كوت ديفوار مكلفـة، يف إطـار رصـد احلظـر املفـروض علـى األسـلحة،        يشري إىل أن عملية األمم املتحدة 

جلـب إىل كـوت ديفـوار يف انتـهاك     تـا   أخـرى متصـلة   أعتـدة أي بأن جتمع، حسـب االقتضـاء، األسـلحة و   
عتـدة  واأل، وبأن تتخلص من تلك األسلحة )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ٧للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

  )٥حسب االقتضاء (الفقرة املتصلة ا 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  )٢٠١١( ٢٠٠٠القرار     
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧

  بالوالية التالية:األمم املتحدة يقرر أن تضطلع عملية 
  رصد حظر توريد األسلحة   (ج)
تشـرين   ١٥املـؤرخ   )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ٧رصــد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة     -  

 ١٥٨٤، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار املنشـأ مبوجـب القـرار    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 
تفتــيش مجيــع األســلحة والــذخرية بوســائل منــها وذلــك ، ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ١املــؤرخ  )٢٠٠٥(

يتصل ا من أعتدة، بصرف النظر عن موقعها، إذا رأت ضرورة لذلك، ودون إشـعار حسـب    وما
  ؛)٢٠١١( ١٩٨٠االقتضاء، متشيا مع القرار 

لبــت إىل كــوت ديفــوار يف ج ــا القيــام، حســب االقتضــاء، جبمــع األســلحة وأي أعتــدة ذات صــلة  -    
ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة    ــهاك للت ــتخلص مــن تلــك  )٢٠٠٤( ١٥٧٢مــن القــرار   ٧انت ، وال

  )٧األسلحة واألعتدة ذات الصلة بالطريقة املناسبة (الفقرة 
      

  ٢٤اجلدول 
  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  والتاريخ القرار

  هاأو استعراض اجلزاءات إاء شروط    
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

يف ضــوء التقــدم احملــرز يف [مــن القــرار]  ١دد العمــل ـا يف الفقــرة  يقـرر أيضــا أن يســتعرض التــدابري الــيت مــ 
 ١٩٣٣العملية االنتخابية ويف تنفيذ اخلطوات الرئيسية يف عملية السـالم، علـى النحـو املشـار إليـه يف القـرار       

لك أن جيـري خـالل   [من القـرار]، ويقـرر كـذ    ١حبلول اية الفترة املشار إليها يف الفقرة وذلك ، )٢٠١٠(
[مـن القـرار]    ١دد العمل ـا يف الفقـرة   [من القرار] استعراضا للتدابري اليت م ١الفترة املشار إليها يف الفقرة 

ة وفقــا يشـفاف تتسـم بال يف موعـد ال يتجـاوز ثالثـة أشـهر بعـد إجـراء انتخابـات رئاسـية مفتوحـة حـرة نزيهـة            
ام اجلزاءات أو رفع اجلزاءات أو اإلبقاء عليهـا وفقـا ملـدى التقـدم     إلمكانية تعديل نظ حتسباً ،للمعايري الدولية

  )٢يف عملية السالم (الفقرة 
  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 

  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨
[مــن القــرار] يف ضــوء التقــدم احملــرز يف حتقيــق  ١يف الفقــرة ت ددجــيت يقــرر أيضــا أن يســتعرض التــدابري الــ

لد ويف إجراء االنتخابات الربملانيـة وتنفيـذ اخلطـوات الرئيسـية يف عمليـة السـالم،       االستقرار يف مجيع أحناء الب
 ١ليهـا يف الفقـرة   ع املنصـوص حبلول ايـة الفتـرة   وذلك ، )٢٠١٠( ١٩٣٣على النحو املشار إليه يف القرار 

   ــ يت ي اســـتعراض منتصــف املــدة للتـــدابري الــ   جــر [مــن القــرار]، ويقـــرر كــذلك أن ي١يف الفقـــرة  تددج 
، حتسـباً إلمكانيــة تعـديل مجيـع تــدابري    ٢٠١١تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١القـرار] يف موعـد ال يتجــاوز    [مـن 

، وفقـا ملـدى التقـدم    ٢٠١٢نيسـان/أبريل   ٣٠نظام اجلزاءات أو جزء منـها أو رفعهـا أو اإلبقـاء عليهـا قبـل      
الســالم والتطـورات املتعلقــة بانتـهاكات حقــوق اإلنسـان والتطــورات املتعلقـة باالنتخابــات     احملـرز يف عمليـة   
  )٢الربملانية (الفقرة 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  اجلزاءات ائمومعايري اإلدراج يف ق    

  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥

٢٠١٠  

مـن   ١٤و  ١١و  ٩للفقرات  استعداده التام لفرض تدابري حمددة اهلدف ضد من تعتربهم اللجنة وفقاًؤكد ي
  ، أشخاصا يقومون بأمور من بينها:)٢٠٠٤( ١٥٧٢القرار 

تنفيذ عملية السـالم املشـار   وال سيما عرقلة يف كوت ديفوار، ديد عملية السالم واملصاحلة الوطنية   (أ)
  إليها يف اتفاق واغادوغو السياسي؛

عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار أو القـوات الفرنسـية الـيت تـدعمها أو      أو عرقلة أعمال مهامجة   (ب)
  يفوار؛كوت ديفوار أو امليسر أو ممثله اخلاص يف كوت ديف املمثل اخلاص لألمني العام 

  عرقلة حرية حركة عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار والقوات الفرنسية اليت تدعمها؛   (ج)
  ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف كوت ديفوار؛  (د)

  التحريض علنا على الكراهية والعنف؛  )ه(
  )٦(الفقرة  )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ٧انتهاك التدابري املفروضة مبوجب الفقرة   (و)
  ١٠، الفقرة )٢٠١١( ١٩٨٠يف القرار  نفسهاحلكم  يرد

  )٢٠١١( ١٩٧٥القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣٠

 )٢٠٠٤( ١٥٧٢يقرر اعتماد جزاءات حمددة اهلدف ضد األفراد الذين يستوفون املعـايري الـواردة يف القـرار    
 أنشـطة والقرارات الالحقة، مبن فيهم األفراد الذين يعرقلون السالم واملصاحلة يف كـوت ديفـوار، ويعرقلـون    

يف كـوت ديفـوار ويرتكبـون انتـهاكات جسـيمة      العاملـة  الدوليـة   األطـراف م املتحدة وغريها مـن  عملية األم
الدويل، وبالتايل يقرر أن خيضع األفراد الـواردة أمسـاؤهم يف مرفـق القـرار      حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

، ويؤكـد  )٢٠٠٤( ١٥٧٢ر مـن القـرا   ١١و  ٩املتعلقة بالسـفر املفروضـة مبوجـب الفقـرتني     وللتدابري املالية 
من جديد اعتزامـه النظـر يف اختـاذ مزيـد مـن التـدابري حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك فـرض جـزاءات حمـددة              

علـى   علـين الالتحريض ا يف ذلـك بـ  اهلدف على اإلعالميني الـذين يسـتوفون معـايري اجلـزاءات ذات الصـلة، مبـ      
  )١٢الكراهية والعنف (الفقرة 

  ٤١النظر يف فرض تدابري مبوجب املادة الس اعتزام 

  )٢٠١٠( ١٩١١القرار 
كــــــانون الثاين/ينــــــاير  ٢٨

٢٠١٠  

 )٢٠٠٩( ١٨٩٣مــن القــرار  ٢٠يشــري إىل اســتعداده التــام لفــرض تــدابري حمــددة األهــداف عمــال بــالفقرة    
املصـاحلة  لعمليـة  لسـالم و ل اديـ ديثبـت أـم يشـكلون    األشـخاص الـذين    تسـتهدفه،  من مجلة يف تستهدف،

لعملية االنتخابية يف كـوت ديفـوار، وخاصـة أي    ديد لالوطنية يف كوت ديفوار، ويشري كذلك إىل أن أي 
 املتعهـدين  لعمـل  أو لعملـها  إعاقـة  أيهجوم على اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة املكلفـة بتنظـيم االنتخابـات أو       

ــيهم املشـــار ــرتني  إلـ ــادوغو السياســـي (  ١-١-٢و  ٣-٣-١يف الفقـ ، املرفـــق) S/2007/144مـــن اتفـــاق واغـ
 مـن مفهـوم  املصـاحلة الوطنيـة   لعمليـة  لسـالم و ديـدا ل أعـاله،   املـذكور من القرار  ٦لفقرة  باالسيشكل، عم

  )١١(الفقرة  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥املؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩الفقرتني 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  )٢٠١٠( ١٩٣٣القرار     
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠

االمتناع عن الدعوة إىل الكراهية والتعصب والعنف، ويالحـظ مـع االهتمـام أن    حيث مجيع اإليفواريني على 
شجع جملس األمن على فـرض جـزاءات حمـددة اهلـدف      ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٠األمني العام يف تقريره املؤرخ 

أنـه  تأكيـد  ؤكـد مـن جديـد    السياسية وحتض على العنف، وي اتضد وسائط اإلعالم اليت تؤجج حدة التوتر
ــى  ــالفقرتني     اســتعل ــدابري حمــددة اهلــدف عمــال ب ــرض ت ــام لف ــرار   ٢٠و  ٦عداد ت ــن الق  )٢٠٠٩( ١٨٩٣م

املصـاحلة  لعمليـة  لسـالم و ديـدا ل األشـخاص الـذين يثبـت أـم يشـكلون       تستهدف، من مجلة تستهدف، يف
  )١٠على الكراهية والعنف (الفقرة ية نحيضون عالالوطنية يف كوت ديفوار أو الذين 

  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥

٢٠١٠  

  أعاله  “اجلزاءات ائمومعايري اإلدراج يف ق”بند  يفمن القرار،  ٦انظر الفقرة 
 يـة اإلعالماملنافـذ  اليت تعدها عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار و   يرصد اإلعالماليالحظ مع القلق تقارير 

املشار إليها يف تلك التقارير باعتبارها حترض على العنف واستئناف الرتاع الداخلي، ويؤكد أنـه مـا زال علـى    
العملية االنتخابية، وحتديدا عمل اللجنة االنتخابية املستقلة وسائر  من يعرقلكل استعداد لفرض جزاءات ضد 

  )٧عليها (الفقرة تصديق النتخابات الرئاسية والربملانية والإعالن نتائج او اجلهات الفاعلة املعنية،
  )٢٠١٠( ١٩٦٢القرار 

كــانون األول/ديســمرب   ٢٠
٢٠١٠  

جزاءات حمددة اهلدف، ضد األشخاص الذين يقومـون   من ضمنهااستعداده لفرض تدابري، ؤكد من جديد ي
منها السـعي إىل تقـويض نتيجـة    ضـ وسائل من خالل بأمور من بينها ديد عملية السالم واملصاحلة الوطنية، 

 ،واجلهـات الدوليـة الفاعلـة األخـرى      عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـوار  أنشطةالعملية االنتخابية وعرقلة 
وارتكــاب انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف  

  )١٦(الفقرة  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 
  )٢٠١١( ١٩٦٧القرار 

كــــــانون الثاين/ينــــــاير  ١٩
٢٠١١  

يكرر تأكيد اسـتعداده لفـرض تـدابري، تشـمل جـزاءات حمـددة اهلـدف، علـى الـذين يعرقلـون عمـل عمليـة األمـم              
  )١١(الفقرة  )٢٠١٠( ١٩٦٢و  )٢٠١٠( ١٩٤٦املتحدة يف كوت ديفوار، على النحو املؤكد يف القرارين 

  )٢٠١١( ١٩٧٥القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ٣٠

  أعاله   “اجلزاءات ائمومعايري اإلدراج يف ق”بند  يفمن القرار،  ١٢انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

اللجنـة االنتخابيـة   ال سيما عمـل  ويكرر تأكيد استعداده لفرض جزاءات على من يعرقلون العملية االنتخابية، 
  )١١املستقلة وسائر اجلهات الفاعلة املعنية، واإلعالن عن نتائج االنتخابات الربملانية والتصديق عليها (الفقرة 

  استعراض اجلزاءاتالس اعتزام 
  )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

  أعاله “هااستعراض وأ اجلزاءات شروط إاء”بند  يفمن القرار،  ٢انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨

  أعاله “هااستعراض واجلزاءات أشروط إاء ”بند  يفمن القرار،  ٢انظر الفقرة 
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  التدابري املفروضة على السودان  
  معلومات أساسية  
ــام    ــيت شــهدا    ٢٠٠٤يف ع ، ويف ضــوء التطــورات ال

 ١٥٥٦منطقة دارفور بالسودان، فرض الس مبوجب القـرار  
د األســلحة إىل مجيــع الكيانــات   علــى توريــ  حظــراً )٢٠٠٤(

ــري ــراد ال  غـ ــة واألفـ ــطني احلكوميـ ـــ ناشـ ــور، مب ــيهم يف دارفـ ن فـ
. وجــرى تعــديل تلــك التــدابري وتعزيزهــا يف القــرار   اجلنجويــد

، الــذي وســع الــس مبوجبــه حظــر توريــد   )٢٠٠٥( ١٥٩١
األســـلحة ليشـــمل مجيـــع األطـــراف يف اتفـــاق جنامينـــا لوقـــف 

ــة يف املنطقــة.     ــار وســائر اجلهــات املتحارب ــإطــالق الن القرار وب
تجميــد األصــول وحظــر الســفر  لفــرض الــس تــدابري نفســه، 

ــذين    ــراد ال ــى األف ــة الســالم،    يعل ــون عملي ــم يعرقل ــبني أ  وأت
لالسـتقرار يف دارفــور واملنطقـة، أو يرتكبــون    يشـكلون ديــداً 

قـوق  الـدويل حل قـانون  الالـدويل أو   للقانون اإلنساين انتهاكات
ــن األعمــال الوحشــية، أو ينتــ     ــك م هكون اإلنســان أو غــري ذل

حظر توريد األسلحة، أو املسؤولني عن التحليقات العسـكرية  
ــة.  ــس واهلجومي ــأنشــأ ال ــة لرصــد  أيضــا ذلك القــرار، ب ، جلن

  تنفيذ التدابري املفروضة.

  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

ذ انفـ إلـس  ا، عـزز  )٢٠١٠( ١٩٤٥مبوجب القـرار    
أن طالـب مجيـع الـدول بـأن تكفـل أن      حظر توريد األسلحة بـ 

األســلحة واألعتــدة يكــون أي بيــع إىل الســودان أو إمــداد لــه ب
بشـرط تقـدمي مـا يلـزم     اً املتصلة ا اليت ال يشملها احلظر مقيـد 

وضـح  أالقرار وقيد وثائق لتحديد املستخدم النهائي. كما  من
علـــى الـــيت تنطبـــق االســـتثناءات مـــن حظـــر توريـــد األســـلحة 

املســاعدة واإلمـــدادات املقدمــة دعمـــاً لتنفيــذ اتفـــاق الســـالم    
نقــل املعــدات واإلمــدادات العســكرية إىل   عمليــاتولالشــامل 

  منطقة دارفور.
واصلت اللجنة ستعراض، وخالل الفترة املشمولة باال  

 للخـرباء رصـد   وفريـق  )٢٠٠٥( ١٥٩١املنشأة عمال بـالقرار  
  .)٩٥(التدابري املفروضة

ــامعـــرض  ٢٥رد يف اجلـــدول يـــو   ــل عـ ــيريات الـ يت لتغـ
فيمـا  علـى التـدابري املتخـذة    ت يف الفترة قيـد االسـتعراض   دخلأُ

مزيـدا   ٢٧و  ٢٦يف حني يتضمن اجلدوالن  ،السودانيتصل ب
  مجيع األحكام املتعلقة ذه التدابري. عنمن التفاصيل 

__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٥(  
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

        .حمددة جزاءات
  ٢٥اجلدول 

  ٢٠١١- ٢٠١٠السودان، ب ما يتعلقالتغيريات املدخلة على التدابري املتخذة في

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١٠( ١٩٤٥  للتدابري املنشئة القرارات  
      األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات      

  تعديل  )٢٠٠٤( ١٥٥٦  حظر توريد األسلحة
  متديد  )٢٠٠٥( ١٥٩١  جتميد األصول

  متديد  )٢٠٠٥( ١٥٩١  يه علقيود فرض أو السفر حظر 
      األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

  ةجديد تدابري  )٢٠١٠( ١٩٤٥  اإلبالغ عن اإلنفاذ
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  ٢٦اجلدول 
  واإلنفاذتعلقة بتدابري اجلزاءات األحكام امل

  
  احلكم  والتاريخ القرار

  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات - أوال     

    حظر توريد األسلحة
  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٥
٢٠١٠  

 ١٥٩١و  )٢٠٠٤( ١٥٥٦دول املنطقــة، بااللتزامــات الــواردة يف القــرارين   وخباصــةر مجيــع الــدول، يــذكّ
  )٧، وال سيما االلتزامات املتعلقة باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة (الفقرة )٢٠٠٥(

  إعفاء

مــن التــدابري املفروضــة   اتســتثناءالالــيت تــنص علــى ا  )٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٧يكــرر تأكيــد الفقــرة  
  :فيما يتعلق مبا يلي )٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار  ٨و  ٧مبوجب الفقرتني 

    ؛ أو)٢٠٠٤( ١٥٥٦من القرار  ٩اإلمدادات وما يتصل ا من أنواع املساعدة الفنية املبينة يف الفقرة   (أ)
  ، املرفق)؛ أوS/2005/78املساعدة واإلمدادات املقدمة دعما لتنفيذ اتفاق السالم الشامل (  (ب)
اللجنـة بنـاء   قـدما  اليت توافق عليها م ،عدات واإلمدادات العسكرية إىل منطقة دارفورعمليات نقل امل   (ج)

  )٨على طلب من حكومة السودان (الفقرة 
مـن   ٧عنـد اللجـوء إىل االسـتثناء املنصـوص عليـه يف الفقـرة       يلزمهـا  يقرر أن مجيع الدول، مبا فيها السودان،   

 طر اللجنة مسبقا قبل تقدمي املسـاعدة واإلمـدادات إىل منطقـة دارفـور دعمـاً     أن خت، )٢٠٠٥( ١٥٩١القرار 
  )٩لتنفيذ اتفاق السالم الشامل يف واليات مشال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور (الفقرة 

  ـا  ببيع إىل السودان أو إمداد له  يقرر أيضا أن تكفل مجيع الدول أن أي ال  الـيت  األسلحة واألعتدة املتصـلة
ــد تقــدمي مــا يلــزم مــن وثــائق لتحد  شــرط ب مقيــد )٢٠٠٥( ١٥٩١و  )٢٠٠٤( ١٥٥٦ن االقــرارهــا ظرحي ي

يت مع التـدابري الـ   تلك متماشيةعمليات البيع أو اإلمداد  أنيتسىن للدول التأكد من كيما املستخدم النهائي، 
  )١٠ن (الفقرة ان القراراهذها فرضي

    جتميد األصول
  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤
٢٠١٠  

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ٧انظر الفقرة 
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  احلكم  والتاريخ القرار

  يهقيود علفرض حظر السفر أو     

  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 
تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤

٢٠١٠  

  أعاله “حظر توريد األسلحة”بند  يفمن القرار،  ٧انظر الفقرة 

  األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ -  ثانيا

    اإلبالغ عن اإلنفاذ
  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤
٢٠١٠  

دول املنطقة، علـى تزويـد اللجنـة مبعلومـات عـن اإلجـراءات الـيت اختـذا لتنفيـذ          خباصة حيث مجيع الدول، و
، مبا يف ذلـك فـرض تـدابري حمـددة     )٢٠٠٥( ١٥٩١و  )٢٠٠٤( ١٥٥٦التدابري املفروضة مبوجب القرارين 

  )٦اهلدف (الفقرة 
  

  ٢٧اجلدول 
  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  
  احلكم  والتاريخ القرار

  استعراض اجلزاءاتالس اعتزام     
  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار 

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٤
٢٠١٠  

 معوقـات يعرب عن اعتزامه القيام، بعـد تلقـي تقريـر منتصـف املـدة، باسـتعراض حالـة التنفيـذ، مبـا يف ذلـك           
كفالـة االمتثـال الكامـل     بغيـة ، )٢٠٠٥( ١٥٩١فيذ الكامـل والفعـال للتـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار       التن

  )١١(الفقرة 
        

  التدابري املفروضة على لبنان  
  معلومات أساسية  
ــرار يف    ــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٣٦القـــ ــرين  ٣١املـــ تشـــ

حمـددة اهلـدف،    ، فرض الس جـزاءات ٢٠٠٥األول/أكتوبر 
األفراد الذين حـددم   علىالسفر، يد قيوتهي جتميد األصول 

جلنة التحقيق الدوليـة املسـتقلة أو احلكومـة اللبنانيـة باعتبـارهم      
شـتبه يف ضـلوعهم يف الـتفجري اإلرهـايب الـذي وقـع       يأشخاصا 

ــباط/فرباير  ١٤يف بـــريوت يف  ــل   ٢٠٠٥شـ ــن مقتـ ــفر عـ وأسـ

شخصـــا  ٢٢رئـــيس وزراء لبنـــان الســـابق رفيـــق احلريـــري و  
 )٢٠٠٥( ١٦٣٦القرار بـ  عمـال منشأة  لفت جلنةٌآخرين. وكُ

تنفيـذ تـدابري   تسجيل األفـراد احملـددين ودعـم    جبملة أمور منها 
القرار نفسه، قرر الـس أن تنتـهي أعمـال     ويف .)٩٦(اجلزاءات

__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٦(  
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

  .حمددة جزاءات
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قــوم عنــدما ت نافــذةتــدابري  أي وأن ينتــهي ســرياناللجنــة هــذه 
غ الـــس باكتمـــال مجيـــع إجـــراءات التحقيقـــات  الإببـــهـــي 

رهـايب الـذي وقـع يف    اهلجوم اإلبواإلجراءات القضائية املتصلة 
يقـــــــرر الـــــــس شـــــــريطة أال ، ٢٠٠٥شـــــــباط/فرباير  ١٤

  ذلك.  خالف
يف لبنان وإسرائيل، فرض  العدائيةويف سياق األعمال   
آب/أغســطس  ١١املــؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٠١القرار بــالـس،  
علـى  على توريد األسلحة، مبـا يف ذلـك حظـر     ، حظرا٢٠٠٦ً

واسـتثين  األفراد يف لبنـان  والكيانات مجيع  ، استهدفتدريبال
  األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان. ما تأذن به احلكومة أو قوةُمنه 

  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

ــ   مل يــام خــالل    دخ ــى النظ ــديالت عل ــس أي تع ل ال
ــام   هــذه  ــة ع ــرة. وحــىت اي ــد   ، مل ت٢٠١١الفت ــة ق كــن اللجن
  د.افرأأي  تسجل وأ تحدد

التــدابري املفروضــة علــى مجهوريــة كوريــا الشــعبية        
  الدميقراطية

  معلومات أساسية  
ــرار يف    ــن  أدان ، )٢٠٠٦( ١٧١٨القـــ ــس األمـــ جملـــ

مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية يت ادعــــت الــــة النوويــــالتجربــــة 
ــة   ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر   ٩يف أــا أجرــا  الدميقراطي

أن تتخلـى  وقرر أن على مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة    
ومـن مث  النوويـة القائمـة،    هـا النوويـة وبراجم تها عن مجيع أسـلح 

بالبلـــد.  تعلـــقا يمـــفيفـــرض جـــزاءات حمـــددة األهـــداف قـــرر 
املركبـات  وعلـى الـدبابات القتاليـة     هذه التدابري حظراً تومشل

القتالية املدرعـة ونظـم املدفعيـة ذات العيـار الكـبري والطـائرات       
اهلجوميــــة والســــفن احلربيــــة  الطــــائرات العموديــــةواحلربيــــة 

ــواريخ الو ــراً  وصـ ــواريخ، وحظـ ــم الصـ ــلع    نظـ ــع السـ ــى بيـ علـ
على املـواد واملعـدات ذات    الكمالية ونقلها وتوريدها، وحظراً

الصلة بالربامج النووية. وفرض الس أيضاً قيوداً علـى السـفر   
 النوويـــة ربامجالبــ  املـــرتبطنيوجتميــداً لألصــول علـــى األفــراد    

 ،مهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة التابعة جل وبرامج القذائف
تفتـيش الشـحنات   مبا يتـيح  الدول األعضاء التعاون طلب إىل و

القرار نفسـه، أنشـأ الـس    وبـ منـه.   والقادمـة املتجهة إىل البلـد  
  تنفيذ التدابري املفروضة.اف على رإلشل جلنةً

ــرار ويف    ــس األمــــن  )٢٠٠٩( ١٨٧٤القــ ، أدان جملــ
جرــــا مجهوريــــة كوريــــا الشــــعبية  التجربــــة النوويــــة الــــيت أ

لقـرارين  ك البـذ  ةًنتهكـ م ٢٠٠٩أيار/مـايو   ٢٥الدميقراطية يف 
. وقــرر الــس فــرض   )٢٠٠٦( ١٧١٨و  )٢٠٠٦( ١٦٩٥

يع نطاق احلظر املفروض على توريـد  تدابري إضافية مشلت توس
حظــر فــرض األسـلحة والتــدابري املاليــة املتصـلة بــه، فضــال عـن    

اليـة  املوارد املـ صـول أو  األتقدمي اخلدمات املالية أو حتويل على 
أو تقدمي الدعم املـايل مـن القطـاع العـام للتبـادل التجـاري مـع        

 ســهميميكــن أن حيثمــا  مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة 
املتصلة باألسلحة النووية والقـذائف.   الكوريةربامج اليف ذلك 

الــس أيضــا تفتــيش الشــحنات املتجهــة إىل مجهوريــة طلــب و
يف بــأن يــتم ة منــها، وأذن مــادقكوريــا الشــعبية الدميقراطيــة وال

مصــادرة األصـناف احملظــورة والتصـرف فيهــا.    ددةظـروف حمـ  
كوريــا  ســفن مجهوريــة  زويــد علــى ت  حظــراًالــس وفــرض 

بـالوقود وغـري ذلـك مـن     التمـوين  دمات خب الشعبية الدميقراطية
  السفن.خدمات 
 يف القـرار نفسـه   إىل األمـني العـام   وطلب جملس األمن  

  للخرباء. اًفريقأن ينشئ 
  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

ظـل نظـام اجلـزاءات املفروضـة علـى مجهوريـة كوريـا          
ــة ســاري   ــولالشــعبية الدميقراطي و  ٢٠١٠عــامي  طــوال املفع

، ومل خيضع ألي تعـديالت. وواصـل كـل مـن اللجنـة      ٢٠١١
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وفريــق اخلــرباء املنشــأ  )٢٠٠٦( ١٧١٨املنشــأة عمــال بــالقرار 
  .)٩٧(التدابري املفروضة رصد )٢٠٠٩( ١٨٧٤عمال بالقرار 

  
  التدابري املفروضة على مجهورية إيران اإلسالمية  
  معلومات أساسية  
ــارس  ٢٩يف    ــن   ٢٠٠٦آذار/مـ ــس األمـ ــظ جملـ ، الحـ

بـالغ قـرار مجهوريـة إيـران اإلسـالمية اسـتئناف األنشـطة        بقلق 
عتـرب  تخـذ اخلطـوات الـيت ت   أهـاب ـا أن ت  املتصلة بالتخصيب و

بع السلمي اخلالص لربناجمها النـووي  لبناء الثقة يف الطا أساسيةً
ــة تســوية ول ــائل العالق ــران  مل تســتجب و .)٩٨(املس ــة إي مجهوري

 ١٧٣٧القرارين بــفــرض الــس، فاإلســالمية لــدعوة الــس، 
ــع االنتشــار،  )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦(  مشلــت، تــدابري ملن

على املـواد واملعـدات والسـلع والتكنولوجيـا الـيت ميكـن        اًحظر
أن تسهم يف األنشطة املتصلة بالتخصـيب أو إعـادة املعاجلـة أو    
املتصلة باملـاء الثقيـل أو يف تطـوير منظومـات إيصـال األسـلحة       

يــع تصــدير مج اً علــىالنوويــة مــع بعــض االســتثناءات، وحظــر 
األســـلحة ومـــا يتصـــل ـــا مـــن أعتـــدة مـــن مجهوريـــة إيـــران   

اقتضــاء تقــدميهم و أفــراد معيــنني ألصــول اإلســالمية، وجتميــداً
، أنشـــأ الـــس )٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار . وبـــبالســـفر اإخطـــار

األفــراد  لإلشــراف علـى تنفيــذ التـدابري املفروضــة وحتديـد    جلنـةً 
ــدابري احملــددة األهــداف    ١٧٤٧. ويف القــرار )٩٩(اخلاضــعني للت

، أهـــاب الـــس جبميـــع الـــدول أن تتـــوخى اليقظـــة )٢٠٠٧(
والتشـدد حيــال توريـد أو بيــع أو نقـل فئــات األسـلحة الثقيلــة     

__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٧(  
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

  .حمددة جزاءات
  )٩٨(  S/PRST/2006/15.  
 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )٩٩(  

 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما
  .حمددة جزاءات

ــران اإلســالمية علــ  الســبع  ــة إي ــ احنــو مــ  ىإىل مجهوري تددح 
  ألسلحة التقليدية.لألغراض سجل األمم املتحدة 

ع الــــس ، وســــ)٢٠٠٨( ١٨٠٣ومبوجــــب القــــرار   
ذات االسـتخدام   األصـناف نطاق تـدابري منـع االنتشـار لتشـمل     

ض حظــر الســفر علــى  وفــر ؛املــزدوج، مــع بعــض االســتثناءات 
قوائم األشخاص والكيانات اخلاضـعني  يف ع وستوحمددين أفراد 

ــفر. و     ــار بالس ــرط اإلخط ــد األصــول وش ــاب لتجمي ــس أه ال
ة مـن مجهوريـة   تفتيش الشـحنات املتجهـ  أن تقوم بميع الدول جب

الطــائرات والســفن ملــة يف احمل ،منــهاقادمــة إيــران اإلســالمية وال
الــيت متلكهــا أو تشــغلها شــركة إيــران للشــحن اجلــوي وشــركة  

ــة،     ــة للمالح ــة اإلســالمية اإليراني ــماجلمهوري ــون  اًرطتش أن تك
ــاد بأــا تنقــل أصــنافا حمظــورة.      ــة لالعتق ــاك مــربرات معقول هن

لــدول أن تتــوخي اليقظــة لــدى أهــاب الــس جبميــع اوكــذلك 
ــع       ــارة مـ ــراض التجـ ــة ألغـ ــدير االئتمانيـ ــمانات التصـ ــنح ضـ مـ
مجهورية إيران اإلسالمية وحيـال أنشـطة املؤسسـات املاليـة مـع      

  هلا. مجيع املصارف اليت تتخذ من البلد مقراً
  

  ٢٠١١و  ٢٠١٠عامي  يفالتطورات املستجدة   

ــس    ــســعى ال ــز )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار ، ب ، إىل تعزي
ــرارات   ــواردة يف القــ ــدابري الــ  ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧التــ

إقنــــاع غيــــة هــــا، ببنــــاء عليوال )٢٠٠٨( ١٨٠٣و  )٢٠٠٧(
تثـــل التزاماـــا إزاء جملـــس أن متمجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية بـــ

أذن بتوسـيع آخـر لتـدابري منـع االنتشـار وقـرر للمـرة        فـ األمن. 
األســلحة مــن مجهوريــة  تدرا علــى صــال ض حظــرٍاألوىل فــر

 الـيت يتلقاهـا   مـدادات اإلعلـى  وبـل   فحسـب  ،إيران اإلسـالمية 
 امــ الفئــات الســبع لألســلحة التقليديــة علــى حنــو      مــن البلــد 

ــ ــة      تددح ــم املتحــدة لألســلحة التقليدي ألغــراض ســجل األم
الـــدول تفتـــيش  إىل الـــسطلـــب واخلــدمات ذات الصـــلة. و 

مجيــــع الشــــحنات املتجهــــة إىل مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية  
ــة وال ــوافرت منــها، إذا قادم ــة لالعتقــاد بأــا    أت ســباب معقول
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مبصــادرة األصــناف  حمظــورة، كمــا أذن أصــنافحتتــوي علــى 
التصــرف بخــالل التفتــيش والعثــور عليهــا تم يــاحملظــورة الــيت 

ــا. ووســ  ــس كــذلك  فيه ــاق ع ال ــى   نط ــود املفروضــة عل القي
ــق باألنشــطة      ــة وشــركات الشــحن فيمــا يتعل املؤسســات املالي

الـدول إىل تـوخي    ار، داعيـاً االنتشـ  احلساسة من حيثالنووية 
اليقظــة عنــد إجــراء معــامالت جتاريــة مــع كيانــات إيرانيــة.        

زويـد  على ت حمددة يف ظل ظروففرض الس حظراً ينطبق و
بـــالوقود وغريهـــا مـــن   التمـــوين دمات خبـــ لســـفن اإليرانيـــة ا

اخلــدمات. وأكــد الــس أنــه ســيعلق تنفيــذ التــدابري إذا قامــت 
ــران اإلســـالمية   ــلة  مجهوريـــة إيـ بتعليـــق مجيـــع األنشـــطة املتصـ

بالتخصــيب وبإعــادة املعاجلــة وطاملــا اســتمرت يف تعليــق تلــك  
األنشطة. وإذا تـبني مـن تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة        
أن مجهورية إيران اإلسـالمية مل متتثـل للقـرارات، أكـد الـس      

ــة مبوجــب املــادة        ــه ســيعتمد تــدابري أخــرى مالئم مــن  ٤١أن
  ناع مجهورية إيران اإلسالمية باالمتثال.امليثاق إلق

واصلت اللجنة ستعراض، وخالل الفترة املشمولة باال  
شـراف علـى تنفيـذ    اإل )٢٠٠٦( ١٧٣٧املنشأة عمـال بـالقرار   

، طلـب الـس   )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار وبـ التدابري املفروضـة.  
إىل األمــني العــام إنشــاء فريــق مــن اخلــرباء ملســاعدة اللجنــة يف   

  .)١٠٠(تنفيذ واليتها
يت حملــة عامــة عــن التغــيريات الــ   ٢٨وتــرد يف اجلــدول   

علــى التــدابري املتخــذة ت خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض دخلــأ
يف حـني يتضـمن اجلــدوالن    ،مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    بشـأن 

مجيــع األحكــام املتعلقــة   عــنمزيــدا مــن التفاصــيل   ٣٠و  ٢٩
  التدابري.تلك ب

__________ 

 بـاء،  - األول القسـم  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومات، من ملزيد  )١٠٠(
 تـدابري  علـى  اإلشـراف  تتوىل اليت األمن جملس بلجان يتعلق فيما

  .حمددة جزاءات

        
  ٢٨اجلدول 

  ٢٠١١- ٢٠١٠ مهورية إيران اإلسالمية،جب يتعلق فيماالتغيريات املدخلة على التدابري املتخذة 

  االستعراض فترة خالل املتخذة القرارات    
  )٢٠١٠( ١٩٢٩  للتدابري املنشئة القرارات  
      األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات      

  تعديل  )٢٠٠٧( ١٧٤٧  حظر توريد األسلحة
  تعديل  )٢٠٠٦( ١٧٣٧  جتميد األصول

  تعديل  )٢٠٠٨( ١٨٠٣  تفتيش الشحنات
  تعديل  )٢٠٠٦( ١٧٣٧  فرض قيود على اخلدمات املالية

  تعديل  )٢٠٠٦( ١٧٣٧  تدابري منع االنتشار
  ةجديد تدابري  )٢٠١٠( ١٩٢٩  بالوقود السفنمتوين حظر خدمات 

  متديد  )٢٠٠٦( ١٧٣٧  أو فرض قيود عليه حظر السفر
     األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ

  تعديل  )٢٠٠٦( ١٧٣٧  اإلنفاذاإلبالغ عن 
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  ٢٩اجلدول 
  اإلنفاذواجلزاءات تدابري بعلقة األحكام املت

  احلكم                                                                                       القرار

  املتعلقة بتدابري اجلزاءاتاألحكام  -أوال     

    حظر توريد األسلحة
  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

  ٢٠١٠/يونيه حزيران ٩
أو منظومات مدفعية مـن   ،أو مركبات قتال مدرعة ية،أن متنع مجيع الدول توريد أي دبابات قتال يقرر أيضاً

أو قـذائف أو منظومـات    ،أو سـفن حربيـة   ،أو طـائرات عموديـة هجوميـة    ،أو طائرات مقاتلـة  ،العيار الثقيل
ــة       ــى النحــو احملــدد لغــرض ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليدي ــذائف عل ــة   ق ــة العام ــرار اجلمعي (انظــر ق

أو األصناف اليت حيددها جملـس األمـن أو    ،أو ما يتصل ا من أعتدة، مبا يف ذلك قطع الغيار ،الم) ٤٦/٣٦
أو نقلـها بصـورة    ملـواد اذه هـ  ، أو بيـع “)اللجنـة (” )٢٠٠٦( ١٧٣٧جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  

بـل رعاياهـا أو   أو مـن ق  ،مباشرة إىل مجهورية إيران اإلسالمية، من أراضـيها أو عـرب أراضـيها   مباشرة أو غري 
أو باستخدام السفن أو الطائرات اليت حتمـل أعالمهـا، سـواء كـان      ،األفراد الذين خيضعون لواليتها القضائية

مـن   ،إيـران اإلسـالمية  مجهوريـة  زويـد  أراضيها، ويقرر كذلك أن متنع مجيـع الـدول ت   أو مل يكن منمنشؤها 
غـري  والتدريب التقين واملـوارد أو اخلـدمات املاليـة أو املشـورة     ب ،بل رعاياها أو من أراضيها أو عرب أراضيهاق

أو بيعهـا أو نقلـها    ،ذلك من اخلدمات أو املساعدة فيما يتعلق بتوريد هذه األسلحة وما يتصل ا من أعتدة
ويهيــب يف هــذا الســياق جبميــع الــدول أن تتــوخى اليقظــة    ،أو توفريهــا أو صــنعها أو صــيانتها أو اســتعماهلا 

وضبط النفس بشأن توريد مجيع األسلحة األخرى وما يتصل ا من أعتدة وبيعها ونقلها وتوفريها وصـنعها  
  )٨واستعماهلا (الفقرة 

مبصادرة األصناف احملظور توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها     الدول، مجيع يقوم وبأن، يقرر أن يأذن جلميع الدول  
 ١٧٤٧مـن القـرار    ٥أو الفقـرة   ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ٧أو  ٤أو  ٣ات أو تصديرها مبوجب الفقر

 ،)٢٠١٠( ١٩٢٩القــرار مــن  ٩أو  ٨تني أو الفقــر ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣مــن القــرار  ٨أو الفقــرة  ،)٢٠٠٧(
٢٠١٠( ١٩٢٩القـرار  مـن   ١٥أو  ١٤تني عمليات التفتيش اليت جترى عمـال بـالفقر   أثناءعثر عليها اليت ي( ،

التخلص منها (بوسائل منـها التـدمري أو إبطـال املفعـول أو التخـزين أو النقـل إىل دولـة غـري دولـة          أن جيري و
ص منها)، بأسلوب ال خيالف التزاماا مبوجب قـرارات الـس املنطبقـة،    املنشأ أو دولة املقصد لغرض التخل

، وأي مـن التزامـات األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوويـة،         )٢٠٠٤( ١٥٤٠مبا فيها القـرار  
  )١٦(الفقرة  ويقرر كذلك أن تتعاون مجيع الدول يف تلك اجلهود

    جتميد األصول
  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩
ــرر أيضــاً  ــرات   يق ــدابري احملــددة يف الفق ــرار   ١٥إىل  ١٢أن الت ــن الق ــق أي )٢٠٠٦( ١٧٣٧م ــى  تنطب ضــا عل

وعلـى   )٢٠١٠( ١٩٢٩لقـرار  ليف املرفـق األول   ااملدرجـة أمسـاؤهم والكيانـات املدرجـة أمساؤهـ     شخاص األ
ا مبـ ديروا، لكوا أو يتوعلى الكيانات اليت مي ،أي أفراد أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم
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  احلكم                                                                                       القرار

كيانــات يقــرر الــس أو اللجنــة أــم   وأ أشــخاصق وســائل غــري مشــروعة، وعلــى أي  يــطريف ذلــك عــن     
 )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتاجلـزاءات احملـددة يف القـرار   لتفـاف علـى   األفـراد أو الكيانـات علـى اال   هـؤالء  ساعدوا 

  )١١(الفقرة  هاأو يف هذا القرار، أو على انتهاك أحكام )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و
تنطبــق أيضــا علــى  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ١٥إىل  ١٢يقــرر كــذلك أن التــدابري احملــددة يف الفقــرات    

جــيش حــرس الثــورة ”األفــراد والكيانــات التــابعني لقــوات حــرس الثــورة اإلســالمية (املعروفــة أيضــا باســم   
وعلـى األفـراد أو الكيانـات الـذين     ، )٢٠١٠( ١٩٢٩ لقـرار لاحملددة أمسـاؤهم يف املرفـق الثـاين    “) اإلسالمية

ق يـ طرا يف ذلـك عـن   مبـ ديروا، لكوـا أو يـ  تيعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلـى الكيانـات الـيت مي   
وسائل غري مشروعة، ويهيب جبميع الدول أن تتوخى اليقظة بشأن املعامالت اليت تشترك فيها قوات حرس 

نتشـار أو يف  احلساسة من حيـث اال أنشطة مجهورية إيران اإلسالمية  يفالثورة اإلسالمية اليت ميكن أن تسهم 
  )١٢تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية (الفقرة 

ــدابري احملــددة يف الفقــرات       ــى   )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار   ١٥إىل  ١٢يقــرر أيضــا أن تســري الت أيضــا عل
لقـرار  لالكيانات التابعة لشركة مجهورية إيران اإلسالمية للنقل البحري على النحـو احملـدد يف املرفـق الثالـث     

وعلى الكيانات اليت متلكهـا أو   ،وعلى أي شخص أو كيان يعمل بامسها أو بتوجيه منها، )٢٠١٠( ١٩٢٩
شـروعة، أو الـيت يقـرر الـس أو اللجنـة أـا تسـاعدها يف التـهرب         املطرق غري ا يف ذلك بالمبسيطر عليها، ت

ــوارد  ــزاءات الـ ــن اجلـ ــرار ةمـ  ١٩٢٩و  )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتيف القـ
  )١٩أو يف انتهاك أحكام هذه القرارات (الفقرة  ،)٢٠١٠(

 )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ىل تنفيـذ التزاماـا عمـال بـالقرارات     إضـافة إ  ،مجيع الدولطلب إىل ي  
أن متنع تقدمي اخلدمات املاليــة، مبـا فيهـا خـدمات التـأمني أو إعـادة       ، )٢٠١٠( ١٩٢٩ )٢٠٠٨( ١٨٠٣و 

التــأمني، أو حتويــل أي أصــول أو مــوارد ماليــة أو غريهــا إىل أراضيهـــا أو عربهــا أو منــها، أو إىل رعاياهــا أو 
خاص أو مؤسسـات  إلــى كيانات منظمة مبوجب قوانينهــا (مبا فــي ذلك فروعهـــا يف اخلـارج) أو إلـــى أشـ   

أو من جانب هؤالء، إذا كـان لـديها معلومـات تـوفر أساسـا معقـوال لالعتقـاد بـأن تلـك           ،مالية يف أراضيها
احلساسـة مـن   مهورية إيران اإلسالمية النووية جلاخلدمات أو األصول أو املوارد ميكن أن تسهم يف األنشطـة 

بوسـائل منـها جتميـد أي أصـول أو     وذلـك  ويـة،  نتشار أو يف تطوير منظومات إيصال األسـلحة النو الاحيث 
موارد مالية أو غريها هلا صلة بتلك الربامج أو األنشطة تكون موجودة يف أراضـيها أو تـدخل أراضـيها بعـد     

وتعزيـز الرقابـة ملنـع مجيـع تلـك املعـامالت        ،اآلن أو تكون خاضعة لواليتها أو تصـبح خاضـعة هلـا بعـد اآلن    
  )٢١لوطنية (الفقرة وفقا لسلطاا وتشريعاا ا
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  القيود املفروضة على اخلدمات املالية    

  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠/يونيه حزيران ٩

  أعاله “جتميد األصول”من القرار، يف بند  ٢١انظر الفقرة 
أراضـيها   علـى يقرر أن تطالـب مجيـع الـدول مواطنيهـا واألشـخاص اخلاضـعني لواليتـها والشـركات املنشـأة          

مـع الكيانـات املنشـأة يف مجهوريـة إيـران       ت جتاريـة عـامال ئهـا م اإجراخلاضعة لواليتها بتوخي اليقظة عنـد   أو
ت التابعــة لقــوات حــرس الثــورة اإلســالمية أو اخلاضــعة لواليــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية، مبــا فيهــا الكيانــا  

اإلسالمية وشركة مجهورية إيران اإلسالمية للنقل البحري، وأي أفراد أو كيانات يعملون بامسها أو بتوجيـه  
ــ بطــرق مــنســيطر عليهــا لكهــا أو تتوالكيانــات الــيت مت ،منــها ــديها  املغــري بل ســالها بين شــروعة، إذا كــان ل

نوويـة  سـهم يف األنشطــة ال  تميكـن أن  التجاريـة   تعـامال لـك امل تمعلومات توفر أساسا معقوال لالعتقـاد بـأن   
 ،نتشـار أو يف تطـوير منظومـات إيصـال األسـلحة النوويـة      اال احلساسـة مـن حيـث   مهورية إيران اإلسالمية جل
 )٢٠١٠( ١٩٢٩و )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتيف انتــــــــهاك القــــــــرار أو

  )٢٢(الفقرة 
أو مكاتـب متثيـل جديـدة     تابعـة ح فـروع أو مكاتـب   تـا فتاالدول أن تتخـذ التـدابري املناسـبة حلظـر     طلب إىل ي  

مشـاريع مشـتركة جديـدة مـع     نشـاء  حلظـر قيـام املصـارف اإليرانيـة بإ    وكـذلك  ملصارف إيرانية يف أراضيها، 
د عالقات مراسلة معها من أجـل منـع تـوفري    مصارف خاضعة لواليتها أو امتالك حصة فيها أو إقامة أو تعه

األنشطة ميكن أن تسـهم يف   تلكيها معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن إذا كان لد ،اخلدمات املالية
نتشـار أو يف تطـوير منظومـات إيصـال     اال احلساسـة مـن حيـث   مهوريـة إيـران اإلسـالمية    جل النوويـة األنشطـة 

  )٢٣األسلحة النووية (الفقرة 
أراضــيها أو  علـى ات املاليـة املوجـودة   الـدول أن تتخـذ التــدابري املناسـبة حلظـر قيـام املؤسســ     إىل  أيضـاً طلـب  ي  

إذا  ،أو حسابات مصرفية يف مجهورية إيران اإلسالمية تابعةاخلاضعة لواليتها بفتح مكاتب متثيل أو مكاتب 
 كان لديها معلومات توفر أساسا معقـوال لالعتقـاد بـأن تلـك اخلـدمات املاليـة ميكـن أن تسـهم يف األنشطــة         

نتشـار أو يف تطـوير منظومـات إيصـال األسـلحة      اال احلساسـة مـن حيـث   مية مهوريـة إيـران اإلسـال   جل النووية
  )٢٤النووية (الفقرة 

  تدابري منع االنتشار

  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

يقــرر أنــه ال حيــق جلمهوريــة إيــران اإلســالمية املشــاركة يف أي نشــاط جتــاري يف دولــة أخــرى ينطــوي علــى  
ــة        ــذكور يف الوثيق ــى النحــو امل ــة عل ــا النووي ــواد والتكنولوجي ــاج أو اســتخدام امل ــوم أو إنت اســتخراج اليوراني

INFCIRC/254/Rev.9/Part 1       ــادة املعاجلـــة ومجيـــع أنشـــطة أو ــا أنشـــطة ختصـــيب اليورانيـــوم وإعـ ، وخصوصـ
تكنولوجيا املاء الثقيل املتعلقة بالقذائف التسيارية القادرة علـى إيصـال األسـلحة النوويـة، ويقـرر كـذلك أن       

    ل مجهوريــة إيــران بــحتظــر مجيــع الــدول أي اســتثمارات يف األراضــي الواقعــة حتــت واليتــها القضــائية مــن ق
ن اإلسالمية ورعاياها والكيانات املؤسسة يف مجهورية إيران اإلسالمية أو اخلاضـعة لواليتـها القضـائية، أو مـ    
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بـل الكيانـات الـيت    كيانـات، أو مـن ق   يعمل بالنيابة عن هـذه الكيانـات أو ضـمن توجيههـا مـن أشـخاص أو          
  )٧إيران اإلسالمية (الفقرة  متلكها أو تسيطر عليها الكيانات املؤسسة يف مجهورية

يقرر كذلك أال تضطلع مجهورية إيران اإلسالمية بأي نشاط يتصل بالقذائف التسيارية القادرة على إيصـال    
األسلحة النووية، مبا يف ذلك عمليات اإلطالق باستخدام تكنولوجيا القذائف التسـيارية، وأن تتخـذ الـدول    

نقل التكنولوجيا أو توفري املساعدة التقنيـة إىل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     مجيع التدابري الالزمة للحيلولة دون 
  )٩فيما يتصل ذه األنشطة (الفقرة 

، تلغى قائمـة األصـناف   )٢٠٠٦( ١٧٣٧ من القرار ٧إىل  ٣يقرر أنه، ألغراض التدابري احملددة يف الفقرات   
و  INFCIRC/254/Rev.9/Part 1األصناف الـواردة يف الـوثيقتني    لتحل حملها قائمة S/2006/814الواردة يف الوثيقة 

INFRCIRC/254/Rev.7/Part 2       وفضال عن أي أصناف أخـرى إذا قـررت الدولـة أن هـذه األصـناف ميكـن أن ،
تسهم يف األنشطة املتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة املعاجلـة واملـاء الثقيـل أو يف تطـوير منظومـات إيصـال       

 ١٧٣٧مــن القــرار  ٧ إىل ٣ابري احملــددة يف الفقــرات األســلحة النوويــة، ويقــرر كــذلك أنــه، ألغــراض التــد  
لتحــل حملــها قائمــة األصــناف الــواردة يف   S/2006/815، تلغــى قائمــة األصــناف الــواردة يف الوثيقــة  )٢٠٠٦(

  )١٣(الفقرة  S/2010/263الوثيقة 
  أعاله “حظر توريد األسلحة”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   
  أعاله “القيود املفروضة على اخلدمات املالية”من القرار، يف بند  ٢٢انظر الفقرة   

  بالوقود متوين السفن حظر خدمات

    )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

مجيع الدول تقدمي خدمات إمداد السفن بالوقود من جانب رعاياها أو انطالقا مـن أراضـيها،    حتظريقرر أن 
لكها أو تتعاقـد  تمن قبيل توفري الوقود أو اإلمدادات أو غري ذلك من اخلدمات اليت تقدم للسفن، إىل سفن مت

علومات توفر أساسا معقـوال  عليها مجهورية إيران اإلسالمية، مبا يف ذلك السفن املستأجرة، إذا كان لديها م
أو  ٤أو  ٣لالعتقاد بأن السفن حتمل أصنافا حمظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصـديرها مبوجـب الفقـرة    

 ١٨٠٣مـن القـرار    ٨أو الفقـرة   )٢٠٠٧( ١٧٤٧مـن القـرار    ٥أو الفقـرة   )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القـرار   ٧
ــوفري تلــك اخلــدمات ضــرورياً  )٢٠١٠( ١٩٢٩ مــن القــرار  ٩أو  ٨ تنيأو الفقــر )٢٠٠٨(  ، إال إذا كــان ت
غراض إنسانية أو حىت جيري تفتيش الشـحنة ومصـادرا والـتخلص منـها إذا لـزم األمـر، ويشـدد علـى أن         أل

  )١٨األنشطة االقتصادية القانونية (الفقرة التأثري على  تستهدفهذه الفقرة ال 
  عليهقيود فرض أو السفر حظر 

  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة للحيلولـة دون دخـول األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف مرفـق القـرار        
واملرفــق  )٢٠٠٨( ١٨٠٣واملرفــق األول للقــرار  )٢٠٠٧( ١٧٤٧واملرفــق األول للقــرار  )٢٠٠٦( ١٧٣٧
مــن القــرار  ١٠، أو الــذين يــدرج أمســاءهم الــس أو اللجنــة عمــال بــالفقرة )٢٠١٠( ١٩٢٩ لقــرارلاألول 
، أو عبــورهم أراضــيها، مــا عــدا يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا ذلــك الــدخول أو العبــور     )٢٠٠٦( ١٧٣٧
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يف الفقـرتني   ةة إيران اإلسالمية باألصـناف الـوارد  بتزويد مجهوري ألغراض االضطالع بأنشطة تتصل مباشرةً    
، ويشدد علـى  )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ٣للفقرة  وفقاً )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار ‘ ٢’و ‘ ١’(ب)  ٣

أراضـيها، ويقـرر أن التـدابري    إىل رعاياهـا  أن تـرفض دخـول   الفقـرة مـا يقتضـي مـن الـدول      أنه ليس يف هـذه  
ضـرورة  مثـة  املفروضة يف هذه الفقرة ال تنطبـق عنـدما تقـرر اللجنـة، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، أن           

دم كـن أن خيـ  هذا السفر، مبا يف ذلك الواجبات الدينية، أو حيث تستنتج اللجنـة أن االسـتثناء مي  تربر  إنسانية
املـادة اخلامسـة عشـرة مـن النظـام األساسـي       عندما يتعلق األمر بذلك  مبا يفبشكل آخر أغراض هذا القرار، 

  )١٠للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الفقرة 
  ذانفاألحكام املتعلقة بتدابري اإل -ثانيا 

    تفتيش الشحنات
  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩
ال مجيع الدول أن تقوم، مبا يتفق مـع سـلطاا وتشـريعاا الوطنيـة ويتسـق مـع القـانون الـدويل، و        طلب إىل ي

، بتفتيش كل الشحنات املتجهة إىل مجهوريـة  الدويل ذات الصلة قانون البحار واتفاقات الطريان املدينسيما 
اإلسالمية أو القادمة منـها داخـل أراضـيها، مبـا يف ذلـك يف املـوانئ واملطـارات، إذا كـان لـدى الدولـة            إيران

املعنية معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقاد بأن الشحنة حتتوي على أصـناف حمظـور توريـدها أو بيعهـا أو     
مــن القــرار  ٥أو الفقــرة  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ٧أو  ٤أو  ٣ اتنقلــها أو تصــديرها مبوجــب الفقــر 

ــرة  )٢٠٠٧( ١٧٤٧ ــن القــــرار   ٨أو الفقــ ــرة  )٢٠٠٨( ١٨٠٣مــ ــن القــــرار  ٩أو  ٨أو الفقــ  ١٩٢٩ مــ
  )١٤حكام (الفقرة تلك األدف ضمان التنفيذ الصارم لوذلك ، )٢٠١٠(

أنه جيوز للدول، مبا يتسق مع القانون الدويل، وال سيما قـانون البحـار، أن تطلـب إجـراء عمليـات      شري إىل ي  
مجيـع الـدول أن تتعـاون يف عمليـات التفتـيش      طلب إىل دولة العلم، ويتفتيش للسفن يف أعايل البحار مبوافقة 

هذه إذا كانت هناك معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقـاد بـأن السـفينة حتمـل أصـنافا حمظـور توريـدها أو        
مـن   ٥أو الفقـرة   )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ٧أو  ٤أو  ٣ اتبيعها أو نقلها أو تصـديرها مبوجـب الفقـر   

 ١٩٢٩ مـن القـرار   ٩ أو ٨ تنيأو الفقـر  )٢٠٠٨( ١٨٠٣مـن القـرار    ٨أو الفقرة  )٢٠٠٧( ١٧٤٧القرار 
  )١٥حكام (الفقرة تلك األدف ضمان التنفيذ الصارم لوذلك ، )٢٠١٠(

  أعاله “حظر توريد األسلحة”من القرار، يف بند  ١٦انظر الفقرة   
يف غضـون  بـأن تقـدم إىل اللجنـة،    القرار، من  ١٥أو  ١٤يطالب الدول، عند قيامها بالتفتيش عمال بالفقرة   

إجـراء  يهـا يف  إلاستند مخسة أيام عمل، تقريرا خطيا أوليا يتضمن على وجه اخلصوص تفسريا لألسباب اليت 
كـان قـد   التعـاون ـذا الشـأن ومـا إذا     كان قد أبـدي  ما إذا دد ، وحيتلك العملياتالتفتيش ونتائج عمليات 

كـذلك بـأن تقـدم إىل اللجنـة يف وقـت الحـق تقريـراً       هـذه الـدول   حظر نقلـها، ويطالـب   عثر على أصناف ي 
يتضمن التفاصيل اليت م اللجنة عن عمليات التفتيش ومصادرة األصناف والتخلص منها والتفاصـيل   خطياً

ذات الصلة بأعمال النقـل، مبـا يف ذلـك وصـف لألصـناف ومنشـؤها والوجهـة املقصـودة، إذا مل تكـن تلـك           
  )١٧ملعلومات مضمنة يف التقرير األويل (الفقرة ا
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  اإلنفاذاإلبالغ عن     

  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

تطبيـق  ب اخلاصـة يطلب إىل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حييل إىل جملـس األمـن مجيـع تقـاريره     
  )٤الضمانات يف مجهورية إيران اإلسالمية (الفقرة 

  أعاله “تفتيش الشحنات”من القرار، يف بند  ١٧انظر الفقرة   
قطـاع الشـحن التـابع    قيـام  يطلب إىل مجيع الدول األعضاء أن تبلغ اللجنة بأي معلومـات متاحـة لـديها عـن       

لشــركة طــريان إيــران أو الســفن الــيت متلكهــا أو تشــغلها شــركة مجهوريــة إيــران اإلســالمية للنقــل البحــري     
ــواردمــن أجــل التــهرب مــن اجلــزاءات ا  قــد أُجريــت  كــونتتحــويالت لشــركات أخــرى أو أنشــطة  ب يف  ةل

، أو يف )٢٠١٠( ١٩٢٩ أو يف القــرار )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتالقــرار
قطـع حبريـة،   انتهاك ألحكام هذه القرارات، مبا يف ذلك إعادة تسمية أو إعادة تسجيل طـائرات أو سـفن أو   

  )٢٠ويطلب إىل اللجنة أن تعمم تلك املعلومات على نطاق واسع (الفقرة 
املعنية يف األمم املتحدة واألطراف املهتمة األخرى علـى أن تتعـاون بالكامـل مـع     حيث مجيع الدول واهليئات   

اللجنــة وفريــق اخلــرباء، وخاصــة بتقــدمي أي معلومــات تتــوافر لــديها عــن تنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف   
، وال ســـيما عـــن )٢٠١٠( ١٩٢٩و )٢٠٠٨( ١٨٠٣و  )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧القـــرارات 

  )٣٠حاالت عدم االمتثال (الفقرة 
عــن  يومــا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار تقريــراً ٦٠أن تقــدم إىل اللجنــة يف غضــون مجيــع الــدول  طلــب إىلي  

  )٣١من هذا القرار (الفقرة  ٢٤إىل  ٢١و  ١٩إىل  ٧اخلطوات اليت اختذا دف التنفيذ الفعال للفقرات 
        

  ٣٠اجلدول 
    ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  القرار

  اجلزاءات   ائمومعايري اإلدراج يف ق    
  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩
تنطبــق أيضــا علــى  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القــرار   ١٥إىل  ١٢يقـرر أيضــا أن التــدابري احملــددة يف الفقــرات  

وعلـى أي   )٢٠١٠( ١٩٢٩ لقـرار ليف املرفـق األول  ا والكيانات املدرجة أمساؤهاملدرجة أمساءهم األفراد 
ا مبـ ديروا، لكوـا أو يـ  تأفراد أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم وعلى الكيانـات الـيت مي  

ق وسائل غري مشروعة، وعلى أي أفراد وكيانات يقـرر الـس أو اللجنـة أـم سـاعدوا      يطريف ذلك عن 
 )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتاجلزاءات احملددة يف القـرار لتفاف على على اال األفراد أو الكيانات احملددة أمساؤهم

  )١١(الفقرة  ها، أو على انتهاك أحكام)٢٠١٠( ١٩٢٩أو  )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و
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  احلكم  القرار

تنطبـق أيضـا علـى     )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٥إىل  ١٢يقرر كذلك أن التدابري احملددة يف الفقـرات        
جـيش حـرس الثـورة    ”األفراد والكيانات التابعني لقـوات حـرس الثـورة اإلسـالمية (املعروفـة أيضـا باسـم        

، وعلى األفـراد أو الكيانـات الـذين    )٢٠١٠( ١٩٢٩ لقرارلاحملددة أمساؤهم يف املرفق الثاين “) اإلسالمية
ق يـ طرا يف ذلـك عـن   مبديروا، لكوا أو يتيعملون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات اليت مي

وسائل غري مشروعة، ويهيب جبميع الدول أن تتـوخى اليقظـة بشـأن املعـامالت الـيت تشـترك فيهـا قـوات         
احلساسـة مـن حيــث   ة أنشــطة مجهوريـة إيـران اإلسـالمي    حـرس الثـورة اإلسـالمية الـيت ميكـن أن تسـهم يف      

  )١٢نتشار أو يف تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية (الفقرة اال
ــرات        ــدابري احملــددة يف الفق ــراض الت ــه، ألغ ــرر أن ــرار   ٧إىل  ٣يق ــن الق ــة  )٢٠٠٦( ١٧٣٧م ــى قائم ، تلغ

لتحــــل حملــــها قائمــــة األصــــناف الــــواردة يف الــــوثيقتني       S/2006/814األصــــناف الــــواردة يف الوثيقــــة   
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1  وINFRCIRC/254/Rev.7/Part 2 وأي أصــــناف أخــــرى إذا قــــررت الدولــــة أن ،

هذه األصناف ميكن أن تسهم يف األنشطة املتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة املعاجلة واملاء الثقيـل أو يف  
إىل  ٣تطوير منظومات إيصال األسلحة النووية، ويقرر كذلك أنه، ألغراض التدابري احملـددة يف الفقـرات   

لتحـل حملـها قائمـة     S/2006/815، تلغى قائمة األصـناف الـواردة يف الوثيقـة    )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ٧
  )١٣(الفقرة  S/2010/263األصناف الواردة يف الوثيقة 

أيضـا علـى    )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٥إىل  ١٢يقرر أيضـا أن تسـري التـدابري احملـددة يف الفقـرات        
ية للنقــل البحـري علــى النحــو احملـدد يف املرفــق الثالــث   الكيانـات التابعــة لشـركة مجهوريــة إيــران اإلسـالم   

وعلى الكيانـات الـيت    ،وعلى أي شخص أو كيان يعمل بامسها أو بتوجيه منها، )٢٠١٠( ١٩٢٩لقرار ل
رر الـس أو اللجنـة أـا تسـاعدها     شروعة، أو اليت يقاملطرق غري ا يف ذلك بالمبسيطر عليها، متلكها أو ت

 )٢٠٠٨( ١٨٠٣و )٢٠٠٧( ١٧٤٧و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ اتيف القـرار  ةيف التهرب من اجلزاءات الـوارد 
  )١٩أو يف انتهاك أحكام هذه القرارات (الفقرة  ،)٢٠١٠( ١٩٢٩و 

  هااستعراض أواجلزاءات شروط إاء 

    )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
  ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٩

يؤكد أنه سيستعرض اإلجراءات اليت تتخـذها مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف ضـوء التقريـر املشـار إليـه يف         
يومـا، وأنـه: (أ) سـيعلق تنفيـذ التـدابري عنـد        ٩٠، املقرر أن يقدم يف غضـون  ]من هذا القرار[ ٣٦الفقرة 

قيام مجهورية إيران اإلسـالمية بتعليـق مجيـع األنشـطة املتصـلة بالتخصـيب وأنشـطة إعـادة املعاجلـة، مبـا يف           
ذلك البحث والتطوير، على النحو الذي تتحقق منـه الوكالـة، وطيلـة قيامهـا بـذلك إلفسـاح اـال أمـام         
مفاوضات جترى حبسن نية مـن أجـل التوصـل يف أقـرب وقـت إىل نتيجـة مقبولـة للجميـع؛ (ب) سـينهي          

 ٤و  ٢، وكـذا الفقـرات   )٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ١٢و  ٧إىل  ٣العمل بالتدابري احملددة يف الفقرات 
، )٢٠٠٨( ١٨٠٣مـــن القـــرار   ١١إىل  ٧و  ٥و  ٣، والفقـــرات )٢٠٠٧( ١٧٤٧مـــن القـــرار   ٧إىل 

، حاملـا يثبـت لديـه، بعـد تلقـي التقريـر       )٢٠١٠( ١٩٢٩ من القـرار  ٢٤إىل  ٢١و  ١٩إىل  ٧والفقرات 
، أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية امتثلـت امتثـاال تامـا اللتزاماـا مبوجـب قـرارات          ٣٦املشار إليه يف الفقرة 
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جملس األمن ذات الصلة ولبت متطلبات جملس حمافظي الوكالة، على النحو الذي يؤكـده جملـس حمـافظي        
 مــن التقريــر املشــار إليه أن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية مل متتثـل للقـرارات      الوكالة؛ (ج) سيقوم، إذا تبني

ــة   )٢٠١٠( ١٩٢٩و )٢٠٠٨( ١٨٠٣و  )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ ــدابري مالئمـ ــاذ تـ ، باختـ
مـن الفصـل السـابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة مـن أجـل إقنـاع مجهوريـة إيـران              ٤١أخرى مبوجب املـادة  

أنـه سـيكون مـن املـتعني اختـاذ قـرارات        اإلسالمية باالمتثـال لتلـك القـرارات وملتطلبـات الوكالـة، ويؤكـد      
              )٣٧أخرى إذا ما تبني أن هناك ضرورة الختاذ تدابري إضافية (الفقرة 

التدابري املفروضة على حركة طالبان وما يرتبط ـا    
  من أفراد وكيانات  

ــرار  يف   ــس أن يفصــل  )٢٠١١( ١٩٨٨الق ــرر ال ، ق
تنظــيم القاعــدة كــل مــن علــى  نظــام اجلــزاءات املفــروضبــني 

يف إدراجهــم جــرى  مــن وحركــة طالبــان، كمــا يلــي: شــطب 
ســائر املــرتبطني ــم مــن  حركــة طالبــان و حتــت اســم ســابقال

نــات ممــن كانــت أمســاؤهم  كياومؤسســات ومجاعــات وأفــراد 
“) األفـراد املرتبطـون حبركـة طالبـان    (”يف الفرع ألف سجلة م

ــاء   ــات واجلماعــات واملؤسســات األخــرى   (”والفــرع ب الكيان
مـن القائمـة املوحـدة الـيت حتـتفظ ـا       “) املرتبطة حبركة طالبان

 )١٩٩٩( ١٢٦٧جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار      
بشــأن تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان ومــن يــرتبط مــا مــن   

، علــى ٢٠١١حزيران/يونيـه   ١٧ اعتبـارا مـن  أفـراد وكيانـات   
ــ ــرار  أن تـ ــا يف القـ ــار إليهـ ــة املشـ ــاء يف القائمـ  درج تلـــك األمسـ

 اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار    تتعهدها اليت  )٢٠١١( ١٩٨٨
التـدابري احملـددة   نطـاق   القرار نفسـه، ، بالسووسع . املذكور
 لتشــمل نظــام اجلــزاءات الســابق     املفروضــة مبوجــب  اهلــدف 

ألصـول  لالتدابري مـن جتميـد   هذه . وتألفت أيضا النظام اجلديد
علـى األفـراد   وفُرضـت   ،توريد األسلحةللسفر وحظر لوحظر 

مـــع حركـــة طالبـــان يف ديـــد  يشـــتركونوالكيانـــات الـــذين 
ــتان   ــن يف أفغانسـ ــتقرار واألمـ ــالم واالسـ ــب السـ ــرره حسـ ما تقـ

ال واألنشـطة املتعلقـة   مـ اللجنة. وأعاد الس أيضا تأكيـد األع 
تقـدمي  إمكانيـة  علـى   ، ونصعايري اإلدراج يف قائمة اجلزاءاتمب

عــن  هامنــئهــا أمسا رفــعلات األطــراف املدرجــة يف القائمــة طلبــ
  طريق آلية مركز التنسيق.

  التحليلـــي للـــدعم  وخـــالل هـــذه الفتـــرة، قـــدم فريـــق
١٠١(لتنفيذ التدابري املفروضة ورصد اجلزاءات الدعم(.  

ــدولني     ــرد يف اجلـ ــع   ٣٢ و ٣١وتـ ــن مجيـ ــيل عـ تفاصـ
  اإلنفاذ.و اجلزاءاتتدابري األحكام املتعلقة ب
__________ 

 الفـرع  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومـات،  من مزيد على لالطالع  )١٠١(
 تتـــوىل الـــيت األمـــن جملـــس بلجـــان يتعلـــق فيمـــا بـــاء، - األول

  .حمددة جزاءات تدابري على اإلشراف
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  ٣١اجلدول 
  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات

  احلكم  القرار

    توريد األسلحةحظر     
  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧
قبـل  هـم مـن   جادرجـرى إ يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية فيما يتعلق بـاألفراد والكيانـات الـذين    

، علـى النحـو   نـات وأفـراد  ااعـات ومؤسسـات وكي  م مـن مج املرتبطني ـ حتت اسم حركة طالبان، وسائر 
ــف    ــة طالبــان   (”احملــدد يف الفــرع أل ــاء  “) األفــراد املرتبطــون حبرك الكيانــات واجلماعــات  (”والفــرع ب

 ١٢٦٧من القائمة املوحدة للجنة املنشأة عمـال بـالقرارين   “) واملؤسسات األخرى املرتبطة حبركة طالبان
ــك ، )٢٠٠٠( ١٣٣٣و  )١٩٩٩( ــرار،     وذل ــاريخ اختــاذ هــذا الق األفــراد ســائر  وكــذلك اعتبــارا مــن ت

ــات الــ   ــات واملؤسســات والكيان ــع  واجلماع ــان  ذين يشــتركون م ــد ليشــكيف تحركــة طالب لســالم لد ي
 ]القــرارهــذا مــن [ ٣٠واالســتقرار واألمــن يف أفغانســتان وفقــا ملــا تقــرره اللجنــة املنشــأة عمــال بــالفقرة    

  “):القائمة”اسم إليها فيما بعد ب  (يشار
  …  
 ،منع توريد األسلحة وما يتصل ا مـن أعتـدة جبميـع أنواعهـا، مبـا يف ذلـك األسـلحة والـذخائر          (ج)  

رية واملعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الالزمة ملا سبق ذكـره، أو بيعهـا أو   واملركبات واملعدات العسك
تلك اجلماعات واملؤسسـات والكيانـات، مـن     وأنقلها، بطرق مباشرة أو غري مباشرة، إىل أولئك األفراد 

أراضيها أو من جانب رعاياهـا خـارج أراضـيها أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـيت حتمـل أعالمهـا،          
  )١منع تقدمي أي مشورة أو مساعدة أو تدريب تقين يتصل باألنشطة العسكرية (الفقرة لك كذو

[ مــن القـرار ] يف حــق   ١... ويقـرر كــذلك أن تتخـذ مجيــع الـدول التــدابري املنصـوص عليهــا يف الفقـرة        
  )٢هؤالء املدرجني يف القائمة من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات (الفقرة 

    جتميد األصول
  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 

  ٢٠١١/يونيه حزيران ١٧
قبـل  هـم مـن   جادرجـرى إ يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية فيما يتعلق بـاألفراد والكيانـات الـذين    

  ...:ت وأفراد ناام من مجاعات ومؤسسات وكياملرتبطني حتت اسم حركة طالبان، وسائر 

القيام دون إبطاء بتجميد األموال واألصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى ألولئـك األفـراد        (أ)  
وتلـك اجلماعــات واملؤسسـات والكيانــات، مبـا يف ذلــك األمـوال املتأتيــة مـن ممتلكــات ختصـهم أو ختــص       

مباشــر،  أشخاصــا يتصــرفون نيابــة عنــهم أو يــأمترون بــأمرهم أو يتحكمــون فيهــا بشــكل مباشــر أو غــري   
لصـاحل هـؤالء   تلك األموال أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية أخـرى       عدم إتاحة وكفالة 

  )١ن يف أراضيها (الفقرة يأشخاص موجودعن طريق رعاياها أو أي بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو 
  أعاله “حظر توريد األسلحة”من القرار، يف بند  ٢انظر الفقرة   
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  احلكم  القرار

(أ) أعــاله تنطبــق علــى املــوارد املاليــة واالقتصــادية جبميــع أشــكاهلا، مبــا يف  ١مقتضــيات الفقــرة يؤكـد أن        
ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املوارد املستخدمة يف توفري خدمات النشر على اإلنترنت أو مـا يتصـل   

ة أمسـاؤهم يف القائمـة   ا من خدمات تستغل يف دعم األفراد والكيانات املنتمني إىل حركة طالبان املدرج
حركـة  شـترك مـع   سـائر مـن ي   ، وكـذلك أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانـات يرتبط م من من سائر و

ــات     ــراد ومجاعــات ومؤسســات وكيان ــان مــن أف ــد ليشــكت يفطالب لســالم واالســتقرار واألمــن يف  لد ي
  )٦فقرة أفغانستان وسائر من يرتبط م من أفراد أو مجاعات أو مؤسسات أو كيانات (ال

لجماعـات أو املؤسسـات أو   ل(أ) أعاله تنطبق أيضا على دفع فـديات   ١يؤكد أيضا أن مقتضيات الفقرة   
  )٧املدرجة أمساؤهم يف القائمة (الفقرة أو األفراد الكيانات 

  إعفاء  

ه أعـال  ١يقرر أنه جيوز للدول األعضاء السماح بأن تضاف إىل احلسابات امـدة وفقـا ألحكـام الفقـرة       
أمساؤهم من أفراد أو مجاعات أو مؤسسـات أو كيانـات، شـريطة أن تظـل      ةمدفوعات لصاحل املدرج أي

  )٨أعاله وأن تبقى جممدة (الفقرة  ١هذه املدفوعات خاضعة ألحكام الفقرة 
  اءإعف  

يقرر أيضـا بأنـه جيـوز جلميـع الـدول األعضـاء االسـتفادة مـن األحكـام املتعلقـة باالسـتثناءات املتاحـة مـن                
 ١٤٥٢مـــن القـــرار  ٢و  ١(أ) أعـــاله، واملنصـــوص عليهـــا يف الفقـــرتني   ١التـــدابري الـــواردة يف الفقـــرة 

، ويشـجع الـدول األعضـاء علـى االسـتفادة مـن تلـك        )٢٠٠٦( ١٧٣٥ة بـالقرار  بصيغته املعدل )٢٠٠٢(
  )٩األحكام (الفقرة 

  أو فرض قيود عليه حظر السفر

  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧

قبـل  هـم مـن   جادرجـرى إ يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية فيما يتعلق بـاألفراد والكيانـات الـذين    
  ...:نات وأفراد ام من مجاعات ومؤسسات وكياملرتبطني حتت اسم حركة طالبان، وسائر 

شـيء يف هـذه   م أي لـزِ ي أالا، علـى  ـ  براعـ الأراضـيها أو مـرورهم   إىل األفـراد   هـؤالء منع دخـول    (ب)  
نطبـق هـذه الفقـرة    لـى أال ت غادرـا، وع مب تـهم لباطم أراضيها أو إىل رعاياهارفض دخول دولة بالفقرة أي 

الـة  حبتقـرر اللجنـة، حالـة    عنـدما  أو  ةقضـائي  اتإجراءقيـام بـ  لل بر ضـرورياً اعـ ال روراملدخول أو الإذا كان 
بـدعم اجلهـود الـيت     مباشـرةً  ذلـك ربره، مبا يف ذلك عندما يتعلق له ما يبر اعرور الأن الدخول أو املفقط، 

  )١تبذهلا حكومة أفغانستان لتشجيع املصاحلة (الفقرة 
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  ٣٢اجلدول 
  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  القرار

  اجلزاءات  ائمومعايري اإلدراج يف ق    
  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 

  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧
قبـل  هـم مـن   جادرجـرى إ يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري التالية فيما يتعلـق بـاألفراد والكيانـات الـذين     

، علـى النحـو   نـات وأفـراد  ام مـن مجاعـات ومؤسسـات وكي   املـرتبطني ـ  حتت اسم حركة طالبان، وسـائر  
الكيانــات واجلماعــات   (”والفــرع بــاء   “) األفــراد املرتبطــون حبركــة طالبــان    (”احملــدد يف الفــرع ألــف    

 ١٢٦٧من القائمة املوحدة للجنة املنشـأة عمـال بـالقرارين    “) واملؤسسات األخرى املرتبطة حبركة طالبان
األفـــراد ســائر   وكــذلك  اعتبــارا مــن تـــاريخ اختــاذ هــذا القـــرار،    وذلــك  ، )٢٠٠٠( ١٣٣٣و  )١٩٩٩(

لســالم لد يــد ليشــكيف تحركــة طالبــان  ذين يشــتركون مــع  واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات الــ   
(يشـار   ]القـرار هـذا  مـن  [ ٣٠جنة املنشأة عمال بالفقرة واالستقرار واألمن يف أفغانستان وفقا ملا تقرره الل

  )١(الفقرة  “)القائمة”اسم إليها فيما بعد ب
 أفـراد  مـن  ـم  يـرتبط  مـن  وسـائر  طالبان، حركة اسم حتت السابق يف إدراجهم جرى من رفعيقرر أيضا   

 ألـف  الفـرع  يف مسجلة القرار هذا اعتماد تاريخ يف أمساؤهم كانت ممن وكيانات، ومؤسسات ومجاعات
 املرتبطـة  األخـرى  واملؤسسات واجلماعات الكيانات(” باء والفرع ،)“طالبان حبركة املرتبطون األفراد(”

 ١٢٦٧ بــالقرار عمــال املنشــأة األمــن جملــس جلنــة ــا حتــتفظ الــيت املوحــدة القائمــة مــن) “طالبــان حبركــة
 تلـك  تـدرج  أن علـى  وكيانـات،  أفـراد  مـن  ما يرتبط وما طالبان وحركة القاعدة تنظيم بشأن )١٩٩٩(

 عليهـا  املنصـوص  التـدابري  الـدول  مجيـع  تتخذ أن كذلك ويقرر ،١ الفقرة يف إليها املشار القائمة يف األمساء
  )٢(الفقرة  وكيانات ومؤسسات ومجاعات أفراد من القائمة يف املدرجني هؤالء حق يف ١ الفقرة يف

أن فردا أو مجاعة أو مؤسسـة أو كيانـا يسـتويف    دل على يقرر كذلك أن تشمل األعمال أو األنشطة اليت ت  
  أعاله ما يلي: ١شروط اإلدراج يف القائمة مبوجب الفقرة 

 مـع  يشـترك  من وسائر القائمة يف إدراجهم جرى من ا يقوماملشاركة يف متويل أعمال أو أنشطة   (أ)  
 يف واألمـن  واالسـتقرار  للسـالم  ديـد  تشكيل يف وكيانات ومؤسسات ومجاعات أفراد من طالبان حركة

ــام تيســري أو األنشــطة أو األعمــال هلــذه التخطــيط أو أفغانســتان،  أو ارتكاــا، أو هلــا اإلعــداد أو ــا القي
  هلم؛ دعما أو عنهم بالنيابة أو بامسهم أو معهم ذلك يف املشاركة

  نقلها إليهم؛ بيعها هلم أو توريــد األسلحــة وما يتصل ــا مـــن معـــدات إليهم أو  أو  (ب) 
  أو التجنيد حلسام؛   (ج)  
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  احلكم  القرار

أو تقدمي أي شكل آخر من أشكال الدعم لتلك األعمال أو األنشطة الـيت يقـوم ـا املـدرجون يف       (د)     
واألفـراد املـرتبطني حبركـة طالبـان الـذين يشـكلون       القائمة وغريهم من اجلماعات واملؤسسات والكيانات 

  )٣خطرا على السالم واالستقرار واألمن يف أفغانستان (الفقرة 
يؤكد أن اإلدراج يف القائمة حيق على أي مؤسسة أو كيان ميلكـه أو يـتحكم فيـه، بشـكل مباشـر أو غـري         

  )٤ج يف القائمة (الفقرة مباشر، أو يدعمه بشكل آخر أي فرد أو مجاعة أو مؤسسة أو كيان مدر
يالحظ أن وسائل التمويل أو الـدعم املـذكورة تشـمل، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، اسـتخدام العائـدات            

من زراعة املخدرات وسالئفها الصادرة من أفغانستان أو العابرة هلا، وإنتاجهـا واالجتـار ـا     املتأتية أساساً
  )٥على حنو غري مشروع (الفقرة 

  استعراض اجلزاءاتلس ااعتزام 

  )٢٠١١( ١٩٨٨القرار 
  ٢٠١١ هحزيران/يوني ١٧

شهرا وأن جيري التعديالت الالزمة، حسـب   ١٨يقرر أن يستعرض تنفيذ التدابري املبينة يف هذا القرار بعد 
  )٣٤االقتضاء، لدعم السالم واالستقرار يف أفغانستان (الفقرة 

        
  على ليبيا فروضةالتدابري امل  

شـباط/فرباير   ٢٦املـؤرخ   )٢٠١١( ١٩٧٠القرار  يف  
، أعــرب جملــس األمــن عــن قلقــه البــالغ إزاء الوضــع يف ٢٠١١

ليبيا، مبا يف ذلك انتشار العنف واستخدام القـوة ضـد املـدنيني    
حلقـــوق اإلنســـان. ويف هـــذا   هج نـــمواالنتـــهاك اجلســـيم وامل 

الســياق، قــرر الــس فــرض تــدابري حمــددة فيمــا يتعلــق بليبيــا،   
يد األسلحة وما يتصل ا من أعتـدة  تورعلى تتألف من حظر 
فـرض  سـلحني؛ و املرتزقـة  املأفـراد   تـوفري  وعلىإىل ليبيا ومنها، 

بتفتــيش البضــائع يف ســياق إنفــاذ حظــر توريــد تتعلــق  اًأحكامــ
أشـخاص   وجتميد األصول علىسفر الظر تدابري حلاألسلحة؛ و
أحكامـــا تســـمح وتضـــمن القـــرار أيضـــا  ين.حمـــدد وكيانـــات
 الوضـع التـدابري. كمـا قـرر الـس إحالـة      هذه من  باستثناءات

إىل احملكمة اجلنائية الدولية وإنشاء جلنـة لإلشـراف علـى تنفيـذ     
  التدابري املفروضة مبوجب القرار.

آذار/مـارس   ١٧املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار  ويف  
ذلــك  ومشــلع الــس نطــاق التــدابري املفروضــة، ، وســ٢٠١١

تعزيز إنفاذ حظر توريد األسلحة عـن طريـق اإلذن باسـتخدام    
مجيــع التــدابري املتناســبة مــع الظــروف احملــددة للقيــام بعمليــات  

كــذلك مت توســيع نطــاق إجــراءات جتميــد  وتفتــيش البضــائع. 
األصول حبيث يشمل توخي اليقظة عند إجـراء معـامالت مـع    

 ت تـوفر أساسـاً  الكيانات الليبية، إذا كان لدى الـدول معلومـا  
معقـــوال لالعتقـــاد بـــأن تلـــك املعـــامالت ميكـــن أن تســـهم يف 

 ٢٠٠٩القــرار   ويفاملــدنيني.  الــيت تســتهدف عنــف الأعمــال 
ــؤرخ  )٢٠١١( ــبتمرب  ١٦املــ ــس ، أذ٢٠١١أيلول/ســ ن الــ

ألغــراض  ةمــن حظــر توريــد األســلح  االســتثناءاتمبزيــد مــن 
األسلحة ومـا يتصـل ـا مـن     بليبيا  تزويد، يف مجلة أمور، منها

أعتدة جبميع أنواعها املقصود ا مساعدة السـلطات الليبيـة يف   
  فرض األمن أو نزع السالح.



٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن 
 

14-65169 614 

 

أشرفت اللجنـة  ستعراض، وخالل الفترة املشمولة باال  
علــى تنفيــذ التــدابري،  )٢٠١١( ١٩٧٠املنشــأة عمــال بــالقرار 

عمـــال بـــالقرار ئ نشـــأ لخـــرباءلوتلقـــت املســـاعدة مـــن فريـــق 
١٠٢()٢٠١١( ١٩٧٣(.  

__________ 

 الفـرع  التاسـع،  اجلـزء  انظـر  املعلومـات،  من مزيد على لالطالع  )١٠٢(
 

ــدولني     ــرد يف اجلـ ــع   ٣٤ و ٣٣وتـ ــن مجيـ ــيل عـ تفاصـ
  اإلنفاذ.واجلزاءات تدابري األحكام املتعلقة ب
__________ 

 تتـــوىل الـــيت األمـــن جملـــس بلجـــان يتعلـــق فيمـــا بـــاء، - األول
  .حمددة جزاءات تدابري على اإلشراف

      
  ٣٣اجلدول 

  اإلنفاذواجلزاءات تدابري األحكام املتصلة ب
  احلكم  القرار

  األحكام املتعلقة بتدابري اجلزاءات -أوال     

    حظر توريد األسلحة

  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦

األسـلحة ومـا   مجيـع أنـواع   يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء على الفور ما يلـزم مـن تـدابري ملنـع توريـد      
، بشكل مباشر أو غري مباشـر،  إليها أو نقلهاهلا إىل اجلماهريية العربية الليبية، أو بيعها  يتصل ا من أعتدة

مـا  عدات شبه العسـكرية وقطـع غيـار    واملركبات واملعدات العسكرية واملرية ذلك األسلحة والذخ ويشمل
ذكره، انطالقا من أراضيها أو عربها أو على أيـدي رعاياهـا أو باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـيت       تقدم 

غريهـا مـن أشـكال املسـاعدة فيمـا      وترفع أعالمها، ومنع توفري املساعدة التقنية والتدريب واملساعدة املالية 
أي أسلحة وما يتصل ا من أعتدة أو صـيانتها أو اسـتخدامها، مبـا يف     يتصل باألنشطة العسكرية أو توفري

أراضـيها أم ال، ويقـرر كـذلك أال يسـري هـذا       كـان مصـدرهم  املرتزقـة املسـلحني سـواء     أفراد ذلك توفري
  على ما يلي: اإلجراء

ــوازم املعــدات العســكرية غــري الفتاكــة املقصــود اســتخدامها حصــرا يف األغــراض       (أ)   اإلنســانية أو ل
جلنـة   سـلفاً ، علـى حنـو مـا توافـق عليـه      نيوما يتصل بذلك من مسـاعدة أو تـدريب تقنـي    ،ألغراض احلماية

  ؛]من القرار[ ٢٤جملس األمن املنشأة عمال بالفقرة 
اليت يقوم بتصـديرها مؤقتـا إىل    ،املالبس الواقية، مبا يف ذلك السترات الواقية واخلوذ العسكريةأو   (ب)  

اجلماهريية العربية الليبية أفراد األمم املتحدة وممثلو وسائط اإلعالم والعاملون يف جمايل املسـاعدة اإلنسـانية   
  والتنمية واألفراد املرتبطون م، الستعماهلم الشخصي فحسب؛  

ري املسـاعدة أو األفـراد بـأي شـكل     أو بيع األسلحة وما يتصـل ـا مـن أعتـدة أو توريـدها أو تـوف         (ج)  
  )٩(الفقرة  اًسلفآخر، على حنو ما توافق عليه اللجنة 
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  احلكم  القرار

وأن  ،اجلماهريية العربية الليبية عـن تصـدير مجيـع األسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن أعتـدة         كف يقرر أيضا أن ت      
     ــة مــن ق ــة الليبي ــة العربي ــع الــدول األعضــاء شــراء تلــك األصــناف مــن اجلماهريي رعاياهــا أو بــل حتظــر مجي

ي اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة    أراضـ  مصـدرها علمهـا، سـواء كـان    مـل  باستخدام السفن أو الطائرات اليت حت
  )١٠ال (الفقرة  أم

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧

يف أعايل البحـار أن تنسـق    ]من القرار[ ١٣يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتخذ إجراءات مبوجب الفقرة 
ومع األمني العام، ويطلب كذلك إىل الدول املعنية أن تبلغ فورا األمني العـام   بعضالمع بعضها عن كثب 

بالتــدابري الــيت “) اللجنــة(” )٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ٢٤وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالفقرة   
  )١٤(الفقرة  ]من القرار[ ١٣قرة للسلطة املمنوحة مبوجب الف تتخذها ممارسةً

يطالب أي دولة عضو، سـواء كانـت تتصـرف علـى الصـعيد الـوطين أو عـن طريـق منظمـات أو ترتيبـات             
، تقريـرا خطيـا أوليـا إىل    ]مـن القـرار  [ ١٣إقليمية، بأن تقدم على الفور، عند إجـراء تفتـيش طبقـا للفقـرة     

التفتـيش ونتائجـه، ومـا إذا كانـت لقيـت تعاونـا أم       اللجنة يتضمن، على وجه اخلصوص، شرحا ألسـباب  
حظر نقلـها، ويطالـب كـذلك الـدول األعضـاء بـأن تقـدم إىل اللجنـة،         ال، وما إذا مت العثور على أصناف ي

صـرف  والتحجزهـا  يف مرحلة الحقة، تقريرا خطيا تاليا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتـيش األصـناف و  
إذا مل تكـن  ة، دوقصـ تـها امل ووجهئها ألصـناف ومنشـ  تلك اوصف لراد إيوتفاصيل نقلها، مبا يف ذلك فيها 

  )١٥هذه املعلومات مدرجة يف التقرير األويل (الفقرة 
مجيع الـدول األعضـاء   طلب إىل يعرب عن استيائه الستمرار تدفق املرتزقة إىل اجلماهريية العربية الليبية، وي  

املرتزقـة املسـلحني   أفـراد  ملنـع تـوفري    )٢٠١١( ١٩٧٠ار من القـر  ٩أن تفي بدقة بالتزاماا مبوجب الفقرة 
  )١٦للجماهريية العربية الليبية (الفقرة 

  )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 
  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٦

  إعفاء

علـى توريـد أو بيـع     )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٩يقرر أال يسري أيضا التدبري املفروض مبوجب الفقرة 
  ملواد املذكورة أدناه إىل ليبيا:أو نقل ا

ــدريب       األســلحة ومــا    (أ)   ــة والت ــك املســاعدة التقني ــا يف ذل ــع أنواعهــا، مب ــدة جبمي يتصــل ــا مــن أعت
مسـاعدة السـلطات الليبيـة يف فـرض      واملساعدة املالية وغريهـا مـن أشـكال املسـاعدة، املقصـود ـا حصـراً       

مسـبقا، مـا    )٢٠١١( ١٩٧٠ر ا جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  األمن أو نزع السالح، اليت ختطَ
  مل تتخذ اللجنة قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛

املقــرر أن ورة مؤقتــا إىل ليبيــا صــلة املصــدت الاذاألســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة واألعتــدة   (ب)  
 نيالاــعلــى مــوظفي األمــم املتحــدة وممثلــي وســائط اإلعــالم والعــاملني يف    يكــون اســتخدامها مقصــوراً 

ر ـا اللجنـة مسـبقا، مـا مل تتخـذ اللجنـة قـرارا        الـيت ختطَـ  و ،ومـن يـرتبط ـم مـن أفـراد      يائمنـ واإل اإلنساين
  )١٣خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار (الفقرة 
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  احلكم  القرار

  جتميد األصول    

  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
  ٢٠١١/فرباير شباط ٢٦

يقرر كذلك أن تقوم مجيـع الـدول األعضـاء دون إبطـاء بتجميـد مجيـع األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد           
االقتصادية األخرى املوجـودة يف أراضـيها الـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،           

اللجنـة املنشـأة عمـال بـالفقرة     ددهم أو الذين حتـ  يف املرفق الثاين هلذا القرارذكورون امل أو األفراد الكيانات
األفراد الذين يعملون بامسهم أو بتوجيه منهم أو الكيانات اليت ميلكوـا  أو أو الكيانات  ]،من القرار[ ٢٤

أو يتحكمون فيها، ويقرر كذلك أن تكفل مجيع الدول األعضاء عدم إتاحة أي أموال أو أصول ماليـة أو  
لكيانـات  ل ،أراضـيها موجـودين يف   أو أشـخاص كيانـات  بواسطة أي رعاياها أو طة ، بواسموارد اقتصادية

  )١٧اللجنة أو لفائدم (الفقرة ددهم يف املرفق الثاين هلذا القرار أو األفراد الذين حتاملذكورين ألفراد وا
ل الـيت جيـري   يعرب عن اعتزامه كفالة أن تتاح لشعب اجلماهريية العربيـة الليبيـة يف مرحلـة الحقـة األصـو       

  )١٨أعاله مبا يعود بالنفع عليه (الفقرة  ١٧جتميدها عمال بأحكام الفقرة 
  إعفاء  

أعـاله علـى األمـوال أو األصـول املاليـة أو املـوارد        ١٧التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة    انسريعدم يقرر   
  :أااالقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية 

اإلجيـار أو   أو ،لتغطية النفقات األساسية، مبا يف ذلك سداد املبـالغ املتعلقـة بـاملواد الغذائيـة    ضرورية   (أ)  
أقســاط التــأمني ورســوم املرافــق العامــة، أو  أو ،أو الضــرائب ،أو األدويــة والعــالج الطــيب ،الرهــون العقاريــة

ة على تقدمي اخلدمات القانونية وفقا أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات املترتبدفع  على املقصورة املبالغ
، وفقـاً للقـوانني الوطنيـة، للعمليـات االعتياديـة      الالزمة دماتاخلتكاليف  للقوانني الوطنية، أو أداء رسوم أو

املتعلقة حبفظ أو تعهـد األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى امـدة، بعـد إخطـار الدولـة            
اإلذن، عند االقتضـاء، باسـتخدام هـذه األمـوال أو األصـول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية          هانيتب املعنية اللجنةَ
  اإلخطار؛ تاريخ ذلكتتخذ اللجنة قراراً خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من  مل األخرى، ما

الدول األعضاء املعنيـة   ضرورية لتغطية النفقات االستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو أو  (ب)  
  قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛  

أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمي، وميكن يف هذه احلالة استخدام األمـوال    (ج)  
واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخرى لفـك ذلـك الـرهن أو تنفيـذ ذلـك احلكـم، شـريطة أن يكـون         

ان حمـدد  وأال يكون لفائـدة أي شـخص أو كيـ    ،هذا القرارلتاريخ  يف وقت سابقالرهن أو احلكم قد وقع 
وأن تكون الدولة العضو أو الدول األعضاء املعنيـة قـد أخطـرت اللجنـة بـذلك       ،أعاله ١٧الفقرة وجب مب

  )١٩(الفقرة 
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  إعفاء      

 ١٧يقرر أيضا أنه جيوز للدول األعضـاء السـماح بـأن تضـاف إىل احلسـابات امـدة وفقـا ألحكـام الفقـرة            
علــى تلــك احلســابات أو املبــالغ املســتحقة مبوجــب عقــود أو  أعــاله الفوائــد أو األربــاح األخــرى املســتحقة  

اتفاقات أو التزامات نشأت يف وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك احلسابات خاضعة ألحكام هذا 
  )٢٠هلذه األحكام وجممدة (الفقرة  القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد واألرباح واملبالغ األخرى خاضعةً

  إعفاء  

 مبلــغ دفــع مــن حمــددا كيانــا أو شخصــا متنــع الأعــاله  ١٧ك أن التــدابري املــذكورة يف الفقــرة يقــرر كــذل  
 املعنية الدول تكون أن شريطة القائمة، يف الكيان أو الشخص ذلك إدراج قبل أبرم عقد مبوجب مستحق

 للفقـرة  وفقـاً  حمـدد  كيـان  أو شخص جانب من مباشرة غري أو مباشرة بصفة يستلم مل املبلغ أن قررت قد
 عنـد  اإلذن، أو املبـالغ،  تلـك  اسـتالم  أو دفـع  بنيتـها  اللجنـة  املعنيـة  الـدول  ختطـر  أن بعـد  وذلك أعاله، ١٧

 عشـرة  قبـل  الغـرض،  هلـذا  األخرى االقتصادية املوارد أو املالية األصول أو األموال جتميد بوقف االقتضاء،
  )٢١(الفقرة  اإلذن ذلك تاريخ من عمل أيام

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١/مارس آذار ١٧

مــن القــرار  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧جتميــد األصــول املفــروض مبوجــب الفقــرات نطبــق يقــرر كــذلك أن ي
على مجيع األموال واألصول املالية واملـوارد االقتصـادية األخـرى املوجـودة يف أراضـيها       )٢٠١١( ١٩٧٠

اللجنـة،   احتـدده حسـبما  واليت متلكها أو تسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، السـلطات الليبيـة،   
تلـك السـلطات أو بتوجيـه منـها أو الكيانـات الـيت متلكهـا أو        األفراد الذين يعملون باسـم  أو الكيانات  أو

اللجنــة، ويقـرر كـذلك أن تكفـل مجيــع الـدول عـدم إتاحـة أي أمــوال أو        احتـدده  حسـبما تسـيطر عليهـا،   
ــة أو مــوارد اقتصــادية   ــات داخــل أراضــيها  بواســطة رعاياهــا أو ، بواســطة أصــول مالي ــراد أو كيان  ،أي أف

فـراد الـذين يعملـون باسـم تلـك      كيانـات أو األ اللجنـة، أو لل  احتـدده  حسـبما  للسلطات الليبية أو لفائدا،
اللجنـة، ويـوعز إىل    احتـدده حسـبما  السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات اليت متلكها أو تسيطر عليهـا،  

يومـا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا       ٣٠اللجنة أن حتدد تلك السلطات الليبيـة أو األفـراد أو الكيانـات يف غضـون     
  )١٩لقرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك (الفقرة ا

 )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ١٧يؤكد تصميمه على كفالة إتاحة األصول اليت يتم جتميدها عمال بـالفقرة    
  )٢٠وقت ممكن (الفقرة يف مرحلة الحقة ويف أسرع صاحله، لشعب اجلماهريية العربية الليبية ول

  املدرجـة أمسـاؤهم يف املرفـق األول للقيـود املفروضـة علـى السـفر يف الفقـرتني          يقرر أيضا أن خيضع األفراد
، ويقرر كذلك أن خيضع األفراد والكيانات املدرجـة أمسـاؤهم يف   )٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ١٦و  ١٥

 )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧املرفق الثاين لتجميد األصول املفروض يف الفقرات 
  )٢٢(الفقرة 
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  )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار     
  ٢٠١١/سبتمرب أيلول ١٦

  إعفاء

مـن   ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧التـدابري األخـرى املفروضـة يف الفقـرات     وصـول  األجتميـد   عدم سـريان يقرر 
ة ليبيــالالوطنيــة الــنفط مؤسســة علــى  )٢٠١١( ١٩٧٣مــن القــرار  ١٩والفقــرة  )٢٠١١( ١٩٧٠القــرار 

  )١٤(الفقرة  وشركة زويتينة للنفط
 )٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧فقــرات يقــرر أيضــا تعــديل التــدابري املفروضــة يف ال   

ـــيا املركــزي واملصــرف العــريب اللــييب     )٢٠١١( ١٩٧٣مــن القــرار  ١٩والفقــرة  فيمــا يتعلــق مبصــرف ليب
  ة الليبية لالستثمار وحمفظة االستثمار الليبية األفريقية لتصبح على النحو التايل:اخلارجي واملؤسس

يستمر جتميد الدول لألموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية األخـرى املوجـودة خـارج ليبيـا       (أ)  
اليت ختص الكيانات املذكورة أعاله يف هذه الفقـرة والـيت أصـبحت جممـدة اعتبـارا مـن تـاريخ هـذا القـرار          

ــرة    ــدابري املفروضــة يف الفق ــا للت ــرار   ١٧وفق ــرة  )٢٠١١( ١٩٧٠مــن الق ــرار   ١٩أو الفق  ١٩٧٣مــن الق
مـن ذلـك القـرار أو     ٢١أو  ٢٠أو  ١٩، ما مل تكـن خاضـعة السـتثناءات وارد بياـا يف الفقـرة      )٢٠١١(

  أدناه؛ ١٦الفقرة 
مـن   ١٧ه يف الفقـرة (أ) أعـاله، مل تعـد التـدابري املفروضـة يف الفقـرة       باستثناء ما هو منصوص علي  (ب)  

تسري على مصرف ليبيا املركزي وال علـى املصـرف العـريب اللـييب اخلـارجي أو       )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
ة األفريقية، ويشمل ذلك أن الـدول مل تعـد ملزمـة بـأن     املؤسسة الليبية لالستثمار أو حمفظة االستثمار الليبي

تكفل منع رعاياها أو أي كيانات أو أشخاص موجودين يف أراضيها من إتاحة أي أموال أو أصول ماليـة  
  )١٥أو موارد اقتصادية للكيانات املذكورة أو لفائدا (الفقرة 

  إعفاء  

التـدابري املفروضـة    انسـري عـدم  ، )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ١٩يقرر كذلك، إضافة إىل أحكام الفقرة   
مـن القـرار    ١٩أعـاله والفقـرة    ١٥من ذلك القـرار، بصـيغتها املعدلـة مبوجـب الفقـرة       ١٧مبوجب الفقرة 

األموال أو األصول املالية أو املـوارد االقتصـادية األخـرى اململوكـة ملصـرف ليبيـا       ، على )٢٠١١( ١٩٧٣
املركــزي أو للمصــرف العــريب اللــييب اخلــارجي أو املؤسســة الليبيــة لالســتثمار أو حمفظــة االســتثمار الليبيــة   

  األفريقية شريطة ما يلي:
ن باحلصـول علـى أمـوال أو أصـول     أن تقدم إحدى الدول األعضاء إخطارا للجنة باعتزامهـا اإلذ   (أ)  

مالية أو موارد اقتصادية أخـرى للوفـاء بغـرض أو أكثـر مـن األغـراض التاليـة، ومـا مل تتخـذ اللجنـة قـرارا            
  خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار:  

  االحتياجات اإلنسانية؛  ‘١’    
  الوقود والكهرباء واملياه الستخدامها يف األغراض املدنية حصرا؛   ‘٢’    
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  استئناف ليبيا إلنتاج املواد اهليدروكربونية وبيعها؛   ‘٣’        
إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكـل أساسـية عامـة مدنيـة أو تشـغيل تلـك املؤسسـات أو          ‘٤’    

  اهلياكل أو تعزيزها؛
ــك        ‘٥’     ــاع املصــريف، مبــا يف ذل ــتئناف عمليــات القط ــع ليبيــا     تســهيل اس ــة م ــم التجــارة الدولي دع

  تيسريها؛  أو
أن ختطر إحدى الدول األعضاء اللجنة بأن تلك األموال أو األصول املاليـة أو املـوارد االقتصـادية      (ب)  

 )٢٠١١( ١٩٧٠القـرار  مـن   ١٧األخرى غري متاحة لألفراد اخلاضعني للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   
  وال لفائدم؛ )٢٠١١( ١٩٧٣من القرار  ١٩أو الفقرة 

أو األصـول   أن تتشاور الدولة العضو مسبقا مـع السـلطات الليبيـة بشـأن اسـتخدام تلـك األمـوال          (ج)  
  املالية أو املوارد االقتصادية األخرى؛ 

ع الدولة العضو السلطات الليبية على اإلخطار املقدم عمال مبـا جـاء يف هـذه الفقـرة، وأال     طلأن ت  (د)  
تعترض السلطات الليبية، يف غضون مخسة أيام عمل، على إاء جتميد تلك األمـوال أو األصـول املاليـة أو    

  )١٦ادية األخرى (الفقرة املوارد االقتص
  التدابري املتعلقة بالنقل والطريان

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧

يقرر فرض حظر على مجيع الرحالت اجلوية يف اال اجلوي للجماهريية العربية الليبية من أجل املسـاعدة  
  )٦دنيني (الفقرة على محاية امل

  إعفاء  
أعـاله علـى الـرحالت اجلويـة الـيت يكـون الغـرض         ٦احلظر املفروض مبوجب الفقـرة  نطبق يقرر أيضا أال ي  

أو تيسـري إيصـاهلا، مبـا يشـمل اإلمـدادات الطبيـة واألغذيـة         الوحيد منها إنسانيا، من قبيل إيصال املسـاعدة 
بـذلك مـن مسـاعدة، أو إجـالء الرعايـا األجانـب مـن اجلماهرييـة         ومـا يتصـل    ال اإلنسايناوالعاملني يف 

، وال علــى ٨أو الفقــرة  ٤علــى الــرحالت اجلويــة املــأذون ــا مبوجــب الفقــرة نطبــق العربيــة الليبيــة، وأال ي
[مـن القـرار]    ٨الرحالت اجلوية األخرى اليت ترى الدول اليت تتصرف مبوجـب اإلذن املمنـوح يف الفقـرة    

 ٨ق هذه الرحالت اجلوية مع أي آليـة جيـري إنشـاؤها مبوجـب الفقـرة      نسشعب اللييب، وأن تأا لفائدة ال
  )٧(الفقرة 

يقرر أن ترفض مجيع الدول السماح ألي طائرة مسجلة يف اجلماهريية العربية الليبية أو ميلكهـا أو يشـغلها     
و عبـور جماهلـا اجلـوي مـا مل تكـن      رعايا ليبيـون أو شـركات ليبيـة بـاإلقالع مـن أراضـيها أو اهلبـوط فيهـا أ        

  )١٧اللجنة قد وافقت مسبقا على تلك الرحلة بالذات، أو ما عدا حاالت اهلبوط االضطراري (الفقرة 
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عـرب جماهلـا   تبط فيهـا أو  ـ مـن أراضـيها أو   أن تقلـع  يقرر أيضا أن ترفض مجيع الدول السماح ألي طائرة ب      
معقـوال لالعتقـاد أن الطـائرة حتتـوي علـى أصـناف حمظـور        اجلوي إذا كانت لديها معلومات تـوفر أساسـا   

، بصـيغته  )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ١٠و ٩توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصـديرها مبوجـب الفقـرتني    
، إال يف حـاالت اهلبـوط االضـطراري    املرتزقة املسـلحني أفراد املعدلة مبوجب هذا القرار، مبا يف ذلك توفري 

  )١٨(الفقرة 
  )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 

  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٦
اعتبــارا مــن تــاريخ هــذا  )٢٠١١( ١٩٧٣مــن القــرار  ١٧يقــرر وقــف العمــل بالتــدابري الــواردة يف الفقــرة 

  )٢١القرار (الفقرة 

  حظر السفر أو فرض قيود عليه

  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦

يقرر أن تتخذ مجيع الـدول األعضـاء التـدابري الالزمـة ملنـع األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف املرفـق األول هلـذا           
[مــن القــرار] مــن دخــول أراضــيها أو   ٢٤القــرار أو الــذين حتــدد أمســاءهم اللجنــة املنشــأة عمــال بــالفقرة   

  )١٥من دخول أراضيها (الفقرة  عبورها، على أنه ليس يف هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن متنع رعاياها
  اءإعف  

  أعاله على احلاالت التالية: ١٥التدابري املفروضة مبوجب الفقرة  انسريعدم يقـــرر أيضا   
نسـانية،  اإل الضـرورة ربره تـ عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حـدة، أن هـذا السـفر      (أ)  

  مبا يف ذلك أداء الفرائض الدينية؛
  عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛ وأ  (ب)  
أو عندما تقرر اللجنة، على أساس كـل حالـة علـى حـدة، أن االسـتثناء مـن احلظـر مـن شـأنه أن            (ج)  

  خيدم أهداف إحالل السالم وحتقيق املصاحلة الوطنية يف اجلماهريية العربية الليبية واالستقرار يف املنطقة؛  
عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حـدة، أن ذلـك الـدخول أو العبـور الزم لتعزيـز       أو  (د)  

فــرص إحــالل الســالم واالســتقرار يف اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، وتقــوم الدولــة الحقــا بإخطــار اللجنــة يف 
  )١٦غضون مثاين وأربعني ساعة من تاريخ اختاذ ذلك القرار (الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧ 

  أعاله “جتميد األصول”من القرار، حتت بند  ٢٢انظر الفقرة 

  األحكام املتعلقة بتدابري اإلنفاذ -ثانيا 

    الشحناتتفتيش 
مجيع الدول، وال سيما الدول ااورة للجماهريية العربية الليبية، أن تتـوىل، مبـا يتفـق وسـلطاا     طلب إىل ي  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

وتشريعاا الوطنية ويتسق مع القانون الدويل، وخباصة قانون البحار واتفاقات الطريان املدين الـدويل ذات  
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ــام    ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦     ــع البضــائع املتجهــة إىل      داخــلالصــلة، القي أراضــيها، مبــا يف ذلــك يف املــوانئ واملطــارات، بتفتــيش مجي
القادمــة منــها، إذا كــان لــدى الدولــة املعنيــة معلومــات تــوفر أساســا معقــوال    وأاجلماهرييــة العربيــة الليبيــة 

وجـب  البضـائع حتتـوي علـى أصـناف حمظـور توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تصـديرها مب         تلك لالعتقاد أن 
  )١١بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك األحكام (الفقرة وذلك  ،من هذا القرار ١٠أو الفقرة  ٩الفقرة 

أعاله بأن تعجل بتقدمي تقريـر خطـي أويل    ١١عمال بأحكام الفقرة  يطالب أي دولة عضو أجرت تفتيشاً  
إىل اللجنة يتضمن، على وجه اخلصوص، شرحا ألسباب التفتـيش ونتائجـه، ومـا إذا كانـت لقيـت تعاونـا       
أم ال، وما إذا مت العثور على أصناف حيظر نقلها، ويطالب كذلك الدول األعضـاء بـأن تقـدم إىل اللجنـة،     

، تقريرا خطيا تاليا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش األصناف ومصادرا وإجراءات يف مرحلة الحقة
ة، دوقصـ تـها امل ووجهئها وصـف لألصـناف ومنشـ   إيـراد  التخلص منها وتفاصيل تتعلق بنقلها، مبا يف ذلـك  

  )١٣إذا مل تكن هذه املعلومات مدرجة يف التقرير األويل (الفقرة 
  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 

  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧
مجيـع الـدول   ىل طلـب إ ي”بـالفقرة التاليـة:    )٢٠١١( ١٩٧٠من القـرار   ١١يقرر أن يستعاض عن الفقرة 

على الصعيد الـوطين أو عـن طريـق منظمـات أو ترتيبـات       وهي تتصرفاألعضاء، وال سيما دول املنطقة، 
مـن   ١٠و ٩إقليمية، من أجل ضـمان التنفيـذ الصـارم حلظـر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب الفقـرتني          

املـوانئ واملطـارات، ويف أعـايل البحـار،      يف ذلك يفداخل أراضيها، مبا أن تقوم ، )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
بتفتـيش السـفن والطــائرات املتجهـة إىل اجلماهرييـة العربيــة الليبيـة أو القادمـة منــها، إذا كـان لـدى الدولــة         

ريدها أو بيعهـا أو  حتتوي على أصناف حمظور تومولة املعنية معلومات توفر أساسا معقوال لالعتقاد أن احل
، بصـيغته املعدلـة مبوجـب    )٢٠١١( ١٩٧٠من القـرار   ١٠أو الفقرة  ٩نقلها أو تصديرها مبوجب الفقرة 

مجيـع الـدول الـيت ترفـع تلـك السـفن       طلـب إىل  املرتزقـة املسـلحني، وي  أفـراد  هذا القرار، مبا يف ذلـك تـوفري   
عمليات التفتيش تلك، ويأذن للدول األعضاء بـأن تتخـذ مجيـع التـدابري     مع والطائرات أعالمها أن تتعاون 

  )١٣(الفقرة “ املتناسبة مع الظروف احملددة للقيام بعمليات التفتيش تلك
عـن  أعـاله يف أعـايل البحـار أن تنسـق      ١٣يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتخذ إجراءات مبوجـب الفقـرة     

مع بعضها بعضـا ومـع األمـني العـام، ويطلـب كـذلك إىل الـدول املعنيـة أن تبلـغ فـورا األمـني العـام              كثب
بالتــدابري الــيت “) اللجنــة(” )٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ٢٤وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالفقرة   

  )١٤أعاله (الفقرة  ١٣تتخذها ممارسة للسلطة املمنوحة مبوجب الفقرة 
يطالــب أي دولــة عضــو، ســواء كانــت تتصــرف علــى الصــعيد الــوطين أو عــن طريــق منظمــات أو ترتيبــات   

أعـاله، تقريـرا خطيـا أوليـا إىل اللجنـة       ١٣فتـيش طبقـا للفقـرة    إقليمية، بأن تقدم علـى الفـور، عنـد إجـراء ت    
يتضمن، على وجه اخلصوص، شرحا ألسباب التفتيش ونتائجه، وما إذا كانت لقيت تعاونا أم ال، ومـا إذا  
مت العثور على أصناف حيظر نقلها، ويطالب كذلك الدول األعضاء بأن تقدم إىل اللجنة، يف مرحلة الحقة، 

ها وتفاصـيل نقلـها،   صرف فيوالتحجزها اليا يتضمن معلومات مفصلة عن تفتيش األصناف وتقريرا خطيا ت
إذا مل تكن هذه املعلومات مدرجة يف ة، دوقصتها املها ووجهئألصناف ومنشتلك اوصف لإيراد مبا يف ذلك 

  )١٥التقرير األويل (الفقرة 
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    مصادرة األسلحة    
  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦
مبصــادرة األصــناف الــيت يــتم   ، وأن تقــوم الــدول األعضــاء كافــة، يقــرر أن يــأذن جلميــع الــدول األعضــاء 

مـن هـذا القـرار     ١٠أو الفقـرة   ٩حيظـر توريـده أو بيعـه أو نقلـه أو تصـديره مبوجـب الفقـرة        مما  هافاشتاك
مفعوهلـا أو ختزينـها أو نقلـها إىل دولـة غـري      وبالتخلص منها (بوسائل منها تدمري تلك األصـناف أو إبطـال   

دولة املنشأ أو دولة املقصد لغرض التخلص منها)، ويقرر كذلك أن تتعاون مجيع الدول األعضاء يف تلك 
  )١٢اجلهود (الفقرة 

  أعاله   “تفتيش الشحنات” من القرار، حتت بند ١٣انظر الفقرة   
  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 

  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧
  أعاله “حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت بند  ١٥انظر الفقرة 

    اإلبالغ عن اإلنفاذ
  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦
  أعاله“ تفتيش الشحنات” من القرار، حتت بند ١٣انظر الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧

  أعاله “حظر توريد األسلحة”من القرار، حتت بند  ١٥انظر الفقرة 

    
  ٣٤اجلدول 

  ٤١األحكام األخرى املتعلقة باختاذ تدابري مبوجب املادة 

  احلكم  القرار

  اجلزاءات ائمومعايري اإلدراج يف ق    

  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦

[من القرار] على األفراد والكيانات الذين تسـميهم   ١٧و ١٥يقرر أن تسري التدابري الواردة يف الفقرتني 
  (ب) و (ج) [من القرار]، على التوايل: ٢٤اللجنة عمال بالفقرتني 

ــر بارتكــاب انتــهاكات خطــرية حلقــوق اإلنســان ضــد           (أ)   ــذين يشــاركون أو يتواطــؤون يف األم ال
ــة        ــا بطريق ــهاكات أو توجيهه ــك االنت ــتحكم يف ارتكــاب تل ــة أو ال ــة الليبي ــة العربي أشــخاص يف اجلماهريي

أو التواطـؤ يف التخطـيط للقيـام جمـات، مبـا يف ذلـك عمليـات القصـف         أخرى، ويشمل ذلك املشـاركة  
اجلوي، ضد السكان املدنيني واملرافق املدنية أو قيادة تلك اهلجمـات أو األمـر بارتكاـا أو القيـام ـا، مبـا       

  ينتهك أحكام القانون الدويل؛
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لفرعيـة (أ)، أو بالنيابـة عنـهم    الفقـرة ا الذين يعملون باسـم األفـراد أو الكيانـات الـوارد بيـام يف        (ب)      
  )٢٢بتوجيه منهم (الفقرة   أو

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧

أمسـاؤهم يف املرفـق األول للقيـود املفروضـة علـى السـفر يف الفقـرتني        يقرر أيضا أن خيضع األفراد املدرجـة  
، ويقرر كذلك أن خيضع األفراد والكيانات املدرجـة أمسـاؤهم يف   )٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ١٦ و ١٥

 )٢٠١١( ١٩٧٠مـن القـرار    ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٧املرفق الثاين لتجميد األصول املفروض يف الفقرات 
  )٢٢(الفقرة 

مــن القــرار  ٢١و  ٢٠و  ١٩و ١٧و ١٦و ١٥أيضــا التــدابري احملــددة يف الفقــرات  نطبــق يقــرر كــذلك أن ت  
 ١٩٧٠على األفراد والكيانات الذين حيدد الس أو اللجنة أـم انتـهكوا أحكـام القـرار      )٢٠١١( ١٩٧٠

  )٢٣منه، أو أم ساعدوا آخرين على القيام بذلك (الفقرة  ١٠و  ٩، وخباصة الفقرتان )٢٠١١(
  جلزاءاتااستعراض  الس اعتزام

  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 
  ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦

الســلطات الليبيــة قيــد االســتعراض وأنــه ســيظل علــى اســتعداد   يؤكــد أنــه ســيبقي األعمــال الــيت تقــوم ــا 
الستعراض مـدى مالءمـة التـدابري الـواردة يف هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك تعزيـز تلـك التـدابري أو تعديلـها أو             
تعليقها أو رفعها، حسبما وأيان تقتضي الضـرورة ذلـك يف ضـوء امتثـال السـلطات الليبيـة لألحكـام ذات        

  )٢٧ار (الفقرة الصلة من هذا القر
 )٢٠١١( ١٩٧٣القــــــــرار 

  ٢٠١١آذار/مارس  ١٧
اسـتعداده للقيـام   ؤكـد  اعتزامه إبقاء أعمال السلطات الليبية قيـد االسـتعراض املسـتمر، وي   ؤكد من جديد ي

، مبــا يف ذلــك )٢٠١١( ١٩٧٠يف أي وقــت باســتعراض التــدابري املفروضــة مبوجــب هــذا القــرار والقــرار   
القيام بتعزيـز تلـك التـدابري أو تعليقهـا أو رفعهـا، حسـب االقتضـاء، علـى أسـاس مـدى امتثـال السـلطات             

  )٢٨(الفقرة  )٢٠١١( ١٩٧٠حكام هذا القرار والقرار الليبية أل
  )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 

  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٦
مـن   ١٢إىل  ٦اعتزامه إبقاء التدابري املفروضة مبوجب الفقـرات  ؤكد بتحسن احلالة يف ليبيا، وي حييط علماً

اســتعداده، حســب االقتضــاء وعنــدما   شــدد علــىقيــد االســتعراض املســتمر، وي  )٢٠١١( ١٩٧٣القــرار 
مـن القـرار    ٤اإلذن املمنـوح للـدول األعضـاء يف الفقـرة     ـاء  تلك التدابري وإرفع لظروف بذلك، لتسمح ا
  )٢٠، بالتشاور مع السلطات الليبية (الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٣

    
  ٤١ذات الصلة باملادة  اتاملناقش -باء 

يغطــي هــذا القســم الفرعــي املناقشــات الــيت دارت يف    
الس بشأن الدور واالستخدام املناسبني للجـزاءات والتـدابري   

القسـم الفرعـي    تكـون . وي٤١مبوجـب املـادة    املتخذة األخرى
ــن  ــواننيمـ ــاول  عنـ ــة باملســـائل    مـــاأوهليتنـ ــات املتعلقـ املناقشـ

ول الثــاين املناقشــات املتعلقــة ببلــدان  املواضــيعية، يف حــني يتنــا

ــددة.  ــس إىل أمهيــة    ،يف املناقشــات املواضــيعية وحم ــرق ال تط
للمسـاعدة علـى إنفـاذ قراراتـه      احملددة اهلدفاستخدام التدابري 

) وبـاملرأة والسـالم   ٨املتعلقة باألطفال والرتاع املسـلح (احلالـة   
ضــا بشــأن ). ودارت مناقشــة مواضــيعية أي١٠واألمــن (احلالــة 

صــون الســالم ســياق  كفــاءة نظــم اجلــزاءات ومشــروعيتها يف 
). وفيمـا خيــص املناقشـات املتعلقــة   ٩واألمـن الـدوليني (احلالــة   
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، نــاقش الــس مســأليت عــدم االنتشــار وفــرض   ةحمــدد انببلــد
مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية   تــــدابري اجلــــزاءات يف ســــياق   

علـى حنـو   جابة )، ونظر يف اخليارات املتاحـة لالسـت  ١١ (احلالة
 ،)١٢لألزمــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية (احلالــة  مناسـب 

ضــــد األفــــراد  ٤١ونــــاقش تطبيــــق تــــدابري مبوجــــب املــــادة  
  .)١٠٣()١٣والكيانات يف ليبيا (احلالة 

  
  ٤١ذات الطابع املواضيعي املتعلقة باملادة ات املناقش

  ٨احلالة   
  والرتاع املسلح األطفال  

 ١٦املعقــودة يف  ٦٣٤١أجــرى الــس، يف جلســته     
ــه  ــب٢٠١٠حزيران/يوني ــة   ، عق ــة مفاهيمي ، )١٠٤(إصــدار ورق

مفتوحـــة لتنـــاول تقريـــر األمـــني العـــام عـــن األطفـــال  مناقشـــةً
من أجل تسليط الضوء على التقدم احملـرز   )١٠٥(والرتاع املسلح

املتعلقــة  خطــة العمــل  وســبل مواجهــة التحــديات املتبقيــة يف   
ــرتاع املســلح. ب وأشــارت املمثلــة اخلاصــة لألمــني   األطفــال وال

العام املعنية باألطفال والرتاع املسلح، يف اإلحاطة الـيت قدمتـها   
ــر   ــرز املــذكور أمــام الــس، إىل التقري  أشــد اجلهــات الــذي أب

يف ة مدرجــــت ظلــــيت الــــ ،االنتــــهاكاتارتكــــاب يف  إمعانــــاً
مخـس سـنوات علـى األقـل.     دة ملـ  األمني العـام  تقارير اتمرفق

ها، بوصفها صوت األمـني  من واجب أنمثلة اخلاصة املأت تراو
األطفــال املتضــررين مــن الرتاعــات  عــن  املــدافعالعــام املســتقل 

ــى    ــدما بشــأن اختــاذ   ”املســلحة، أن حتــث الــس عل املضــي ق
 إىليف هـذا الصـدد،   أشـارت،  . و“إجراء ضد هؤالء املنتهكني

 )٢٠٠٤( ١٥٣٣جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار      
__________ 

 هــــذه فيــــه جـــرت  الــــذي األوســــع الســـياق  علــــى لالطـــالع   )١٠٣(
  .األول اجلزء يف الصلة ذات األقسام انظر املناقشات،

)١٠٤(  S/2010/314.  
)١٠٥(  S/2010/181.  

ــيت   شــأن ب ــة ال ــة الكونغــو الدميقراطي ذت إجــراءات ختــامجهوري
 باســبجمموعــة األ يفاجلــرائم املرتكبــة ضــد األطفــال ضــمني لت
لإلدراج يف قائمة اجلزاءات، واقترحت أن تنظر جلـان   ملسوغةا

واقترحـت أيضـا   اختاذ إجراءات مشاة. اجلزاءات األخرى يف 
لس اآللياتاملناسبة للتعامل مـع العـدد الكـبري مـن      أن يضع ا

تقـارير   اتيف مرفقـ ني االنتهاكات املدرجارتكاب املمعنني يف 
ــام،   ــني العـ ــذين واألمـ ــىت   الـ ــزاءات، حـ ــان اجلـ ــيهم جلـ ال تغطـ

أن الـــس عـــازف عــــن   مرتكبـــو االنتـــهاكات بـــ   شـــعر  ي ال
  .)١٠٦(إخضاعهم للمساءلة بشكل كامل

ــق بضــرورة مســاءلة املمعــنني يف      ارتكــاب وفيمــا يتعل
عن تأييـدهم إلمكانيـة   كلمني من املت االنتهاكات، أعرب عدد

 .)١٠٧(دف ضـد تلـك اجلماعـات   حمـددة اهلـ  فرض تدابري قويـة و 
 طـــراف يف نـــزاع مـــااأل توأكـــد ممثـــل فرنســـا أنـــه إذا رفضـــ

مل تنفـذ خطـط العمـل علـى الـرغم مـن املناشـدات         وأور احتال
ــردد   امل يف الــس تكــررة للمجلــس لفعــل ذلــك، فينبغــي أال يت

وأيـدت ممثلـة    .)١٠٨(هـا وحمددة اهلـدف علي فرض جزاءات قوية 
غــري تجنيــد ضــافة الالواليــات املتحــدة توصــية األمــني العــام بإ  

ــ ــال نوين لاالقــ ــايري األطفــ ــزاءات إىل معــ ــم اجلــ إلدراج يف نظــ
__________ 

)١٠٦(  S/PV.6341، ٥ الصفحة.  
ــفحة     )١٠٧( ــه، الصــ ــع نفســ ــفح  ١٧املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٨ ة(املكســ

 ٢٢(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٠ســا)؛ والصــفحة  (فرن
 ٣٧(البوســنة واهلرســك)؛ والصــفحة   ٣١(النمســا)؛ والصــفحة 
(كندا، باســـم فريـق أصــدقاء األطفــال      ٣٨(اليابان)؛ والصفحة 

 ٧، الصـــفحة S/PV.6341 (Resumption 1)والـــرتاع املــــسلح)؛ و 
ــفحة   ــدا)؛ والصــــــ ــفحة   ٩(نيوزيلنــــــ ــا)؛ والصــــــ  ١١(أملانيــــــ
 ٢٣(إيطاليـــــا)؛ والصـــــفحة   ١٩(ليختنشـــــتاين)؛ والصـــــفحة  

ــفحة   ٢٨(كرواتيـــا)؛ والصـــفحة  ــا)؛ الصـ  ٣٦(مجهوريـــة كوريـ
ــدا،  ــم(فنلنـ ـــسة:   باسـ ـــشمال األورويب اخلمـ ـــدان الـ ـــسلندا أبلـ يـ

(شـيلي)؛   ٤٠والدمنارك والسويد وفنلنـدا والنـرويج)؛ والصـفحة    
(ســـــري النكـــــا  ٤٦(بلجيكـــــا)؛ والصـــــفحة  ٤٢والصـــــفحة 

  (هولندا).  ٥٥(أستراليا)؛ والصفحة  ٥١وسلوفينيا)؛ والصفحة 
)١٠٨(  S/PV.6341، ١٨ الصفحة.  
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بني الفريـق  على التعاون والتنسيق الوثيقني  توشجع ،املناسبة
العامــل املعــين باألطفــال والرتاعــات املســلحة وجلــان اجلــزاءات 

ورأى ممثل كرواتيا أنـه مـن غـري     .)١٠٩(وأفرقة اخلرباء التابعة هلا
األمسـاء  ملـا يقـرب مـن عشـر سـنوات إيـراد        أن يسـتمر املقبـول  

الـس إىل   اذاا يف القوائم املرفقة بتقارير األمـني العـام، ودعـ   
بصـــورة أكثـــر اســـتجابة نهجيـــة ومـــن امل أكـــرببقـــدر العمـــل 

وأيــد ممثــل هولنــدا ذلــك الــرأي،      .)١١٠(ةحــت امللاتياجــحالل
 لكفالـة يف معظـم احلـاالت مبـا يكفـي     مل يقم لس اأن  مضيفاً

وعلـــى  .)١١١(املســـاءلة أو وضـــع حـــد لإلفـــالت مـــن العقـــاب
العكس من ذلك، قال ممثل الصـني إن بلـده ال يؤيـد اسـتعمال     

باسـتعماهلا. وشـدد علـى     هتكـرر للجـزاءات أو ديـد   املالس 
باألطفـال  األمـر  من الضروري توخي احلـذر حينمـا يتعلـق     هأن

  .)١١٢(والرتاع املسلح
ــفافية يف      ــا بعـــض املـــتكلمني إىل مزيـــد مـــن الشـ ودعـ

ــنني يف   ــاء املمعـ ــاب إدراج أمسـ ــارير  ارتكـ ــهاكات يف التقـ االنتـ
ــام.    ــني الع ــنوية لألم ــاً   وأحــاطالس ــدا علم ــل أوغن ح ااقتربــ ممث

 وشــجع علــى، ســنواتمخــس مدتــه  ازمنيــ اإطــارمــني العــام ألا
تخــذ تقتضــي أن يمــــن الـــشروط الـــيت  أكــربوضــــع جمموعــــة 

ــهاكات   الــس إجـــراءً   .)١١٣(ضـــد املمعــنني يف ارتكــاب االنت
ـــايري     ـــشأن معـ ــادل اآلراء بـ ــل االحتــاد الروســي أن تب ورأى ممث

 “يف االنتـــهاك ممعنـــةً” كــأطرافأطــــراف التراعــات صــنيف ت
ات ن إشـارة مـوجزة يف مرفقـ   أسيكون مفيدا. وقال إنه يعتقد 

واقتـرح   .)١١٤(يف هذا السياق “غري كافية”ألمني العام ل تقريرٍ
ممثــل ســري النكــا أن يـــتم توضـــيح معـــايري رفـــع األمســـاء مــن  

__________ 

  .٢٠ الصفحة نفسه، املرجع  )١٠٩(
)١١٠(  S/PV.6341 (Resumption 1)، ٢٣ الصفحة.  
  .٥٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١١١(
)١١٢(  S/PV.6341، ٣٦ الصفحة.  
  .٢٤ و ٢٣ تانالصفح نفسه، املرجع  )١١٣(
  .٢٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١١٤(

القــوائم حــىت يتســىن التعجيــل بشــطب أمســـاء اجلماعـــات الـــيت 
  .)١١٥(امتثلت فعال للقرارات أو توقفت عن التجنيد

ــس بيانــا رئاســيا        ــب املناقشــة، اعتمــد ال ، )١١٦(وعق
ــة تســتهدف       ــدابري تدرجيي ــن اســتعداده الختــاذ ت ــه ع أعــرب في

  كاب تلك االنتهاكات.األطراف املمعنة يف ارت
  

  ٩احلالة   
جمـال   يف وتعزيزهـا  القـانون  سيادةالعمل على بسط   

  الدوليني واألمن السالم صون

ــه  ٢٩املعقــــودة يف  ٦٣٤٧ة لســــاجليف    حزيران/يونيــ
 ، اجتمــع الــس)١١٧(، عقــب إصــدار ورقــة مفاهيميــة ٢٠١٠

ــون   ــد املعن ــى بســط  ”للنظــر يف البن ــانون   العمــل عل ســيادة الق
 قـدمت و “.صـون السـالم واألمـن الـدوليني    جمال يف وتعزيزها 

ــة     ــة واملستشــارة القانوني وكيلــة األمــني العــام للشــؤون القانوني
أي  إنفيهـا  الـس، قالـت   إحاطـة إعالميـة إىل   لألمم املتحـدة  

مناقشة بشأن سيادة القـانون علــى الــصعيد الــدويل ينبغـي أن     
تتطـرق إىل أنظمـة اجلـزاءات احلاليـة التابعـة لـس األمـن الـيت    

م واألمــن الــدوليني.   تؤدي دورا الزما يف احلفاظ علـى الــسال  
تمــــد اجلــــزاءات عأن ت األمهيــة مبكــانوشــددت علــى أنــه مــن  

ــع األهـــداف    ــا يتماشـــى مـ ـــانون الـــدويل ومبـ ـــا للقــ الـــيت وفقــ
دى علـــى مــ الــس شــدد،   أنالحظــت امليثــاق، و يكرســها

اإلطـار القـانوين الـدويل    وتعزيـز  الـسنني املاضـية، علــى وضــع   
 أشـارت إىل لبحـث تلك املسـائل. و والقواعد القانونية الدولية 

 منـــذ وقـــت لـــيس ببعيـــد ) ٢٠٠٩( ١٩٠٤اختـــــــاذ القـــــــرار 
الـيت   وقاحلـقعاجلة للجهـود الـيت بـذلت مل جتسيداًذلك  باعتبار

إنــشاء مكتــب   نوهـت ب و ،األصـول القانونيــة الواجبـة  تكفلها 
__________ 

)١١٥(  S/PV.6341 (Resumption 1)، ٤٥ الصفحة.  
)١١٦(  S/PRST/2010/10ألف-ثالثال القسم أيضا وانظر ؛.  
)١١٧(  S/2010/322.  
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ـــنيٍ ـــة  بوصــفهلمظـــامل ل أم ــا خطـــوة هام ـــس حنـــو  ا خيطوه ل
كفالـــة إجــــراءات منـــصفة وواضــــحة للكيانـــات واألفــــراد       

  .)١١٨(ذين أدرجتهم اللجنة يف القوائمالــ
ــاً     ــيت   وأبــدى كــثري مــن املــتكلمني ترحيب ــالقرارات ال ب

ــة     ــانوين ألنظمـ ــار القـ ــز اإلطـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــذها الـــس مـ اختـ
اجلزاءات من خالل زيادة الشفافية واإلنصـاف يف اإلجـراءات   

، والسـيما مـن   هـا منـها  ورفع القوائم يفقة بإدراج األمساء املتعل
خالل إنشاء مكتـب أمـــني املظـــامل املعـــين بنظـــام اجلـــزاءات       

ورحـب   .)١١٩(طالبـان حركة القاعدة وتنظيم املفروضــة علــى 
ممثل اململكة املتحدة باإلصالحات واإلجنازات اليت حتققـت يف  

ا دلـيال علـى أن الـس يصـغي     هـ ا إياعتـرب مالسنوات األخـرية،  
ة هلـا.  بتحـرك لالسـتجا  إىل شواغل اتمـع الــدويل األوســع وي   

ن الس بقيامه بذلك، إمنا يكفل أن تظـل جـزاءات   أوأضاف 
األمــم املتحـــدة أداة حيويــة يف مكافحــة اإلرهــابيني مــن أمثــال  

واتفـــق ممثـــل االحتـــاد  .)١٢٠(طالبـــانحركـــة القاعـــدة وتنظـــيم 
االســتعمال الــذكي    أن علـى الروسي مـع املستشـارة القانونيـة    

ها موجــه والتقيــيم الــدقيق آلثــار     لبشك اهوتطبيـقللجزاءات 
ها أداة فعالــــة لتعزيــــز  أن جيعــل منــ  اجلانبيــــة الــــسلبية ميكــن  

أن بشـرط  م واألمن الدوليني واستعادة احترام القـانون،  الــسال
__________ 

)١١٨(  S/PV.6347، ٧ الصفحة.  
ــفحة     )١١٩( ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠املرجــ ــيك)؛ والصــ  ١٣(املكســ

 ١٨(نيجرييا)؛ والصـفحتان   ١٧(البوسنة واهلرسك)؛ والصفحة 
 ٢٦(النمسـا)؛ والصـفحة    ٢٣و ٢٢(فرنسا)؛ والصفحتان  ١٩و

ــفحة   ــان)؛ والصـ ــفحة   ٣٠(لبنـ ــان)؛ والصـ ــا)؛  ٣٤(اليابـ (تركيـ
ــفحة  ــابون)؛ و ٣٦والصــــــ ، S/PV.6347 (Resumption 1) (غــــــ

ــدامنرك)؛ والصــفحة  ٣الصــفحة   ٦(سويســرا)؛ والصــفحة  ٤(ال
(أسـتراليا)؛   ١٠(ليختنشتاين)؛ والصـفحة   ٨(فنلندا)؛ والصفحة 

(بـــريو)؛  ١٩(األرجنـــتني)؛ والصـــفحة  ١٥و  ١٤والصـــفحتان 
  (أملانيا). ٢٤الصفحة (جنوب أفريقيا)؛ و ٢٠والصفحة 

)١٢٠(  S/PV.6347، ٢٤ الصفحة.  

فهــم واضــح مــع يثــــاق واملالتــزام صــارم ب فرضــها يف ظــليــتم 
  .)١٢١(لشروط رفع العقوبات أو ختفيفها

ســتخدام الأكثــر حتفُّظــا  وقــدمت بعــض الــدول دعمــاً  
م واألمن الـدوليني. فقـد شـددت    اجلزاءات كأداة لصون السال

ــي اســتعماهلا       ــة الربازيــل علــى أنــه ينبغ بـــدون إســـراف  ”ممثل
اخلالفـات عـن    وحبكمـة، مـن غـري أن تلحـق الـضرر أبـداً حبــلّ 

. ورأت أن غــــرض اجلــــزاءات ينبغــــي أن “طريــــق التفــــاوض
يتمثـــل يف تغـــــيري ســـــلوك الدولـــــة أو الطـــــرف أو الفـــــرد أو 

ـــسال املســــتهدف كيـــــــان ال ـــذي يهـــــــدد الــــ ـــن الــــ م واألمــــ
وســـيلة غـــري   ”كون أبـداً  تجيب أال أن اجلزاءات و ،الـــدوليني

أو  “تغــــيري النظــــام[يف] مباشـــــرة أو غـــــري معلنـــــة للتــــسبب 
وقـــال ممثـــل لبنـــان إنـــه يـــرفض  .)١٢٢(للمعاقبـــة أو االقتصـــاص

ــرض اجلــزاءات    ــايري يف ف ــة املع ــن ســبب   ازدواجي ، وتســاءل ع
ــدول     ــض ال ــى بع ــل  فرضــها عل ــيت ال متتث ــرارال ــة اللق ت الدولي

ــدول    ــى كــل ال ــيس عل ــك  ول ــل ذل ــيت تفع ــل   .)١٢٣(ال ــال ممث وق
تبـع جـا حـذرا حيــال اســتخدام اجلـــزاءات       يالصني إن بلـده  

إىل اعتمـــاد معــــايري صـــارمة وأطــــر زمنيــــة مناسـبة.       و دعيو
الـــس، يف قـــوم د، علـــى أن ييف هـــذا الصـــدشــدد املمثـــل،  و

إجراء مشـاورات  بـ تعزيز جزاءات األمـم املتحـدة،   مساعيه إىل 
علـــى احلقـــائق واألدلـــة ضـــوء الأن يســـلط واســـعة النطـــاق، و

أخــذ يف االعتبار علـى حنـو كامــل    يازدواجية املعايري و تالىفيو
وأشار ممثل جزر سـليمان   .)١٢٤(احلالـة الواقعيـة للبلـدان املعنيـة

هــدم  ”أن فــــرض اجلــــزاءات علــــى البلــــدان يــؤدي إىل       إىل
إىل تـبين   ا، ودعـ “اءضار أكثر مما هـو بنـ  ”وهو أمر  “اجلسور

ــى أن      ــدد علـ ــه شـ ــة. ولكنـ ــن املواجهـ ــدال مـ ــوار بـ ــة احلـ  ثقافـ
__________ 

  .٢٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٢١(
  .٢٠ الصفحة نفسه، املرجع  )١٢٢(
  .٢٥ الصفحة نفسه، املرجع  )١٢٣(
  .٢٧ الصفحة نفسه، املرجع  )١٢٤(
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 ســتعرضتو رصــدأن تجيــب ها، فرضــاجلــزاءات، مــىت جــرى  
تعدديـة  بلغ عنـها بانتظـام لـضمان بقائهــا أداة ختــدم هـدف    وي

  .)١٢٥(األطراف
، )١٢٦(وعقــب املناقشــة، أصــدر الــس بيانــا رئاســيا       
كفالة توجيه اجلـزاءات بعنايـة   احلاجة إىل جمددا عن  فيهأعرب 

ألهداف واضحة، وكفالة الدقـة يف تصـميمها مـن أجـل      دعماً
التقليل إىل أدىن حد من العواقب السيئة اليت حيتمل أن تترتـب  

  عليها.
  

  ١٠ احلالة  
  واألمن والسالم املرأة  
ــاجليف    ــودة يف  ٦٤٥٣ة لسـ ــانون األول/ ١٦املعقـ  كـ

املـــرأة والســـالم   ”يف إطـــار البنـــد املعنـــون    ٢٠١٠ديســـمرب 
أجرى الس مناقشة مفتوحة لتناول مسألة العنـف   ،“واألمن

اجلنسي يف حـاالت الـرتاع والنظـر يف تقريـر األمـني العـام عـن        
ــرارين   .)١٢٧()٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠تنفيـــذ القـ

 ١٩٦٠خـــالل االجتمـــاع، اختـــذ الـــس باإلمجـــاع القـــرار  و
، الـذي طلـب فيـه إىل األمـني العـام، يف مجلـة أمـور،        )٢٠١٠(

أن يضع ترتيبـات للرصـد والتحليــل واإلبــالغ بــشأن العنــف     
مـال الـس   اجلنـسي يف حـاالت النــزاع املدرجة يف جدول أع

ملسـاعدته علـى النظــر يف اختــاذ اإلجــراءات املناسـبة، مبـا فيهـا         
 لس األمـنيالعـام   التدابري احملددة اهلدف والتدرجيية. وشجع ا

تقاريره السنوية بشأن العنف اجلنسـي يف  لحق بأيضا على أن ي
ــرتاع   ــات تضــم  حــاالت ال ــيت   مرفق ـــوائم بأمســـاء األطــراف ال ق

توجد أسـباب وجيهـة لالشـتباه يف ارتكاـا أعمـال االغتصـاب       
ــي أو يف      ــكل منطـ ــي بشـ ــف اجلنسـ ـــكال العنـ ـــن أشـ ـــريه مـ وغـ

__________ 

)١٢٥(  S/PV.6347 (Resumption 1)، ٢٦ الصفحة.  
)١٢٦(  S/PRST/2010/11ألف-ثالثال القسم أيضا انظر ؛.  
)١٢٧(  S/2010/604.  

ـــتراع املـــسلح املدرجـــة يف     ـــك يف حـــاالت ال مســؤوليتها عــن ذل
ــق معــايري إدراج أمســاء أولئــك     جــدول أعمــال الــس، مــع تطبي

وشطبها منها مبا يتماشى واملعايري املطبقـة يف  األطراف يف القوائم 
تقـــاريره عـــن األطفـــال والـــرتاع املســـلح. وأعـــرب الـــس عـــن 

لتعامـل األمـم املتحـدة مــع تلـك    اعتزامه اختاذ هذه القائمة أساساً
مبـا يـشمل، حــسب االقتــضاء،   ركيزا، حنو أكثـر تعلى األطراف 

  ان اجلزاءات املعنية.التـدابري الـيت تتخـذ وفقـا إلجراءات جل
ويف اإلحاطة الـيت قدمتـها املمثلــــة اخلاصــــة لألمــــني        

العــــام املعنيـة بـالعنف اجلنســي يف حـاالت الـرتاع إىل الــس،      
ســتمران يف ســياقات مقالــت إن االغتصــاب والعنــف اجلنســي 

واالضـــطرابات يف كـــل أرجـــاء املعمـــورة ألنـــه، يف   الرتاعــات
. هلـذه األعمـال   يوجــد رادع غياب ديد معتـرب بالعقــاب، ال   

ــع    ورأت أن  ــى أرض الواقـ ــه علـ ــذي ختلفـ ــر الـ ــات األثـ ممارسـ
 الرتاعـات الس يف جمـاالت أخــرى، مثــل محايـة األطفـال يف      

ــهــو املســلحة وعمـــل جلـــان اجلـــزاءات،    حقيقــي ثابــت  ” رأث
 ، وأن مقيــاس النجــاح جيــب أن يكــون تنفيــذ نظــام “بالربهــان
ــدفقت للمســاءلة ــه ت ــات في ــالعنف اجلنســي  املعلوم ــة ب يف  املتعلق

الوقت املناسب وبطريقة ميكن التعويـل عليهـــا مـــن مـــستوى    
البلــد إىل املــستوى العاملي، مبا يتيح أساسـا للمحاسـبة واختــاذ    

  .)١٢٨(اإلجـراءات الالزمـة
وبعد التصويت، رحب املتكلمون بتعزيز آليات مجـع وحتليـل    

مـني  يف مرفـق تقريـر األ   اجلنـاة وضع قـوائم بأمسـاء   باملعلومات و
العنـف  جـرائم  لتـصدي لإلفـالت من العقـاب علـى   بغية االعام 

اجلنســي يف حــاالت الــرتاع. وعلــى وجــه اخلصــوص، أعــرب    
ــدهم إل     ــن تأيي ــن املــتكلمني ع ــد م ــرض تــدابري  مكانيــة العدي ف

__________ 

)١٢٨(  S/PV.6453، ٥ الصفحة.  
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وإلدراج العنــف  )١٢٩(مســتهدفة علــى مــرتكيب العنــف اجلنســي
ـــشاء واليـــات      ـــالل إن ــرض اجلــزاءات خ ــار لف  اجلنســي كمعي

وأعرب ممثـل تركيـا عـن     .)١٣٠(هاأو اسـتعراض جلـان اجلـزاءات
 )٢٠١٠( ١٩٦٠رأي مفاده أن القيمة املضـافة األهـم للقـرار    

ـــذين   ،“طابعــه العملــي التوجــه ”بــع مــن نت إذ إنـــه ال يـــدين ال
ـــدعو يرتكبـــون أعمـــال العنــف ضــد املــرأة فحســب    ولكنـــه ي

ودعــت ممثلــة الواليــات  .)١٣١(أيـــضا إىل اختـــاذ إجـــراء ضــدهم
إلجــراءات  عنــد وضــع ا ذه اآلليــة رشــاد ــ ستالاإىل املتحــدة 
اهلدف الـيت يتخـذها الـس والـدول األعضـاء، مشـريةً       احملددة 
األمـم املتحــدة   سيجعل حمـسنة معلوماتاحلصول على  إىل أن

دول يف االســـتجابة بـــصورة أقـــوى    قـادرة علـى مــساعدة الـــ 
وأكد ممثـل فنلنـدا األمهيـة البالغـة لوصـول       .)١٣٢(هلــذه اجلــرائم

ــه يف     املعلومــات امعــة إىل الــس وجلــان اجلــزاءات التابعــة ل
بــــاعتزام الـــس كفالــــة تــــدفق     الوقـــت املناســـب، مرحبـــاً  
م علـى  لـس واختـاذ إجـراءات تقـو    ااملعلومـات من امليدان إىل 

 الـذي ورحب ممثـل ليختنشـتاين،    .)١٣٣(أساس تلك املعلومات
ـــارير تضمني ، بـــ)٢٠١٠( ١٩٦٠شــارك يف تقــدمي القــرار   تقـ

__________ 

 (أوغنـدا)؛  ٢٤ والصـفحة  (تركيا)؛ ٢٢ الصفحة نفسه، املرجع  )١٢٩(
  .املتحدة) (الواليات ٣٣ والصفحة (غابون)؛ ٢٨ والصفحة

 (البوسـنة  ٢١ والصـفحة  (فرنسـا)؛  ١٧ الصـفحة  نفسه، املرجع  )١٣٠(
 ٢٩ والصـفحة  (الربازيـل)؛  ٢٦ و ٢٥ والصفحتان واهلرسك)؛
ــان)؛ ــا)؛ ٣٥ والصــفحة (النمســا)؛ ٣١ والصــفحة (الياب  (أملاني

ــتاين)؛ ٣٦ والصـــــفحة ــا)؛ ٣٩ والصـــــفحة (ليختنشـــ  (إيطاليـــ
 (كنـــدا)؛ ٤٣ والصـــفحة كوريـــا)؛ (مجهوريـــة ٤١ والصـــفحة

 باســـم (فنلنـــدا، ٤٥ والصـــفحة (لكســـمربغ)؛ ٤٤ حةوالصـــف
 ،S/PV.6453 (Resumption 1) و األورويب)؛ الشــــــمال  بلــــــدان 
 والصــفحتان (سويســرا)؛ ٦ والصــفحة (الربتغــال)؛ ٥ الصــفحة

ــتاريكا، ١٢ و ١١ ــم (كوســ ــبكة باســ ــن شــ ــري)؛ األمــ  البشــ
  .(شيلي) ١٦ والصفحة (األرجنتني)؛ ١٥ والصفحة

)١٣١(  S/PV.6453، ٢٢ الصفحة.  
  .٣٣ الصفحة نفسه، املرجع  )١٣٢(
  .٤٦ و ٤٥ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٣٣(

عـــــن األطـــــراف الـــــيت معلومـــات األمـــــني العـــــام مـــــستقبال 
لالشـــتباه يف مـــسؤوليتها  يوجــــد مــــن األســــباب مــــا يكفــــي

فرصــة ”عـــن أعمـــال عنـــف جنـــسي. إال أنــه اعتــرب أن القــرار 
، ألن الس مل يدرج يف منطوق القرار أي نـص عـن   “ضائعة

ــدبري       ــك عــن أي ت ــاب، ناهي ــن العق ــالت م ــاء اإلف ــه بإ التزام
  .)١٣٤(ملموس لذلك الغرض

  من املتكلمني عن دعمهم لعمل احملكمـة   وأعرب عدد
اجلنائية الدوليـة يف احلـاالت الـيت يشـكل فيهـا العنـف اجلنسـي        

مجاعيـة،  جرمية حرب أو جرمية ضد اإلنسـانية أو جرميـة إبـادة    
أعمـال  إىل تعزيـز احملكمـة لكـي حتـاكم مـرتكيب      الس ودعوا 

ــف اجلنســي يف   ــياقالعن ــرتاع املســلح  س ــل   .)١٣٥(ال ــار ممث وأش
ــرار   ــه اخلصـــوص، إىل أن القـ ــتاين، علـــى وجـ  ١٩٦٠ليختنشـ

ــه احملــاكم      )٢٠١٠( ــت ب ــذي قام ــة العمــل ال مل يشــر إىل أمهي
 وقـت الاملخصصة اليت أنشأها الـس أو احملكمـة، ال سـيما يف    

حلــاالت  هامــن عملــ اًكــبري اًجــزءكرســت فيــه احملكمــة  الــذي
  .)١٣٦(االغتصاب اجلماعي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

أن يــويل الــس  ضــرورة وشــدد ممثــل الصــني علــى      
ـــيت تشــكل      ــق للحـــاالت ال ــام الوثي ــدات للســلم  ”االهتم دي

ــدوليني  ــن الـ ــك  “واألمـ ــتخدم بشـ ــات  وأن يسـ ــل اآلليـ ل كامـ
القائمة، مثل املمثل اخلاص لألمني العـام وهيئـة األمـم املتحـدة     

ـــ  لل ــني امل ــني ومتكـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ ــق  مسـ ــل حتقيـ ــن أجـ رأة، مـ
__________ 

  .٣٧ و ٣٦ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٣٤(
(النمسـا)؛   ٣١(املكسـيك)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٣٥(

(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة    ٣٧(أملانيــا)؛ والصــفحة   ٣٥والصــفحة 
ــفحة  ٣٩ ــا)؛ والصــ ــمال   ٤٦(إيطاليــ ــدان الشــ ــم بلــ ــدا، باســ (فنلنــ

ــفحة S/PV.6453 (Resumption 1) األورويب)؛ و ــرا)؛ ٦، الصـ (سويسـ
(كوسـتاريكا، باسـم شـبكة     ١٢وفينيا)؛ والصـفحة  (سل ٧والصفحة 

  (إسبانيا). ١٧األمن البشري)؛ والصفحة 
)١٣٦(  S/PV.6453، ٣٧ الصفحة.  
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إىل  وأيد ممثل االحتاد الروسـي ذلـك الـرأي، مشـرياً     )١٣٧(التآزر
ـــاق، جيـــب أن      ـــة مقاصـــد الــس مبوجـــب امليث ـــن زاوي ــه م أن

مركـزا فقـط علـى الرتاعات اليت تشـكل   السيكـون اهتمـام 
ــال ــدا للسـ ــإن األدوات   ديـ ــك، فـ ــى ذلـ ــاء علـ ــن؛ وبنـ م واألمـ

، مثل ممارسة وضع قـوائم  )٢٠١٠( ١٩٦٠املعتمدة يف القرار 
د مبرتكيب العنـــف اجلنـــسي وإبـــرام اتفاقــــات بــــشأن الرصــــ   

والتحليــــــل واحملاســـبة، ينبغـــي اســـتخدامها يف ذلـــك الســـياق  
أن يـــدعو وأعــرب ممثــل لكســـمربغ عــن تفضــيله      )١٣٨(أيضــا 

ــام إىل    ــني الع ــس األم ـــريف   ال ـــن مقتــ ـــات عــ ـــدمي معلومــ تقــ
العنـــــف اجلنـــــسي لــيس يف حــاالت الــرتاع املســلح      أعمــال 

غـري ذلـك    املدرجة يف جدول أعمال الس فحسب، وإمنـا يف 
ينبغي أال تغيب عـن  ”، فهي معلومات االتاحلرتاعات ومن ال

  .)١٣٩(“انتباه اتمع الدويل
  

واملتصـــلة  بعينـــهابلـــدان شـــأن بات اـــراة املناقشـــ  
  ٤١باملادة 

  ١١احلالة   
  االنتشار عدم  
آذار/مـــــــارس  ٤املعقـــــــودة يف  ٦٢٨٠ ةلســـــــاجليف   
إىل إحاطــة قـدمها رئــيس جلنــة جملــس   ، اسـتمع الــس ٢٠١٠

فيما يتعلق بعـدم   )٢٠٠٦( ١٧٣٧األمن املنشأة عمال بالقرار 
االنتشــار ومجهوريــة إيــران اإلســالمية. وعقــب اإلحاطــة الــيت   

 عـن قلقهــم  ني، أعـرب عــدد مـن املــتكلم  اللجنــة قـدمها رئـيس  
ــتمرار  ــال   إزاء اسـ ــدم االمتثـ ــران اإلســـالمية يف عـ ــة إيـ مجهوريـ

اللتزاماا جتاه كل من الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة وجملـس     
 أكثـر صـرامة  تـدابري  فـرض  األمن، ودعوا الـس إىل النظـر يف   

__________ 

  .٢٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٣٧(
  .٢٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٣٨(
  .٤٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٣٩(

 بقـدر أكـرب اللتزاماتـه    االمتثـال  علـى  هلتشجيعى ذلك البلد عل
 .)١٤٠(وإخضــاع حكومــة مجهوريــة إيــران اإلســالمية للمســاءلة

وأعرب ممثل اململكـة املتحـدة عـن رأي مفـاده أنـه بينمـا كـان        
ـــر، فإــا مل تــدفع    ـــة بعـــض األث ــة للتــدابري احلالي إيــران مجهوري

بعــد إىل تغـــيري مـــسارها بـــشأن أنـــشطتها النوويـــة، اإلســالمية 
وأن فرض مزيد من التدابري ميكن أن يقنعها باالمتثال لشـروط  

تكلفــة الربنـامج    إذا ما أصـبحت  الذريةالوكالة الدولية للطاقة 
وأضــاف  )١٤١(النــووي اإليــراين تفـــوق قـــدرا علـــى التحمـــل 

ــه   ــل فرنســا أن ــهاك ممث ــران اإلســالمية   يف ضــوء انت ــة إي مجهوري
مل يعـد لـدى أعضـاء الـس      ،للمجلـس  مخسة قرارات متعاقبة

وى طلـــب اختـــاذ إجـــراءات جديـــدة، ســـ “أي خيـــار آخـــر”
ــا ـــسارين الـــذي      مب  دعــت العتمــاده يتفــق مــع النـــهج ذي امل

باسـتمرار جمموعـة األعـضاء اخلمسة الدائمني يف جملـس األمـن   
  .)١٤٢(باإلضافة إىل أملانيا

ورأى ممـثال االحتـاد الروسـي والصـني أنـه علـى الـرغم          
مـــن أن احلالـــة املتعلقـــة بالربنـــامج النـــووي جلمهوريـــة إيـــران   

مفاوضـات  جراء إل جمالزال هناك يمعقدة، ال  تظلاإلسالمية 
  .)١٤٣(مع حكومة ذلك البلد وللتفاعل الدبلوماسي

ــته      ــس، يف جلســـ ــذ الـــ ــودة يف  ٦٣٣٥واختـــ املعقـــ
ــه  ٩ ــرار ٢٠١٠حزيران/يونيــ ــذي  )٢٠١٠( ١٩٢٩، القــ الــ

نطــاق نظــام اجلــزاءات املفــروض علــى البلــد  مــن خاللــهوســع 
من امليثاق، على النحـو املفصـل يف اجلـدول     ٤١مبوجب املادة 

القرار، الحظ الس ببالغ القلـق أن مجهوريـة   ذلك . ويف ٢٩
__________ 

)١٤٠(  S/PV.6280، الواليـــــــــات ٥و ٤ الصـــــــــفحتان) املتحـــــــــدة)؛ 
  .(فرنسا) ٩ والصفحة املتحدة)؛ (اململكة ٦  والصفحة

  .٦ و ٥ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٤١(
  .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٤٢(
 ١٠ والصــفحة الروســي)؛ (االحتــاد ٩ الصــفحة نفســه، املرجــع  )١٤٣(

  .(الصني)
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ه تقــــارير املــــدير   تأكـد ، علـى حنـو مـامل تقم إيران اإلسالمية
ـق مجيــع  يتعلب، )١٤٤(ذريـــةالعـــام للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة ال

األنشــطة ذات الصــلة بالتخصــيب وإعــادة املعاجلــة واملشــاريع   
علــــى  ،ذات الصـــلة باملـــاء الثقيـــل بــــشكل كامــــل ومــــستدام

ـــدد يف   ـــو احملـــ ـــرارات الالنحــ  ١٧٣٧و  )٢٠٠٦( ١٦٩٦قـــ
 ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣و  )٢٠٠٧( ١٧٤٧و  )٢٠٠٦(

ستأنف تعاوا مع الوكالة مبوجـب الربوتوكـول اإلضــايف     ومل
صـل باحتمـال وجـود أبعـاد عسـكرية      فيما يت هاومل تتعـاون مع

ــها      ــيت طلب ــووي ومل تتخــذ اخلطــوات األخـــرى ال ــامج الن للربن
جملس حمافظي الوكالـة ومل متتثـل ألحكـام القـرارات املـذكورة      

  أعاله اليت تعترب أساسية لبناء الثقة.
وقبــل التصــويت، أعــرب ممــثال الربازيــل وتركيــا عــن     

أن بـ  معلّلَـين ذلـك  مشـروع القـرار،    ضـد اعتزامهما التصـويت  
اعتمـاد جـــزاءات يف هــــذا املنعطـــف يتعــــارض مـــع اجلهــــود     

ـــة  ــاالناجحــ ــذهلا لـ ــديت يبـ ــران   اوفـ ــة إيـ ـــراك مجهوريـ مها إلشـــ
ــا    ــوص برناجمهـ ـــي خبصـ ـــل تفاوضـــ ـــاد حـــ اإلســـالمية يف إجيـــ

__________ 

 ٨ و ،(GOV/2006/15)شـــــباط/فرباير   ٢٧ املؤرخـــــة  تقـــــارير ال  )١٤٤(
آب/أغســــــــــــطس  ٣١ و ،(GOV/2006/38)حزيران/يونيــــــــــــه 

(GOV/2006/53)، ــاين/نوفمرب   ١٤ و ــرين الثـــــــــ  ٢٠٠٦تشـــــــــ
(GOV/2006/64)، شـــــباط/فرباير   ٢٢ و(GOV/2007/8)،  ٢٣و 
ــايو  ــطس  ٣٠ و ،(GOV/2007/22)أيار/مــــــــــــــ آب/أغســــــــــــــ

)GOV/2007/48  وCorr.1(، ــاين/نوفمرب   ١٥ و ــرين الثـــــــ تشـــــــ
٢٠٠٧ (GOV/2007/58)، ــباط/فرباير  ٢٢ و  ،(GOV/2008/4)شـ

أيلول/ســـــــــبتمرب   ١٥ و ،(GOV/2008/15)أيار/مـــــــــايو  ٢٦ و
(GOV/2008/38)، ــاين/نوفمرب   ١٩ و ــرين الثـــــــــ  ٢٠٠٨تشـــــــــ
(GOV/2008/59)، ــباط/فرباير  ١٩ و  ٥ و، (GOV/2009/8)شـــــــ

آب/أغســــــــــــطس  ٢٨ و ،(GOV/2009/35)حزيران/يونيــــــــــــه 
(GOV/2009/55)، ــاين/نوفمرب   ١٦ و ــرين الثـــــــــ  ٢٠٠٩تشـــــــــ
(GOV/2009/74)، ــباط/فرباير  ١٨ و  ٣١ و ،(GOV/2010/10)شـ

  .(GOV/2010/28) ٢٠١٠أيار/مايو 

وشددت ممثلة الربازيـل علـى أن إعـالن طهـران،      .)١٤٥(النووي
روج يــمببــادرة مــن البلــدين،  ٢٠١٠مــايو أيار/ ١٧املعتمــد يف 

الكاملة حلقهـا  اإلسالمية املمارسة إيران يكفل جلمهورية حلـل 
يف  ـوفرويـــالطاقـــة النوويــــة لألغــــراض الســـلمية اســـتخدام يف 

ـــها بـــأن برناجم   الوقــت نفســه ـــدات ميكـــن التحقـــق من  هــاتأكي
أعربـت بنـاء علـى    و .ســلمية الغــراض  علـى األ  يقتصـر النووي 

مل حيـــظ بـــاالعتراف    املـذكور  عن األسف ألن اإلعـالن  ذلك
عط الوقت الذي حيتاجـه لكـي   الــسياسي الــذي يستحقه ومل ي

يــؤيت مثــاره، ورأت أنــه مــن غـــري الطبيعـــي التـــسرع يف فـــرض  
وأيــد ممثــل تركيــا ذلــك  )١٤٦(جـــزاءات يف ظــل هــذه الظــروف

اجلــزاءات اعتمــاد يــؤثر عــن قلــق عميــق مــن أن  الــرأي، معربــاً
جممــل العمليــة علــى ده اإلعــالن وعلــى الــزخم الــذي ولّــ ســلباً

  .)١٤٧(الدبلوماسية
وبعــد التصــويت، رحــب عــدد مــن املــتكلمني باختــاذ     

عـدم وفـاء مجهوريـة إيـران     ى لـ ع اًحامس رداًصفه هذا القرار بو
اإلســالمية بالتزاماــا مبوجــب معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة   
ــة      ــات الوكال ــن الســابقة ومتطلب ــس األم ــرارات جمل ــة وق النووي

. وشـددت ممثلـة الواليـات املتحـدة     )١٤٨(الدولية للطاقـة الذريـة  
ـا  كو إضـافة إىل  “قاسـية ” على أن اجلزاءات املعتمدة، وهـي 

ــة” ــة ودقيقـ ــراين   ، ل“ذكيـ ــعب اإليـ ــد الشـ ــة ضـ يســـت موجهـ
ــة إيــران اإلســالمية مــن املمارســة     وال ــع مجهوري ــدف إىل من

تـــــستهدف   هـي  املشروعة حلقوقها مبوجـب املعاهـدة. وإمنـــــا   
__________ 

)١٤٥(  S/PV.6335، ٣ والصـــــفحتان (الربازيـــــل)؛ ٣و ٢ الصـــــفحتان  
  .(تركيا) ٤ و

  .٣ و ٢ الصفحتان السابق، املرجع  )١٤٦(
  .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٤٧(
 املتحــــدة)؛  (الواليــــات  ٦ و ٥ الصــــفحتان  نفســــه،  املرجــــع   )١٤٨(

 (فرنسـا)؛  ٨ والصـفحة  املتحـدة)؛  (اململكة ٨ و ٧ والصفحتان
 الروســـي)؛ (االحتـــاد ١١ والصـــفحة (أوغنـــدا) ١٠ والصـــفحة
  .(اليابان) ١٢ والصفحة
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اختــارت ”بــــــصورة مباشــــــرة الطموحــات النوويــة حلكومــة  
أي ممثـل  . وكـان ر )١٤٩(“مسارا سيؤدي إىل مزيــد مـن العزلـة   

اململكــة املتحــدة أن اختــاذ القــرار يبعــث إىل حكومــة مجهوريــة 
 الــدويلتعــرب عمــا عقــد اتمــع  قويــة  إيــران اإلســالمية رســالةً

يف  متاديهـا أنـه مل يعـد مـن املمكـن احتمـال      وتفيـد ب  عزمه عليه
االمتثال ملتطلبـات جملـس األمـن وجملـس الوكالـة الدوليـة       عدم 

ممثــل فرنســا أن القــرار املتعلــق     وارتــأى .)١٥٠(للطاقــة الذريــة 
، “قوي لكنه حمـدد وهـادف  ”ي اختذه األعضاء ذباجلزاءات ال

وأنه من واجب الس أن مينع سـباق التسـلح اإلقليمـي الـذي     
ـــن أن  ـــرد الـــــشك  يشـــعل فتيلـــهميكــ ــة جمــ ـــداف يف ماهيـ أهــ

أقر ممثل االحتـاد الروسـي بأنـه أصـبح     و .)١٥١(الربنـامج اإليـراين
شـدد علـى    إال أنـه اختاذ تدابري تقييدية إضافية،  “تميمن احل”

ــتخدامها أن  ــون اسـ ــي أن يكـ ــ ينبغـ ــب اًمتوازنـ ــى و اًومتناسـ علـ
. وقـال  )١٥٢(تتضمن أي أحكام تضر برفاه الشعب اإليـراين  أال

ـــسألة    ـــل املـ ـــدا أن حتـ ـــن أبـ ـــزاءات ال ميكـ ممثــل الصــني إن اجلـ
النوويـــة اإليرانيـــة حـــال جوهريــــا، مشـددا علـى ضـرورة أن     

مالئمـة وتدرجييــة  ” لــساتكون اإلجــراءات الــيت يتخــذها 
 “وموجهـــة بوضـــوح، وأن تتناســـب مـــع املمارســات الفعليــة 

ــران   ــة إي ـــووي  جلمهوري ــدان الن . وذكــر )١٥٣(اإلســالمية يف املي
ممثــل لبنــان أن اجلــواب األجنــع علــى أي خمــاوف بشــأن ملــف   

ــه عــن طريــق   إيــران النــووي ي احلــوار ولــيس نبغــي التوصــل إلي
اعتـرب املمثـل نظـام    اجلزاءات. وانطالقا من هذا الـرأي،   بفرض

  .)١٥٤(“نكسة أليمة للجهود الدبلوماسية” اجلزاءات اجلديد
__________ 

  .٥ الصفحة نفسه، املرجع  )١٤٩(
  .٧ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٠(
  .١٠ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥١(
  .١١ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٢(
  .١٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٣(
  .١٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٤(

حــق تأكيــد نيجرييــا والبوســنة واهلرســك  ممــثالوأعــاد   
ــة     ــا النووي ــران اإلســالمية يف اســتخدام التكنولوجي ــة إي مجهوري

دابري دا الــس يف فرضــه التــأيــ غــري أمــالألغــراض الســلمية، 
ــادة  ــب املـ ــوار   )١٥٥(٤١ مبوجـ ــيك أن احلـ ــل املكسـ . ورأى ممثـ

  .)١٥٦(الدبلوماسي ال يتعارض مع اعتماد اجلزاءات
وردا على ذلك، أكد ممثل مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      

ـــالمية   ـــران اإلســـ ـــة إيـــ ــيم مجهوريـــ ــدة أعــــرب أن زعــ يف عــ
ــة  و مناســبات ــن معألســباب ديني ألســلحة رضــته ورفضــه ل اع
واســـتعماهلا. وأضـــاف أن بلـــده تعـــاون مـــع الوكالـــة النوويـــة 

الدولية للطاقة الذرية وأظهر حسن نيته وجديته باملوافقة علـى  
املبــادرة الــيت اقترحتــها الربازيــل وتركيــا، والــيت أتاحــت فرصــة 

 بعـض  للتعاون، ولكن بدال من الترحيب بـإعالن طهـران، قـام 
ــدول  ــس  الـ ــاء يف الـ ـــرار  األعضـ ـــذا القـ ـــدمي هـ ــز ” بتقـ احملفَّـ

. وأشــار إىل أنــه ال ميكــن ألي مقـــدار “ـ[ـــة]سياسي[بــدوافع] 
ـــضغط أن   ـــن ال ـــى   يضــعفم ــه عل ـــصميم أمت ــا ممارســة ت حقه

املـــشروع وغــري القابــل للتصــرف يف اســتخدام التكنولوجيــا       
ـــى      ـــاد علـ ــراض الســلمية واالعتمـ ــة لألغ ــهالنووي ــدم  أوج التق

وانــب السـلمية هلــذه  تطــوير خمتلـف اجل الــيت حتققهـا يف   العلمـي 
  .)١٥٧(، وتصميمها على الدفاع عن هذا احلقالتكنولوجيا

  
  ١٢احلالة   
  احلالة يف ليبيا  
ــاجليف    ــودة يف  ٦٤٩١ة لســـ ــباط/فرباير  ٢٦املعقـــ شـــ
ــس  ، ٢٠١١ ـــة يف ليبيــ  عــن أعــرب ال ـــق إزاء احلال ـــالغ القل ا ب

اختـــذ القـــرار وأدان العنـــف واســـتخدام القـــوة ضـــد املـــدنيني، و
__________ 

ــا)؛ ١٧ و ١٦ الصــفحتان نفســه، املرجــع  )١٥٥(  والصــفحتان (نيجريي
  .واهلرسك) (البوسنة ١٨ و ١٧

  .١٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٦(
  ٢٣-١٩ الصفحات نفسه، املرجع  )١٥٧(
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. وقد من امليثاق ٤١باإلمجاع مبوجب املادة  )٢٠١١( ١٩٧٠
 مشلـت جمموعـة مـن التـدابري     ذا القـرار هـ  مبوجـب الـس   اعتمد

ــة  ــألةاإحالـ ــد     ملسـ ــر توريـ ــة وحظـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ إىل احملكمـ
األســلحة وفــرض تــدابري حمــددة اهلــدف مــن قبيــل حظــر الســفر  

القرار نفسه، أشار الـس  ويف فردا.  ١٦وجتميد األصول على 
إىل أنــه ســيبقي األعمــال الــيت تقــوم ــا الـــسلطات الليبيـــة قيـــد  

دى االســــتعراض وأنــــه ســـيظل علـــى اســـتعداد الســـتعراض مـــ 
أو تعديلـها أو تعليقهــا أو    هامالءمة التدابري، مبا يف ذلـك تعزيـز

  رفعهـا، يف ضوء امتثال السلطات الليبية لألحكام ذات الصلة.
عــن وبعــد التصــويت، أعــرب العديــد مــن املــتكلمني     

تأييدهم للقرار لكونه يبعث رسالة واضحة مفادهـا أن اتمـع   
الــــدويل لــن يتســامح مــــع االنتــــهاكات اجلــــسيمة واملنهجيــــة 

ـــييب     ـــام اللـ ـــب النظـ ــن جانـ ــان مـ ـــوق اإلنسـ ــاره و ،حلقــ باعتبـ
جامعـــة الـــواردة إىل الــس مـــن  دعوات لــ ســـريعة ل اســتجابة 

فـد اللـييب مـن أجـل اختـاذ      الدول العربية واالحتاد األفريقي والو
وقـال ممثـل اهلنـد إنـه علـى الـرغم مـن أن بلـده         . )١٥٨(إجراءات

، فقــد ساســياأل لــيس مــن األطــراف املوقعــة علــى نظــام رومــا 
أن اإلحالــة إىل  ارتــأى  لــس االحــظ أن عــددا مــن أعضــاء    

الوقـف الفـوري للعنــف واسـتعادة اهلـدوء     تؤدي إىلاحملكمة س
ممثلــة  . ورأت)١٥٩(للقــرار ت مؤيــداًواالســتقرار، ولــذلك صــو

نيجرييــا أن اجلــزاءات ســـتردع األفــراد عـــن تأييــد النظـــام أو     
ـــه ــرق أخــرى   مساعدت ــأي ط ــضــرب ال، وستب ــىعزل ــن  ة عل م
الفظائع أو ينسقوا أو يوجهوـا. وقالـت   الرتكاب خيططون 

__________ 

 والصــفحتان املتحــدة)؛ (اململكــة ٢ الصــفحة ،S/PV.6491 انظــر  )١٥٨(
 املتحــــدة)؛  والواليــــات ونيجرييــــا أفريقيــــا (جنــــوب ٤ و ٣

ــفحتان ــان ٥ و ٤ والصــ ــاد (لبنــ ــي واالحتــ ــني)؛ الروســ  والصــ
 والصــفحة وفرنســا)؛ والربتغــال (كولومبيــا ٦ و ٥ والصــفحتان

 (غـــــابون)؛ ٨ والصـــــفحة واهلرســـــك) والبوســـــنة (أملانيـــــا ٧
  .(الربازيل) ٨ والصفحة

  .٣ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٩(

هــا حمــــدد إن نيجرييــا تؤيــد اجلــزاءات بقــــدر مــــا يكــــون تأثري
الـيت تفرضـها األوضـاع    تفــاقم األعبـاء  يفضي إىل اهلــدف وال 

ممثلــة الواليــات  شــادتوأ )١٦٠(املــواطنني الليبــيني بالفعــلعلــى 
إلدانـة العنـف    متكلماً بصـوت واحـد   السباجتماع املتحدة 

القيـادة الليبيـة   ”وحتقيق املسـاءلة واعتمـاد جـزاءات تسـتهدف     
ممثــل االحتــاد الروســي أن     وذكــر .)١٦١(“بــد نــدمها  الــيت مل ت

تـــدابري ”، )٢٠١١( ١٩٧٠الـــس فـــرض، مبوجـــب القـــرار 
خبصـوص   “ـرب عنــها بوضــوح  تقييديـة حمــددة األهــداف ومعـ   

عنـف ضـد املــدنيني. بيـد أنـه      أعمـال  ارتكـاب  املسؤولني عـن  
أوضح أن القرار ال يفرض جزاءات، ولـو حـىت غـري مباشــرة،  

ــد   ــالقوة يف شــؤون البل ــدخل ب ــدعو إىل الت  ةلســاجليف و .)١٦٢(ت
أعــرب الــس  ، ٢٠١١آذار/مــارس  ١٧املعقــودة يف  ٦٤٩٨

 ١٩٧٠الســـلطات الليبيـــة للقـــرار عـــن اســـتيائه لعـــدم امتثـــال 
ــرار و)، ٢٠١١( ــذ القـ ــزز   )٢٠١١( ١٩٧٣اختـ ــذي عـ ــهالـ  بـ

يف  أن اعتمـدها الـيت سـبق    ٤١التدابري املفروضة مبوجب املادة 
، دعـا  )٢٠١١( ١٩٧٣ . ويف القـرار )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

الس الدول األعضاء إىل ضمان التنفيذ الصارم حلظـر توريـد   
ض حظــرا علــى مجيــع الــرحالت الدوليــة ألي  األســلحة، وفــر

طائرة ميلكهـا أو يشـغلها ليبيـون، وأذن بتجميـد أصـول سـبعة       
كيانات، وأعطـى جلنـة اجلـزاءات املنشـأة     سة ومخآخرين أفراد 

حديثا سلطة حتديد املزيد مـن األفـراد والكيانـات إلخضـاعهم     
لتجميـــد األصـــول وحظـــر الســـفر. وباإلضـــافة إىل التـــدابري      

، أذن الس أيضا بفرض جمموعـة  ٤١املفروضة مبوجب املادة 
، مبا يف ذلك إنشاء منطقة حظـر  ٤٢من التدابري مبوجب املادة 

اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة  بان واإلذن للــدول األعضــاء طــري
__________ 

  .٤ و ٣ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٦٠(
  .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦١(
  .٥ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٢(
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حلماية املدنيني واملنـاطق اآلهلــة بالــسكان املــدنيني املعرضــني     
  .)١٦٣(خلطـر اهلجمـات

ــيت       ــدابري ال ــل فرنســا أن الت ــل التصــويت، ذكــر ممث وقب
مل تكــن كافيــة وأن احلالــة   )٢٠١١( ١٩٧٠القرار بــفرضــت 
ثري اجلــزع، وحــث أعضــاء الــس  فاقمــت بشــكل يــيف ليبيــا ت

  .)١٦٤(القرارعلى اعتماد مشروع 
وبعــد التصــويت، ذكــر عــدد مــن املــتكلمني أن قــرار     

 )٢٠١١( ١٩٧٣القــرار  يفدابري الــس فــرض مزيــد مــن التــ 
املتضـمنة  عدم امتثال السلطات الليبية للمطالـب  ى لرداً عجاء 
، واســـــتجابةً أيضـــــا للنـــــداءات )٢٠١١( ١٩٧٠القـــــرار يف 

ت إقليميـة أخـرى، أبرزهـا جامعـة الـدول      الصادرة عن منظمـا 
وأشـاد   )١٦٥(تخذ الـس مزيـدا مـن اإلجـراءات    لكي يالعربية، 

ممثل اململكة املتحدة بتصرف الـس بسـرعة وبصـورة شــاملة     
ـــى  ــةرداً علـ ــا و احلالـ ــتجابةً ليف ليبيـ ــدول   اسـ ــة الـ ــداء جامعـ نـ

وعلَّــق ممثــل جنــوب أفريقيــا قــائال إن الــس،       .)١٦٦(العربيــة
، اسـتجاب بشـكل مناسـب    )٢٠١١( ١٩٧٣باعتماده القرار 

 ١٩٧٠لــــدعوة بلــــدان املنطقــــة إىل تعزيـــــز تنفيــــــذ القــــــرار 
 ـــــسؤولية حلمايـــــةاملبعلـــى حنـــو يتســـم وتـــــصرف  )٢٠١١(

ــا  )١٦٧(وإنقـــاذ أرواح املـــدنيني العـــزل  . وأعــرب ممثــل كولومبي
لعمليـة   باعتبـاره اسـتمراراً   )٢٠١١( ١٩٧٣عن تأييده للقرار 

يثـاق األمــم   مــع م مبا يتسق تـدابري تدرجييـة فرض تنطوي على 
ر . وذكّــــ)٢٠١١( ١٩٧٠القـــرار  اختـــاذ  بـــدأت ب  ،املتحــــدة 

__________ 

  .رابعال القسم انظر  )١٦٣(
)١٦٤(  S/PV.6498، ٣ و ٢ الصفحتان.  
ــه، املرجـــع  )١٦٥( ــفحة نفسـ ــان)؛ ٤ الصـ ــفحة (لبنـ ــة ٥ والصـ  (اململكـ

ــدة)؛ ــفحة املتحـ ــدة)؛ (الواليـــات ٦ والصـ  ٩ والصـــفحة املتحـ
 ١١ والصـفحة  (الربتغـال)؛  ١١و ١٠ والصـفحتان  (كولومبيا)؛
  .أفريقيا) (جنوب ١٢ والصفحة (نيجرييا)؛

  .٥ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٦(
  .١٢ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٧(

ــاَءاأل ــس عضــ ــرر أن الــ ــرار   قــ ــاد القــ ــد اعتمــ  ١٩٧٠، عنــ
إىل آنـذاك  ار ، أن يبقي املسألة قيد االسـتعراض وأشـ  )٢٠١١(

ـــ  هاســـــتعداد ـــز اجلـ ـــر يف تعزيــ ـــالزاءات للنظــ ـــرار  ةيف حــ إصــ
  .)١٦٨(السلطات اللـيبية علـى عدم االمتثال

وامتنع ممثل اهلند عن التصـويت علـى مشـروع القـرار       
مزيــد مــن الوضــوح يف  قــائال إنــه كــان ينبغــي أن يكــون هنــاك

القرار بشأن اآلثار غـري املباشـرة للتـدابري املاليـة املقترحـة، الـيت       
حذَّر من أـا ميكـن أن تـؤثر سـلبا علـى املـــصاحل االقتـــصادية        
ـــات     ـــرين يعتمــدون علــى هـــذه العالق ـــي وآخـ ـــشعب الليبــ للـ

. وقال ممثل أملانيـا إن بلـده ال يؤيـد    )١٦٩(التجاريـة واالقتـصادية
ـــرض       ــرى أن ف ــا ي ــرار، وإمن ــوخى يف الق ــار العســكري املت اخلي
جـــزاءات أكثــر شــدة يؤيـــدها اتمــع الــدويل بأســره ســتكون  

ــاء    ــة إل ــة فعال ـــذايف  ”طريق ـــر الق ــدء  “حكـــم معم ــة وب عملي
  .)١٧٠(ةاالنتقال السياسي الالزم

  
  ١٣احلالة   
  األوسط الشرق يف احلالة  
 تشــــرين األول/  ٤املعقــــودة يف   ٦٦٢٧ ةلســــاجليف   
ــار ٢٠١١أكتـــوبر  ــون  يف إطـ ــد املعنـ ــرق ”البنـ ــة يف الشـ احلالـ
األمـن يف احلالـة يف اجلمهوريـة العربيـة      نظر جملـس  ،“األوسط

الســـورية ولكنـــه فشـــل يف اعتمـــاد مشـــروع قـــرار يف هـــذا       
ويف  )١٧٢(هبســبب تصــويت عضــوين دائمــني ضــد )١٧١(الصــدد

، كــان الــس ســيعرب عــن قلقــه     املــذكور مشــروع القــرار 
ــورية     ــة السـ ــة العربيـ ـــة يف اجلمهوريـ ـــدهور احلالـ ـــتمرار تـ السـ

__________ 

  .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٨(
  .٧ الصفحة نفسه، املرجع  )١٦٩(
  .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٧٠(
)١٧١(  S/2011/612.  
 املعلومــات مــن مزيــد علــى لالطــالع. والصــني الروســي االحتــاد  )١٧٢(

  .األول اجلزء انظر األوسط، الشرق يف احلالة بشأن
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انتـــه دوعـــن إ أعمـــال العنــف يف يد تـــصع الوالحتمـــال تزايــــد  
ـــشدال ـــسيمة واملنهجيــــــة حلقــــــوق    لة يدـــ النتــــــهاكات اجلـــ

ويطالــب الســلطات الســورية بوقــف مجيــع أعمــال   ،اإلنــــسان
العنف فورا. ويف مشروع القرار نفسه، كان الـس سـيطلب   

يقــــدم تقريــــرا عــــن تنفيــــذ القـــرار يف   أن إىل األمـــــني العـــــام
يف اخليارات املتاحـة  يف ضوئه نظر من مث ييوما، و ٣٠غـضون 

 ٤١اختــاذ تــدابري مبوجـــب املـــادة إمكانيــة أمامــه، مبــا يف ذلــك 
  مـن امليثـاق.

وبعــد التصــويت، أعــرب األعضــاء املؤيــدون العتمــاد   
مشـروع القـرار عـن خيبـة أملـهم إزاء فشـل الـس يف توجيــه        

قال ممثل فرنسـا  ف. )١٧٣(لسلطات السوريةا تدينة مجاعية رسال
ــه  ــن الضــروري، يف ضــوء   إن الســلطات  جتــاوبعــدم كــان م

خطــر زعزعــة   ويف مواجهـة  جلهـود الدبلوماسـية   مع االسورية 
اسـتجابة  ”االسـتقرار اإلقليمـي، أن يــستجيب اتمع الــدويل 

أثنـاء  مقـدمي مشـروع القـرار بـذلوا      . وأشار إىل أن“موحــدة
كل ما بوسعهم لتفهم شــواغل بعــض أعــضاء الـس      هإعداد
اسـتجابة  نـص يلقـى   فرض اجلزاءات وإلعداد  نعارضويالذين 

ــاع ــحب    باإلمجـ ــى سـ ــهم علـ ــالل موافقتـ ــن خـ ــيما مـ ، وال سـ
. وأيــد ممثــل اململكــة املتحــدة ذلــك     )١٧٤(اجلــزاءات املقترحــة 

قـــرار أوضـــح عـــرب اإلشــــــارة إىل الـــرأي قـــائال إن مشـــروع ال
لــن  تتخـذ  يثــــاق أن أي خطـوات أخــرى    املمــــن   ٤١املـــادة 

تكـون ذات طـابع عــسكري، وأعـرب عـن خيبـة أمـل عميقـة       
غـري مقبولـة لـدى الـبعض      ظلـت  صـيغة مشـروع القـرار   لكون 

ورأى . وصــل إىل حـل تــوفيقي تللاجلهــود املبذولـة  مـن  رغم بـال 
__________ 

)١٧٣(  S/PV.6627،  ٧ والصـــــــفحة  (فرنســـــــا)؛  ٤-٢ الصـــــــفحات 
 ١٠ والصـــفحة املتحـــدة)؛ (اململكـــة ٨ والصـــفحة (الربتغـــال)؛

ــا)؛ ــفحتان (كولومبيــ ــات ١١و ١٠ والصــ ــدة)؛ (الواليــ  املتحــ
  .(أملانيا) ١٣ والصفحة

  .٣ الصفحة السابق، املرجع  )١٧٤(

دام القوة املفرطـة ضـد املـدنيني وعـدم     احلالة واستختدهور أن 
أن  يعـين إصـالح، كـل ذلـك     ءاإجـر شري إىل ت أي بوادروجود 

كان مطلوبا منذ  “جملس األمنإجراءات قوية من قبل اختاذ ”
. وقالــت ممثلــة الواليــات املتحــدة إن الــس   )١٧٥(فتــرة طويلــة

ــد    لتحــد”فشــل يف التصــدي   ــد املتزاي ــح، وللتهدي ــي مل أخالق
ــلم واأل ــدولينيللسـ ــن الـ ــها ألن   “مـ ــة أملـ ــن خيبـ وأعربـــت عـ

أي  هاعترضــا علــى مشــروع قــرار مل يــرد فيــ  دائمــني عضــوين 
ن يتحمــل  قــد حــان أل وقــت  ال ذكــر للجــزاءات. وقالــت إن  

جـزاءات صـارمة وذات أهـداف    ”الس مسؤولياته ويفـرض  
، وحثـت احلكومـات   “حمددة، ويفـرض كـذلك حظـر أسـلحة    

الــس علــى تغــيري موقفهــا     إجــراء تأييــد امتنعــت عــن  الــيت 
. وقـال ممثـل أملانيـا    )١٧٦(واإلصغاء إىل صوت الشعب السـوري 

أخفـــق يف ”، بفشـــله يف اعتمـــاد مشـــروع القـــرار ،إن الـــس
 وإن، “ميثاق[الـ]ـــاالرتقــاء إىل مســتوى مســؤولياته مبوجــب  

ار ، إىل جانـــب احلـــو وفـــد بلـــده ســـيدعم فـــرض اجلـــزاءات    
  .)١٧٧(السياسي
ــدان عــن التصــويت علــى مشــروع       وامتنعــت عــدة بل

جـزاءات   القرار، معلِّلة امتناعها بعدم ارتياحها للتهديد بفرض
أعرب ممثل اهلند عـن قلقـه   فقد . )١٧٨(الدول واحترامها لسيادة

 إال أنـه  حيال األحداث اجلارية يف اجلمهورية العربية السورية،
هــو  “حــوار تعــاوين وبنــاء”البلــد يف ذلــك أى أن إشــراك تــرا

. وأعــرب )١٧٩(الســبيل الوحيــد العملــي واملثمــر للمضــي قــدما  
مي مشــروع مقــد اعتــزامممثــل جنــوب أفريقيــا عــن القلــق إزاء  

حكــم ”القـرار فـرض تـــدابري عقابيــة كانــت ستنطـــوي علــى      
__________ 

  .٩ و ٨ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٧٥(
  .١١ و ١٠ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٧٦(
  .١٣ الصفحة نفسه، املرجع  )١٧٧(
 (لبنــان)؛  ١١ والصــفحة (اهلنــد)؛ ٨ الصــفحة  نفســه، املرجــع  )١٧٨(

  .(الربازيل) ١٥ والصفحة أفريقيا)؛ (جنوب ١٤ والصفحة
  .٨ الصفحة نفسه، املرجع  )١٧٩(
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علـى تنفيـذ القـرار، وقـال إنـه يعتقـد أن تلـك التـدابري          “مسبق
ممثل االحتـاد  ورأى  .)١٨٠(“متهد ألعمال أخرى” لكيصيغت 
ــذي صــوت الروســي ــه مــن غــري     ضــد ، ال مشــروع القــرار، أن
ــزاءات ”املقبـــول  ــائي وفـــرض اجلـ ــى  “التهديـــد بإنـــذار ـ علـ

تعــارض مــع علــى اعتبــار أن هــذا األمــر ي ،الســلطات الســورية
سوية السلمية لألزمة على أساس حـوار وطـين سـوري    مبدأ الت
تصـويته بـرفض اعتمـاد     معلـال وقال ممثـل الصـني،    .)١٨١(شامل

القــرار، إن اجلـــزاءات أو التهديـــد ــا ال يســاعد علــى حــل       
األزمة القائمة يف اجلمهورية العربية السورية، بل إنـه قـد يزيـد    

__________ 

  .١٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٨٠(
  .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٨١(

هـذا   من تعقد املوقف. وأعرب عن األسف وخيبـة األمـل ألن  
مل حيظ باالهتمام الواجب مـن   “الشاغل الرئيسي واملشروع”

املمثــل أنــه يضــع رى يــجانــب مقــدمي مشــروع القــرار الــذي  
غري مـربر علـى البلـد. وأعـرب عـن تفضـيل بلـده دعـم          اًضغط

يف  املعنيـــةجهـــود الوســـاطة الـــيت تبـــذهلا البلـــدان واملنظمـــات  
لســورية رفضــه . وأبــدى ممثــل اجلمهوريـة العربيــة ا )١٨٢(املنطقـة 

ــائال إن بعــض األطــراف      ــرار، ق ــدمي مشــروع الق خلطــاب مق
م واألمـن  السـال  صونجج وذرائع واهية، منها حبتعارض بلده 

  .)١٨٣(الدوليني
__________ 

  .٧ و ٦ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٨٢(
        .١٨-١٥ الصفحات نفسه، املرجع  )١٨٣(

التدابري املتخـذة لصون السـالم واألمن الدوليني أو إعادما إىل  -رابعا     
  من امليثاق ٤٢نصاما عمال باملادة 

  ٤٢دة املا  
إذا رأى جملـس األمــن أن التــدابري املنصــوص عليهــا يف    

بـه، جـاز لـه أن     ال تفي بالغرض أو ثبت أا مل تف ٤١ة املاد
يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربيـة مـن األعمـال مـا     

ألمـــن الـــدويل أو إلعادتـــه إىل نصـــابه. يلـــزم حلفـــظ الســـلم وا
وجيوز أن تتناول هذه األعمال املظاهرات واحلصر والعمليـات  
ــة التابعــة     ــة أو الربي ــة أو البحري ــق القــوات اجلوي األخــرى بطري

  ة.ألعضاء األمم املتحد
  

  مالحظة  

 املتصــلةيتنــاول القســم الرابــع ممارســات جملــس األمــن   
عمليــات حفــظ لمــن امليثــاق، فيمــا يتعلــق بــاإلذن    ٤٢باملــادة 

واإلذن باســتخدام القــوة  السـالم والقــوات املتعــددة اجلنسـيات  
  .)١٨٤(بالتدخل لمنظمات اإلقليميةل

 االســـتعراض، أذن الـــسب املشـــمولةوخـــالل الفتـــرة   
 لعدد مـن عمليـات حفـظ السـالم والقـوات املتعـددة اجلنسـيات       

باستخدام القوة مبوجب الفصل السابع من امليثـاق، فيمـا يتعلـق    
ــا   ــدوليني أو إعادمـ ــن الـ ــالم واألمـ ــون السـ ــاما بصـ ، إىل نصـ

 ومجهوريـة  وتشـاد،  واهلرسـك،  والبوسـنة  ،يف أفغانسـتان وذلك 
ليميــة، ومجهوريــة الكونغــو  اإلق دون واملنطقــة الوســطى أفريقيــا

 دارفـور  ذلـك  يف مبا( والسودان السودان، وجنوب ،الدميقراطية
 وأذن. ديفـوار  وكـوت  والصـومال،  األوسط، والشرق ،)وأبيي

__________ 

ــامن (الت   )١٨٤( ــة) نظيمــات يغطــي اجلــزء الث احلــاالت الــيت أذن اإلقليمي
. ويغطــي باســتخدام القــوة  لمنظمــات اإلقليميــة لالــس  فيهــا

عمليات حفـظ السـالم باسـتخدام القـوة يف     لاجلزء العاشر اإلذن 
  سياق واليات عمليات حفظ السالم.
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، ومهـا قـوة   حديثا آنـذاك  املنشأتني السالم حفظ لعملييت الس
ــم املتحــدة يف       ــة األم ــي وبعث ــة ألبي ــة املؤقت ــم املتحــدة األمني األم

  .  ، بالقيام بإجراءات إنفاذجنوب السودان
القسـم  ، مهـا:  رعينيوينقسم هـذا القسـم إىل قسـمني فـ      

قـرارات الـس بـاإلذن بـإجراءات     عـرض  ي ، الـذي الفرعي ألف
، والقسـم الفرعـي بـاء    ،مبوجب الفصل السابع من امليثـاق ذ اإنف

يغطــي مناقشــات الــس الــيت ميكــن اعتبارهــا ذات صــلة   الــذي
ثــالث دراســات   هــذا القســم الفرعــي   ويتضــمن   .٤٢باملــادة 

 ) واثنتـان بشـأن  ١٤ احلالـة ليبيـا ( واحدة بشأن احلالـة يف  ة، حال
يف محاية املـدنيني يف الرتاعـات املسـلحة     تتمثلمواضيعية  مسائل

  ).١٦ احلالة) وصون السالم واألمن الدوليني (١٥ احلالة(
  

  ٤٢قرارات جملس األمن املتعلقة باملادة  -ألف 

ســجل أي االســتعراض، مل تب املشــمولةخــالل الفتــرة   
يف قـرارات الـس.    صـراحةً  ٤٢املـادة  ذكر فيها أتى حاالت 

قـرارات مبوجـب الفصـل السـابع مـن      عـدة  غري أن الس اختذ 
لبعثـــات حفـــظ الســـالم والقـــوات املتعـــددة فيهـــا امليثـــاق أذن 

ا منظمــات إقليميــة، اجلنســيات، مبــا يف فيهــا تلــك الــيت نشــر  
ــتخدام  ــدابري ال ”باسـ ــع التـ ــةمجيـ ــائل  ”أو  “الزمـ ــع الوسـ مجيـ

فيمـا يتعلـق    “مجيع اإلجـراءات الالزمـة  ”اختاذ أو  “الضرورية
. أو إعادمـــا إىل نصـــاما مـــن الـــدولينيبصـــون الســـالم واأل

ــس، و ــإجراءات    أذن ال ــد، ب ــه التحدي ــى وج ــاذعل ميكــن  إنف
بطائفـة  لك فيما يتصل وذ ٤٢يف إطار املادة ها مندرجةً اعتبار

واســعة مــن املهــام الــيت صــدر ــا تكليــف، مبــا يف ذلــك محايــة  
ــدنيني     ــة بالســكان امل ــاطق اآلهل ــدنيني واملن ــر املعرضــني خلامل ط

جمــات؛ وإنفــاذ االمتثــال حلظــر علــى الــرحالت اجلويـــة؛       اهل
توريـــد األســـلحة فرضـــه علـــى ورصـــد وكفالـــة تنفيـــذ حظـــر 

ــة مــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا     إضــافة إىلالــس؛ ومحاي
العـــاملني يف اـــال اإلنســـاين؛ ومحايـــة احلكومـــات االنتقاليـــة  
ــذ    ــها؛ ودعــم تنفي ــة و/أو يئت ــة آمن ــة للحفــاظ علــى بيئ  واملؤقت

عنـد  اتفاقات السالم؛ والسماح للبعثـات بالـدفاع عـن نفسـها     
  .)١٨٥(عليها موطر اهلجخلم أو وهلج التعرض

ــدول      ــا، أذن الـــس للـ ــة يف ليبيـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ وفيمـ
األعضاء، سواء كانـت تتصـرف علـى الصـعيد الـوطين أو عـن       
ــني      ــع األم ــاون م ــة، وبالتع ــات إقليمي ــق منظمــات أو ترتيب طري

حلماية املـدنيني واملنـاطق    “مجيع التدابري الالزمة”العام، باختاذ 
يف  اآلهلــــة بالســــكان املــــدنيني املعرضــــني خلطــــر اهلجمــــات 

مجيـع  ”وأذن الـس أيضـاً للـدول األعضـاء باختـاذ       .)١٨٦(البلد
إلنفـــاذ االمتثـــال للحظـــر املفـــروض علـــى   “التـــدابري الالزمـــة

ــن أجــل املســاعدة     ــة، م ــرحالت اجلوي ــى ال ــدنيني عل ــة امل  محاي
 ١٩٧٠القــرار قــد أذن يف الــس كــان و .)١٨٧(بصــورة أفضــل

، مبــا يف ذلــك ٤١بطائفــة مــن التــدابري عمــالً باملــادة  )٢٠١١(
تفتيش مجيـع الشـحنات   أن تقوم يف أراضيها بدعوة الدول إىل 

مبوجـــب فاســـتعاض،  .)١٨٨(والقادمـــة منـــهااملتجهـــة إىل ليبيـــا 
، عــن الفقــرة ذات الصــلة مــن القــرار )٢٠١١( ١٩٧٣القــرار 
مجيــع أن تتخــذ بــ”للــدول فيهــا أذن بفقــرة  )٢٠١١( ١٩٧٠
ــدابري ــروف   “التـ ــع الظـ ــبة مـ ــددةاملتناسـ ــات  ل احملـ ــام بعمليـ لقيـ

  .)١٨٩(التفتيش تلك
ــدة       ــذت عـ ــالتقرير، اتخـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ وخـ

ــادة   ــرارات ذات صــلة بامل ــات    ٤٢ق ــات بعث ــق بوالي فيمــا يتعل
أذن الس لقـوة األمـم املتحـدة    فاألمم املتحدة حلفظ السالم. 
، يف ـدف  “ضـرورية  إجـراءات ”األمنية املؤقتة ألبيـي باختـاذ   

كفالــة األمـن يف منطقـة أبيــي ومحايـة املــدنيني     إىل مجلـة أمـور،  
__________ 

ــى    )١٨٥( ــالالطــالع عل ــ ة عــنفصــلم تمعلوم ــة مــن والي  ة كــل عملي
  عمليات حفظ السالم، انظر اجلزء العاشر.

  .٤، الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٣القرار   )١٨٦(
  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٧(
  .١١، الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٠القرار   )١٨٨(
  .١٣، الفقرة )٢٠١١( ١٩٧٣القرار   )١٨٩(



فيما يتخذ من األعمال يف حاالت ديد السلم واإلخالل  -  اجلزء السابع
 به ووقوع العدوان (الفصل السابع من امليثاق)

 

637 14-65169 

 

كمـا أذن الـس    .)١٩٠(الوشـيك  العنف البـدين خلطر املعرضني 
ــة ــوب الســودان   لبعث ــع ”اســتخدام ب األمــم املتحــدة يف جن مجي

املنوطـة ـا   احلمايـة  وفري تة لالضطالع بوالي “وسائل الالزمةال
ــعلـــى حنـــو  ــبي امـ ــرار  هانـ ــدد و .)١٩١()٢٠١١( ١٩٩٦القـ جـ

عمليـة األمـم املتحـدة    كـل مـن   لإجراءات إنفـاذ  الس اإلذن ب
ــوار  ــي   )١٩٢(يف كــوت ديف ــة املختلطــة لالحتــاد األفريق ، والعملي

، وبعثـة منظمـة األمـم املتحـدة     )١٩٣(واألمم املتحـدة يف دارفـور  
ــة الكونغـــ  ــتقرار يف مجهوريـ ــةلتحقيـــق االسـ ، )١٩٤(و الدميقراطيـ

  .)١٩٥(وبعثة األمم املتحدة يف السودان
ــرة يف  مل تتخــذو   ــرارات االســتعراض ب املشــمولةالفت ق

بعثـة  بالقـوة فيمـا يتعلـق    خدام تضمن أحكاما حمددة جتيـز اسـت  ت
عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت      وأاألمم املتحـدة يف السـودان   

العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحـدة يف   وأديفوار 
الـيت  ات، بعثـ من هذه الكل ة واليجدد الس إال أن دارفور، 

 ١٧٣٩و  )٢٠٠٦( ١٧٠٦القــرارات ا يف تكليــف ــال ســبق
مبــــا يف ذلــــك ، علــــى التــــوايل )٢٠٠٧( ١٧٦٩و  )٢٠٠٧(

  اإلذن باستخدام القوة.
غـري أنـه   إىل الفصل السـابع،   مل يستند الس صراحةًو  

ــكل     ــرر أن احلالـــة يف لبنـــان تشـ للســـالم واألمـــن  ديـــداً ”قـ
، وأكد مـن جديـد سـلطة قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة        “الدوليني

ــاذ   ــان يف اختــ ــة ”يف لبنــ ــراءات الالزمــ ــع اإلجــ ــة  “مجيــ لكفالــ
__________ 

  .٣، الفقرة )٢٠١١( ١٩٩٠القرار   )١٩٠(
  .٤ و ٣تان ، الفقر)٢٠١١( ١٩٩٦القرار   )١٩١(
 ١٩٣٣، و )٢٠١٠( ١٩٢٤، و )٢٠١٠( ١٩١١القـــــــرارات   )١٩٢(

، و )٢٠١١( ١٩٦٧، و )٢٠١٠( ١٩٦٢، و )٢٠١٠(
  .)٢٠١١( ٢٠٠٠، و )٢٠١١( ١٩٨١، و )٢٠١١( ١٩٧٥

  .)٢٠١١( ٢٠٠٣و  )٢٠١٠( ١٩٣٥القراران   )١٩٣(
  .)٢٠١١( ١٩٩١ و )٢٠١٠( ١٩٢٥القراران   )١٩٤(
  .)٢٠١١( ١٩٧٨و  )٢٠١٠( ١٩١٩القراران   )١٩٥(

لتنفيــــذ أنشــــطة عدائيــــة مــــن عملياــــا تســــتخدم منطقــــة  أال
  .)١٩٦(نوع أي

ــة        ــوح ســابقاً إىل بعث ــرتني اإلذن املمن ــس م ــدد ال وم
ختــاذ األمــم املتحــدة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد با     

واإلسهام يف محاية املـدنيني املعرضـني    “الالزمة التدابريمجيع ”
 .)١٩٧()٢٠٠٩( ١٨٦١للخطــر، علــى النحــو املــبني يف القــرار 

، ٢٠١٠أيار/مـــايو  ٢٥املـــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٢٣ القراروبـــ
بالتزام تشاد بتحمل املسؤولية الكاملـة عـن    علماًالس ط احأ

ــدنيني  ــهمومحاي أمــن الســكان امل ــه يف    ت ــى النحــو املشــار إلي عل
ــالة  ــارسـ ــيس الـــس  وجههـ ــاد إىل رئـ ــل تشـ ــرر ، )١٩٨(ممثـ وقـ

ض قــوام العنصــر العســكري للبعثــة وحــدد جــدوالً زمنيــاً  يفــخت
ــن       ــس م ــى ال ــراد. كمــا ألغ ــع األف ــهائي جلمي لالنســحاب الن

  .٤٢يف إطار املادة  مندرجةة البعثة تدابري ميكن اعتبارها والي
واليـة القـوات املتعـددة    بشـأن   قـرارات ة واتخذت عد  

فيمــا . ف٤٢اجلنسـيات، ميكــن اعتبارهــا تــدخل يف إطــار املــادة  
الـــس اإلذن للـــدول األعضـــاء     كـــرر يتصـــل بأفغانســـتان،   

املشاركة يف القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة املنتشـرة بالفعـل       
ــأن تتخــذ    ــد ب ــدابري ”يف البل ــع الت ــةمجي ــذ واليــ  “ الالزم ة لتنفي

ــوة ــق بالبوســنة واهلرســك،    .)١٩٩(الق ــا يتعل ــس  كــرروفيم ال
 “مجيــع التــدابري الالزمــة”أيضــاً اإلذن للــدول األعضــاء باختــاذ 

ــرفقني ل ــذ املـ ــة   ٢ألـــف و -١تنفيـ ــاق الســـالم وكفالـ ــن اتفـ مـ
ــا  ــال هلم ــب   ، االمتث ــى طل ــاء عل ــن بن ــة العســكرية  أي م العملي

__________ 

ــة عاث، الفقــرة ال)٢٠١٠( ١٩٣٧القــرار   )١٩٦( شــرة مــن الديباجــة،  لث
  ، الفقرة الثالثة عشرة من الديباجة.)٢٠١١( ٢٠٠٤والقرار 

 ١٩٢٢، والقــــــرار  ١، الفقــــــرة  )٢٠١٠( ١٩١٣القــــــراران   )١٩٧(
  .١، الفقرة )٢٠١٠(

)١٩٨(  S/2010/250.  
ــرار   )١٩٩( ــرة )٢٠١٠( ١٩٤٣القــــــ ــرار ٢، الفقــــــ  ٢٠١١، والقــــــ

  .٢، الفقرة )٢٠١١(
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وفيمـا   .)٢٠٠(ظمة حلف مشال األطلسـي لالحتاد األورويب أو من
ــق بالصــومال،   ــس  كــرريتعل ــة االحتــاد   كــذلكال اإلذن لبعث

 “مجيــــع التــــدابري الالزمــــة”األفريقــــي يف الصــــومال باختــــاذ 
وفيمـا يتعلـق بكـوت ديفـوار، مـدد       .)٢٠١(لالضطالع بواليتـها 

الــس، يف عــدة مناســبات، اإلذن املمنــوح للقــوات الفرنســية  
بغية دعم البعثـة املنشـورة    “مجيع الوسائل الالزمة”باستخدام 

  .)٢٠٢(يف كوت ديفوار
__________ 

 ٢٠١٩، والقـــــــرار ١٤، الفقـــــــرة )٢٠١٠( ١٩٤٨القـــــــرار   )٢٠٠(
  .١٤، الفقرة )٢٠١١(

ــرار   )٢٠١( ــرة )٢٠١٠( ١٩١٠القــــــ ــرار ١، الفقــــــ  ١٩٦٤، والقــــــ
  .١، الفقرة )٢٠١١( ٢٠١٠، والقرار ١، الفقرة )٢٠١٠(

 ١٩٢٤، والقـــــــرار ٢٠، الفقـــــــرة )٢٠١٠( ١٩١١القـــــــرار   )٢٠٢(
، ٢٤، الفقــرة )٢٠١٠( ١٩٣٣، والقــرار ٢، الفقــرة )٢٠١٠(

ــرار ١٧، الفقــــــرة )٢٠١٠( ١٩٦٢والقــــــرار   ٢٠٠٠، والقــــ
  .١٧، الفقرة )٢٠١١(

أذن الــــس للــــدول األعضــــاء إضــــافة إىل ذلــــك، و  
لصـومال مبواصـلة   املتعاونة مع احلكومة االحتادية االنتقاليـة يف ا 

ــة ”اســتخدام  ــع الوســائل الالزم لقمــع أعمــال القرصــنة   “مجي
مـن   ١٠والسطو املسلح يف البحر، على النحو املبني يف الفقرة 

 ١٨٥١مـــــن القـــــرار  ٦والفقـــــرة  )٢٠٠٨( ١٨٤٦القــــرار  
)٢٠٣()٢٠٠٨(.  

هذا القسـم سـوى قـرارات الـس املتعلقـة      ال يغطي و  
تـدابري  طبيـق  باإلذن باستخدام القـوة. أمـا القـرارات املتعلقـة بت    

يف القســم اخلــامس الــذي يتنــاول تــوفري نــاقش ، فتهــذه اإلنفــاذ
  .٤٥إىل  ٤٣القوات املسلحة وفقا للمواد من 

__________ 

ــرار   )٢٠٣( ــرة )٢٠١٠( ١٩٥٠القــــــ ــرار ٧، الفقــــــ  ٢٠١٠، والقــــــ
  .١، الفقرة )٢٠١١(

      
  ٣٥اجلدول 

بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم والقـوات املتعـددة اجلنسـيات، مبـا يف ذلـك           لباستخدام القوة اليت أُذن فيها قرارات ال
  تلك اليت تنشرها املنظمات اإلقليمية

  احلكم  والتاريخ القرار

  أفغانستان يف احلالة    
  )٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار

 أكتـــوبر/األول تشـــرين ١٣
٢٠١٠  

 واليـة  لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ األمنية للمساعدة الدولية القوة يف املشاركة األعضاء للدول يأذن
  )٢ الفقرة( القوة

  )٢٠١١( ٢٠١١ القرار
 أكتـــوبر/األول تشـــرين ١٢

٢٠١١  

 واليـة  لتنفيذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ األمنية للمساعدة الدولية القوة يف املشاركة األعضاء للدول يأذن
  )٢ الفقرة( القوة
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  احلكم  والتاريخ القرار

  واهلرسك البوسنة يف احلالة    

  )٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
ــرين ١٨ ــاين تشـ ــوفمرب/الثـ  نـ

٢٠١٠  

 الالزمـة  التدابري مجيع باختاذ ،]القرار من[ ١١ و ١٠ الفقرتني مبوجب تتصرف اليت األعضاء للدول يأذن
 تســتمر أن وجــوب ويؤكــد هلمــا، االمتثــال وكفالــة الســالم اتفــاق مــن ٢ واملرفــق ألــف-١ املرفــق لتنفيــذ

ــال عــن املســاواة، قــدم علــى املســؤولية، حتمــل يف األطــراف  ختضــع وأن املــرفقني، هــذين ألحكــام االمتث
 األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  ووجـود  األورويب االحتـاد  قـوة  تراهـا  قـد  الـيت  اإلنفاذ إلجراءات بالتساوي
  )١٤ الفقرة( الوجود وذلك القوة تلك ومحاية املرفقني هذين أحكام تنفيذ لكفالة ضرورية

 قيـادة  مقـر  أو األورويب االحتـاد  قـوة  طلب على بناء الالزمة، التدابري مجيع تتخذ بأن األعضاء للدول يأذن  
 معـا  املنظمـتني  وملسـاعدة  التـوايل،  علـى  املنظمـة  وجود أو القوة عن للدفاع األطلسي، مشال حلف منظمة

ــع اختــاذ يف منــهما كــل حبــق ويقــر مهمتيهمــا، أداء يف ــة يف الــنفس عــن للــدفاع الالزمــة التــدابري مجي  حال
  )١٥ الفقرة( باهلجوم للتهديد أو للهجوم تعرضهما

 مـن  ألـف -١ للمرفـق  ووفقـا ] القرار من[ ١١ و ١٠ الفقرتني مبوجب تتصرف اليت األعضاء للدول يأذن  
 السـيطرة  تـنظم  الـيت  واإلجـراءات  للقواعـد  االمتثـال  لكفالـة  الالزمة التدابري مجيع تتخذ بأن السالم، اتفاق
 جبميـع  والعسـكرية  املدنيـة  اجلويـة  باحلركة يتعلق فيما وذلك ومراقبته واهلرسك للبوسنة اجلوياال  على

  )١٦ الفقرة( أشكاهلا
  )٢٠١١( ٢٠١٩ القرار

ــرين ١٦ ــاين تشـ ــوفمرب/الثـ  نـ
٢٠١١  

 الالزمـة  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  ،]القـرار  مـن [ ١١ و ١٠ الفقـرتني  مبوجـب  تتصـرف  الـيت  األعضـاء  للدول يأذن
 األطـراف  تسـتمر  أن وجـوب  ويؤكـد  هلما، االمتثال وكفالة السالم اتفاق من ٢ واملرفق ألف- ١ املرفق لتنفيذ

 إلجـراءات  بالتسـاوي  ختضـع  وأن ،هذين املرفقني ألحكام االمتثال عن املساواة، قدم على املسؤولية، حتمل يف
 ضـرورية  األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  ووجـود  األورويب االحتـاد  لقوة التابعة ألثيا عملية تراها قد اليت اإلنفاذ
  )١٤ الفقرة( الوجود وذلك العملية تلك ومحاية املرفقني هذين أحكام تنفيذ لكفالة

 االحتـاد  لقـوة  التابعـة  ألثيـا  عمليـة  طلـب  علـى  بنـاء  الالزمـة،  التـدابري  مجيـع  تتخـذ  بأن األعضاء للدول يأذن  
 التـوايل،  علـى  املنظمـة  وجـود  أو العمليـة  عن للدفاع األطلسي، مشال حلف منظمة قيادة مقر أو األورويب
 عـن  للدفاع الالزمة التدابري مجيع اختاذ يف منهما كل حبق ويقر مهمتيهما، أداء يف معا املنظمتني وملساعدة

  )١٥ الفقرة( باهلجوم للتهديد أو للهجوم تعرضهما حالة يف النفس
 مـن  ألـف -١ للمرفـق  ووفقـا ] القرار من[ ١١ و ١٠ الفقرتني مبوجب تتصرف اليت األعضاء للدول يأذن  

 السـيطرة  تـنظم  الـيت  واإلجـراءات  للقواعـد  االمتثـال  لكفالـة  الالزمة التدابري مجيع تتخذ بأن السالم، اتفاق
 والعســكرية املدنيــة اجلويــة باحلركــة يتعلــق فيمــا وذلــك ومراقبتــه واهلرســك للبوســنة اجلــوي اللمجا علــى
  )١٦ الفقرة( أشكاهلا جبميع



٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن 
 

14-65169 640 

 

  احلكم  والتاريخ القرار

  اإلقليمية دون واملنطقة الوسطى أفريقيا ومجهورية تشاد يف احلالة    

  )٢٠١٠( ١٩١٣ القرار
  ٢٠١٠ مارس/آذار ١٢

 علـى  ٢٠١٠ مـايو /أيار ١٥ حىت وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة والية متديد يقرر
  )١ الفقرة) (٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار يف املبني النحو

  )٢٠١٠( ١٩٢٢ القرار
  ٢٠١٠ مايو/أيار ١٢

 مــايو/ أيــار ٢٦ يــوم حــىت وتشـاد  الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمـم  بعثــة واليــة ميــدد أن يقـرر 
) ٢٠١٠( ١٩١٣ القـرار  مبوجـب  متديـدها  وجـرى ) ٢٠٠٩( ١٨٦١ القـرار  يف عليها نص كما ،٢٠١٠

  )١ الفقرة(
  الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق فيما احلالة

  )٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨

 واملـوارد  القـدرات  باسـتخدام  املتعلقة القرارات اختاذ لدى األولوية املدنيني محاية منح وجوب على يؤكد
 باسـتخدام  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيق املتحدة األمم منظمة لبعثة ويأذن املتاحة،

 تـوفري  بواليـة  لالضـطالع  ،وحداا فيها تنتشر اليت املناطق ويف قدرا حدود يف الضرورية، الوسائل مجيع
] القـرار  مـن ) [ر( ١٢ والفقـرة ) ك( ١٢ إىل) أ( ١٢ مـن  الفقرات يف املبني النحو علىا  املنوطة احلماية

  )١١ الفقرة(
  )٢٠١١( ١٩٩١ القرار

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٨
 يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة واليــة ٢٠١٢ يونيــه/حزيــران ٣٠ حــىت ميــدد أن يقــرر

 إىل) ص( و) ع( إىل) أ( ١٢ و ١١ و ٢ الفقــرات يف الــوارد النحــو علــى الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة
 اختـاذ  عنـد  األولويـة  تعطى أن جيب املدنيني محاية أن جديد من ويؤكد ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار من) ر(

 الـيت  املبتكـرة  بالتـدابري  االسـتعانة  أيضا ويشجع املتاحة، واملوارد القدرات استخدام كيفية بشأن القرارات
  )١ الفقرة( املدنيني حلماية البعثة تنفذها

  ديفوار كوت يف احلالة

  )٢٠١٠( ١٩١١ القرار
 ينــــاير /الثــــاين  كــــانون ٢٨

٢٠١٠  

 ،)٢٠٠٧( ١٧٣٩ القـرار  يف احملـدد  النحـو  علـى  ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية والية جتديد يقرر
 يف وشـفافة  ومفتوحـة  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  تنظيم دعم أجل من سيما وال ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ حىت

  )١٤ الفقرة( ديفوار كوت

 عمليـة  دعـم  أجـل  مـن  الفرنسـية  القـوات  إىل منحـه  الـذي  اإلذن ٢٠١٠ مـايو /أيار ٣١ حىت ميدد أن يقرر  
  )٢٠ الفقرة( قدراا وضمن انتشارها نطاق حدود يف ديفوار، كوت يف املتحدة األمم

  )٢٠١٠( ١٩٢٤ القرار
  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧

 النحـو  علـى  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  واليـة  ٢٠١٠ يونيـه /حزيران ٣٠ حىت ميدد أن يقرر
  )١ الفقرة) (٢٠٠٧( ١٧٣٩ القرار يف احملدد

 مـن  الفرنسـية  القـوات  إىل األمـن  جملـس  منحـه  الذي اإلذن ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٣٠ حىت ميدد أن يقرر  
  )٢ الفقرة( ديفوار كوت يف املتحدة األمم لعملية ،وقدراا انتشارها نطاق حدود يف الدعم، تقدمي أجل
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  )٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار    
  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠

 يف بواليتـها،  لالضـطالع  الالزمـة  الوسـائل  مجيـع  باسـتخدام  ديفـوار  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  لعملية يأذن
  )١٧ الفقرة( انتشارها مناطق ويف قدراا حدود

 القــوات إىل األمــن جملــس منحــه الــذي اإلذن ٢٠١٠ ديســمرب/األول كــانون ٣١ حــىت ميــدد أن يقــرر  
 قـدراا  حـدود  ويف انتشـارها  نطـاق  يف ديفـوار،  كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  دعـم  أجـل  من الفرنسية

  )٢٤ الفقرة(
  )٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار

 ديســـمرب/األول كـــانون ٢٠
٢٠١٠  

 لالضــطالع الالزمــة الوســائل مجيــع باســتخدام ديفــوار كــوت يف املتحــدة األمــم لعمليــة أذن بأنــه يــذكّر
  )١٤ الفقرة( انتشارها مناطق ويف قدراا حدود يف بواليتها،

 مـن  الفرنسـية  القـوات  إىل األمـن  جملـس  منحـه  الذي اإلذن ٢٠١١ يونيه/ حزيران ٣٠ حىت ميدد أن يقرر  
  )١٧ الفقرة( ديفوار كوت يف املتحدة األمم لعملية ،قدراا انتشارها نطاق حدود يف الدعم، تقدمي أجل

  )٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
 ينــــاير /الثــــاين  كــــانون ١٩

٢٠١١  

 عمليـة  واليـة  لتنفيـذ  الضـرورية  الوسـائل  مجيـع  باسـتخدام  العـام  لألمـني  اخلـاص  للممثـل  إذنـه  تأكيد يكرر
 قـدراا  حدود يف العملية، حركة حرية وكفالة املدنيني محاية ذلك يف مبا ديفوار، كوت يف املتحدة األمم

  )٨ الفقرة( الصدد هذا يف تاما دعما ويدعمه انتشارها، مناطق وضمن

  )٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٢٠١١ مارس/آذار ٣٠

 وهـي  هلـا،  التـام  دعمـه  علـى  ويشـدد  ديفـوار،  كـوت  يف املتحـدة  األمم لعملية منحه الذي اإلذن إىل يشري
 لتهديـدات  املعرضـني  املـدنيني  حلمايـة  واليتـها  لتنفيـذ  الالزمـة  الوسائل مجيع باستخدام حبياد، واليتها تنفذ

 ضـد  الثقيلـة  األسلحة استعمال منع ذلك يف مبا انتشارها مناطق ويفإمكانياا  حدود يف وشيكة، جسدية
 يف جهـود  مـن  ويبـذل  تـدابري  مـن  يتخـذ  مـا  على فورا يطلعه أن العام األمني إىل ويطلب املدنيني، السكان

  )٦ الفقرة( الصدد هذا
  )٢٠١١( ١٩٨١ القرار

  ٢٠١١ مايو/أيار ١٣
 يف جـاء  ملا وفقا ، ٢٠١١ يوليه/متوز ٣١ غاية إىل ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية والية متديد يقرر

  )١ الفقرة) (٢٠١١( ١٩٧٥ و) ٢٠١٠( ١٩٦٢ و) ٢٠١٠( ١٩٣٣ القرارات

  )٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧

 لالضـطالع  الالزمـة  الوسـائل  مجيـع  باسـتخدام  ديفـوار  كوت يف املتحدة األمم لعملية اإلذن مواصلة يقرر
) ٢٠١٠( ١٩٦٢ و) ٢٠١٠( ١٩٣٣ بــالقرارين عمــال انتشــارها، ومنــاطق قــدراا حــدود يف بواليتــها،

  )٨ الفقرة(
 أجـل  مـن  الفرنسـية  القوات إىل األمن جملس منحه الذي اإلذن ٢٠١٢ يوليه/ متوز ٣١ حىت ميدد أن يقرر  

  )١٧ الفقرة( اتهوقدرا القوات هذه انتشار حدود ضمن ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية دعم
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    ليبيا يف احلالة    
  )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار

  ٢٠١١ مارس/آذار ١٧
 منظمـات  طريق عن أو الوطين الصعيد على تتصرف وهي العام، األمني أخطرت اليت األعضاء للدول يأذن

 مـن  ٩ الفقـرة  أحكـام  رغـم  الالزمـة،  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  العـام،  األمـني  مـع  وبالتعاون إقليمية، ترتيبات أو
 يف اهلجمـات  خلطـر  املعرضـني  املـدنيني  بالسـكان  اآلهلـة  واملنـاطق  املـدنيني  حلمايـة  ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

 أي وعلـى  شـكلها  كـان  أيـا  أجنبيـة  احـتالل  قـوة  أي اسـتبعاد  مـع  بنغـازي،  فيها مبا الليبية العربية اجلماهريية
 تتخـذها  اليت بالتدابري فورا العام األمني تبلغ أن املعنية األعضاء الدول إىل ويطلب الليبية، األراضي من جزء
  )٤ الفقرة( فوراا  األمن جملس إخطار ينبغي واليت الفقرة هذه مبوجب املخول باإلذن عمال

 علـى  تتصـرف  وهـي  العربيـة،  الـدول  جلامعة العام واألمني العام األمني أخطرت اليت األعضاء للدول يأذن  
 االمتثـال  إلنفـاذ  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  إقليميـة،  ترتيبـات  أو منظمـات  طريق عن أو الوطين الصعيد
 إىل ويطلـب  االقتضـاء،  حسـب  ،]القـرار  مـن [ ٦ الفقـرة  مبوجـب  اجلويـة  الـرحالت  على املفروض للحظر
 التـدابري  بشـأن  العـام  األمـني  مع الوثيق بالتنسيق العربية، الدول جامعة مع بالتعاون تقوم، أن املعنية الدول

 ٧ و ٦ الفقـرتني  أحكـام  لتنفيـذ  مناسـبة  آليـة  إنشـاء  ذلـك  يف مبـا  احلظـر،  هـذا  تنفيـذ  أجل من تتخذها اليت
  )٨ الفقرة] (القرار من[

 الـدول  مجيـع  إىل يطلـب ”: التاليـة  بـالفقرة ) ٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ١١ الفقرة عن يستعاض أن يقرر  
 ترتيبـات  أو منظمـات  طريـق  عـن  أو الصعيد الوطين على تتصرف وهي املنطقة، دول سيما وال األعضاء،
 مـن  ١٠ و ٩ الفقـرتني  مبوجـب  املفـروض  األسـلحة  توريـد  حلظـر  الصارم التنفيذ ضمان أجل من إقليمية،
 البحـار،  أعـايل  ويف واملطـارات،  املوانئ يف ذلك يف مبا أراضيها، داخل تقوم أن ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

 الدولـة  لـدى  كـان  إذا منـها،  القادمـة  أو الليبيـة  العربيـة  اجلماهرييـة  إىل املتجهـة  والطـائرات  السـفن  بتفتيش
 بيعهـا  أو توريـدها  حمظـور  أصـناف  على حتتوي احلمولة بأن لالعتقاد معقوال أساسا توفر معلومات املعنية

ــها أو ــرة مبوجــب تصــديرها أو نقل ــرة أو ٩ الفق ــرار مــن ١٠ الفق  املعدلــة بصــيغته) ٢٠١١( ١٩٧٠ الق
 تلـك  ترفـع  الـيت  الـدول  مجيـع  إىل ويطلـب  املسـلحني،  املرتزقـة  أفراد توفري ذلك يف مبا القرار، هذا مبوجب
 مجيـع  تتخـذ  بـأن  األعضـاء  للـدول  ويـأذن  تلك التفتيش عمليات مع تتعاون أن أعالمها والطائرات السفن
  )١٣ الفقرة( “تلك التفتيش بعمليات للقيام احملددة الظروف مع املتناسبة التدابري

  الصومال يف احلالة

  )٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
 ينــــاير /الثــــاين  كــــانون ٢٨

٢٠١٠  

 علـى  ، ٢٠١١ ينـاير /الثـاين  كانون ٣١ حىت تبقي، بأن األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول يأذن أن يقرر
 احلاليــة واليتــها ألداء الالزمــة التــدابري مجيــع باختــاذ هلــا ســيؤذن الــيت الصــومال يف األفريقــي االحتــاد بعثــة

  )١ الفقرة( )٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار من ٩ الفقرة يف عليها املنصوص
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  )٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار    
ــرين ٢٣ ــاين تشـ ــوفمرب/الثـ  نـ

٢٠١٠  

 والسـطو  القرصنة مكافحة يف االنتقالية االحتادية احلكومة مع التعاون مواصلة على األعضاء الدول يشجع
 ويقرر البحر، يف املسلح والسطو للقرصنة التصدي يف األساسي احلكومة دور ويالحظ البحر، يف املسلح

 مـن  ١٠ الفقـرة  يف خوهلـا  الـيت  الصـالحية  القـرار  هذا اختاذ تاريخ من آخر اعتبارا شهرا ١٢ ملدة جيدد أن
 ١٨٩٧ بـــالقرار  جـــددها  والـــيت  ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القـــرار  مـــن  ٦ والفقـــرة ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦ القـــرار

 القرصــنة مكافحــة يف االنتقاليــةاالحتاديــة  احلكومــة مــع املتعاونــة اإلقليميــة واملنظمــات للــدول ،)٢٠٠٩(
 مسـبقا  إخطـارا  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومة تقدم واليت الصومال، سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو
  )٧ الفقرة( العام األمني إىل بشأا

  )٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
 ديســـمرب/األول كـــانون ٢٢

٢٠١٠  

 بعثـة  نشـر  ،٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول  ٣٠ تواصل حىت أن األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول يأذن أن يقرر
 علـى  احلاليـة  واليتـها  ألداء الالزمـة  التـدابري  كـل  باختاذ هلا يؤذن سوف اليت الصومال، يف األفريقي االحتاد
  )١ الفقرة) (٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار من ٩ الفقرة يف املقرر النحو

  )٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠

 ،٢٠١٢ أكتـوبر /األول تشـرين  ٣١ حـىت  تواصـل  أن األفريقـي  االحتـاد  يف األعضـاء  للـدول  يـأذن  أن يقرر
 واليتـها  ألداء الالزمـة  التـدابري  كـل  باختـاذ  هلـا  يـؤذن  سـوف  الـيت  الصـومال،  يف األفريقي االحتاد بعثة نشر

 أن األفريقــي االحتــاد مــن ويطلــب ،)٢٠٠٧( ١٧٧٢ القــرار مــن ٩ الفقــرة يف املقــرر النحــو علــى احلاليــة
 بـذلك  ليعـزز  النظـاميني،  األفـراد  مـن  ١٢ ٠٠٠ وهو املأذون، املستوى إىل ليصل قواته قوام بزيادة يعجل
  )١ الفقرة( ا املنوطة بالوالية االضطالع على القوات قدرة

  )٢٠١١( ٢٠٢٠ القرار
ــرين ٢٢ ــاين تشـ ــوفمرب/الثـ  نـ

٢٠١١  

 والسـطو  القرصنة مكافحة يف االنتقالية االحتادية احلكومة مع التعاون مواصلة على األعضاء الدول يشجع
 قبالـة  البحـر  يف املسـلح  والسـطو  للقرصـنة  التصـدي  يف األساسي احلكومة دور ويالحظ البحر، يف املسلح

 الـيت  األذونـات  القـرار  هـذا  اختاذ تاريخ من آخر اعتبارا شهرا ١٢ ملدة جيدد أن ويقرر الصومال، سواحل
 يف وجـددها  ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القـرار  مـن  ٦ والفقـرة ) ٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار من ١٠ الفقرة يف خوهلا

 واملنظمــات  للــدول ،)٢٠١٠( ١٩٥٠ القــرار مــن ٧ والفقــرة ) ٢٠٠٩( ١٨٩٧ القــرار مــن ٧ الفقــرة
 قبالـة  البحـر  يف املسـلح  والسـطو  القرصـنة  مكافحـة  يف االنتقاليـة  احلكومـة االحتاديـة   مـع  املتعاونـة  اإلقليمية
  )٩ الفقرة( العام األمني إىل بشأا مسبقا إخطارا االنتقالية االحتادية احلكومة تقدم الصومال اليت سواحل

  السودان عن العام األمني تقارير

  السودان يف املتحدة األمم بعثة

  )٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٩

 لفتـرات  جتديـدها  بنيـة  ،٢٠١١ أبريـل /نيسـان  ٣٠ حـىت  السـودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثة والية متديد يقرر
  )١ الفقرة( االقتضاء حسب أخرى

  )٢٠١١( ١٩٧٨ القرار
  ٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٧

 القـرار  يف املـبني  النحـو  على ٢٠١١ يوليه/متوز ٩ حىت السودان يف املتحدة األمم بعثة والية ميدد أن يقرر
  )١ الفقرة) (٢٠٠٥( ١٥٩٠
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  احلكم  والتاريخ القرار

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية    

  )٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠

 عليـه  املنصـوص  النحـو  علـى  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية والية متديد يقرر
  )١ الفقرة( ٢٠١١ يوليه/متوز ٣١ حىت أخرى شهراً ١٢ لفترة) ٢٠٠٧( ١٧٦٩ القرار يف

  )٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩

 عليـه  املنصـوص  النحـو  علـى  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية والية متديد يقرر
  )١ الفقرة( ٢٠١٢ يوليه/متوز ٣١ حىت أخرى شهرا ١٢ لفترة) ٢٠٠٧( ١٧٦٩ القرار يف

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

  )٢٠١١( ١٩٩٠ القرار
  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧

 ألبيـي  املؤقتـة  األمنية املتحدة األمم لقوة يأذن املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف إذ
  :التالية الضرورية باإلجراءات انتشارها، ومنطقة قدراا ضمن تضطلع، بأن

  ؛ومنشآا ومعداا ومرافقها املؤقتة األمنية القوة موظفي محاية  )أ(  
  ؛ومنشآا ومعداا ومرافقها املتحدة األمم موظفي محاية  )ب(  
 اللجنـة  وأعضـاء  اإلنسـاين  اـال  يف والعـاملني  املتحـدة  األمـم  ملـوظفي  التنقـل  وحريـة  األمن كفالة   )ج(  

  العسكريني؛ للمراقبني املشتركة واألفرقة العسكريني للمراقبني املشتركة
 خلطــر املعرضــني املــدنيني حبمايـة  املختصــة، بالســلطات املنوطـة  باملســؤوليات املســاس دون القيـام،   )د(  

  أبيي؛ منطقة يف الوشيك البدين العنف
   االتفاق؛ يف احملدد النحو على هلا، مأذون غري عناصر تشنها اليت الغارات من أبيي منطقة محاية  )ه(  
  )٣ الفقرة( أبيي منطقة يف األمن كفالة  )و(  

  السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

  )٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  ٢٠١١ يوليه/متوز ٨

 لالضـطالع  ،وحـداا  نشـر  منـاطق  ويفقـدرا   حـدود  يف الالزمـة،  الوسـائل  مجيـع  باسـتخدام  للبعثة يأذن
 ٣ و ،‘٥ ’) ب( ٣ و ،‘٤ ’) ب‘ (٣’ الفقــرات يف املــبني النحــو علــىــا  املنوطــة احلمايــة تــوفري بواليــة

  )٤ الفقرة‘ (٦’) ب(
  األوسط الشرق يف احلالة

  )٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار
  ٢٠١٠ أغسطس/آب ٣٠

  )١ الفقرة( ٢٠١١ أغسطس/آب ٣١ حىت لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم لقوة احلالية الوالية متديد يقرر

  )٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار
  ٢٠١١ أغسطس/آب ٣٠

  )١ الفقرة( ٢٠١٢ أغسطس/آب ٣١ حىت لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم لقوة احلالية الوالية متديد يقرر

    



فيما يتخذ من األعمال يف حاالت ديد السلم واإلخالل  -  اجلزء السابع
 به ووقوع العدوان (الفصل السابع من امليثاق)

 

645 14-65169 

 

  ٤٢صلة باملادة تاملناقشة امل -باء 

علـى املسـائل الـيت     يسلط هـذا القسـم الفرعـي الضـوءَ      
ــادة   ــلة باملـ ــرب ذات صـ ــيت   ٤٢تعتـ ــوة الـ ــتخدام القـ واإلذن باسـ

أثريت يف مناقشات الـس. فقـد جـرت مناقشـات ذات صـلة      
أخـرى  و ،)١٤ احلالـة تتعلق باحلالـة يف ليبيـا (انظـر     ٤٢باملادة 
محايـــة املـــدنيني يف الرتاعـــات مهـــا ببنـــدين مواضـــيعيني تتصـــل 

لســــالم واألمــــن الــــدوليني ) وصــــون ا١٥ احلالــــةاملســــلحة (
  ).١٦  احلالة(

ــات الـــس         ــم ســـوى مناقشـ ــي هـــذا القسـ وال يغطـ
ــومد ــا املناقشــات     ه اوالت ــوة. أم ــاإلذن باســتخدام الق ــة ب املتعلق

، فتـرد يف القسـم   هذه تدابري اإلنفاذطبيق واملداوالت املتعلقة بت
اخلامس الذي يتناول توفري القـوات املسـلحة وفقـا للمـواد مـن      

  .٤٥إىل  ٤٣
  

  ١٤ احلالة  

  احلالة يف ليبيا  

آذار/مـــــارس  ١٧، املعقـــــودة يف ٦٤٩٨يف اجللســـــة   
، اختـذ الـس   “احلالـة يف ليبيـا  ”يف إطار البند املعنـون   ٢٠١١
الذي أذن فيه للدول األعضاء باختـاذ   )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 

مجيع التدابري الالزمة حلماية املدنيني واملناطق اآلهلـة بالسـكان   
يف ليبيــا، مــع اســتبعاد أي   اتاهلجمــطــر املــدنيني املعرضــني خل

ــاً    ــة أي ــوة احــتالل أجنبي ــى أي    ق ــان شــكلها وعل ــن  ك جــزء م
طـر  ختاألراضي الليبية. وأذن الس أيضا للدول األعضاء الـيت  

األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة واألمـــني العـــام جلامعـــة الـــدول 
ــوطين أو عــن      ــى الصــعيد ال ــيت تتصــرف ســواء عل ــة، وال العربي
طريــق منظمـــات أو ترتيبــات إقليميـــة، باختــاذ مجيـــع التـــدابري    

روض علـــى الـــرحالت الالزمـــة إلنفـــاذ االمتثـــال للحظـــر املفـــ
التنفيــذ الصــارم حلظــر توريــد األســلحة، أذن لكفالــة اجلويــة. و

باختـاذ مجيـع التـدابري املتناسـبة      كـذلك  الس للـدول األعضـاء  

عمليـات تفتـيش   كـي تنفـذ يف أراضـيها    مـع الظـروف احملـددة ل   
  منها.والقادمة لسفن والطائرات املتجهة إىل ليبيا ل

وقبــل التصــويت، تكلــم ممثــل فرنســا داعيــاً أعضــاء         
نــه يــوفر فقــال إالــس إىل التصــويت لصــاحل مشــروع القــرار، 

ــة الســكان املــدنيني عــن طريــق إنشــاء     الوســائل الالزمــة حلماي
منطقة حظر طريان ويأذن للدول األعضـاء بـأن تتخـذ التـدابري     

وعقــب اعتمــاد القــرار، أعــرب   .)٢٠٤(الالزمــة لتنفيــذ أحكامــه
ــنص    ــدهم لل ــن تأيي ــتكلمني ع ــدة م ــار متكلمــ  .)٢٠٥(ع ن ووأش

إنشـاء   الـس إىل  )٢٠٦(إىل طلب جامعة الدول العربيةكثريون 
ــريان    ــة حظــر ط ــة     واختــاذمنطق ــة لضــمان محاي ــدابري الالزم الت

ــرار   ةممثلـــ تقالـــفالشـــعب اللـــييب.  الواليـــات املتحـــدة إن القـ
يشـكل اســتجابة قويــة لنــداء جامعــة الــدول   )٢٠١١( ١٩٧٣

ــاذ التــدابري الضــرورية حلمايــة        ــأذن الــس باخت ــة بــأن ي العربي
وأشـار   .)٢٠٧(الحتياجات امللحة علـى أرض الواقـع  ول ،املدنيني

صـريح   ممثل كولومبيا إىل أن الـس اسـتجاب بفعاليـة لطلـبٍ    
قدمتــه منظمــة إقليميــة. وإضــافة إىل ذلــك، أثــىن علــى جامعــة    

املهام املسـندة  ب االضطالعالدول العربية اليت دعت الس إىل 
ــاق  ــب امليثـ ــه مبوجـ ــاء   إليـ ــن تلقـ ــرف مـ ــن التصـ ــت عـ ، وامتنعـ

ــل اململكــة املتحــدة ب    .)٢٠٨(نفســها ــل، رحــب ممث تحــرك وباملث
وأعــرب  .)٢٠٩(بيــاعلــى احلالــة يف لي الــس بصــورة شــاملة رداً

ممثل الربتغال عـن اعتقـاده بـأن القـرار سـوف يفـي باألهـداف        
وقف فوري إلطـالق النـار ومحايـة     يف إرساء املتمثلة األساسية

__________ 

)٢٠٤(  S/PV.6498 ٣، الصفحة.  
ــا)؛ والصــفحة   ٩و ٨تان املرجــع نفســه، الصــفح   )٢٠٥(  ١١(كولومبي

  .(جنوب أفريقيا) ١٢؛ والصفحة )ونيجرييا (الربتغال
)٢٠٦(  S/2011/137.  
)٢٠٧(  S/PV.6498 ٦، الصفحة.  
  .٩ة املرجع نفسه، الصفح  )٢٠٨(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٩(
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املــدنيني مــع ضــمان ســيادة البلــد وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه  
  .)٢١٠(الوطنية

أعضـاء الـس عـن التصـويت علـى      من وامتنع مخسة   
قــراره عــدم  ممثــل أملانيــاعلــل و .)٢١١()٢٠١١( ١٩٧٣القــرار 

إن بلـده نظـر بعنايـة يف    قـائالً  التصويت لصاحل مشروع القـرار  
، وحـدوده  اسـتخدام القـوة العسـكرية   خيار اآلثار املترتبة على 

ــو   ــال وقـ ــد أن احتمـ ــر   وأكـ ــبرية يف األرواح أمـ ــائر كـ ع خسـ
وقــال ممثــل اهلنــد إن الــس  .)٢١٢(ينبغــي التقليــل مــن شــأنه ال

تــدابري بعيــدة األثــر  بأذن يــ )٢٠١١( ١٩٧٣باعتمــاده القــرار 
علــى قــدر قليــل نســبياً مــن   تمــداًالفصــل الســابع، مع يف إطــار

احلالـــة علـــى أرض الواقـــع يف ليبيـــا. عـــن وثوقـــة املعلومـــات امل
تفاصـيل   عـن لس ليسـت لديـه صـورة واضـحة     وأضاف أن ا

تدابري اإلنفاذ، مبا يف ذلك من الذي سيشترك فيها وبأي عتـاد  
وذكـــرت ممثلـــة  .)٢١٣(وكيـــف ســـيجري تنفيـــذ هـــذه التـــدابري

ــى النحــو         ــوة عل ــتخدام الق ــأن اس ــة ب ــري مقتنع ــا غ ــل إ الربازي
ــرة   ــه يف الفق ــرار ســيؤدي إىل اإلــاء    ٤املنصــوص علي ــن الق م

نف وإىل محاية املدنيني. وأعربت عن القلق مـن أن  الفوري للع
علــى تفــاقم التـوترات  إىل  هـذه التــدابري عـن غــري قصـد   تفضـي  

 .)٢١٤(نفعهمتـــ املـــدنيني أكثـــر ممـــا    ب ارضـــر واإل أرض الواقـــع 
ــاد الروســـي والصـــني عـــن أســـفهما ألن    وأعـــرب ممـــثال االحتـ

اســـتعمال القـــوة مل يـــتم الـــرد  شـــأن ب الـــيت طُرحـــتاألســـئلة 
ن األسـئلة الـيت أثارهـا    إوقال ممثل االحتاد الروسـي   .)٢١٥(عليها

ومشـروعة وتناولـت كيفيـة إنفـاذ منطقـة حظـر       ددة كانت حمـ 
__________ 

  .١١ة املرجع نفسه، الصفح  )٢١٠(
  واهلند. ،والصني ،والربازيل ،وأملانيا ،االحتاد الروسي  )٢١١(
)٢١٢(  S/PV.6498 ٦، الصفحة.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٤(
 ١٣ (االحتـاد الروسـي)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصـفحة    )٢١٥(

  (الصني).

أعـرب  واسـتخدام القـوة.   حدود الطريان، وقواعد االشتباك، و
بعـض   “رغبـة ”عـن األسـف ألن الغلبـة كانـت لصـاحل      املمثـل  

أســـاليب تنطــوي علـــى اســـتخدام   عتمــاد أعضــاء الـــس يف ا 
ــوة،  ــه الق ــع اختــاذ     لكن ــال إن االحتــاد الروســي مل يشــأ أن مين ق

كفالـة   ىلإ السـبل القرار على الرغم من أنـه مقتنـع بـأن أسـرع     
 ويف ليبيـا هـ   األوضـاع استقرار  األمن للسكان املدنيني وحتقيق

ــار فــورا  وكــرر ممثــل الصــني أنــه علــى    .)٢١٦(وقــف إطــالق الن
لـــده يعـــارض اســـتخدام القـــوة يف العالقـــات  الـــرغم مـــن أن ب

فيمــا ملوقــف جامعــة الــدول العربيــة   الدوليــة، فإنــه يــويل أمهيــةً 
إنشـاء منطقـة حظـر طـريان وملوقـف االحتـاد األفريقـي،        ب يتعلق

 ١٩٧٣قـــد امتنــــع عـــن التصــــويت علـــى القــــرار    فولـــذلك  
)٢١٧()٢٠١١(.  

، ٢٠١١أيار/مـايو   ٤املعقودة يف  ٦٥٢٨ويف اجللسة   
ــل االحتــاد الروســي عــن     ــاع أعــرب ممث ــدد اجلــزع إزاء ارتف  ع

 نـاتج بعضـها  قائال إن اإلصابات يف صفوف السكان املدنيني، 
أعمـال قـوات التحـالف الـيت تقودهـا منظمـة حلـف مشـال         عن 

ــب       ــن جان ــوة م ــى أن أي اســتخدام للق األطلســي، وشــدد عل
التقيـد الصـارم بـالقرار     يف إطـار التحالف يف ليبيا ينبغي أن يتم 

٢١٨()٢٠١١( ١٩٧٣(. 
 

  ١٥ احلالة 
  محاية املدنيني يف الرتاعات املسلحة  
ــة    ــودة يف  ٦٥٣١يف اجللســـــ ــايو  ١٠املعقـــــ أيار/مـــــ
الــس مناقشــة مفتوحــة بشــأن البنــد املعنــون   أجــرى، ٢٠١١

ــات املســلحة  ” ــدنيني يف الرتاع ــة امل ــة  “محاي . والحظــت وكيل
األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســقة اإلغاثــة يف حــاالت   

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٦(
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٧(
)٢١٨(  S/PV.6528 ١١، الصفحة.  
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واإلذن باسـتخدام   )٢٠١١( ١٩٧٣الطوارئ أن اختاذ القـرار  
حلمايـة املـدنيني يف ليبيـا حـال دون      الحقالالقوة واستخدامها 

وف املدنيني، ولكنه أثار أيضـا  وقوع وفيات وإصابات يف صف
إزاء إمكانيــة تقــويض خطــط محايــة املــدنيني ودورهــا   خمــاوف
تــوفري إطــار للعمــل يف أزمــات مســتقبلية. وقالــت إن    اهلــام يف

ــى تعزيــز        ــس جيــب أن يقتصــر حصــراً عل ــرارات ال ــذ ق تنفي
  .)٢١٩(وكفالة محاية املدنيني

ــروط       ــألة شـ ــون مسـ ــار املتكلمـ ــة، أثـ ــالل املناقشـ وخـ
ومشــروعية اإلجــراءات الــيت أصــدر الــس ــا تكليفــاً والــيت    

ذي الـ العسكري دف إىل محاية املدنيني، مبا يف ذلك التدخل 
بعــض تسـاءل  منظمـة حلــف مشـال األطلسـي يف ليبيــا. و   قادتـه  

ما إذا كانت العملية قد جتـاوزت الواليـة الـيت أذن    عاملتكلمني 
محايــة  ال إىلالنظــام  ــا الــس، وقــالوا إــا ــدف إىل تغــيري  

 )٢٠١١( ١٩٧٣قــال ممثــل كوبــا إن القــرار إذ  .)٢٢٠(املــدنيني
إنسانية أو محايـة   أعمال دعوى تنفيذال يتضمن أي تفويض، ب

فيـؤدي  قصف املدن أو املناطق اآلهلة بالسكان، جييز املدنيني، 
تـــدمري املـــدارس إىل مـــن الســـكان األبريـــاء و وفـــاة مزيـــد إىل 

 .)٢٢١(معانـاة السـكان املـدنيني   اشـتداد  واملنازل واملستشفيات و
ــة إىل محايــة  كلمني مــن املــت الكــثريوقــال  إن اإلجــراءات الرامي

املدنيني جيب أن حتترم مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة،     
 هاتوســـالم الـــدول األعضـــاء واســـتقالهلامبـــا يف ذلـــك ســـيادة 

بعض أن أي قرار للتـدخل العسـكري جيـب    الاإلقليمية. وذكر 
__________ 

)٢١٩(  S/PV.6531 ٦و  ٥، الصفحتان.  
 ٤٤(جنــوب أفريقيــا)؛ والصــفحة  ٢٣الصــفحة املرجــع نفســه،   )٢٢٠(

 ٢٥، الصــــــفحة S/PV.6531 (Resumption 1)و ، (نيكــــــاراغوا)
  .(مجهورية فرتويال البوليفارية)

)٢٢١(  S/PV.6531٣٦ ، الصفحة.  

أو معـــــــايري  )٢٢٢(أال يكـــــــون مرتبطـــــــا بـــــــدوافع سياســـــــية
ــل   .)٢٢٣(مزدوجــة ــة الربازي ــت ممثل ــدول األعضــاء  وحث ــى ال عل

فقـد  محايـة املـدنيني،   فهـوم  مل فضفاضـة تفسريات اعتماد جتنب 
اإلضـــرار بنــــزاهة األمـــم رتاعـــات وال فـــاقميـــؤدي ذلـــك إىل ت

  ــا ت ــاع بأ ــق االنطب ــة  املتحــدة أو خل ــدخل لســتخدم كذريع لت
  .)٢٢٤(العسكري أو تغيري النظام

وعلى العكـس مـن ذلـك، أعـرب عـدة مـتكلمني عـن          
لتدخل األمم املتحدة يف ليبيا باعتباره رداً فوريـاً علـى    تأييدهم

واالســــتخدام غــــري  االنتـــهاكات اجلســــيمة للقــــانون الـــدويل  
وقال ممـثال اململكـة املتحـدة     .)٢٢٥(املتناسب للقوة ضد املدنيني

والواليات املتحدة إن اإلجراءات اليت اختـذا قـوات التحـالف    
اليت تقودها منظمة حلف مشال األطلسي كانت ضمن حـدود  

منطقـة حظـر   وإنفاذ حظـر توريـد األسـلحة    املتمثلة يف واليتها 
لتفــادي مــا يف وسـعها  كـل   بــذلقـوات ت تلــك ال نوإطـريان،  ال

وأكـد ممثـل فرنسـا أن الـس      .)٢٢٦(وقوع خسائر بني املدنيني
 انتـهاكات ب مسـؤولية التـدخل عنـدما ترتكـ     تقع علـى عاتقـه  

ــدويل و   ــانون اإلنســاين ال ــانون الجســيمة للق ــدويل حلق ــوق ال ق
جـرائم ضـد اإلنسـانية، وأنـه قـام       وأجرائم حـرب  أو  اإلنسان

__________ 

 ٢٣(اهلنــــــد)؛ والصــــــفحة  ١٣حة املرجــــــع نفســــــه، الصــــــف  )٢٢٢(
ــوب ــا)؛ و  (جنــ ــفحة S/PV.6531 (Resumption 1)أفريقيــ ، الصــ

  (اجلمهورية العربية السورية). ٣٧
)٢٢٣(  S/PV.6531 ٤٤(كوبــــــــــا)؛ والصــــــــــفحة  ٣٦، الصــــــــــفحة 

  (نيكاراغوا).
  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(
ــه، الصـــــفحة    )٢٢٥( ــفحة  ٣٤املرجـــــع نفســـ ــا)؛ والصـــ  ٣٧(إيطاليـــ

 ٤٢(سويســـرا، باســـم شـــبكة األمـــن البشـــري)؛ والصـــفحة      
ــفحة   ــان)؛ والصــــــــــــــ   اين)؛(ليختنشــــــــــــــــت ٤٣(اليابــــــــــــــ

(أســــــــــتراليا)؛  ٢، الصــــــــــفحة S/PV.6531 (Resumption 1)و 
  (النمسا). ٢٣ و ٢٢تان (كرواتيا)؛ والصفح ٢٠والصفحة 

لكــة املتحــدة)؛ والصــفحة (املم ١٠، الصــفحة S/PV.6531انظــر   )٢٢٦(
  .(الواليات املتحدة) ١٩
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الـذين  بذلك عن طريق اإلذن لقوات التحالف حبماية املـدنيني  
  .)٢٢٧(زعمائهممن بناء على أوامر لقصف ل يتعرضون
ــة       ــة يف كــوت ديفــوار، قالــت ممثل ــق باحلال وفيمــا يتعل

الواليات املتحدة إن الس استجاب على حنو متسق لتصـاعد  
عمليـة األمـم املتحـدة يف     هالعنف يف ذلك البلد من خـالل حثّـ  

محايـة  املتمثلـة يف  كوت ديفوار علـى التنفيـذ الكامـل لواليتـها     
القــرار بســبل كــان أحــدثها اهلجــوم، خلطــر املــدنيني املعرضــني 

. وقالت إن اإلجراءات الـيت تتخـذها عمليـة    )٢٠١١( ١٩٧٥
األمم املتحدة يف كوت ديفوار لتحييـد التهديـد الـذي تشـكله     

 إذا ما اعتد بضـخامة الكثريين،  أرواحاألسلحة الثقيلة أنقذت 
وكـرر   .)٢٢٨(خمابئ األسلحة املكتشفة يف أبيـدجان وضـواحيها  

 )٢٠١١( ١٩٧٥لتنفيــــذ القــــرار  تأييــــدهمعــــدة مــــتكلمني 
ارتـأى  ، و)٢٢٩(بواسطة عملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار   

تفـادي   علـى سـاعد   القـرار  ذلـك تنفيذ العمليـة  ممثل غابون أن 
  .)٢٣٠(احلرب األهلية

د يف األصـل  أقر ممثل جنوب أفريقيا بأن بلـده قـد أيـ   و  
اســتخدام القــوة يف ليبيــا وكــوت ديفــوار، يــز القــرارات الــيت جت

يتجـاوز  ”أعرب عن القلق من أن تنفيذ تلك القرارات أنه  إال
، وشــدد علــى أمهيــة أن متتثــل “علـى مــا يبــدو نصــها وروحهـا  

امليثاق وأن حتتـرم متامـا إرادة    األطراف الدولية الفاعلة ألحكام
  .)٢٣١(البلد املعين وسيادته وسالمته اإلقليمية

__________ 

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٧(
  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٢٨(
 ٣٧(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٠املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٢٩(

  (اليابــــــــــــــــــان)؛ ٤٢(سويســــــــــــــــــرا)؛ والصــــــــــــــــــفحة  
  .)النمسا( ٢٣و  ٢٢تان ، الصفحS/PV.6531 (Resumption 1)و 

)٢٣٠(  S/PV.6531 ٢٨، الصفحة.  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣١(

ــة و   ــودة يف  ٦٦٥٠يف اجللسـ ــاين/  ٩املعقـ ــرين الثـ  تشـ
ــوفمرب  ــن    ٢٠١١ن ــس، م ــل االحتــاد األورويب إن ال ــال ممث ، ق

خــالل إصــداره تكليفــاً حبمايــة املــدنيني، قــد أنقــذ األرواح يف  
ــا، وحــثّ    ــوار وليبي ــس كــوت ديف ــاذ إجــراء   ال ــى اخت  اتعل

ــارم” ــيف  “ةصـ ــى  االت املاحلـ ــة علـ ــوق  نطويـ ــهاكات حلقـ انتـ
  .)٢٣٢(اإلنسان
وذكــر بعــض املــتكلمني أن محايــة املــدنيني هــي جــزء     

سـتهدف  يأساسي مـن عمـل الـس، وأشـاروا إىل أنـه عنـدما       
ن وال تقـــوم الســـلطات الوطنيـــة حبمايتـــهم، فـــإن مـــن  واملـــدني

وقال ممثل اململكـة املتحـدة إن    .)٢٣٣(واجب الس أن يتدخل
ــكل عنصـــ    ــدنيني يشـ ــة املـ ــوم محايـ ــا مركزرا مفهـ ــم يـ يف معظـ

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ويف العمليـات العسـكرية   
ذاً جملــس األمــن. لكــن لكفالــة تنفيــذ املبــدأ تنفيــ ــا الــيت يــأذن 

عمليـــاً، فإنـــه حيتـــاج إىل أن يرتكـــز علـــى آليـــات إنفـــاذ علـــى 
  .)٢٣٤(املستويني احمللي والدويل

بيد أن عدداً مـن املـتكلمني دعـا إىل احتـرام األحكـام        
ــدنيني باســتخدام       ــة امل ــاق وأكــد أن محاي ــن امليث ذات الصــلة م

وقالت ممثلـة الربازيـل    .)٢٣٥(القوة ينبغي أن يكون املالذ األخري
القـوة،  أن تأذن باستخدام بإمكاا إنه نظراً ألن األمم املتحدة 

ملخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا     با كاماللم إملاماً بأن ت فعليها التزام
ــا    هـــذا االســـتخدام وأن تنشـــئ آليـــات ميكـــن أن تـــوفر تقييمـ
ــائل      ــق والوسـ ــاطر، والطرائـ ــك املخـ ــال لتلـ ــوعيا ومفصـ موضـ

ــدنيني     ــة دون إحلــاق الضــرر بامل ــة باحليلول ــر  .)٢٣٦(الكفيل وذك
__________ 

)٢٣٢(  S/PV.6650 (Resumption 1)١١ و ١٠تان ، الصفح.  
)٢٣٣(  S/PV.6650 (فرنسا). ٢٥(الربتغال)؛ والصفحة  ٣، الصفة  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٤(
(البوســــــنة واهلرســــــك)؛   ١٦ة املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفح    )٢٣٥(

، S/PV.6650 (Resumption 1)(اهلنـــــــــد)؛ و   ٢٤ والصـــــــــفحة
  .(بنغالديش) ٨الصفحة 

)٢٣٦(  S/PV.6650 ٢١، الصفحة.  
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ال ميكــن تربيــره باســم  ممثــل جنــوب أفريقيــا أن إيــذاء املــدنيني 
ــة      ــوة حلمايـ ــتخدام القـ ــس باسـ ــدنيني، وأن إذن الـ ــة املـ محايـ
املــدنيني يف ليبيــا أســيء اســتخدامه. كمــا أدان أنشــطة منظمــة  

أا جتاوزت نـص   حلف مشال األطلسي يف ذلك البلد، مضيفاً
  .)٢٣٧()٢٠١١( ١٩٧٣وروح القرار 

  

  ١٦ احلالة  
  صون السالم واألمن الدوليني  
ــة    ــودة يف  ٦٦٢١يف اجللســ ــبتمرب  ٢٢املعقــ أيلول/ســ
مفتوحــة بشــأن البنــد املعنــون  الــس مناقشــةً أجــرى، ٢٠١١

، مــــع التركيــــز علــــى “الــــدولينيصــــون الســــالم واألمــــن ”
عنـدما   هإنـ فقـال  ممثـل كولومبيـا   حتدث الدبلوماسية الوقائية. و

مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،      بادر الس إىل التحـرك  ي
يكون الرتاع قد استفحل وأصبح أكثر تعقيدا واستعصاء علـى  

سـلطة   الـس ول ختـ حبيث وتكون األوضاع من السوء احلل، 
أن ذن باســـتخدام القـــوة. وأضـــاف واإلفـــرض عقوبـــات بـــل 

ــي احل   ــو أن تنتف ــايل ه اللجــوء إىل الفصــل  إىل اجــة الوضــع املث
السابع من امليثاق، وبالتايل جيب بذل كل جهـد ممكـن لتعزيـز    

 .)٢٣٨(الدبلوماسية الوقائية وجعلـها أكثـر كفـاءة وأكثـر مرونـة     
__________ 

  .٣٠ ةاملرجع نفسه، الصفح  )٢٣٧(
)٢٣٨(  S/PV.6621 ٧، الصفحة.  

ــد أن ال الحــظ و ــل اهلن اجلهــات واملنخفضــة احلــدة  رتاعــات ممث
االجتـار  الصلة بني اإلرهاب واجلرميـة و الفاعلة من غري الدول و

ــدرات  ــدد  باملخـ ــور ـ ــدم أمـ ــتقرار والتقـ ــعيد   االسـ ــى الصـ علـ
ــال إ، والــدويل ن التطــورات األخــرية تشــري إىل وجــود اجتــاه   ق

آليـة  كعلـى اسـتخدام القـوة    بشكل متزايـد  مقلق حنو االعتماد 
يـؤدي إىل  ن اسـتخدام القـوة   أضاف أاعات. والرتحلسم بعض 

ــة،   ــد أدىوأضــرار تبعي ــل ق ــد الرتاعــات  بالفع ــة أم يف  إىل إطال
إىل أن أصـبح أشـد   العالج بـ  من املناطق، فانتـهى احلـال   عديدال

ومــا،  د تمــن املــرض نفســه. وأكــد أن اهلنــد عارضــ       وطــأة
 ،اسـتخدام القـوة كـرد فعـل أساسـي للـرتاع      وستظل تعـارض،  

 هاماسـتخد عـن ا  نـاع تتالفيهـا واالم التدابري القسرية جيـب   وأن
ــى كمــالذ أخــري  إال  ــة واحلــذر  عل ــهى العناي ــذ مبنت  .)٢٣٩(أن تنف

ــل مســؤولية       ــس يتحم ــل اململكــة املتحــدة أن ال والحــظ ممث
اسـتخدام مجيــع الوسـائل املتاحــة ملنــع الرتاعـات وضــمان عــدم    
ــون     ــد يكـ ــكري قـ ــل العسـ ــا أن العمـ ــر أيضـ ــاعدها. وذكـ تصـ

بقـى املـالذ األخـري،    ضرورياً، كما ثبت يف حالة ليبيا، ولكنـه ي 
  .)٢٤٠(إال يف ظل ظروف معينةما وال يكون مالئ

__________ 

  .٢٥و  ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٣٩(
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٠(

    
    امليثاق من ٤٥ إىل ٤٣ من للمواد وفقاً املسلحة القوات تقدمي - خامسا 

 ٤٣ املادة  

 ســبيل يف املتحــدة األمــم أعضــاء مجيــع يتعهــد  -١  
ــظ يف املســامهة ــن الســلم حف ــدويل، واألم  حتــت يضــعوا أن ال
 اتفاقـات  أو التفـاق  وطبقا طلبه على بناء األمن جملس تصرف
 والتسـهيالت  واملسـاعدات  املسلحة القوات من يلزم ما خاصة

 املرور. حق ذلك ومن الدويل واألمن السلم حلفظ الضرورية

ــب  -٢    تلــــك أو االتفــــاق ذلــــك حيــــدد أن جيــ
 اســتعدادها ومــدى وأنواعهــا القــوات هــذه عــدد االتفاقــات
  تقدم. اليت واملساعدات التسهيالت ونوع عموما وأماكنها

 االتفاقـــات أو االتفـــاق يف املفاوضـــة تجـــرى  -٣  
 وتـربم  األمـن،  جملس طلب على بناء ميكن ما بأسرع املذكورة

ــه أو املتحــدة األمــم أعضــاء وبــني األمــن جملــس بــني  وبــني بين
 الـدول  عليهـا  وتصـدق  املتحـدة،  األمـم  أعضـاء  مـن  جمموعات

  الدستورية. أوضاعها مقتضيات وفق املوقعة
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  ٤٤ املادة  

ــرر إذا   ــه القــوة، اســتخدام األمــن جملــس ق ــل فإن  أن قب
 وفــاء املســلحة القــوات تقــدمي فيـه  ممثــل غــري عضــو مــن يطلـب 

 يـدعو  أن لـه  ينبغـي  ،٤٣ املادة يف عليها املنصوص بااللتزامات
 يصـدرها  الـيت  القـرارات  يف شـاء  إذا يشترك أن إىل العضو هذا

ــا ــتخدام خيـــتص فيمـ ــوات مـــن وحـــدات باسـ ــذا قـ ــو هـ  العضـ
 املسلحة.

  
 ٤٥ املادة  

 احلربيـة  التدابري اختاذ من املتحدة األمم متكني يف رغبة  
ــة ــدى يكــون العاجل ــة وحــدات األعضــاء ل ــة جوي  ميكــن أهلي

ــورا اســتخدامها ــال ف ــع ألعم ــة القم ــدد املشــتركة. الدولي  وحي
 واخلطـط  اسـتعدادها  ومـدى  الوحـدات  هـذه  قـوة  األمن جملس

 ويف احلــرب أركـان  جلنـة  مبســاعدة وذلـك  املشـتركة،  ألعماهلـا 
 إليهـا  املشـار  اخلاصـة  االتفاقـات  أو االتفـاق  يف الـواردة  احلدود

 .٤٣ املادة يف
  

  مالحظة  

 األمــــن جملــــس ممارســــات اخلــــامس القســــم يغطــــي  
ــق فيمــا ــاملواد يتعل ــاق مــن ٤٥ إىل ٤٣ مــن ب ــيت امليث ــاول ال  تتن

ــات ــة الترتيب ــة تنظــيم إىل الرامي ــدول مــع األمــن جملــس عالق  ال
 بغـرض  جويـة  ووحـدات  عسـكرية  بقـوات  املسـاهمة  األعضاء
 الـــدول ٤٣ املـــادة وتلـــزِم الـــدوليني. واألمـــن الســـالم صـــون

 طلبـه،  على بناًء األمن، جملس تصرف حتت تضع بأن األعضاء
ــوات ــن أخــرى وأشــكاالً مســلحة ق ــة املســاعدة م  حفــظ بغي
 إشـراك  علـى  ٤٤ املادة تنص حني يف الدوليني، واألمن السالم

 الصـــلة. ذات الــس  مناقشــات  يف بقــوات  املســامهة  البلــدان 
 الــدول تضــع أن ضــرورة علــى امليثــاق مــن ٤٥ املــادة وتــنص

 جويـة  وحدات طلبه، على بناًء الس، تصرف حتت األعضاء
  املشتركة. الدولية اإلنفاذ إجراءات يف الستخدامها وطنية

 تتنـاول  حيـث  فرعيـة،  أقسـام  ستة يف القسم نظّم وقد  
 الصـلة  ذات الـس  قـرارات  وهاء وجيم ألف الفرعية األقسام
 بـاء  الفرعيـة  األقسام أما التوايل. على ٤٥ و ٤٤ و ٤٣ باملواد
 الــيت الدســتوري الطــابع ذات املناقشــات فتعــرض وواو، ودال
    املواد. بتلك صلة ذات اعتبارها ميكن

 الــس يشــر مل باالســتعراض، املشــمولة الفتــرة وأثنــاء  
 مـن  عـدداً  اختـذ  لكنه قراراته. من أي يف ٤٣ املادة إىل صراحةً

ــرارات ــا القــ ــا دعــ ــدول فيهــ ــدمي إىل الــ ــوات تقــ ــلحة قــ  مســ
ــاعدات ــلة ومسـ ــإجراءات متصـ ــاذ بـ ــيت اإلنفـ ــطلع الـ ــا تضـ  ـ

 بالتـــايل جيعلــها  ممـــا الســالم،  حلفــظ  املتحـــدة األمــم  عمليــات 
  .٤٣ املادة بتفسري صلة  ذات

ــادة إىل صـــراحة الـــس يشـــر مل وباملثـــل،    يف ٤٤ املـ
 مــا فيهمــا يــرد بيــانني أصــدر الــرئيس أن بيــد قراراتــه. مــن أي

 املعنـونني  البنـدين  إطـار  يف ،٤٤ املـادة  إىل إشـارة  اعتباره ميكن
ــدوليني واألمــن الســالم صــون”  حفــظ عمليــات” و )٢٤١(“ال

    .)٢٤٢(“املتحدة األمم ا تضطلع اليت السالم
 الــس  عقــد  باالســتعراض، املشــمولة  الفتــرة  وأثنــاء  

  .٤٥ باملادة صلة ذات اعتبارها ميكن اجللسات من عدداً
 إىل صـرحية  إشارةً تتضمن رسائل أي الس يتلق ومل  

  فيها. واردة أحكام إىل أو ٤٥ إىل ٤٣ من املواد
  

 ٤٣قرارات جملس األمن املتصلة باملادة   -ألف 

 عـدداً  الـس  اختـذ  باالستعراض، املشمولة الفترة أثناء  
 امليثـاق.  مـن  ٤٣ املـادة  إىل ضـمناً  فيهـا  أشري اليت القرارات من

 ألبيـي،  املؤقتـة  األمنيـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  بإنشـاء  يتصل ففيما
__________ 

)٢٤١(  S/PRST/2010/18. 

)٢٤٢(  S/PRST/2011/17.  
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 دون مــن  التنقــل تكفــل أن األعضــاء بالــدول الــس أهــاب
 واإلمــدادات واملعـدات  األفــراد جلميـع  ومنــها أبيـي  إىل عراقيـل 

 وأهــاب .)٢٤٣(الرمسيــة مهامهــا يف البعثــة الســتخدام املخصصــة
 بعثـة  مـن  القـوات  نقـل  تـدعم  أن األعضاء بالدول أيضاً الس
ــم ــا يف املتحــدة األم ــة إىل ليربي ــم عملي  كــوت يف املتحــدة األم

ــان ويف .)٢٤٤(ديفــوار ــرئيس بي  أيلول/ســبتمرب ٢٣ يف اعتمــد لل
__________ 

  .٥، الفقرة )٢٠١١( ١٩٩٠القرار   )٢٤٣(
  .٦، الفقرة )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار   )٢٤٤(

 الســـالم  صـــون يف الـــس دور يف النظـــر ســـياق يف ٢٠١٠
 الـدول  بتشـجيع  أمـور،  مجلـة  يف الـس،  قام الدوليني، واألمن

 باملزيـد  تسـاهم  أن علـى  الالزمـة  القـدرات  حتـوز  الـيت  األعضاء
 مبـن  املـدنيني،  واملوظفني العسكريني واألفراد الشرطة أفراد من
 السياسـية  والبعثـات  السـالم  حفـظ  بعثـات  يف النسـاء،  ذلك يف

 مــــن مزيــــد علـــى  ولالطــــالع .)٢٤٥(املتحـــدة  لألمــــم التابعـــة 
    .٣٦ اجلدول انظر التفاصيل،

__________ 

)٢٤٥(  S/PRST/2010/18.الفقرة الثانية عشرة ،  
    

 ٣٦ اجلدول

  اإلنفاذ بإجراءات يتعلق فيما املساعدة على للحصول األمن جملس وجهها اليت الدعوات

 احلكم القرار والتاريخ 

 كفالة اضطالع جملس األمن بدور فعال يف صون السالم واألمن الدوليني :صون السالم واألمن الدوليني  

S/PRST/2010/18  
 ٢٠١٠يلول/سبتمرب أ ٢٣

يشيد جملس األمن بالدور القـيم الـذي تضـطلع بـه البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف حفـظ وبنـاء            
السالم املستدام يف العديد من مناطق التوتر يف العامل، ويكرر اإلعـراب عـن التزامـه بتعزيـز التشـاور معهـا،       

الالزمة، على أن تساهم باملزيد من أفـراد الشـرطة واألفـراد    مع تشجيع الدول األعضاء اليت حتوز القدرات 
العسكريني واملوظفني املدنيني، مبن يف ذلك النساء، لبعثات حفظ السالم والبعثات السياسية التابعـة لألمـم   

 املتحدة (الفقرة الثانية عشرة)

 احلالة يف كوت ديفوار

  )٢٠١٠( ١٩٦٢القرار 
 كـــــــــــــــــانون األول/  ٢٠

 ٢٠١٠ديسمرب 

يؤكد عزمه على أن ينظر يف اإلذن لألمني العام بنقل مزيد من القوات، حسب ما قد يلزم، بـني بعثـة األمـم    
 ١٦٠٩املتحدة يف ليربيا وعملية األمم املتحـدة يف كـوت ديفـوار علـى أسـاس مؤقـت، وفقـا ألحكـام قـراره          

 )٧البلدان املسامهة بقوات أن تدعم جهود األمني العام يف هذا الصدد (الفقرة ، ويهيب ب)٢٠٠٥(

  )٢٠١١( ١٩٦٧القرار 
ــانون الثاين/ينـــــاير   ١٩ كـــ

٢٠١١ 

[مـن   ٥ و ٤ و ١يقرر أن يأذن بالنشر الفوري لقـدرات إضـافية علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرات        
 )٧القرار]، ويطلب إىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة تقدمي الدعم يف هذا الصدد (الفقرة 

  )٢٠١١( ١٩٦٨القرار 
 ٢٠١١شباط/فرباير  ١٦

يطلب إىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة تقدمي الدعم [فيمـا يتعلـق بالنقـل املؤقـت لقـوات ومـوارد       
 )٢ة األمم املتحدة يف ليربيا إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار] (الفقرة من بعث
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 احلكم القرار والتاريخ 

  احلالة يف ليربيا  

  )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار 
 ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٥

عام بنقـل القـوات، حسـب االقتضـاء، بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف         يؤكد من جديد عزمه أن يأذن لألمني ال
، )٢٠٠٥( ١٦٠٩ليربيا وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار على أسـاس مؤقـت وفقـا ألحكـام القـرار      

 )٦ هذا الصدد (الفقرة ويهيب بالبلدان املسامهة بقوات أن تدعم جهود األمني العام يف

 تقارير األمني العام عن السودان  

  )٢٠١١( ١٩٩٠القرار 
 ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧

يهيب بالدول األعضاء كافةً أن تكفل التنقل احلر والسريع من دون عراقيل إىل أبيي ومنها جلميع األفـراد،  
واإلمـدادات وغريهـا مـن السـلع، مبـا فيهـا املركبـات وقطـع الغيـار، الـيت يكـون            وكذلك للمعـدات واملـؤن   

 )٥استخدامها مقصورا على القوة ومهامها الرمسية (الفقرة 
    

   ٤٣املناقشات املتصلة باملادة   -باء 

أثنــاء الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، نــاقش الــس يف     
واحـدة احلاجـة إىل أن تقـدم الـدول األعضـاء مـا يكفـي        مناسبة 

من دعم وجتهيز إىل بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، لكفالة 
متكينــها مــن الوفــاء بالواليــات واألهــداف املطلوبــة منــها (انظــر  

شـباط/فرباير   ١٢املعقـودة يف   ٦٢٧٠). ففي اجللسة ١٧احلالة 
يف ســــياق  بشــــأن اســــتراتيجيات االنتقــــال واخلــــروج ٢٠١٠

عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم، وردت إشــارةٌ صــرحية  
ولكنها مل تثـر أي مناقشـة ميكـن اعتبارهـا      ٤٣واحدة إىل املادة 

ذات طابع دستوري. إذ ذكر ممثل بنغالديش، مستشهداً باملادة 
، أن بلده مستعد دائماً لالسـتجابة لطلـب جملـس األمـن مبـا      ٤٣

 .)٢٤٦(لديه من وسائل وقدرات
  

 ١٧ احلالة  

  عمليات حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة  

 آب/أغســــطس ٢٦ يف املعقــــودة ٦٦٠٣ اجللســــة يف  
 الــيت الســالم حفــظ عمليــات” املعنــون البنــد إطــار يف ٢٠١١

__________ 

)٢٤٦(  S/PV.6270 (Resumption 1) ٦، الصفحة. 

 مفتوحــة مناقشــة الـس  أجــرى ،“املتحــدة األمـم  ــا تضـطلع 
ــيم ــدم لتقيـ ــرز التقـ ــؤخراً احملـ ــات يف مـ ــظ عمليـ ــالم، حفـ  السـ

 النجـاح.  مـن  مزيـد  حتقيق تعترض اليت التحديات والستعراض
 حفـظ  عمليـات  مبتطلبات الوفاء أن إىل املتكلمني بعض وأشار
 حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليـات  قـدرة  يسـتهلك  احلديثة السالم
ــات وأن احلــدود، أقصــى إىل الســالم  تلــك الســالم حفــظ بعث
 نقـص  بسـبب  مناسـبة  بصورة بوالياا الوفاء يف صعوبة تالقي
 املثـال،  سـبيل  علـى  الروسـي،  االحتـاد  ممثـل  فقال .)٢٤٧( املوارد

 القليلـة  السـنوات  يف املعقـدة  السـالم  حفـظ  عمليات ازدياد إن
 األمـــم مــوارد  علـــى يتزايــد  فتـــئ مــا  طلـــبٍ إىل أدى الســابقة 

__________ 

)٢٤٧(  S/PV.6603 االحتــــاد  ١٥(غــــابون)؛ والصــــفحة  ١١،الصــــفحة)
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ٢١الروســي)؛ والصــفحة    ٢٧(الوالي
ــفحة   ــد)؛ والصــ ــا)؛ و  ٣٤(اهلنــ ــة كوريــ  S/PV.6603 (مجهوريــ

(Resumption 1) ٤(أســــــــتراليا)؛ والصــــــــفحة  ٢، الصــــــــفحة 
 ١١(الســـــــنغال)؛ والصـــــــفحة  ٧باكســـــــتان)؛ والصـــــــفحة (

 ٢٠(ماليزيــــــا)؛ والصــــــفحة  ١٧(أوروغــــــواي)؛ والصــــــفحة 
 ٢٧(كنــــدا)؛ والصــــفحة   ٢٢و ٢١(الفلــــبني)؛ والصــــفحتان  

 ٤٣(هنغاريـــا)؛ والصـــفحة  ٣٥(االحتـــاد األورويب)؛ والصـــفحة 
ــفحة   ــا)؛ والصـــــ ــفحة   ٤٦(أوكرانيـــــ ــونس)؛ والصـــــ  ٤٩(تـــــ

  (أذربيجان).



ديد السلم  يتخذ من األعمال يف حاالت  فيما -  السابعاجلزء 
   واإلخالل به ووقوع العدوان (الفصل السابع من امليثاق)

 

653 14-65169 

 

 .)٢٤٨(التحـديات  مـن  مسـبوق  غـري  عـدداً  تواجـه  الـيت  املتحدة،
 املتحـدة  األمـم  منظمة بعثة مثل بعثات أن غابون ممثل وأوضح
 والعمليـة  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيق
 إىل تفتقـر  دارفـور  يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة
ــة مــوارد كانــت ســواء والبشــرية، اللوجســتية املــوارد  أو جوي
 تزويــد ضــرورة إىل الربتغــال ممثــل وأشــار .)٢٤٩(ماديــة أو ماليــة

 األهــداف لتحقيــق املطلوبــة بالوســائل الســالم حفــظ عمليــات
 الــرأي، هــذا مــع اهلنــد ممثــل واتفــق .)٢٥٠(لــسا حيــددها الــيت

 حلفـظ  العملياتيـة  الفعاليـة  يف يـؤثر  املـوارد  يف النقص أن مضيفاً
ــي الســالم ــن ظــالالً ويلق ــى الشــك م ــات مصــداقية عل  الوالي
 أن يف أملـه  عـن  الصني ممثل وأعرب .)٢٥١(الس عن الصادرة

 السـالم  حفـظ  عمليـات  يف إسـهاماا  مـن  القادرة البلدانُ تزيد
 وقــال .)٢٥٢(الفنيــة والضــمانات الالزمــة املــوارد هلــا تقــدم وأن
 بقـوات  املسـامهة  يف نشـطاً  بلـداً  بوصـفه  بلـده،  إن الفلـبني  ممثل

ــراد ــرة أن الحــظ شــرطة، وأف ــادة الطف ــب يف والزي ــى الطل  عل
 يف زيــــادة األحيــــان أغلــــب يف يقابلــــهما ال الســــالم حفظــــة
 يف بالتزامـام  الوفـاء  مـن  لتمكينـهم  الالزمـة  واملـوارد  القدرات

ــل ودعــا الســالم، حفــظ ــدهم يكفــل أن إىل الــس املمث  تزوي
 أنفسهم محاية على قدرم لتعزيز املناسبني والتجهيز بالتسليح

 أفريقيـا  جنـوب  ممثـل  وذكر .)٢٥٣(اخلطورة الشديدة املناطق يف
ــم أن ــاء تقاسـ ــر األعبـ ــي عنصـ ــدي يف رئيسـ ــديات التصـ  للتحـ

 الـدول  الصـدد  هـذا  يف وشـجع  السـالم،  حفظ جمال يف املعقدة
 السـالم  حفظ عمليات مجيع يف بسخاء املسامهة على األعضاء

__________ 

)٢٤٨(  S/PV.6603 ١٥، الصفحة.  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٩(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٠(
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥١(
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٢(
)٢٥٣(  S/PV.6603 (Resumption 1) ٢٠، الصفحة.  

 البوســنة ممثــل وقــال .)٢٥٤(ســواء حــد علــى واملعــدات بــاألفراد
 حتســــني تواصــــل أن ينبغـــي  األعضــــاء الــــدول إن واهلرســـك 

 املتحـدة  األمـم  عمليـات  تزويد لطلبات االستجابة يف جهودها
                                                                      .)٢٥٥(باألفراد السالم حلفظ

  
   ٤٤قرارات جملس األمن املتصلة باملادة   - جيم

 الــس اعتمــد باالســتعراض، املشــمولة الفتــرة أثنــاء  
ــانني  ففــي .٤٤ باملــادة صــلة ذوي اعتبارمهــا ميكــن للــرئيس بي

ــة ــودة ٦٣٨٩ اجللســــ ــبتمرب ٢٣ يف املعقــــ  ٢٠١٠ أيلول/ســــ
 ،“الـدوليني  واألمـن  السـالم  صـون ” املعنـون  بالبند يتصل فيما

 بــه تضــطلع الـذي  القــيم بالـدور  فيــه أشــاد بيانـاً  الــس اعتمـد 
 السـالم  وبنـاء  حفـظ  يف شرطة وبأفراد بقوات املسامهة البلدان

 اإلعـراب  وكرر العامل، يف التوتر مناطق من العديد يف املستدام
ــه عــن ــز التزام  ٦٦٠٣ اجللســة ويف .)٢٥٦(معهــا التشــاور بتعزي

 بالبنـــد يتصـــل فيمـــا ،٢٠١١ آب/أغســـطس ٢٦ يف املعقـــودة
 األمـــم ـــا تضـــطلع الـــيت الســـالم حفـــظ عمليـــات” املعنـــون
 إىل احلاجــة  علــى فيــه شــدد بيانــاً  الــس اعتمــد ،“املتحــدة
 وبـأفراد  بقـوات  املسـامهة  والبلـدان  الس بني االتصال حتسني
 املصـلحة  صـاحبة  اجلهـات  مـن  وغريهـا  العامـة  واألمانـة  شرطة
 الشــراكة روح لتعزيــز وذلــك ،)٢٠٠١( ١٣٥٣ للقــرار وفقــاً

 األمـن  جملس التماس وضمان املتبادلة والثقة والتعاون والوثوق
ــك نظــر وجهــات ــذين أولئ ــون ال ــدان يف يعمل ــد املي  اختــاذه عن
 .)٢٥٧(السالم حفظ واليات بشأن قرارات

  
__________ 

)٢٥٤(  S/PV.6603 ٢٦، الصفحة.  
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٥(
)٢٥٦(  S/PRST/2010/18.الفقرة الثانية عشرة ،  
)٢٥٧(  S/PRST/2011/17.الفقرة السادسة ،  
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   ٤٤املناقشات املتصلة باملادة  -دال 

 الـــس نـــاقش باالســـتعراض، املشـــمولة الفتـــرة أثنـــاء  
 ففـي  شـرطة.  وبـأفراد  بقـوات  املسـامهة  البلدان مع عمله مرتني

 الــس،  عمــل أســاليب  لتنــاول خصصــت  مفتوحــة مناقشــة
 الـس  بـني  أوثـق  عمـل  عالقة إقامة على متكلمني عدة شجع

 الـيت  بالبعثـات  يتعلـق  فيمـا  وخباصـة  بقـوات،  املسـامهة  والبلدان
 الـيت  املناقشـة  ويف ).١٨ احلالة (انظر البلدان تلك فيها تشارك
 السـالم،  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليـات  بشـأن  الـس  أجراها
 شـــرطة وبـــأفراد بقـــوات املســـامهة البلـــدان دور أيضـــاً بحـــث
 ).١٩ احلالة  (انظر

  
 ١٨ احلالة  

  )S/2006/507( األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ  

ــة    ــودة يف  ٦٣٠٠يف اجللســـ ــان/أبريل  ٢٢املعقـــ نيســـ
ــاول أســاليب عمــل    ٢٠١٠ ، عقــد الــس مناقشــة مفتوحــة لتن

). S/2006/507الـــس وتنفيـــذ مـــذكرة رئـــيس جملـــس األمـــن (
ــني      ــادة التفاعــل ب ــاء املناقشــة، أقــر كــثري مــن املــتكلمني بزي وأثن
البلــدان املســامهة بقــوات وبــأفراد شــرطة والــس يف الســنوات   

، بطـــرق منـــها احلـــوارات التفاعليـــة غـــري الرمسيـــة )٢٥٨(األخـــرية
، وهـي عمليـة تشـاورية ميكـن     ‘‘األفق اجلديد’’وإطالق مبادرة 

للمجلس من خالهلا أن يتواصل مع البلدان املسامهة بقوات قبل 
أســبوع علــى األقــل مــن مشــاورات الــس غــري الرمسيــة بشــأن  

__________ 

)٢٥٨(  S/PV.6300 اململكــة  ١١(املكســيك)؛ والصــفحة  ٧، الصــفحة)
(البوســـنة  ١٨(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٦املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
(أوغنـدا)؛   ٢٢الصـفحة  (غابون)؛ و ٢١واهلرسك)؛ والصفحة 

، S/PV.6300 (Resumption 1) و (اليابــــــــان)؛ ٢٣والصــــــــفحة 
 ٩(نيوزيلنــدا)؛ والصــفحة   ٥(كنــدا)؛ والصــفحة   ٤الصــفحة 

 ١٨(أوروغــواي)؛ والصـــفحة   ١٤(كوســتاريكا)؛ والصـــفحة  
  (سنغافورة).

 . وأشـــار ممثـــل فرنســـا إىل  )٢٥٩(واليـــات البعثـــات وجتديـــدها  
االهتمام بتنظيم اجتماعـات عمـل مـع البلـدان املسـامهة بقـوات       
وبأفراد شرطة قبل مشاورات الس، فقال إنـه أتـاح املشـاركة    
ــائل      ــني يف املسـ ــكريني واملتخصصـ ــارين العسـ ــة للمستشـ الفعالـ
ــامهة      ــدول املسـ ــن الـ ــية مـ ــائل السياسـ ــرطة واملسـ ــة بالشـ املتعلقـ

. وقـال ممثـل   )٢٦٠(بوحدات وأدى إىل حتسني املناقشـات األوليـة  
كينيا إن بلده، بوصفه بلداً مسـامهاً بقـوات، يقـدر اجلهـود الـيت      
بــذهلا الــس مــؤخراً لتحســني التفاعــل مــع البلــدان املســامهة        
بقـــوات. وأضـــاف أن توطيـــد التعـــاون بـــني الـــس والبلـــدان   

                                                                      .)٢٦١(املسامهة بقوات يعزز إمكانية جناح عمليات حفظ السالم

  يف إجيابيـــة زيـــادة حبـــدوث آخـــرون متكلمـــون وأقـــر 
 لكنـهم  الـس،  مداوالت يف بقوات املسامهة البلدان مشاركة

 خــالل مــن التفاعــل هــذا لتعزيــز يتســع يــزال ال اــال أن رأوا
 املفتوحـة  الـس  جلسـات  يف أكـرب  بـوترية  البلدان تلك إشراك

 حنـو  علـى  فيها والنظر آرائها مساع بغية الرمسية غري ومشاوراته
 الــس بــني املشــاورات إن الربازيــل ممثلــة وقالــت .)٢٦٢(أفضـل 

 وقــت أبكــر يف تجــرى أن ينبغــي بقــوات املســامهة والبلــدان
 حفـظ  بعثـات  واليـات  جتديـد  علـى  التفاوض مرحلة من ممكن

 املســـامهة البلـــدان آراء أخـــذ للمجلـــس يتســـىن لكـــي الســـالم
__________ 

)٢٥٩(  S/PV.6300 ــفحة ــفحة   ٩، الصـ ــا)؛ والصـ ــان)؛  ١٢(النمسـ (لبنـ
(فرنســا)؛  ١٦(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٥والصــفحة 

ــفحتان  ــفحة   ١٨و ١٧والصـ ــنة واهلرســـك)؛ والصـ  ٣١(البوسـ
  (فنلندا).

)٢٦٠(  S/PV.6300 ١٦، الصفحة.  
)٢٦١(  S/PV.6300 (Resumption 1) ٢٤، الصفحة.  
)٢٦٢(  S/PV.6300 ــا)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة ــل)؛  ١٩(تركي (الربازي

ــا)؛ والصـــفحة  ٣٨والصـــفحة  ــا)؛  ٤٣(إيطاليـ (جنـــوب أفريقيـ
ــلوفينيا)؛ ٤٥والصــــــفحة  ، S/PV.6300 (Resumption 1) و (ســــ

(اهلنـــــد)؛  ١٣و ١٢(نيوزيلنـــــدا)؛ والصـــــفحتان  ٥الصـــــفحة 
(ناميبيـا)؛ والصـفحة    ٢٦(أوكرانيـا)؛ والصـفحة    ٢٠والصفحة 

  (باكستان). ٣٤(اجلمهورية التشيكية)؛ والصفحة  ٢٧
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 .)٢٦٣(املناسـب  الوقـت  ويف كامـل  حنو على االعتبار يف بقوات
 للنظـر  الفتـاً  حتسـناً  شـهدت  السـابقة  السـنة  إن كندا ممثل وقال

 ســيما وال بقــوات، املسـامهة  البلــدان مـع  املشــاورات نوعيـة  يف
 الـس  يتخذ أن قبل جترى حبيث املشاورات مواعيد حتديد يف

 ذلـك  أن وأضـاف  السـالم.  حلفـظ  مـا  بعثـة  واليـة  بشـأن  قراره
 متتلكهــا الــيت الكــبرية اخلــربة مــن باالســتفادة للمجلــس يســمح

ــدان ــامهة البلــ ــوات املســ ــل بقــ ــاً ويكفــ ــداً أيضــ ــعاً تأييــ  واســ
 جــرت الـيت  املناقشــات إن نيوزيلنـدا  ممثــل وقـال  .)٢٦٤(لقراراتـه 
 املسـامهة  الرئيسية البلدان أن أظهرت بتشاد يتصل فيما مؤخراً
 مشــاركةً تشــارك أن األحيــان بعــض يف هلــا يتســىن ال بقــوات
 الـس  أعضـاء  مـع  تعقـد  املسـتوى  رفيعـة  مشـاورات  يف جدية

 الصــدد هــذا يف ودعــا املناســب، الوقــت ويف متواصــلة بصــورة
 الـس  اجتماعـات  مـن  املختلفـة  للصيغ اخلالق االستخدام إىل
 األردن ممثـل  ودعـا  .)٢٦٥(الرمسيـة  غـري  التفاعليـة  احلـوارات  مثل
ــذ إىل ــل التنفي ــال الكام ــرار والفع ــان )٢٠٠١( ١٣٥٣ للق  وبي

 إطـاراً  يوفران اللذين ،٢٠٠٩ آب/أغسطس ٥ املؤرخ الرئيس
 شـرطة  وبـأفراد  بقـوات  املسـامهة  والبلـدان  الـس  بـني  للتعاون

ــة ــال العامــة. واألمان ــل وق ــة إن املمث  واإلجــراءات التشــاور آلي
 أن ينبغـــي املـــرجعيتني الــوثيقتني  هـــاتني يف الـــواردة التفصــيلية 
 بـني  أقـوى  عالقـة  إقامـة  أجـل  مـن  األمثـل  النحو على تستخدم

  .)٢٦٦(شرطة وبأفراد بقوات املسامهة والبلدان الس
  

__________ 

)٢٦٣(  S/PV.6300 ١٩، الصفحة.  
)٢٦٤(  S/PV.6300 (Resumption 1) ٤، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٥(
)٢٦٦(  S/PV.6300 ٣٩، الصفحة.  

 ١٩ احلالة  

  عمليات حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة  

 آب/أغســــطس ٢٦ يف املعقــــودة ٦٦٠٣ اجللســــة يف  
 ــا تضــطلع الــيت الســالم حفــظ بعمليــات يتصــل فيمــا ٢٠١١

 املوضـوع  بشـأن  مفتوحة مناقشةً الس أجرى املتحدة، األمم
 .“للمسـتقبل  وإعـداد  للحصـيلة  تقييم السالم: حفظ” املعنون
 بـني  واالتصال التعاون توثيق ضرورة إىل متكلمني عدة وأشار
 فـأعرب  شـرطة.  وبأفراد بقوات املسامهة والبلدان األمن جملس
ــثال ــا ممـ ــا كولومبيـ ــى وفرنسـ ــبيل علـ ــال سـ ــن املثـ ــدمها عـ  تأييـ

 والتعـاون  االتصـال  وتعزيـز  حتسـني  إىل الراميـة  الس ملبادرات
ــني ــس ب ــاز وهــو - ال ــذي اجله ــات خيطــط ال ــات والي  عملي

 أن جيـــــب الـــــيت واجلهـــــات - ويعتمـــــدها الســـــالم حفـــــظ
ــذها ــال حــني يف ،)٢٦٧(تنفّ ــثال ق ــا مم ــا نيجريي ــس إن وأملاني  ال

 وبـأفراد  بقـوات  املسـامهة  البلـدان  جتارب من يستفيد أن ينبغي
 الســــالم حفــــظ بعثــــات بشــــأن التــــداول ســــياق يف شــــرطة

 مــن املعلومــات لتجميــع أفضــل نظامــاً يضــع وأن وتصــميمها،
 والبوسـنة  والربازيـل  لبنـان  مـن  كل ممثلو أما .)٢٦٨(البلدان تلك

 الشــراكة إىل مجيعــاً أشــاروا فقــد أفريقيــا، وجنــوب واهلرســك
ــة ــة األمــن جملــس بــني الثالثي ــدان العامــة واألمان  املســامهة والبل
 اجلهـات  هـذه  بـني  التعـاون  أن معتربين شرطة، وبأفراد بقوات
 حلفـظ  املتحـدة  األمـم  عمليـات  جنـاح  يف رئيسـي  عامل الثالث

ــالم ــال .)٢٦٩(السـ ــل وقـ ــابون ممثـ ــادل إن غـ ــورة اآلراء تبـ  بصـ
 فهــم مــن الــس ميكّــن بقــوات املســامهة البلــدان مــع منتظمــة

__________ 

)٢٦٧(  S/PV.6603 ــفحة ــفحة   ١٠، الصـــــ ــا)؛ والصـــــ  ١٦(كولومبيـــــ
  (فرنسا).

  (أملانيا). ٢٤(نيجرييا)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٨(
(الربازيـل)؛   ١٩(لبنان)؛ والصفحة  ١٨ع نفسه، الصفحة املرج  )٢٦٩(

ــفحتان  ــفحة   ٢٣و ٢٢والصـ ــنة واهلرســـك)؛ والصـ  ٢٦(البوسـ
  (جنوب أفريقيا).
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ــة ــائدة احلال ــدان يف الس ــاً املي ــن أفضــل فهم ــاذ وم  قــرارات اخت
ــب أفضــل، ــك يف ورح ــادة مبشــاركة الصــدد ذل ــوات ق  يف الق
 املتحـدة  الواليـات  ممثـل  وأعـرب  .)٢٧٠(للمجلـس  سابقة جلسة

 تـدابري  اختاذ إىل يدعو الرئاسي البيان مشروع ألن ارتياحه عن
 بقـوات  املسـامهة  البلـدان  مع الس مشاورات لتعزيز ملموسة
 انتظامـاً  أكثـر  حنو على املعلومات تلقي ويطلب شرطة وبأفراد

 األفــراد  مــن وغريهــم الشــرطة ومفوضــي  القــوات قــادة مــن
 للغايـة  مهـم  ناقـد  بفهـم  الـس  تزويـد  ميكنهم الذين النظاميني

 .)٢٧١(الواقــع أرض علــى وحقــائق حتــديات مــن يواجهــون ملــا
 طرقــاً يضــيف البيــان مشــروع إن املتحــدة اململكــة ممثــل وقــال

ــدة ــة جدي ــز مهم ــة لتعزي ــني العالق ــدان ب ــوات املســامهة البل  بق
 واليـات  يف نظـره  عنـد  والـس  العامـة  واألمانة شرطة وبأفراد
 حاجـة  هناك إن الروسي االحتاد ممثل وقال .)٢٧٢(السالم حفظ

 بشـأن  بقـوات  املسـامهة  والبلـدان  الـس  بني مستمر حوار إىل
 يشـمل  ومبـا  السـالم،  حفـظ  عمليـات  يف العمـل  جوانـب  مجيع

 مـع  التفاعـل  أن وأضـاف  ووضـعها،  للواليـة  التخطـيط  مراحل
 وأكثـر  أوضـح  أهـداف  وضـع  سـيتيح  بقـوات  املسـامهة  البلدان
 وكـبح  دقيقـاً،  رصـداً  تنفيـذها  رصـد  مع السالم، حلفظ واقعية

 .)٢٧٣(تفسريها نطاق توسيع إىل الرامية احملاوالت

__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٠(
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧١(
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٢(
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٣(

   ٤٥قرارات جملس األمن املتصلة باملادة   -هاء 

 إىل الـس  طلـب  باالسـتعراض،  املشـمولة  الفترة أثناء  
ــة ــة بعث ــم منظم ــق املتحــدة األم ــة يف االســتقرار لتحقي  مجهوري

 البلـد،  هـذا  بشـأن  صـدرا  قرارين يف ،)٢٧٤(الدميقراطية الكونغو
ــي أن ــادرة احتياطيــة قــوة علــى تبق  االنتشــار معــاودة علــى ق

 الـــدول ودعـــا هلـــا، املقـــرر القـــوام إطـــار يف البلـــد يف بســـرعة
ــذا يف األعضــاء ــد إىل الصــدد ه ــدمي التعه ــة العناصــر بتق  املتبقي
ــة ــدعم الالزم ــة ل ــدمي وإىل البعث ــك تق ــا .)٢٧٥(العناصــر تل  وفيم
ــق ــدارفور، يتعل ــس أهــاب ب ــدول ال  تســاهم أن األعضــاء بال

 عسـكرية  عموديـة  طـائرات  ذلـك  يف مبـا  للقـوة،  متكني بعناصر
 األفريقـي  لالحتاد املختلطة العملية مساعدة أجل من للخدمات

 .)٢٧٦(دارفور يف املتحدة واألمم

 هـــذه أثنـــاء املتخـــذة القـــرارات ٣٧ اجلـــدول ويـــورِد  
 تســاهم أن األعضــاء بالــدول الــس فيهــا أهــاب الــيت الفتــرة،
 لعمليـات  الالزمـة  اجلويـة  القـوات  وحـدات  مـن  خمتلفـة  بأنواع
   السالم. حفظ

__________ 

ــرار   )٢٧٤( ــايو  ٢٨املــــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٢٥يف القــ ، ٢٠١٠أيار/مــ
ــة     ــدة يف مجهوريـ ــة األمـــم املتحـ ــة منظمـ ــر الـــس اســـم بعثـ غيـ
الكونغــو الدميقراطيــة إىل بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق       
ــى     ــة. ولالطــالع عل ــة الكونغــو الدميقراطي االســتقرار يف مجهوري

  املعلومات، انظر اجلزء العاشر.مزيد من 
ــرار ١٩، الفقـــــــرة )٢٠١٠( ١٩٢٥القـــــــرار   )٢٧٥(  ١٩٩١، والقـــــ

  .٢٢و ١٠، الفقرتان )٢٠١١(
  .٥، الفقرة )٢٠١٠( ١٩٣٥القرار   )٢٧٦(
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 ٣٧ اجلدول

  اجلوية القوات من وحدات لتقدمي األعضاء الدول إىل املوجهة الدعوات

 احلكم القرار والتاريخ 

 الدميقراطية احلالة فيما يتعلق جبمهورية الكونغو  

  )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار 
 ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٨

يشــيد مبــا قدمتــه البلــدان املســامهة بقــوات وشــرطة واجلهــات املاحنــة مــن مســامهات إىل بعثــة منظمــة األمــم  
الكونغو الدميقراطية، ويدعو الدول األعضاء إىل اإلعالن عن تعهـدها بالعناصـر املتبقيـة    املتحدة يف مجهورية 

  )١٩الالزمة الداعمة للبعثة والقيام بتوفريها (الفقرة 
 ٢٢، الفقرة )٢٠١١( ١٩٩١يرد احلكم نفسه يف القرار 

 عن السودان  تقارير األمني العام 

  )٢٠١٠( ١٩٣٥القرار 
 ٢٠١٠متوز/يوليه  ٣٠

جلهـات املاحنـة للعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي       يشيد مبسامهة البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة، وبا
واألمم املتحدة يف دارفور، ويشري إىل أن العملية املختلطة تقترب من مرحلة النشر الكامل؛ ويؤكد احلاجـة  
إىل وحــدات قــادرة علــى أداء املهــام املســندة إىل العمليــة املختلطــة؛ ويطلــب مــن اجلهــات املاحنــة، يف هــذا    

يد املسـاعدة إىل البلـدان املسـامهة بقـوات وأفـراد شـرطة يف كفالـة حصـول الوحـدات           الصدد، مواصلة مد
على التدريب املناسب واملعدات املالئمة، علـى حنـو ميكنـها مـن أداء مهامهـا وحتقيـق اكتفائهـا الـذايت أثنـاء          

ــن طــائرات اهلليكــوبتر العســكرية للخــدما        ــا تبقــى م ــربع مب ــل وتت ــدول أن تتكف ــب بال ــات، ويهي ت العملي
 )٥واالستطالع اجلوي، وغري ذلك من املعدات اليت متكن القوات من تنفيذ مهامها (الفقرة 

    
   ٤٥املناقشات املتصلة باملادة   -واو 

 مسـألة  الـس  ناقش باالستعراض، املشمولة الفترة يف  
 تبحـث  مناسـبات،  عـدة  يف ةاجلويـ  القـوات  من وحدات توفري
 الكونغـو  مجهوريـة  يف باحلالة يتعلق ففيما .)٢٧٧(هنا منها اثنتان

 املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة افتقــار الــس نــاقش الدميقراطيــة،
 إىل الدميقراطيــــة الكونغــــو مجهوريــــة يف االســــتقرار لتحقيــــق
 الوصـول  علـى  قـدرا  يعـوق  ممـا  اجلويـة،  القوات من وحدات

 (انظـر  املناسب النحو على املدنيني ومحاية البلد أحناء مجيع إىل
 األمـــم عمليـــات بشـــأن مواضـــيعية مناقشـــة ويف ).٢٠ احلالـــة

__________ 

ــة يف      )٢٧٧( أثــريت مســألة وحــدات القــوات اجلويــة فيمــا يتعلــق باحلال
 ).S/PV.6532الصومال أيضاً (انظر 

ــظ املتحــدة ــاقش الســالم، حلف ــس ن ــوفري صــعوبة ال  ونشــر ت
   ).٢١ احلالة (انظر الالزمة اجلوية القوات وحدات

  
 ٢٠ احلالة  

  الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق فيما احلالة  

 ٢٠١١ أيار/مـايو  ١٨ يف املعقـودة  ٦٥٣٩ اجللسة يف  
 الكونغـو  جبمهوريـة  يتعلـق  فيمـا  احلالـة ” املعنـون  البنـد  إطار يف

ــة ــل قــال ،“الدميقراطي ــع إن لبنــان ممث  أن ينبغــي الــدويل اتم
 يف الدميقراطيــة  الكونغــو  مجهوريــة ســلطات  دعــم  يف يســتمر

 حتقيـق  أجـل  من املالئمة الظروف لكفالة املبذولة اجلهود مجيع
 لـديها  يكـون  أن ينبغـي  البعثة وإن البلد، يف والرخاء االستقرار

 الطـائرات  ذلـك  يف مبـا  مبهامهـا،  للقيـام  الالزمـة  الوسـائل  مجيع
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 إىل اهلنـــد ممثـــلُ وأشـــار .)٢٧٨(األخـــرى والطـــائرات العموديـــة
ــة العالقـــة ــة بلـــده بـــني تـــربط الـــيت القدميـ  الكونغـــو ومجهوريـ

ــة ــد بوصــف الدميقراطي ــدان مــن واحــدة اهلن ــيت الرئيســية البل  ال
 إن وقـال  األخـرية،  اخلمسـة  العقـود  مدى على بقوات سامهت

 املخصصــة  الســت العموديــة طائراتــه عمــل  فتــرة مــدد بلــده
 فتـرة  متديـد  وسيواصـل  ،٢٠١١ نيسـان/أبريل  حـىت  للخدمات

 االلتــزام مــدة يتجــاوز مبــا مقاتلـة  عموديــة طــائرات أربــع عمـل 
 .)٢٧٩(بتوفريها

ــة ويف   ــودة ٦٥٥١ اجللســ ــه ٩ يف املعقــ  حزيران/يونيــ
 منظمـة  بعثـة  ورئـيس  العـام  لألمني اخلاص املمثل قال ،٢٠١١

 الكونغــــو مجهوريــــة يف االســــتقرار لتحقيــــق املتحــــدة مــــماأل
ــة ــات إن الدميقراطي ــة العســكرية العملي ــأثر للبعث  جــراء ســلباً تت

 املغــادرة ضــوء ويف العســكرية. العموديــة الطــائرات يف الــنقص
 أوائــل يف املقاتلــة العموديــة الطــائرات مــن تبقــى ملــا املقــررة

 مســـامهات البعثــة  تتلــق  مل مــا  املشــكلة  ســتتفاقم  متوز/يوليــه، 
 بتقـدمي  مـؤخراً  أفريقيا جنوب التزام رغم أنه وأضاف جديدة.
ــة الطــائرات مــن إضــافية طــائرة  املخصصــة العســكرية العمودي

ــدمات، ــيكون للخـ ــد سـ ــرات سـ ــدرات يف الثغـ ــة قـ ــن البعثـ  مـ
 يف جهودهـا  السـتمرار  بالنسـبة  حامسـاً  أمراً العمودية الطائرات

  .)٢٨٠(ا املنوطة األساسية املهام من ذلك وغري املدنيني محاية
ــة ويف   ــودة ٦٦٤٩ اجللسـ ــرين ٨ يف املعقـ ــاين/ تشـ  الثـ
 إىل إحاطــة العــام لألمــني اخلــاص املمثــل قــدم ،٢٠١١ نــوفمرب
 الكونغـــو مهوريـــةجل املســـلحة القـــوات إن فيهـــا قـــال الـــس

 يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحـدة  األمـم  منظمـة  وبعثة الدميقراطية
 املطلـوب  الـزخم  لألسـف  فقـدتا  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية

__________ 

)٢٧٨(  S/PV.6539 ٢٠، الصفحة.  
  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٩(
)٢٨٠(  S/PV.6551 ٤، الصفحة.  

 ذلـك  ويعود البلد، شرق يف املسلحة اجلماعات مع التعامل يف
 الوطنيـة،  املسـلحة  القـوات  تنظـيم  إعـادة  إىل منـه  كبري جزء يف

 خمتلفـة.  مجاعـات  اسـتغلتها  كـبرية  فجوات تركت عملية وهي
ــنقص اســتمرار بســبب تفاقمــت املشــكلة أن إىل وأشــار  يف ال

 قيـوداً  فـرض  ممـا  للبعثـة،  التابعـة  العسـكرية  العموديـة  الطائرات
  .)٢٨١(ومستواها العسكرية عملياا طبيعة على شديدة

  
 ٢١ احلالة  

  عمليات حفظ السالم اليت تضطلع ا األمم املتحدة   

ــة يف   ــودة ٦٥٩٢ اجللســــ  متوز/يوليــــــه ٢٧ يف املعقــــ
 الــيت الســالم حفــظ عمليــات” املعنــون البنــد إطــار يف ٢٠١١
 إىل القـوات  قـادة  مـن  عـدد  دعـي  ،“املتحـدة  األمم ا تضطلع

 اإلحاطـة  ويف منـهم.  كـل  بعثـة  بشـأن  الـس  إىل إحاطة تقدمي
 لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة قــوات قائــد قــدمها الــيت

 تـوفر  عدم إن قال الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار
 املخصصـــة العموديـــة الطـــائرات مـــن ســـواء -اجلـــوي العتـــاد

 بالغـاً  قلقاً يسبب - اهلجومية العمودية الطائرات أو للخدمات
 األخـرية  السـنوات  يف حتولـت  الـرتاع  بـؤرة  أن والحـظ  للبعثة.

 الـيت  األدغـال  منـاطق  وإىل البلـد،  شـرق  عـن  بعيداً الغرب، إىل
 وقـال  العموديـة،  الطـائرات  بواسطة إالّ إليها الوصول ميكن ال
 إيصـــال ميكـــن ال ٩٣ عـــددها الــــبالغ البعثـــة قواعـــد ثُلـــث إن

 وأضـاف  اجلـوي.  العتاد بواسطة إالّ إليه اللوجستية اإلمدادات
 اهلجوميــة العموديــة للطــائرات االفتقــار أن ذلــك علــى عــالوة
 الدميقراطيـة  القوات ردع على البعثة قدرة كبري بشكل خفّض

 مـــن االحتياجـــات وأن كيفـــو، مقـــاطعتي يف روانـــدا لتحريـــر
ــاد ــادة ســتزيد اجلــوي العت ــع املســتقبل يف كــبرية زي ــراب م  اقت
 العمليــة قــوات قائــد قــال وباملثــل، .)٢٨٢(االنتخابــات موعــد

__________ 

)٢٨١(  S/PV.6649 ٥، الصفحة.  
)٢٨٢(  S/PV.6592، ٢٥و ٢٤الصفحتان.  
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 مــن إن دارفــور يف املتحــدة واألمــم األفريقــي لالحتــاد املختلطــة
 يف البعثـة  قـوات  تواجـه  اليت الرئيسية اللوجستية التحديات بني
 بالطـائرات  يتعلـق  فيما سيما وال اجلوية، القدرة مسألة ارفورد

 الــــدول إىل نـــداءً  ووجـــه  للخــــدمات. املخصصـــة  العموديـــة 
 تلـك  بعـض  تقـدم  بـأن  البعثـة  لـدعم  السـبل  متلك اليت األعضاء

ــدرات ــيت القـ ــيكون الـ ــا سـ ــرب هلـ ــر أكـ ــز يف األثـ ــدرات تعزيـ  قـ
 بـاجلهود  يرحب بلده إن أفريقيا جنوب ممثل وقال .)٢٨٣(البعثة

ــة ــدي القائمـ ــنقص للتصـ ــاد يف للـ ــكري العتـ ــن العسـ ــل مـ  قبيـ
 املعقــول غـري  مـن  أن وأضــاف العسـكرية،  العموديـة  الطـائرات 

 حاضـرة  تكـون  أن بعثـات  يف تنشـر  الـيت  القـوات  من يتوقَّع أن
ــان كــــل يف ــوافر أن دون الوقــــت كــــل مكــ ــا تتــ  املــــوارد هلــ

 .)٢٨٤(الالزمة

 آب/أغســـطس ٢٦ يف املعقـــودة ٦٦٠٣ اجللســـة ويف  
 بــني الفجــوة علــى الضــوء املــتكلمني مــن عــدد ســلط ،٢٠١١
 مـن  السـالم  حلفـظ  املتحـدة  األمم عمليات على املتزايد الطلب
 ذلـــك يف مبـــا البعثـــات، تلـــك لتنفيـــذ الالزمـــة واملـــوارد جهـــة

 قـال  فقد .)٢٨٥(أخرى جهة من العسكرية، العمودية الطائرات
 األمانـة  يشـاطر  إنـه  املثـال،  سـبيل  علـى  املتحدة، الواليات ممثل

 املـزمن  الـنقص  إزاء شـواغلها  بقـوات  املسـامهة  والبلـدان  العامة
__________ 

  .٢٧و ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٣(
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(
)٢٨٥(  S/PV.6603 الواليــات  ٢١(الربتغــال)؛ والصــفحة  ٨، الصــحفة)

ــفحة املتحـــدة)؛  ــا)؛ ٣٤والصـ ــة كوريـ  S/PV.6603 و (مجهوريـ

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ٢، الصــــ ــتراليا)؛ والصــــ  ٤٣(أســــ
  (أوكرانيا).

 األمـــم عمليـــات قـــدرة يعـــوق الـــذي العموديـــة الطـــائرات يف
ــدة ــظ املتحـ ــالم حلفـ ــى السـ ــذ علـ ــا، تنفيـ ــأى والياـ  أن وارتـ
 قمــة يف يظــل أن ينبغــي االســتراتيجية الفجــوة لتلــك التصــدي
 .)٢٨٦(الســواء علــى العامــة واألمانــة األعضــاء الــدول أولويــات
 إىل ماســة حاجــة بوجــود األورويب االحتــاد ممثــل أقــر وباملثــل،
 يتطلـب  املسـألة  إحلاح إن وقال العسكرية، العمودية الطائرات

  .)٢٨٧(وسريعة واقعية حلوالً
 زيــادة ضــرورة علــى الضــوء املــتكلمني بعــض وســلّط  
 اجلــوي. العتــاد إىل افتقارهــا لتعــويض البعثــات بــني التعــاون
 األمــم مصــداقية أن املثــال، ســبيل علــى الربتغــال، ممثــل فــذكر
 بالوسـائل  السـالم  حفـظ  عمليـات  تـزود  مل مـا  ستضار املتحدة
 الـدول  ودعا الس. هلا حددها اليت األهداف لتحقيق الالزمة

 لــذلك، وفقــاً تســهم أن املــوارد يف وفــرة متلــك الــيت األعضــاء
ــن ســواء” ــث م ــدمي أو القــوات تشــكيل حي ــل املعــدات تق  مث

 التعــاون مزايــا فرنســا ممثــل وأبــرز .)٢٨٨(“العموديــة الطــائرات
 األمـم  بعثـة  بـني  حتقـق  الـذي  بالتعـاون  مستشـهداً  البعثـات  بني

ــا يف املتحــدة ــة ليربي ــم وعملي ــوار، كــوت يف املتحــدة األم  ديف
ــزات أن إىل فأشــار ــة الطــائرات تعزي ــد مسحــت العمودي  بتحيي

 علـــى وحتـــركهم املرتزقـــة تـــنقالت وبرصـــد الثقيلـــة األســـلحة
    .)٢٨٩(الليربية احلدود

__________ 

)٢٨٦(  S/PV.6603 ٢١، الصفحة.  
)٢٨٧(  S/PV.6603 (Resumption 1) ٢٧، الصفحة.  
)٢٨٨(  S/PV.6603 ٨، الصفحة.  
  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٩(
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 دور جلنة األركان العسكرية وتشكيلها - سادسا

    من امليثاق ٤٧ و ٤٦وفقاً للمادتني 
 ٤٦ املادة  

 يضـــعها املســـلحة القـــوة الســـتخدام الالزمـــة اخلطـــط  
  احلرب. أركان جلنة مبساعدة األمن جملس

  
 ٤٧ املادة  

تشكَّل جلنة من أركـان احلـرب تكـون مهمتـها       -  ١  
أن تســدي املشــورة واملعونــة إىل جملــس األمــن وتعاونــه يف مجيــع   

حلفظ السلم واألمـن   املسائل املتصلة مبا يلزمه من حاجات حربية
الــدويل، والســتخدام القــوات املوضــوعة حتــت تصــرفه وقيادــا،   

  ولتنظيم التسليح ونزع السالح بالقدر املستطاع.

ــكَّل  - ٢   ــة تشـ ــان جلنـ ــرب أركـ ــن احلـ ــاء مـ  رؤسـ
 يقـوم  مـن  أو األمـن  جملـس  يف الـدائمني  األعضاء حرب أركان

 املتحــدة األمــم يف عضــو أي تــدعو أن اللجنــة وعلــى مقــامهم،
ــن ــري األعضــاء م  يف لالشــتراك دائمــة بصــفة فيهــا املمــثلني غ

 يســاهم أن مبســؤولياا اللجنــة قيــام حســن اقتضــى إذا عملــها
  عملها. يف العضو هذا

 إشــراف حتــت مســؤولة احلــرب أركــان جلنــة  - ٣  
 مســلحة قــوات أليــة االســتراتيجي التوجيــه عــن األمــن جملــس

 بقيــادة املرتبطــة املســائل أمــا الــس. تصــرف حتــت موضــوعة
  بعد. فيما فستبحث القوات هذه

 فرعيــة جلانــا تنشــئ أن احلــرب أركــان للجنــة  - ٤  
ــا إذا إقليميـــة ــاور وبعـــد األمـــن جملـــس ذلـــك خوهلـ  مـــع التشـ

  الشأن. صاحبة اإلقليمية الوكاالت
  

  مالحظة  

 فيمــا األمــن جملــس ممارســات الســادس القســم يغطــي  
ــق ــادتني يتعل ــن ٤٧ و ٤٦ بامل ــاق م ــتني امليث ــاوالن الل ــة تتن  جلن

ــيت احلــاالت ذلــك ويشــمل العســكرية، األركــان  فيهــا نظــر ال
ــس، ــواء الــ ــه يف ســ ــاته، يف أو قراراتــ ــة دور يف مناقشــ  جلنــ
ــان ــتخدام التخطــيط يف العســكرية األرك ــوة الس  املســلحة الق
 االحتياجـــات بشـــأن الـــس إىل واملســـاعدة املشـــورة وتقــدمي 

  الدوليني. واألمن السالم لصون الالزمة العسكرية
 حيـــث فـــرعيني، قســـمني يف القســـم هـــذا نظّـــم وقــد   
ــاول ــم يتنـ ــي القسـ ــرارا ألـــف الفرعـ ــلة ذات الـــس تقـ  الصـ

ــادتني ــاول ،٤٧و ٤٦ بامل ــي القســم ويتن ــاء الفرع  مناقشــات ب
  .٤٧و ٤٦ باملادتني الصلة ذات الس
 ٤٦قـــرارات جملـــس األمـــن املتصـــلة باملـــادتني       -ألف 

   ٤٧  و

يف الفتـــرة املشــــمولة باالســــتعراض، مل يشــــر الــــس    
يف أي مــن قراراتــه. لكنــه   ٤٧أو املــادة  ٤٦صــراحةً إىل املــادة 

اعتمــد يف مناســبتني خمتلفــتني بيانــاً رئاســياً تضــمن إشــارات إىل  
جلنــة األركــان العســكرية ميكــن اعتبارهــا ذات صــلة بتفســـري       

ــادتني  ــة  ٤٧ و ٤٦املــــ ــي اجللســــ ــودة يف  ٦٣٨٩. ففــــ املعقــــ
صــــون ”يف إطــــار البنــــد املعنــــون  ٢٠١٠أيلول/ســـبتمرب   ٢٣

، اعتمد الس بياناً أتى فيـه، يف مجلـة   “السالم واألمن الدوليني
أمور، أنه يدرك أن عمليات حفظ السـالم باتـت مهمـة معقـدة     
بشكل متزايد ويقر بضرورة حتسني اخلـربات العسـكرية ويعتـزم    

ــر يف    ــلة النظــ ــياق مواصــ ــك الســ ــة األركــــان  يف ذلــ  دور جلنــ
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ــكرية ــة )٢٩٠(العســـــــــ ــودة يف ٦٦٠٣. ويف اجللســـــــــ  املعقـــــــــ
 عمليــات” املعنــون البنــد إطــار يف ٢٠١١ آب/أغســطس ٢٦

 الـس  اعتمـد  ،“املتحـدة  األمـم  ـا  تضطلع اليت السالم حفظ
 علـى  قدرتـه  حتسـني  إىل باحلاجـة  أمـور،  مجلـة  يف فيـه،  أقر بياناً

 البلـدان  تشـمل  جهـات  مـن  العسـكرية  املشـورة  علـى  احلصول
 دور اسـتعراض  مواصـلة  اعتزامـه  عن وأعرب بقوات، املسامهة

 .)٢٩١(العسكرية األركان جلنة
  

   ٤٧  و ٤٦املناقشات املتصلة باملادتني   -باء 

 ٤٧ املـادة  إىل أشـري  باالسـتعراض،  املشـمولة  الفترة يف  
 اجللسـة  ففـي  الـس.  جلسـات  إحـدى  يف واحدة مرة صراحةً
 البنــد إطــار يف ٢٠١٠ أيلول/ســبتمرب ٢٣ يف املعقــودة ٦٣٨٩
 االحتـاد  ممثـل  قـال  ،“الـدوليني  واألمـن  السـالم  صـون ” املعنون

ــده مقتــرح إن الروســي ــف إىل الــداعي وف  جلنــة أنشــطة تكثي
 االقتـراح  أن وأضـاف  وجاهـة،  ذا يـزال  ال العسـكرية  األركان
 األركــان جلنــة بــني العملــي التعــاون تطــوير إىل يــدعو املـذكور 

ــس العســكرية ــة وال ــة واألمان ــع العام ــدول ومجي  األعضــاء ال
 وللمــادة تحــدةامل األمــم مليثــاق كامــل امتثــال إطــار يف املعنيــة،

 تقيــيم إجــراء ســيكفل املقتــرح أن املمثــل وارتــأى منــه. ٤٧
ــهجي ــين منـ ــطة ومهـ ــظ ألنشـ ــالم حفـ ــى السـ ــد علـ ــرباء يـ  خـ

  .)٢٩٢(عسكريني
 جلســات يف ٤٦ املــادة إىل صــرحية إشــارات تــرد ومل  

  بالتقرير. املشمولة الفترة يف املعقودة الس
 جلنـــة تنشـــيط مســـألة يف بالفعـــل نظـــر الـــس لكـــن  
 تقــدمي يف بــدورها يتعلــق فيمــا ســيما وال العســكرية، األركــان

__________ 

)٢٩٠(  S/PRST/2010/18.الفقرة احلادية عشرة ، 

)٢٩١(  S/PRST/2011/17.الفقرة التاسعة ،  
)٢٩٢(  S/PV.6389 ١٩، الصفحة.  

 الســالم حفــظ عمليــات بشــأن الــس إىل والــدعم املشــورة
 جملــس رئــيس مــذكرة بتنفيــذ يتعلــق وفيمــا )٢٢ احلالــة (انظــر
  ).٢٣ احلالة (انظر )S/2006/507( األمن

  
 ٢٢احلالة   

 األمـــم ـــا تضـــطلع الـــيت الســـالم حفـــظ عمليـــات  
  املتحدة

 شـــــباط/فرباير ١٢ يف املعقـــــودة ٦٢٧٠ اجللســـــة يف  
 الــيت الســالم حفــظ عمليــات” املعنــون البنــد إطــار يف ٢٠١٠
ــال ،“املتحــدة األمــم ــا تضــطلع ــل ق  إن الروســي االحتــاد ممث
ــوفري مشــكلة ــوب العســكرية اخلــربة مســتوى ت  لقــرارات املطل
 خاصـاً.  اهتمامـاً  تـوىل  أن تستحق السالم حبفظ املتعلقة الس

 جلنــة عمــل تنشــيط إىل الــداعي الروســي املقتــرح أن وأضــاف
 الـس  أعضـاء  مجيـع  مـن  كاملـة  مبشاركة العسكرية، األركان

 بقـوات،  املسـامهة  الرئيسـية  الـدول  جانـب  من مرنة ومبشاركة
 بشــأن اللجنـة  تقييمـات  إن وقـال  وجاهـة.  ذا مقترحـاً  يـزال  ال

ــة ــدان يف الســائدة احلال ــيت البل ــا توجــد ال ــات فيه ــظ عملي  حلف
 السـالم  حلفـظ  العملياتيـة  باجلوانـب  املتعلقـة  وتوصياتها السالم

 حتديـد  ويف بعثـات  يف العامـة  األمانـة  مـع  وتعاوـا  ومشاركَتها
 أمــور للعمليــات التحتيــة والبنيــة العســكرية الوحــدات جاهزيـة 

 الوقـت  يف موثوقة معلومات للمجلس تتيح أن مجيعاً شأا من
 املتحـدة  األمـم  لعمليـات  العسـكرية  اخلربات تبين وأن املناسب

 .)٢٩٣(السالم حلفظ

ــة ويف   ــودة ٦٣٧٠ اجللســ ــطس ٦ يف املعقــ  آب/أغســ
 ٥ املـؤرخ  الرئيس بيان إىل املتحدة اململكة ثلمم أشار ،٢٠١٠

 إىل باحلاجـــة فيـــه الـــس أقـــر الـــذي ،٢٠٠٩ آب/أغســـطس
 املمثـل  وقـال  العسـكرية.  املشورة على حصوله إمكانية حتسني

__________ 

)٢٩٣(  S/PV.6270 ٢٨، الصفحة.  
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 بـذل  املمكـن  من أن إالّ الوقت ذلك منذ أُجنز التقدم بعض إن
ــد ــن مزي ــة لتحســني اجلهــود م  املتطلبــات حبجــم الــس دراي

 ملـا  نتيجـة  الشـرطة  وأفـراد  القوات عاتق على الواقعة العملياتية
 بلـده  وفـد  أن وذكـر  السـالم.  حبفـظ  تتعلـق  قرارات من يتخذه
 مـع  والتفاعـل  التشاور عملية حتسني إىل الرامية التغيريات يؤيد

ــدان ــوات املســامهة البل ــأفراد بق ــدي شــرطة، وب ــتعداده ويب  اس
 أكثـر  العسـكرية  األركـان  جلنة جبعل الكفيلة السبل يف للبحث
 متكّــن قــرارات اختــاذ علــى الــس يســاعد مبــا وجــدوى مشــوالً
 ممثــل وقــال .)٢٩٤(بالكامــل واليــام تنفيــذ مــن الســالم حفظــة
ــرح إن الروســي االحتــاد ــد مقت ــده وف ــادة بشــأن بل  تنشــيط زي
ــال ــة أعمـ ــان جلنـ ــكرية األركـ ــزال ال العسـ ــاً يـ ــى مطروحـ  علـ
 بشـأن  توصـيات  صـياغة  بصـدد  اللجنـة  أن إىل وأشار الطاولة،

ــب ــة اجلوانـ ــطة العملياتيـ ــظ ألنشـ ــالم. حفـ ــاف السـ  أن وأضـ
 الوحـدات  جاهزيـة  من للتأكد تدابري وضع يف اللجنة مشاركة

 هلــا ســيتيح الســالم حفــظ لعمليــات التحتيــة والبنيــة العســكرية
 املناسـب،  الوقـت  يف تصـله  ا موثوق مبعلومات الس تزويد

ــة وحتســني ــوفرة العســكرية اخلــربات نوعي ــات املت ــم لعملي  األم
  .)٢٩٥(ككل السالم حلفظ املتحدة

 متوز/يوليـــــه ٢٧ يف املعقـــــودة ٦٥٩٢ اجللســـــة ويف  
 الـذي  بـاملقترح  أخرى مرة الروسي االحتاد ممثل ذكّر ،٢٠١١

 الـيت  العسـكرية،  األركـان  جلنـة  أعمـال  بتنشيط بلده وفد قدمه
 العملياتيــة اجلوانــب بشــأن مفصــلة توصــيات تضــع أن ميكنــها
 الوحـدات  جاهزيـة  لتقييم بعثات يف تشارك وأن السالم حلفظ

  .)٢٩٦(السالم حفظ لعمليات التحتية والبنية العسكرية
__________ 

)٢٩٤(  S/PV.6370 ٣٢، الصفحة.  
  .٣٧و ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩٥(
)٢٩٦(  S/PV.6592 ٣٤، الصفحة.  

 آب/أغســـطس ٢٦ يف املعقـــودة ٦٦٠٣ اجللســـة ويف  
 العسـكرية  األركان جلنة إن املتحدة اململكة ممثل قال ،٢٠١١
 اخلـاص  العمليـات  مفهـوم  ملسـودة  مناقشـتها  خـالل  مـن  أثبتت
 مهــم. بــدور تضـطلع  أــا الصــومال يف األفريقـي  االحتــاد ببعثـة 

 املشـورة  يقّـدموا  أن الـس  أعضـاء  مجيـع  وسع يف أن وأضاف
 إعـادة  إىل احلاجـة  دون العسـكرية  األركان جلنة إىل العسكرية

 مــن ممكــن حــد أقصــى إىل باالســتفادة وذلــك امليثــاق، صــياغة
 مشـكلة  إن الروسـي  االحتـاد  ممثل وقال .)٢٩٧(الرمسية غري اآللية

 التــدابري  يف العســكرية اخلــربة مــن املطلــوب املســتوى كفالــة
 تحـل  مل السـالم  حلفظ املتحدة األمم عمليات إطار يف املتخذة

 تعزيــز إىل الــداعي بلـده  وفــد مقتـرح  أخــرى مـرة  وكــرر بعـد، 
 إن أملانيـــا ممثـــل وقـــال .)٢٩٨(العســـكرية األركـــان جلنـــة عمـــل

 ختطـيط  عمليـة  على يقوم أن ينبغي والبعثات الواليات تصميم
 مــن واســعة طائفــةٌ مبكــرة مرحلــة منــذ فيهــا تشــارك شــاملة،
 وخاصــة مــوارد، تقــدم أن احملتمــل مــن الــيت واجلهــات اخلــرباء

ــدان ــامهة البلــ ــوات املســ ــأفراد بقــ ــرطة، وبــ ــافة شــ  إىل باإلضــ
 هلـذه  حتقيقـاً  ينبغـي،  أنـه  وأضـاف  الرئيسـيني.  املاليني املسامهني

  .)٢٩٩(وتعزيزه العسكرية األركان جلنة دور تنشيط الغاية،
  

 ٢٣ احلالة  

    )S/2006/507( األمن جملس رئيس مذكرة تنفيذ  
 نيســـــان/أبريل ٢٢ يف املعقـــــودة ٦٣٠٠ اجللســـــة يف  
 مـــذكرة تنفيـــذ ويف عملـــه أســـاليب يف الـــس نظـــر ،٢٠١٠
ــة الورقـــة ويف ).S/2006/507( األمـــن جملـــس رئـــيس  املفاهيميـ

 رئـيس  بصـفته  الربتغال، ممثل دعا املناقشة، إجراء قبل الصادرة
ــس ــن، جمل ــس أعضــاء األم ــد إىل ال ــاءة مناقشــة عق بشــأن بن 

__________ 

)٢٩٧(  S/PV.6603 ١٤، الصفحة.  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٨(
  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٩(
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 أُحـرز  تقـدم  أي يشمل مبا األخرية، اآلونة يف الس ممارسات
 تقـدمي  إىل أيضـاً  ودعـاهم  للمـذكرة،  الـس  تنفيـذ  صعيد على

 مـع  والتفاعـل  والكفـاءة  الشـفافية  تعزيز تدابري بشأن اقتراحات
ــة دور تعزيــز ذلــك يف مبــا عمومــاً، املتحــدة األمــم أعضــاء  جلن
                                                                      .)٣٠٠(العسكرية األركان

 األمـن  جملس تقرير إن ناميبيا ممثل قال املناقشة، وأثناء  
 عـن  األبـرز  املعلومـات  مصـدر  هـو  العامـة  اجلمعية إىل السنوي

ــس. عمــل ــذلك، ال ــن ول ــم م ــر يكــون أن امله ــاً التقري  حتليلي
 نظـر  الـيت  للمسـائل  سرد تقدمي على يقتصر وأال أكرب، بصورة

 التصـدي  علـى  الـس  لقـدرة  تقييمـاً  يقـدم  أن بـل  الـس  فيها
 التحســـني أوجـــه إىل يشـــري وأن أيضـــاً، املطروحـــة للمشـــاكل

 يسـتمر  أن ضرورة على ذلك إىل إضافة املمثل وشدد املمكنة.
٣٠١(التقرير يف العسكرية األركان جلنة أعمال عرض(.  

__________ 

)٣٠٠(  S/2011/726.  
)٣٠١(  S/PV.6300 (Resumption 1) ٢٦، الصفحة.  

ــودة ٦٦٧٢ اجللســة ويف   ــاين/ تشــرين ٣٠ يف املعق  الث
 دور تعزيــز فيهــا أيــد كلمــة أملانيــا ممثــل ألقــى ،٢٠١١ نــوفمرب

 عقـد  يف املتمثلـة  باملمارسـة  ورحـب  العسـكرية،  األركـان  جلنة
 الـس  أعضـاء  مجيـع  مـع  منتظمة رمسية غري اجتماعات اللجنة

ــل وحــث .)٣٠٢(اســتمرارها علــى وشــجع  املتحــدة اململكــة ممث
ــى الــس ــة عل ــد يئ  مشــورة إىل لالســتماع الفــرص مــن مزي
ــة واملتخصصــني، اخلــرباء ــاء كلجن ــة الســالم بن ــان وجلن  األرك

 الــرأي الربتغــال ممثــل وأيــد .)٣٠٣(املثــال ســبيل علــى العســكرية
 يتفاعــل أن ضــرورة ومفــاده أخــرى وفــود إليــه ذهبــت الــذي

ــى الــس ــق حنــو عل ــع أوث ــات م ــل أخــرى، هيئ ــة مث ــاء جلن  بن
 يف النظـر  إمعـان  ضـرورة  علـى  نفسه الوقت يف وشدد السالم،
  .)٣٠٤(العسكرية األركان جلنة أعمال

__________ 

)٣٠٢(  S/PV.6672 ١٢، الصفحة.  
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٣(
)٣٠٤(  S/PV.6672 (Resumption 1) ٢٦، الصفحة.  

    
امليثاق من ٤٨ املادة مبوجب األعضاء الدول التزامات - سابعا

  ٤٨ املادة

 األمـن  جملـس  قـرارات  لتنفيذ الالزمة األعمال  - ١  
 األمــم أعضــاء مجيــع ــا يقــوم الــدوليني واألمــن الســلم حلفــظ

 يقـــرره حســـبما وذلـــك األعضـــاء، هـــؤالء بعـــض أو املتحـــدة
  .الس

 القـرارات  بتنفيـذ  املتحـدة  األمـم  أعضـاء  يقوم  - ٢  
ــة ــرة املتقدمــ ــل وبطريــــق مباشــ ــة الوكــــاالت يف العمــ  الدوليــ

  .فيها أعضاء يكونون اليت املتخصصة
  

  مالحظة  
ــاب يغطــي   ــس ممارســات الســابع الب ــا ال ــق فيم  يتعل

 أو األعضـاء  الدول مجيع التزام خبصوص امليثاق من ٤٨ باملادة
 ٤١ و ٤٠ املـواد  ألحكام وفقا املعتمدة مقرراته بتنفيذ بعضها

 بتنفيـذ  األعضاء الدول تقوم ،)٢( ٤٨ املادة ومبوجب. ٤٢ و
 تكـون  الـيت  الدوليـة  املنظمـات  طريق عن أو مباشرة، املقررات

 املترتبـة  االلتزامـات  أنواع على الفرع هذا ويركز. فيها أعضاء
ــى ــدول علـ ــاء الـ ــادة مبوجـــب األعضـ ــى ،٤٨ املـ  خمتلـــف وعلـ

 تنفيــذ إىل الــس دعاهــا والــيت الطلــب إليهــا املوجــه اجلهــات
 االمتثـال  أو ٤٢ و ٤١ و ٤٠ املواد مبوجب املعتمدة املقررات

 تغطـي  الـيت  الفـروع  يف نفسـها  التـدابري  هـذه  تفاصيل وترد. هلا
  .أعاله املذكورة املواد
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 جملـس  يستشـهد  مل باالستعراض، املشمولة الفترة ويف  
 اعتمـد  ولكنه مقرراته، يف امليثاق من ٤٨ باملادة صراحة األمن

 الــدول التــزام علــى فيهــا يشــدد الــيت القــرارات مــن العديــد
 الســابع الفصـل  مبوجـب  املفروضــة للتـدابري  باالمتثـال  األعضـاء 

  .امليثاق من
 القسـم  :ومها، فرعيني قسمني إىل القسم هذا وينقسم  
 الـدول  الـس  فيهـا  يـدعو  الـيت  املقـررات  ويغطي ألف الفرعي

 هلـا؛  االمتثـال  أو ٤١ املـادة  مبوجـب  املتخـذة  التـدابري  تنفيذ إىل
 مبوجـب  املعتمـدة  الـس  مقررات ويغطي باء الفرعي والقسم
 املقــــررات يف ٤٨ املــــادة إىل إشــــارات تــــرد . وال٤٢ املــــادة

 والثـامن  اخلامس القسمان ويغطي. ٤٠ املادة مبوجب املعتمدة
 الــدول بالتزامــات املتعلقــة اإلضــافية األحكــام اجلــزء هــذا مــن

ــاء ــأن األعضـ ــذ بشـ ــال التنفيـ ــدابري الفعـ ــذة للتـ ــب املتخـ  مبوجـ
  .القسم هذا يف مشمولة غري فهي ولذلك ،٤٢  املادة

  
 ٤٨ املــادة  مبوجــب األعضــاء الــدول التزامــات  -ألف 

  ٤١للمادة وفقا املتخذة القرارات خبصوص
 مقرراتـه  يف الس، دعا االستعراض، قيد الفترة خالل  
 والتـــدابري اجلـــزاءات ذلـــك يف مبـــا ،٤١ للمـــادة وفقـــا املعتمـــدة
 لاللتزامـات  االمتثـال  )أ: (يلـي  ما إىل األعضاء الدول القضائية،

 تقـارير  رفـع  )ب( املفروضـة؛  التدابري بتنفيذ واخلاصة ا املتعلقة
ــة إىل ــزاءات جلنـــ ــلة ذات اجلـــ ــرة؛ الـــــس إىل أو الصـــ  مباشـــ
 املختصـة؛  الرصـد  آليـة  أو اللجنـة  مـع  التـام  التعاون ضمان )ج(
  .املخصصة واحملاكم الدولية اجلنائية احملكمة مع التعاون )د(

 التـدابري  بتنفيـذ  األعضـاء  الـدول  التزامات خيص وفيما  
 علــى موجهــة، األمــن جملــس مقــررات كانــت فقــد املفروضــة،

 أو “الـــدول مجيـــع” إىل أو “األعضـــاء الـــدول” إىل التـــوايل،
 اعتمـد  واحد قرار ويف. “املنطقة دول وخباصة الدول، مجيع”

 حتديــدا الــس أهــاب ديفــوار، كــوت يف باحلالــة يتعلــق فيمــا
 الـــذين الـــدوليني الشــركاء  ومجيـــع ديفــوار  كـــوت حبكومــة ”

 األمــن، قطــاع إصــالح علــى احلكومــة مســاعدة يف يشــاركون
 قرارهـا  ألحكـام  االمتثـال  إىل ،“اخلاصة الشركات ذلك يف مبا

  .)٣٠٥(السابق
ــررات ويف   ــيت الــس مق ــدابري تفــرض ال  جــزاءات، ت

 مـع  الكامـل  التعـاون  األعضاء الدول إىل يطلب كان ما فكثريا
ــان ــس جلـــ ــن جملـــ ــأة األمـــ ــراف املنشـــ ــى لإلشـــ ــذ علـــ  تنفيـــ

ــزاءات ــال ،)٣٠٦(اجلـــ ــن فضـــ ــة عـــ ــات األفرقـــ  ذات واموعـــ
 رفـــع إىل األعضـــاء الـــدول أيضـــا الـــس ودعـــا. )٣٠٧(الصـــلة
 ويف )٣٠٨(.اللجـان  عليهـا  تشـرف  الـيت  التدابري تنفيذ عن تقارير
ــس أن حــني ــا كــثريا ال ــدعوات هــذه وجــه م ــع” إىل ال  مجي
 ،“اإلقليميـة  املنطقـة  يف وخباصة الدول، مجيع” إىل أو “الدول
ــد ــها دول إىل احلــاالت بعــض يف أشــار فق ــى. بعين ــبيل فعل  س

 الكونغـو  جبمهوريـة  يتعلـق  مـا  يف احلالـة  يف النظر ولدى املثال،
 ســيما وال كافــة، الــدول” بـــ الــس أهــاب فقــد الدميقراطيــة،

 األفـــراد مـــن اجلهـــات فيهـــا تقـــع الـــيت والـــدول املنطقـــة دول
 تبلـــغ أن إىل ،]اهلـــدف حمـــددة لتـــدابري اخلاضـــعة[ والكيانـــات

ــة ــام اللجنـ ــاإلجراءات بانتظـ ــيت بـ ــذها الـ ــذا تتخـ ــدابري تنفيـ  للتـ
 طلــب فقــد الصــومال، يف احلالــة وخبصــوص .)٣٠٩(“املفروضــة

 الـدول  وسـائر  إريتريـا  فيها مبا الدول، مجيع تكفل” أن الس
 الكيانـات  تعـاون  “االنتقاليـة  االحتاديـة  واحلكومـة  املنطقة دول

 لسـيطرا،  اخلاضـعني  أو القضـائية  بواليتها املشمولني واألفراد
 ومجيـــع األطـــراف مجيـــع” أيضـــا وحـــث. الرصـــد فريـــق مـــع

 املنظمـات  فيها مبا املنطقة، يف املوجودة تلك سيما وال الدول،
__________ 

 .١٦  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار  )٣٠٥(

 .٤  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار املثال سبيل على انظر  )٣٠٦(

 .١٠  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار املثال سبيل على انظر  )٣٠٧(

 .٣١  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار املثال سبيل على انظر  )٣٠٨(

 .٢٠  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار  )٣٠٩(
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ــة ــة الدولي ــة ودون واإلقليمي ــى “اإلقليمي ــام التعــاون عل  مــع الت
  .)٣١٠(الرصد فريق عمل

 للمـادة  وفقـا  املعتمـدة  القضـائية  بالتـدابري  يتعلـق  وفيمـا   
 ويوغوســالفيا لروانــدا الــدوليتني احملكمــتني خيــص وفيمــا ،٤١

 الــدول التـزام  إىل أمـور،  مجلـة  يف الـس،  أشـار  فقـد  السـابقة، 
 لطلبــــات باالســـتجابة  ســــيما وال احملكمـــتني،  مــــع بالتعـــاون 
 واحتجـازهم  علـيهم  والقـبض  املتهمني مكان لتحديد املساعدة

 وقـــرر. )٣١١(لـــه مـــربر ال تـــأخري دون وإحالتـــهم، وتســـليمهم
 اآلليـة  مـع  كـامال  تعاونـا  الـدول  مجيـع  تتعـاون  أن أيضـا  الس

 اجلنـــائيتني، للمحكمـــتني املتبقيـــة األعمـــال لتصـــريف الدوليـــة
ــا ــك يف مب ــزام ذل ــدول الت ــات باالســتجابة ال  أو املســاعدة لطلب

 نظامهــــا مبوجــــب اآلليــــة تصــــدرها الــــيت لألوامــــر االمتثــــال
 إىل ليبيــا يف الوضــع الـس  إحالــة معــرض ويف. )٣١٢(األساسـي 
 غـــري الـــدول” بـــأن ســـلم إذ فإنـــه الدوليـــة، اجلنائيـــة احملكمـــة

ــام يف األطــراف ــا نظ ــع ال األساســي روم ــا يق ــزام أي عليه  الت
__________ 

 .١٢ و ١٠ الفقرتان ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار  )٣١٠(

 .٨  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار  )٣١١(

 .٩ الفقرة نفسه، املرجع  )٣١٢(

 واملنظمــات الــدول مجيــع” حــث فقــد “النظــام ذلــك مبوجــب
 علـــى “بـــاألمر املهتمـــة الدوليـــة املنظمـــات وســـائر اإلقليميـــة

 نظـر  ولـدى . )٣١٣(العـام  مـدعيها  ومـع  احملكمة مع التام التعاون
 علـى  الـدول  مجيـع ” حـث  فقـد  سرياليون، يف احلالة يف الس

 مؤسســة أي مــع أو “لســرياليون اخلاصــة احملكمــة مــع التعــاون
  .)٣١٤(كوروما بول جوين السيد قضية احملكمة إليها حتيل

 تــــدخل مل التقريــــر، يغطيهــــا الــــيت الفتــــرة وخــــالل  
 وجـب مب املنشـأة  للبنـان،  اخلاصـة  احملكمـة  واليـة  على تعديالت

 والــيت ٢٠٠٧ مــايوأيار/ ٣٠ املــؤرخ )٢٠٠٧( ١٧٥٧ القــرار
 عمــل انتــهاء بعــد ٢٠٠٩ مــارسآذار/ ١ منــذ مهامهــا متــارس

  .املستقلة الدولية التحقيق جلنة
 الــس قــرارات جبميــع قائمــة ٣٨ اجلــدول ويتضــمن  

 املعتمـدة  قراراتـه  بتنفيذ األعضاء الدول التزامات إىل تشري اليت
  .٤١ املادة ألحكام وفقا

__________ 

 .٥  فقرةال ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار  )٣١٣(

 .الديباجة من الثامنة  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار  )٣١٤(
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  ٣٨ اجلدول
  ٤٨ املادة أحكام مبوجب األعضاء الدول التزامات إىل تشري اليت ٤١ املادة ألحكام وفقا املعتمدة القرارات

 احلكم  والتاريخ القرار

 يوغوسـالفيا  إقلـيم  يف ارتكبـت  الـيت  اإلنسـاين  الـدويل  للقـانون  اجلسـيمة  االنتهاكات عن املسؤولني األشخاص حملاكمة الدولية احملكمة  
 ١٩٩١ عام منذ السابقة

 للقـانون  اجلسـيمة  االنتـهاكات  مـن  ذلـك  وغـري  اجلماعيـة  اإلبـادة  أعمـال  عـن  املسـؤولني  األشـخاص  حملاكمـة  الدولية اجلنائية احملكمة
 االنتــهاكات مــن وغريهــا اجلماعيــة اإلبــادة أعمــال عــن املســؤولني الروانــديني واملــواطنني روانــدا إقلــيم يف املرتكبــة الــدويل اإلنســاين

 ١٩٩٤ ديسمرب/األول كانون ٣١  و ١٩٩٤ يناير/الثاين كانون ١ بني ااورة الدول أراضي يف املرتكبة املماثلة

 )٢٠١٠( ١٩٦٦ القـــــــرار 
ــؤرخ  /األول كــانون ٢٢ امل
  ٢٠١٠ ديسمرب

 مكــان لتحديــد املســاعدة لطلبــات باالســتجابة وخباصــة احملكمــتني، مــع بالتعــاون الــدول التــزام إىل يشــري
 )٨ فقرةال( له مربر ال تأخري وإحالتهم، دون وتسليمهم واحتجازهم عليهم والقبض املتهمني

الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنـائيتني   اآللية مع كامال تعاونا الدول مجيع تتعاون أن يقرر
 قوانينـها  مبوجـب  تـدابري  مـن  يلزم ما بالتايل الدول مجيع تتخذ وأن لآللية األساسي وللنظام القرار هلذا وفقا
 لطلبـات  باالسـتجابة  الـدول  التـزام  ذلـك  يف مبـا  لآلليـة،  األساسـي  والنظـام  القـرار  هـذا  أحكـام  لتنفيـذ  احمللية

 )٩ الفقرة( األساسي نظامها مبوجب اآللية تصدرها اليت لألوامر االمتثال أو املساعدة

 زيـادة  علـى  فيهـا،  طلقـاء  العدالـة  مـن  اهلـاربون  يكـون  أن يشـتبه  الـيت  الـدول  سيما وال الدول، مجيع حيث 
 سيما وال االقتضاء، حسب هلا، الضرورية املساعدة كل تقدمي وعلى واآللية احملكمتني مع تعاوا تكثيف
 )١٠ فقرةال( ميكن ما بأسرع وتسليمهم املتبقني اهلاربني كافة على القبض هدف لبلوغ

 ومـن  احملكمـتني  مـن  إليهـا  احملالة القضايا تسلم بغرض ممكن حد أقصى إىل تتعاون أن الدول بكافة يهيب 
 )١٢ فقرةال( اآللية

    االنتشار عدم

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٢٨ القـــــ
 يونيـــــهحزيران/ ٧ املـــــؤرخ
٢٠١٠ 

 جلنـة  مـع  الكامـل  التعـاون  علـى  املهتمـة  األطـراف  وسـائر  املعنية املتحدة األمم وهيئات الدول، مجيع حيث
 أي تقـدمي  طريـق  عـن  سـيما  وال اخلـرباء،  فريـق  ومـع  )٢٠٠٦( ١٧١٨ بـالقرار  عمـال  املنشأة األمن جملس

ــديها متاحــة معلومــات ــذ بشــأن ل ــدابري تنفي ــرارين مبوجــب املفروضــة الت  ١٨٧٤ و )٢٠٠٦( ١٧١٨ الق
  )٣ فقرةال( )٢٠٠٩(

 ٤ فقرةال ،)٢٠١١( ١٩٨٥ القرار يف نفسه يرد احلكم

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٢٩ القـــــ
 يونيـــــهحزيران/ ٩ املـــــؤرخ
٢٠١٠ 

 بالكامـل  تتعـاون  أن علـى  األخـرى  املهتمـة  واألطـراف  املتحدة يف األمم املعنية واهليئات الدول مجيع حيث
 يف عليهـا  املنصـوص  التدابري تنفيذ عن لديها تتوافر معلومات أي بتقدمي وخاصة اخلرباء، وفريق اللجنة مع

 عــــن ســــيما وال القــــرار، وهــــذا )٢٠٠٨( ١٨٠٣ و )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧ القــــرارات
 )٣٠ فقرةال( االمتثال عدم حاالت
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 احلكم  والتاريخ القرار

 اخلطـوات  عـن  تقريرا القرار هذا اختاذ من يوما ٦٠ غضون يف اللجنة إىل تقدم أن الدول مجيع إىل يطلب   
 )٣١ فقرةال( القرار هذا من ٢٤ إىل ٢١ ومن ١٩ إىل ٧ من للفقرات الفعال التنفيذ دف اختذا اليت

ــرار  )٢٠١١( ١٩٨٤ القـــــ
 يونيـــــهحزيران/ ٩ املـــــؤرخ
٢٠١١ 

 مـع  التـام  التعـاون  علـى  بـاألمر،  املهتمـة  األطـراف  وسـائر  املعنيـة  املتحـدة  األمم وهيئات الدول مجيع حيث
 املفروضــة التــدابري تنفيــذ بشــأن لــديها توجــد معلومــات أي بإتاحــة ســيما وال اخلــرباء، فريــق ومــع اللجنــة

 والقــــرار ،)٢٠٠٨( ١٨٠٣ والقــــرار ،)٢٠٠٧( ١٧٤٧ والقــــرار ،)٢٠٠٦( ١٧٣٧ القــــرار مبوجــــب
 )٤ فقرةال( )٢٠١٠( ١٩٢٩

 الشامل الدمار أسلحة انتشار عدم

ــرار  )٢٠١١( ١٩٧٧ القـــــ
ــان/ ٢٠ املــــؤرخ  أبريلنيســ
٢٠١١ 

 باحلـد  املتعلقـة  وتعهـداا  اللتزاماـا  تاما امتثاال األعضاء الدول مجيع متتثل أن ضرورة جديد من يؤكد إذ
 جوانبـه  جبميـع  إيصـاهلا  ووسـائل  الشـامل  الـدمار  أسـلحة  مجيـع  انتشـار  وعـدم  السـالح  ونزع األسلحة من
 )الديباجة من الثالثة فقرةال(

 مجيـع  تنفـذ  أن أمهيـة  علـى  جديـد  مـن  ويشدد )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار يف طلبه وما قرره ما تأكيد يكرر 
 )١ فقرةال( بالكامل القرار ذلك الدول

 تعتـزم  الـيت  أو اختـذا  الـيت  اخلطوات عن هلا تقرير أول بعد تقدم مل اليت الدول مجيع إىل جديد من يطلب 
 دون التقريـر  بـذلك  ١٥٤٠ بـالقرار  عمـال  املنشأة اللجنة توايف أن )٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقرار تنفيذا اختاذها
 )٦ فقرةال( تأخري

 واألمن السالم يف باألسلحة املشروع غري االجتار أثر: أفريقيا وسط منطقة

S/PRST/2010/6  املــــــــــؤرخ
 ٢٠١٠مارس آذار/  ١٩

 األسـلحة  توريـد  علـى  القائمـة  احلظـر  ألشـكال  متتثل أن األعضاء الدول على أن جديد من الس ويؤكد
 يف الــس فرضــها الــيت التــدابري هلــذه الفعــال التنفيــذ أجــل مــن الالزمــة اخلطــوات تتخــذ وأن وتصــديرها،

  )الرابعة الفقرة( الصلة ذات قراراته
 )إريتريا( أفريقيا يف واألمن السالم

ــرار  )٢٠١١( ٢٠٢٣ القـــــ
ــانون ٥ املــــؤرخ  /األول كــ
 ٢٠١١ ديسمرب

 األسـلحة  حظـر  ألحكـام  التـام  االمتثـال  إريتريـا،  فيهـا  مبـا  األعضاء، الدول مجيع على أن جديد من يؤكد
ــة املوســعة بصــيغته ،)١٩٩٢( ٧٣٣ القــرار مــن ٥ الفقــرة مبوجــب املفــروض  القــرارات مبوجــب واملعدل
 )٣ الفقرة( الالحقة

 ويشـدد  التـأخري،  مـن  مزيـد  بدون )٢٠٠٩( ١٩٠٧ للقرار التام االمتثال إريتريا على أن جديد من يؤكد 
 )٤ الفقرة( )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار يفها اليت للتدابري االمتثال الدول مجيع واجب من أن على

 هـذا  أحكـام  لتنفيـذ  تتخـذها  الـيت  باخلطوات يوما ١٢٠ غضون يف الس تبلغ أن الدول مجيع من يطلب 
 )١٥ الفقرة( القرار
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 احلكم  والتاريخ القرار

 اللجنـة  مـع  التـام  التعـاون  علـى  املهتمـة  األطـراف  وسـائر  املعنيـة  املتحـدة  األمـم  وهيئـات  الدول مجيع حيث   
 القــرارين يف حتــددت الــيت التــدابري تنفيــذ بشــأن لــديها معلومــات أي إتاحــة منــها بطــرق الرصــد، وفريــق
 )١٧ الفقرة( االمتثال عدم حاالت سيما  وال القرار، وهذا )٢٠٠٩( ١٩٠٧  و )٢٠٠٨( ١٨٤٤

 ديفوار كوت يف احلالة

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٤٦ القـــــ
 /األولتشــرين  ١٥ املــؤرخ
 ٢٠١٠ أكتوبر

 دون املنطقـة  دول وخباصـة  الدول، كل وإىل السياسي واغادوغو اتفاق يف اإليفوارية األطراف إىل يطلب
 القيـام،  بينـها  مـن  عـدة  بطـرق  أعـاله،  ١ الفقـرة  يف ا العمل مدد اليت التدابري بالكامل تنفذ أن اإلقليمية،

 كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  إىل أيضـا  ويطلـب  الالزمـة،  واألنظمـة  القواعد باعتماد االقتضاء، حسب
 أن الفرنسـية  القـوات  إىل كـذلك  ويطلـب  وواليتـها،  قـدراا  حـدود  يف الكامـل،  دعمهـا  تقدم أن ديفوار
 )٣ الفقرة( وقدراا انتشارها حدود يف الصدد، هذا يف ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية تدعم

... اللجنــة  مــع متامــا تتعــاون أن اإلقليميــة، دون املنطقــة دول ســيما وال املعنيــة، الــدول مجيــع إىل يطلــب 
 )٨ الفقرة(

 التعـاون  علـى  األخـرى  املهتمـة  واألطـراف  واملنظمـات  املختصـة  املتحـدة  األمم وهيئات الدول مجيع حيث 
 يوجه وذلك الفرنسية، والقوات ديفوار كوت يف املتحدة األمم وعملية اخلرباء فريق ومع اللجنة مع متاما

 مبوجــب املفروضــة للتــدابري انتــهاكات وقــوع احتمــال بشــأن لــديها تتــوافر معلومــات أي بتقــدمي خــاص
ــرات ــن ١١ و ٩ و ٧ الفق ــرار م ــرة )٢٠٠٤( ١٥٧٢ الق ــن ٦ والفق ــرار م ــيت ،)٢٠٠٥( ١٦٤٣ الق  وال

 )١٥ الفقرة... ( ١ الفقرة يف تأكيدها تكرر

 علــى املنطقــة، دول ســيما وال كافــة، والــدول اإليفواريــة األطــراف مجيــع الســياق هــذا يف كــذلك حيــث 
  :كفالة
 اخلرباء؛ فريق أعضاء سالمة  - 

 واملواقـع  والوثـائق  األشخاص إىل عائق دون خاص بوجه الوصول إمكانية اخلرباء لفريق تتاح أن  -  
  )١٦ الفقرة( واليته تنفيذ من ميكّنه مبا
 ٢٣ الفقرة ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار نفسه يف يرد احلكم

ــرار  )٢٠١١( ١٩٨٠ القـــــ
ــان/ ٢٨ املــــؤرخ  أبريلنيســ
٢٠١١ 

 مـدد  الـيت  التـدابري  بالكامـل  تنفـذ  أن اإلقليميـة،  دون املنطقـة  دول سيما وال األعضاء، الدول جبميع يهيب
 واألنظمــة القواعــد بإنفــاذ االقتضــاء، حســب القيــام، منــها بســبل ،]القــرار مــن[ ١ الفقــرة يف ــا العمــل

 قـدراا  حـدود  يف الكامـل  دعمهـا  تقـدم  أن ديفـوار  كوت يف املتحدة األمم بعملية أيضا ويهيب الالزمة،
 هــذا يف ديفــوار كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة تــدعم أن الفرنســية بــالقوات كــذلك ويهيــب وواليتــها،

 )٣ الفقرة( وقدراا انتشارها حدود يف الصدد،
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 احلكم  والتاريخ القرار

 مــع كامــل حنــو علــى تتعــاون أن اإلقليميــة، دون املنطقــة دول ســيما وال املعنيــة، الــدول مجيــع إىل يطلــب   
 )١٢ فقرةال... (اللجنة 

 أن علــى األخــرى املعنيــة واألطــراف واملنظمــات الصــلة ذات املتحــدة األمــم وهيئــات الــدول مجيــع حيــث 
 الفرنسـية،  والقـوات  ديفوار كوت يف املتحدة األمم وعملية اخلرباء وفريق اللجنة مع كامال تعاوناً تتعاون

 املفروضـة  للتـدابري  انتـهاكات  وقـوع  احتمـال  بشـأن  لـديها  تتـوافر  معلومـات  أي تقدمي خالل من وخاصة
 ،)٢٠٠٥( ١٦٤٣ القـرار  مـن  ٦ فقـرة وال ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢ القـرار  من ١١ و ٩ و ٧ الفقرات مبوجب

 )٢١ فقرةال... ( ١ فقرةال يف تأكيدها تكرر اليت بصيغتها )٢٠١١( ١٩٧٥ القرار من ١٢ فقرةوال

ــرار  )٢٠١١( ٢٠٠٠ القـــــ
 يوليـــــــهمتوز/ ٢٧ املــــــؤرخ 

٢٠١١ 

 إصـالح  على احلكومة مساعدة يف يشاركون الذين الدوليني الشركاء ومجيع ديفوار كوت حكومة يدعو
 وتنســيق ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القــرار ألحكــام االمتثـال  إىل اخلاصــة، الشــركات ذلـك  يف مبــا األمــن، قطـاع 

 )١٦ فقرةال( الدوليني الشركاء مجيع بني للعمل واضح تقسيم واعتماد الشفافية تعزيز دف جهودهم

 الدميقراطية الكونغو جبمهورية يتعلق  فيما احلالة

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٢٥ القـــــ
 مـــــــايوأيار/ ٢٨ املـــــــؤرخ

٢٠١٠ 

 األسـلحة  انتشـار  وبـني  مشـروعة  غـري  بطرق ا واالجتار الطبيعية املوارد استغالل بني الصلة أن يؤكد وإذ
ـــزاعات تــأجيج إىل تــؤدي الــيت الرئيســية العوامــل بــني مــن يعتــربان ــا واالجتــار  منطقــة يف وتفاقمهــا النـ
 املنصـوص  للتـدابري  التـام  التنفيـذ  علـى  املنطقـة،  دول سـيما  وال الـدول،  مجيع حيث وإذ الكربى، البحريات

 تنفيـذ  برصـد  كثب عن القيام مواصلة على عزمه جديد من يؤكد وإذ ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ قراره يف عليها
 تتخـذ،  أن علـى  الـدول  مجيع حيث وإذ هلا، واالمتثال )٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار يف عليها املنصوص التدابري
 روانـدا  لتحريـر  الدميقراطيـة  القـوات  قـادة  ضـد  القانونية اإلجراءات التدابري، لتلك ووفقا االقتضاء حسب
 )الديباجة من التاسعة الفقرة( بلداا يف املقيمني

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٥٢ القـــــ
ــاينتشــرين  ٢٩ املــؤرخ  /الث
 ٢٠١٠ نوفمرب

 القـرار  مـن  ٥ الفقـرة  يف املبينـة  اإلخطار مبقتضيات التقيد الدول مجيع واجب من أن على يشدد وإذ...  
 )الديباجة من السابعة الفقرة( )٢٠٠٨( ١٨٠٧

 األمـن  جملـس  جلنـة  مـع  والتعـاون  تامـا،  تنفيـذا  القـرار  هـذا  يف احملـددة  التـدابري  تنفيـذ  إىل الدول مجيع يدعو
 )٤ الفقرة( كامال تعاونا واليتها تنفيذ يف )٢٠٠٤( ١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة

 يف عليـه  تأكيده وجدد ،)٢٠٠٨( ١٨٠٧ القرار من ٢١ الفقرة يف عنه أعرب الذي مطلبه، تأكيد يكرر 
 أن يقتضــي الــذي ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القــرار مــن ١٣ والفقــرة )٢٠٠٨( ١٨٥٧ القــرار مــن ١٤ الفقــرة
 اخلـرباء،  فريق مع امالك تعاونا املنطقة، يف املوجودة تلك سيما وال الدول، ومجيع األطراف مجيع تتعاون

 األشـخاص  إىل سـيما  ال عوائـق،  وبدون فورا أعضائه، ووصوله سالمة والدول األطراف تلك تكفل وأن
 )١٨ الفقرة( واليته تنفيذ يف أمهية هلا يرى اليت واملواقع والوثائق
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 احلكم  والتاريخ القرار

 احملـددين  والكيانـات  األفـراد  قبـل  مـن  مقـرا  تتخـذ  الـيت  والدول املنطقة دول سيما وال كافة، الدول يدعو   
 إعمــاال تتخــذها الــيت بــاإلجراءات بانتظــام اللجنــة تبلــغ أن إىل القــرار، هــذا مــن ٣ الفقــرة بأحكــام عمــال

 )٢٠ الفقرة] (القرار من[ ٨ الفقرة ا وتوصي ٣  و ٢ و ١ الفقرات عليها تنص اليت للتدابري

  ليربيا يف احلالة

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٦١ القـــــ
 ديســمرب/األول كــانون ١٧

٢٠١٠ 

ــع يهيــب ــدول جبمي ــة ال ــا وحبكوم ــداء ليربي ــاون إب ــام التع ــع الت ــق م ــع يف اخلــرباء فري ــب مجي ــه جوان  واليت
  )٨ الفقرة(

 ٧ الفقرة ،)٢٠١١(٢٠٢٥القرار نفسه يف يرد احلكم

  ليبيا يف احلالة

ــرار  )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــــ
ــؤرخ ــباط/ ٢٦ املــ  فربايرشــ
٢٠١١ 

 تقـدم  وأن العـام  املدعي ومع الدولية اجلنائية احملكمة مع تاما تعاوناً الليبية السلطات تتعاون أن أيضا يقرر
 نظـام  يف األطـراف  غـري  الـدول  بـأن  يسـلم  وإذ القـرار،  هذا مبقتضيات عمال مساعدة من يلزمهما ما هلما

 واملنظمـات  الـدول  مجيـع  حيـث  النظـام،  ذلـك  مبوجـب  التـزام  أي عليهـا  يقـع  ال للمحكمـة  األساسي روما
 )٥ الفقرة( العام واملدعي احملكمة مع التام التعاون على باألمر املهتمة الدولية املنظمات وسائر اإلقليمية

 عـن  تقـارير  القـرار  هـذا  اختـاذ  مـن  يومـا  ١٢٠ غضـون  يف اللجنـة  إىل تقدم أن األعضاء الدول مجيع يدعو 
 )٢٥ الفقرة( فعاال تنفيذا ١٧ و ١٥  و ١٠ و ٩ الفقرات تنفيذ بغية اختذا اليت اخلطوات

ــرار  )٢٠١١( ١٩٧٣ القـــــ
ــؤرخ ــارسآذار/ ١٧ املـــ  مـــ
٢٠١١ 

 األعضـاء  الدول مجيع إىل ويطلب الليبية، العربية اجلماهريية إىل املرتزقة تدفق الستمرار استيائه عن يعرب
 املسـلحني  املرتزقـة  أفـراد  تـوفري  ملنع )٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ٩ الفقرة مبوجب بالتزاماا بدقة تفي أن

 )١٦ الفقرة( الليبية العربية للجماهريية

 بالكامـل  تتعـاون  أن على األخرى املهتمة واألطراف الصلة ذات املتحدة األمم وهيئات الدول مجيع حيث 
 يف عليهـا  املنصـوص  التدابري تنفيذ عن لديها تتوافر معلومات أي بتقدمي وخاصة اخلرباء، وفريق اللجنة مع

 )٢٥ الفقرة( االمتثال عدم حاالت عن سيما وال القرار، هذا ويف )٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

 سرياليون يف احلالة

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٤٠ القـــــ
ــؤرخ ــبتمربأيلول/ ٢٩ املـ  سـ
٢٠١٠ 

 احملكمـة  إليهـا  حتيـل  مؤسسـة  أي مع أو لسرياليون، اخلاصة احملكمة مع التعاون على الدول مجيع حيث وإذ
 قيـد  علـى  وجـد  مـا  إذا العدالـة  إىل تقدميـه  أجـل  من هلا املساعدة وتقدمي كوروما، بول جوين السيد قضية

 )الديباجة من الثامنة الفقرة( نفسه تسليم إىل ويدعوه احلياة،
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 احلكم  والتاريخ القرار

  الصومال يف احلالة  

ــرار  )٢٠١٠( ١٩١٦ القـــــ
ــؤرخ ــارسآذار/ ١٩ املـــ  مـــ
٢٠١٠ 

ــع يــدعو وإذ ــام عــن االمتنــاع إىل املنطقــة، دول ســيما وال األعضــاء، الــدول مجي ــأي القي  خمــالف عمــل ب
 منتـهكيهما  حملاسـبة  الالزمـة  اخلطـوات  مجيع اختاذ وإىل إريتريا، وإىل الصومال إىل األسلحة توريد حلظري

 )الديباجة من التاسعة الفقرة(

ــدد  ــى يشـ ــزام علـ ــع التـ ــدول مجيـ ــال الـ ــى باالمتثـ ــو علـ ــل حنـ ــدابري كامـ ــيت للتـ ــها الـ ــرار فرضـ  ٧٣٣ القـ
 )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القــرار وكــذلك الصــلة، ذات الالحقــة بــالقرارات واملعدلــة املوســعة بصــيغته )١٩٩٢(

 )١ الفقرة( )٢٠٠٩( ١٩٠٧ والقرار

 االنتقاليــة، االحتاديــة واحلكومــة املنطقــة دول وســائر إريتريــا ذلــك يف مبــا الــدول، مجيــع تكفــل أن يطلــب 
ــراد الكيانـــات تعـــاون ــائية بواليتـــها املشـــمولني واألفـ ــع لســـيطرا اخلاضـــعني أو القضـ ــد فريـــق مـ  الرصـ

 )١٠ الفقرة(

 الدوليـة  املنظمـات  ذلـك  يف مبـا  املنطقـة،  يف املوجـودة  تلـك  سـيما  وال الدول، ومجيع األطراف مجيع حيث 
 مـن  ومتكينهم أعضائه سالمة وضمان الرصد فريق عمل مع التام التعاون على اإلقليمية، ودون واإلقليمية
 لتنفيـذ  أمهيـة  ذوي الفريـق  يعتـربهم  الـذين  واألشخاص واملواقع الوثائق إىل وبالتحديد عائق دون الوصول

 )١٢ الفقرة( واليته

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٥٠ القـــــ
ــاينتشــرين  ٢٣ املــؤرخ  /الث
 ٢٠١٠ نوفمرب

 ذلـك  يف مبـا  وإريتريـا،  بالصـومال  املعـين  الرصـد  فريق مع تاما تعاونا تتعاون أن الدول جبميع ويهيب...  
 )٣ الفقرة( األسلحة توريد حلظر احملتملة االنتهاكات بشأن املعلومات تبادل

ــرار  )٢٠١١( ١٩٧٢ القـــــ
ــؤرخ ــارسآذار/ ١٧ املـــ  مـــ
٢٠١١ 

 عمـل  بـأي  القيـام  عـن  املنطقـة،  دول سـيما  وال الـدول،  مجيـع  متتنـع  أن على إصراره جديد من يؤكد وإذ
 منتهكيـــه حملاســـبة الالزمـــة اخلطـــوات مجيـــع اختـــاذ وإىل الصـــومال، إىل األســـلحة توريـــد حلظـــر خمـــالف

 )الديباجة من الرابعة الفقرة(

 القــرار يف املفروضــة اهلــدف احملــددة التــدابري بتنفيــذ فعــال حنــو علــى تقــوم أن إىل الــدول مجيــع يــدعو وإذ 
 )الديباجة من اخلامسة  الفقرة()٢٠٠٨( ١٨٤٤

 ٧٣٣ القـرار  فرضـها  الـيت  للتـدابري  كامـل  حنـو  علـى  باالمتثـال  الدول مجيع على الواقع االلتزام على يشدد 
 ١٨٤٤ القـرار  فرضـها  الـيت  والتـدابري  الصـلة،  ذات الالحقـة  بالقرارات واملعدلة املوسعة بصيغته )١٩٩٢(
 )١ الفقرة( )٢٠٠٨(
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 احلكم  والتاريخ القرار

ــرار    )٢٠١١( ٢٠٠٢ القـــــ
 يوليـــــــهمتوز/ ٢٩ املــــــؤرخ 

٢٠١١ 

 االحتاديـة  احلكومـة  وكـذلك  املنطقـة،  يف أخرى ودول إريتريا فيها مبا الدول، ومجيع األطراف مجيع حيث
 وأن الرصـد،  فريـق  مـع  التعـاون  تضـمن  أن علـى  اإلقليمية، ودون واإلقليمية الدولية واملنظمات االنتقالية،

 إىل وبــاألخص عــائق، دون األمــاكن إىل للوصــول اــال تتـيح  الرصــد، وأن فريــق أعضــاء ســالمة تضـمن 
 بواليتــه الضــطالعه مهمــة أــا الرصــد فريــق يــرى الــيت واملســتندات األشــخاص وجــود وأمــاكن املواقــع

 )١٠ الفقرة(

 السودان عن العام األمني تقارير

ــرار  )٢٠١٠( ١٩٤٥ القـــــ
 /األولتشــرين  ١٤ املــؤرخ
 ٢٠١٠ أكتوبر

 أن علـى  األخـرى،  املهتمـة  واألطـراف  األفريقـي  واالحتـاد  املعنيـة  املتحـدة  األمم وهيئات الدول مجيع حيث
 تنفيـذ  عـن  حوزـا  يف معلومـات  أي بتقـدمي  سـيما  وال كامل، بشكل اخلرباء فريق ومع اللجنة مع تتعاون
 )٥ الفقرة( )٢٠٠٥( ١٥٩١ والقرار )٢٠٠٤( ١٥٥٦القرار مبوجب املفروضة التدابري

 لتنفيـذ  اختـذا  الـيت  اإلجـراءات  عن مبعلومات اللجنة تزويد على املنطقة، دول وخباصة الدول، مجيع حيث 
ــدابري ــرارين مبوجــب ملفروضــةا الت ــك يف ، مبــا)٢٠٠٥( ١٥٩١ و )٢٠٠٤( ١٥٥٦ الق ــرض ذل ــدابري ف  ت
 )٦ الفقرة( اهلدف حمددة

 ١٥٩١ و )٢٠٠٤( ١٥٥٦ القـرارين  يف الـواردة  بااللتزامـات  املنطقـة،  دول وخباصـة  الدول، مجيع يذكّر 
 )٧ الفقرة( أعتدة من ا يتصل وما باألسلحة املتعلقة االلتزامات تلك سيما  وال ،)٢٠٠٥(

 اإلرهابية األعمال جراء من الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار

ــرار  )٢٠١١( ١٩٨٨ القـــــ
 يونيـــهحزيران/ ١٧ املـــؤرخ
٢٠١١ 

 معلومـات  بـأي  اللجنـة  تبلـغ  أن خـاص،  بوجـه  أفغانسـتان  حكومـة  وإىل األعضـاء،  الـدول  كل إىل يطلب
 اآلن أصـبحت  قـد  القائمـة  مـن  أمسـاؤهم  رفعت ممن كيانا أو مؤسسة أو مجاعة أو فردا أن إىل تشري لديها
 حكومـة  إىل كـذلك  ويطلـب  القرار، هذا من ١ الفقرة مبوجب عليهم تسري القائمة على اإلدراج معايري

 والـذين  املصـاحلة  عمليـة  مـن  اسـتفادم  املزعوم األفراد وضع عن سنوي بتقرير اللجنة توايف أن أفغانستان
 )٢٢ الفقرة( السابقة السنة يف القائمة من أمساءهم اللجنة رفعت

    
 ٤٨ املــادة  مبوجــب األعضــاء الــدول التزامــات  - باء

    ٤٢ للمادة وفقا املتخذة بالقرارات يتعلق  فيما
ــرة خــالل   ــد الفت ــدول الــس دعــا االســتعراض، قي  ال

 املنظمــات خــالل مــن أو الوطنيــة بصــفتها متصــرفة األعضــاء،
ــةاإلقل ــذ إىل فيهــا، أعضــاء تكــون الــيت الصــلة ذات يمي  أو تنفي
 يتعلـق  مـا  ويف. ٤٢ املـادة  مبوجـب  املعتمدة التدابري تنفيذ دعم

 األعضـاء  للـدول  أمـور،  مجلـة  يف الـس،  أذن ليبيـا،  يف باحلالة
ــيت” ــام، األمــني أخطــرت ال ــى تتصــرف وهــي الع  الصــعيد عل

 وبالتعـاون  إقليميـة،  ترتيبـات  أو منظمات طريق عن أو الوطين
 املـدنيني  حلمايـة “ الالزمة التدابري مجيع باختاذ العام، األمني مع

 يف اهلجمـات  خلطر املعرضني املدنيني بالسكان اآلهلة واملناطق
 الــس فرضــه الــذي للحظــر االمتثــال إلنفــاذ وكــذلك البلــد،
  .)٣١٥(اجلوية الرحالت على

__________ 

 .٨  و ٤ الفقرتان ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار  )٣١٥(
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ــالل   ــرة وخـ ــا، الفتـ ــب أيضـ ــات إىل طُلـ ــدول حتالفـ  الـ
 املتخـذة  بـاإلجراءات  الـس  إبالغ القوة باستخدام اهل املأذون
ــذ ــة لتنفي ــة الوالي ــا املنوط  .ــى ــال، ســبيل فعل ــدى املث  اإلذن ل
 البوســنة يف اجلنســيات املتعــددة االســتقرار حتقيــق قــوة بإنشــاء

 إىل” الــس طلــب فقــد األورويب، لالحتــاد التابعــة واهلرســك
 أو األورويب االحتـاد  خـالل  مـن  تتصـرف  الـيت  األعضـاء  الدول

 منظمـة  خـالل  من تتصرف اليت األعضاء والدول معه بالتعاون
 الـــس موافـــاة “معهـــا بالتعـــاون أو األطلســـي مشـــال حلـــف
 الـس  طلـب  فقـد  وباملثـل، . )٣١٦(منتظمـة  فترات على بتقارير

 جملـس  تـزود  أن األمنيـة  للمسـاعدة  الدوليـة  القوة “قيادة” من
 تنفيـذ  عـن  مبعلومـات  العـام،  األمـني  طريـق  عـن  بانتظام، األمن

  .)٣١٧(واليتها
__________ 

 .١٨  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار  )٣١٦(

 .٦  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار  )٣١٧(

ــق فيمــا وأيضــا   ــة ففــي ،٤٢ باملــادة يتعل  واحــدة، حال
 يف بعضـا  بعضـها  مـع  تتعاون أن الدول بعض إىل الس طلب
 العــام األمــني بتقــارير يتعلــق . وفيمــاالســالم حلفــظ بعثــة نشــر

 وحكومــة الســودان حكومــة الــس حــثّ بالســودان، املتعلقــة
 تـام،  بشـكل  معـا  تتعاونـا  أن علـى  خلفهـا  أو السـودان  جنوب

 املؤقتــة األمنيــة املتحــدة األمــم لقــوة الكامــل الــدعم تقــدما وأن
 علــى بواليتــها االضــطالع مــن البعثــة تــتمكن لكــي ألبيــي،

  .)٣١٨(تام  حنو
 الــس مقــررات جبميــع قائمــة ٣٩ اجلــدول ويتضــمن  

 قراراتــه بتنفيــذ األعضــاء الــدول التزامــات إىل فيهــا يشــري الــيت
  .٤٢ املادة ألحكام وفقا املعتمدة

__________ 

 .٧  فقرةال ،)٢٠١١( ١٩٩٠ القرار  )٣١٨(

  
  

  ٣٩ اجلدول
  ٤٨ املادة مبوجب األعضاء الدول التزامات إىل تشري اليت ٤٢ للمادة وفقا املعتمدة القرارات

 احلكم والتاريخ القرار

 أفغانستان يف احلالة  

 )٢٠١٠( ١٩٤٣ القـــــــرار
ــ  /األولتشــرين  ١٣ ؤرخامل

 ٢٠١٠ أكتوبر

 لتنفيـذ  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  األمنيـة  للمسـاعدة  الدوليـة  القـوة  يف املشـاركة  األعضـاء  للـدول  يأذن
 )٢ فقرةال( القوة والية

 ٢ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار يف نفسه احلكم يرد 

 

 العـام،  األمـني  طريـق  عـن  بانتظـام،  األمـن  جملـس  تزود أن األمنية للمساعدة الدولية القوة قيادة إىل يطلب
 )٦ فقرةال( املناسب الوقت يف فصلية تقارير تقدمي منها وذلك بسبل واليتها، تنفيذ عن مبعلومات

 ٧ الفقرة ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار يف نفسه احلكم يرد 
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 احلكم والتاريخ القرار

 واهلرسك البوسنة يف احلالة  

 )٢٠١٠( ١٩٤٨ القـــــــرار
ــاينتشــرين  ١٨ املــؤرخ  /الث
 ٢٠١٠ نوفمرب

 اسـتقرار  حتقيق قوة بإنشاء معه بالتعاون أو األورويب االحتاد خالل من تتصرف اليت األعضاء للدول يأذن
 هـذا  اختـاذ  تـاريخ  من اعتبارا شهرا عشر اثنا مدا إضافية لفترة )األورويب االحتاد قوة( اجلنسيات متعددة
 )١٠ فقرةال( ... موحدين وإشراف لقيادة خيضع االستقرار حتقيق لقوة قانونيا خلفا بوصفها القرار،

 األعضـاء  والـدول  معـه  بالتعـاون  أو األورويب االحتـاد  خـالل  مـن  تتصـرف  الـيت  األعضاء الدول إىل يطلب 
 ثالثـة  كـل  األمـن،  جملـس  موافـاة  معهـا  بالتعـاون  أو األطلسـي  مشال حلف منظمة خالل من تتصرف اليت

 األطلسـي  مشال حلف منظمة قيادة مقر ووجود األورويب االحتاد قوة نشاط عن بتقرير األقل، على أشهر
 )١٨ فقرةال( املناسبة القنوات خالل من التوايل، وذلك على

 )٢٠١١( ٢٠١٩ القـــــــرار
ــاينتشــرين  ١٦ املــؤرخ  /الث
 ٢٠١١ نوفمرب

 األعضـاء  والـدول  معـه  بالتعـاون  أو األورويب االحتـاد  خـالل  مـن  تتصـرف  الـيت  األعضاء الدول إىل يطلب
 ثالثـة  كـل  األمـن،  جملـس  موافـاة  معهـا  بالتعـاون  أو األطلسـي  مشال حلف منظمة خالل من تتصرف اليت

 مشـال  حلـف  منظمـة  قيـادة  مقـر  ووجـود  آلثيا - األورويب االحتاد قوة نشاط عن بتقرير األقل، على أشهر
 )١٨ فقرةال( املناسبة القنوات خالل من التوايل على األطلسي

  ليبيا يف احلالة

 )٢٠١١( ١٩٧٣ القـــــــرار
ــؤرخ ــارسآذار/ ١٧ املـــ  مـــ
٢٠١١ 

 طريــق عــن أو الــوطين الصــعيد علــى وهــي تتصــرف العــام، األمــني أخطــرت الــيت األعضــاء للــدول يــأذن
 أحكـام  عـن  رغـم  الالزمـة،  التـدابري  مجيـع  باختاذ العام، األمني مع وبالتعاون إقليمية، ترتيبات أو منظمات

 خلطـر  املعرضـني  املـدنيني  بالسـكان  اآلهلة واملناطق املدنيني حلماية ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ٩ فقرةال
 كــان أيــا أجنبيــة احــتالل قــوة أي مــع اســتبعاد بنغــازي، فيهــا مبــا الليبيــة العربيــة اجلماهرييــة يف اهلجمــات
 فـورا  العام األمني تبلغ أن املعنية األعضاء الدول إىل ويطلب الليبية، األراضي من جزء أي وعلى شكلها،
 فـورا  ـا  األمـن  جملـس  إخطـار  ينبغـي  واليت فقرةال هذه مبوجب املخول باإلذن عمال تتخذها اليت بالتدابري

 )٤ فقرةال(

وهـي   العربيـة،  الـدول  جلامعة العام واألمني املتحدة لألمم العام األمني أخطرت اليت األعضاء للدول يأذن 
 الالزمـة  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  إقليميـة،  ترتيبـات  أو منظمـات  طريـق  عـن  أو الـوطين  الصـعيد  على تتصرف

 االقتضـاء،  حسـب  [من القرار]، ٦ فقرةال مبوجب اجلوية الرحالت على املفروض للحظر االمتثال إلنفاذ
 العـام  األمـني  مـع  الوثيـق  بالتنسـيق  العربيـة،  الـدول  جامعة مع بالتعاون تقوم، أن املعنية الدول إىل ويطلب

 لتنفيـذ  مناسـبة  آليـة  إنشاء ذلك يف مبا احلظر، هذا تنفيذ أجل من تتخذها اليت التدابري بشأن املتحدة لألمم
 )٨ فقرةال] (القرار من[ ٧ و ٦ الفقرتني أحكام

 فـورا  العربيـة  الـدول  جلامعـة  العـام  واألمـني  املتحدة لألمم العام األمني املعنية األعضاء الدول تبلغ أن يقرر 
 للعمليـات  مفهـوم  تقـدمي  ذلـك  يف مبـا  أعـاله،  ٨ فقـرة ال مبوجـب  املخولـة  للسـلطة  ممارسـةً  املتخذة بالتدابري

 )١١ فقرةال(
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 احلكم والتاريخ القرار

 الـدول  إىل مجيـع  يطلـب : ”التاليـة  فقرةبال )٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ١١ فقرةال عن يستعاض أن يقرر   
 ترتيبـات  أو منظمـات  طريـق  عن أو الوطين الصعيد على وهي تتصرف املنطقة، دول سيما وال األعضاء،
 مـن  ١٠ و ٩ الفقـرتني  مبوجـب  املفـروض  األسـلحة  توريـد  حلظـر  الصارم التنفيذ ضمان أجل من إقليمية،
املـوانئ واملطـارات، ويف أعـايل البحـار،     أن تقـوم داخـل إراضـيها، مبـا يف ذلـك       ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

ــة إىل املتجهــة والطــائرات الســفن بتفتــيش ــة اجلماهريي ــة العربي ــها، القادمــة أو الليبي ــأذن ... من ــدول وي  لل
 “تلـــك التفتـــيش بعمليــات  للقيـــام احملـــددة الظــروف  مـــع املتناســبة  التـــدابري مجيـــع تتخــذ  بـــأن األعضــاء 

 )١٣ فقرةال(

  الصومال يف احلالة

 )٢٠١٠( ١٩١٠ القـــــــرار
ــاين كــانون ٢٨ املــؤرخ  /الث

 ٢٠١٠ يناير

 علـى  ،٢٠١١ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٣١ حىت تبقي، بأن األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول يأذن أن يقرر
 احلاليــة واليتــها ألداء الالزمــة التــدابري مجيــع باختــاذ هلــا ســيؤذن الــيت الصــومال يف األفريقــي االحتــاد بعثــة

 )١ فقرةال( )٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار من ٩ فقرةال يف املنصوص عليها

 )٢٠١٠( ١٩٥٠ القـــــــرار
ــاينتشــرين  ٢٣ املــؤرخ  /الث
 ٢٠١٠ نوفمرب

 يف املسلح والسطو القرصنة مكافحة يف تشارك أن على القادرة اإلقليمية واملنظمات بالدول جمددا يهيب
 حبريـة  سـفن  بنشـر  سيما، متشيا مع هذا القرار وأحكام القانون الـدويل،  ال الصومال، سواحل قبالة البحر

 يتصـل ـا مـن املعـدات األخـرى      ومـا  واألسلحة والسفن الزوارق واحتجاز عسكرية، وطائرات وأسلحة
 والسطو القرصنة ارتكاب أعمال يف املستخدمة، أو اليت يوجد اساس معقول لالشتباه يف أا ستستخدم،

 )٤ فقرةال( فيها والتصرف الصومال، سواحل قبالة البحر يف املسلح

 الصـالحية الـيت خوهلـا يف    القـرار،  هـذا  اختـاذ  تـاريخ  من اعتبارا شهرا، عشر اثين ملدة جيدد أن ويقرر ...  
 بـالقرار  جـددها  والـيت  ،)٢٠٠٨( ١٨٥١ القـرار  مـن  ٦ فقـرة وال )٢٠٠٨( ١٨٤٦ القرار من ١٠ فقرةال

ــدول ،)٢٠٠٩( ١٨٩٧ ــة واملنظمــات لل ــة اإلقليمي ــة احلكومــة مــع املتعاون ــة االحتادي  مكافحــة يف االنتقالي
 )٧ فقرةال( ... الصومال سواحل قبالة البحر يف املسلح والسطو القرصنة

 األمــن جملــس تبلــغ أن االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة مــع املتعاونــة اإلقليميــة واملنظمــات الــدول إىل يطلــب 
ممارسـة الصـالحية    إطـار  يف اختـاذ اإلجـراءات   يف تقـدم  مـن  أُحـرز  مبا أشهر تسعة غضون يف العام واألمني
 املعـين  االتصـال  فريـق  مـن خـالل   املسـاهمة  الـدول  مجيـع  إىل كـذلك  ويطلـب  أعاله، ٧ فقرةيف ال املخولة

 ودول الصـومال  فيهـا  مبـا  الصومال يف مكافحة القرصنة قبالـة سـواحل الصـومال،    سواحل قبالة بالقرصنة
 يف التحقيـق  يف والتعـاون  الواليـة  إلثبـات  جهودهـا  عـن  ذاـا  املهلـة  يف تقـارير  تقدم أن املنطقة، يف أخرى
 )٢١ فقرةال( مرتكبيها وحماكمة القرصنة أعمال

 )٢٠١٠( ١٩٦٤ القـــــــرار
ــؤرخ  /األول كــانون ٢٢ امل
 ٢٠١٠ ديسمرب

 ، نشـر بعثـة  ٢٠١١ سبتمربأيلول/ ٣٠ حىت أن تواصل، األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول يأذن أن يقرر
 علـى  احلاليـة  ألداء واليتـها  الالزمـة  التـدابري  كل باختاذ هلا سوف يؤذن اليت الصومال، يف األفريقي االحتاد
 )١ فقرةال( )٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار من ٩ فقرةال يف املقرر النحو
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 )٢٠١١( ٢٠١٠ القـــــــرار  
ــؤرخ ــبتمربأيلول/ ٣٠ املـ  سـ
٢٠١١ 

، ٢٠١٢ أكتـوبر /األولتشـرين   ٣١ حـىت  تواصـل،  أن األفريقـي  االحتـاد  يف األعضاء للدول يأذن أن يقرر
 واليتـها  ألداء الالزمـة  التـدابري  كـل  باختـاذ  هلـا  يـؤذن  الـيت سـوف   الصـومال،  يف األفريقي االحتاد بعثة نشر

 أن األفريقــي االحتــاد مــن ويطلــب ،)٢٠٠٧( ١٧٧٢ القــرار مــن ٩ فقــرةال علــى النحــو املقــرر يف احلاليــة
 ليعـزز بـذلك   النظـاميني،  األفـراد  مـن  ١٢ ٠٠٠ وهو املأذون، املستوى إىل ليصل قواته قوام بزيادة يعجل

 )١ فقرةال( ا املنوطة بالوالية االضطالع على قدرة القوات

 السودان عن العام األمني تقارير

 )٢٠١١( ١٩٩٠ القـــــــرار
ــؤرخ ــهحزيران/ ٢٧ املـ  يونيـ
٢٠١١ 

قـدما  توأن  ،بشـكل تـام  معـا  تعاونـا  ت حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أو خلفها على أن حيثّ
 )٧ فقرةتام (ال للقوة لكي تتمكّن من االضطالع بواليتها على حنوالدعم الكامل 

 )٢٠١١( ١٩٩٦ القـــــــرار
 يوليــــــــهمتوز/ ٨ املــــــــؤرخ

٢٠١١ 

البعثـة  نشـر  إزاء أن تتعاون تعاونا تامـا  املعنية بحكومة مجهورية جنوب السودان ومجيع األطراف  يطالب
اومهام الرصد والتحقق واإلبالغ  اوعمليا سيما من خالل ضمان سـالمة مـوظفي األمـم     وال ،املنوطة

مجهوريـة  ربـوع  يـع  األفـراد املـرتبطني ـا وأمنـهم وحريـة حتـركهم دومنـا أي قيـود يف مج        كذلك املتحدة و
 )٦ فقرةالجنوب السودان (

    
  امليثاق من ٤٩ املادة مبوجب األعضاء الدول التزامات - ثامنا

  
  ٤٩ املادة  

 املعونـــة تقـــدمي علـــى املتحـــدة األمـــم أعضـــاء يتضـــافر  
  .األمن جملس قررها اليت التدابري لتنفيذ املتبادلة

  
  مالحظة  

 خبصـوص  األمـن  جملـس  ممارسـات  الثـامن  البـاب  يغطي  
 بـني  فيمـا  املتبادلـة  باملسـاعدة  يتعلـق  فيمـا  امليثـاق،  من ٤٩ املادة

ــدول ــدى األعضــاء ال ــذ ل ــرارات تنفي ــس ق ــة ال  بصــون املتعلق
 أقسـام  ثالثـة  إىل القسـم  هـذا  وينقسـم . الـدوليني  واألمـن  السلم
 تشـري  الـيت  الـس  قـرارات  ويغطـي  ألـف  الفرعي القسم: فرعية

ــة املســاعدة إىل ــذ يف املتبادل ــدابري تنفي ــدة الت ــا املعتم ــادة وفق  للم
 تشــــري الــــيت القــــرارات ويغطــــي بــــاء الفرعــــي والقســــم ؛٤٠
 ألحكــام وفقــا املتخــذة التــدابري تنفيــذ يف املتبادلــة املســاعدة إىل

 تشـري  الـيت  القـرارات  ويغطـي  جـيم  الفرعـي  والقسـم  ؛٤١ املادة
 ألحكــام وفقــا املتخــذة التــدابري تنفيــذ يف املتبادلــة املســاعدة إىل

  .٤٢ املادة
 الــس هديستشــ مل االســتعراض، قيــد الفتــرة وخــالل  
 إىل طلـب  قـد  أنـه  بيـد . قراراتـه  مـن  أي يف ٤٩ باملـادة  صراحة
 تنفيـذ  يف املتبادلـة  املسـاعدة  تقدمي يف املشاركة األعضاء الدول
 وبدرجـة . ٤٢ و ٤١ املـادتني  أحكـام  مبوجـب  املتخذة التدابري

 يف متبادلـة  مساعدة تقدمي إىل األعضاء الدول الس دعا أقل،
 تفسـري  يثـر  ومل. ٤٠ املـادة  ألحكام وفقا املتخذة التدابري تنفيذ

ــق ــادة وتطبي ــة دســتورية مناقشــة أي ٤٩ امل ــداوالت يف هام  م
 إىل الـواردة  البالغـات  يف ٤٩ املادة إىل إشارة ترد ومل الس،
  .الس
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 القـرارات  تنفيذ يف املساعدة تبادل إىل الدعوات  -ألف 
  ٤٠ املادة ألحكام وفقا املتخذة

 واحـدة  حالـة  وجِـدت  االسـتعراض،  قيد الفترة خالل  
ــا ــا دعـ ــدول الـــس فيهـ ــاء الـ ــاعدة إىل األعضـ ــذ يف املسـ  تنفيـ

 خيـــص فيمـــا ،٤٠ املــادة  أحكـــام مبوجــب  املتخـــذة القــرارات 
 ويف. احلالـــة تفـــاقم دون احليلولـــة إىل الراميـــة املؤقتـــة التـــدابري

 أمـور،  مجلـة  يف الـس،  طلـب  فقـد  ليبيـا،  يف باحلالـة  يتعلـق  ما
 إجــالء يف اإلمكــان، قــدر التعــاون، األعضــاء الــدول مجيــع إىل

 الـس  ودعـا . )٣١٩(البلـد  مغـادرة  يف الـراغبني  األجانب الرعايا
ــع أيضــا ــدول مجي  ودعــم تيســري يف تتعــاون أن إىل األعضــاء ال
ــا إىل اإلنســانية الوكــاالت عــودة  باملســاعدة هــذه وتزويــد ليبي

  .)٣٢٠(اإلنسانية
ــيت األحكــام ٤٠ اجلــدول ويغطــي   ــادل إىل تشــري ال  تب
  .٤٠ املادة ألحكام وفقا املتخذة القرارات تنفيذ يف املساعدة

__________ 

 .٣  فقرةال ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار  )٣١٩(

 .٢٦  فقرةال نفسه، املرجع  )٣٢٠(

  

  ٤٠ اجلدول
  ٤٠ املادة ألحكام وفقا املتخذة القرارات تنفيذ يف املتبادلة املساعدة إىل اإلشارات

 احلكم والتاريخ القرار

  ليبيا يف احلالة  

 )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــــــرار
ــؤرخ ــباط/ ٢٦ املــ  فربايرشــ
٢٠١١ 

 مغـادرة  يف الـراغبني  األجانـب  الرعايـا  إجـالء  يف اإلمكـان،  قـدر  التعاون، األعضاء الدول مجيع إىل يطلب
 )٣ فقرةال( البلد

ودعـم   بتيسـري  العـام،  األمـني  مـع  وبالتعـاون  بينـها  فيمـا  بالتنسيق تقوم، أن األعضاء إىل الدول مجيع يدعو 
مـن  ا يتصل وما اإلنسانية وتزويد هذه باملساعدة الليبية العربية اجلماهريية إىل اإلنسانية الوكاالت عودة

 )٢٦ فقرةال( ...األخرى  العون أشكال
        

ــذ     -باء  ــة لتنفيــ ــة املتبادلــ الــــدعوات إىل تقــــدمي املعونــ
  ٤١املتخذة وفقا للمادة  القرارات 

 عــدة  الــس  اختــذ  االســتعراض،  قيــد  الفتــرة  خــالل   
 بعضــها مــع تتعــاون أن األعضــاء بالــدول فيهــا أهــاب قــرارات
. ٤١ للمـادة  وفقـا  املعتمـدة  التـدابري  بتنفيـذ  يتعلـق  فيمـا  البعض

ــال، ســبيل علــىف ــق فيمــا املث ــع يتعل ــدمار أســلحة انتشــار مبن  ال
ــس، أكــد الشــامل، ــة يف ال ــى أمــور، مجل ــز ضــرورة عل  تعزي
 ١٥٤٠ القــرار تنفيــذ يف الــدول بــني فيمــا والتعــاون املســاعدة

ــدول ودعــا ،)٢٠٠٤( ــالغ إىل أيضــا ال ــة إب  األمــن جملــس جلن

 ميكــن الــيت باــاالت )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بــالقرار عمــال املنشــأة
 اجلــزاءات بــنظم يتعلــق . وفيمــا)٣٢١(فيهــا املســاعدة تقــدمي هلــا

 الـس  طلـب  وليبيـا،  اإلسـالمية  إيران مجهورية على املفروضة
 مصــادرة إىل الراميــة اجلهــود يف تتعــاون أن الــدول مجيــع إىل

 منــها، الــتخلص وإىل الــنظم هــذه مبوجــب احملظــورة األصــناف
ــة يتعلــق وفيمــا ــا، يف باحلال  الســفن ترفــع الــيت الــدول دعــا ليبي

__________ 

عشــرة مــن الديباجــة التاســعة  فقــرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٧القــرار   )٣٢١(
  .١٤  فقرةوال
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 نفـذ ت اليت التفتيش عمليات مع التعاون إىل أعالمها والطائرات
  .)٣٢٢(طائراا أو سفنها على

__________ 

ــرار   )٣٢٢( ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٢٩القـــ  ١٩٧٠؛ والقـــــراران ١٦ فقـــ
 

 املعونـة  تقـدمي  إىل تشـري  أحكامـا  ٤١ اجلـدول  ويغطـي   
  .٤١ للمادة وفقا املتخذة  قراراتال لتنفيذ املتبادلة

__________ 

  .١٣  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٣ و ،١٢  فقرة، ال)٢٠١١(

    
  ٤١ اجلدول

  ٤١ للمادة وفقا املتخذة  القرارات لتنفيذ املتبادلة املعونة تقدمي إىل اإلشارات

  احلكم  القرار والتاريخ

    منع االنتشار    
  )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 

  ٢٠١٠يونيه حزيران/  ٩
يقــرر أن يــأذن جلميــع الــدول مبصــادرة األصــناف احملظــور توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها أو تصــديرها    

وبــالتخلص منــها (بوســائل منــها     ... )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار   ٧أو  ٤أو  ٣ فقــرةمبوجــب ال
التــدمري أو إبطــال املفعــول أو التخــزين أو النقــل إىل دولــة غــري دولــة املنشــأ أو دولــة املقصــد لغــرض    

ويقرر كذلك أن تتعاون مجيـع الـدول األعضـاء يف     ... التخلص منها)، وأن تقوم مجيع الدول بذلك
  )١٦ فقرةلك اجلهود (الت
  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل

  )٢٠١١( ١٩٧٧القرار 
  ٢٠١١أبريل نيسان/  ٢٠

وإذ يالحظ أن التعاون بـني الـدول علـى الصـعيد الـدويل، وفقـا للقـانون الـدويل، ضـروري للتصـدي           
وجية الجتار اجلهات الفاعلة من غري الدول بصورة غري مشروعة باألسلحة النووية والكيميائية والبيول

  الثامنة من الديباجة) فقرةيتصل ا من مواد (ال وما ووسائل إيصاهلا
وإذ يقر بضرورة تعزيز التنسـيق بـني اجلهـود املبذولـة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين ودون اإلقليمـي             

واإلقليمي والـدويل، حسـب االقتضـاء، لتعزيـز املواجهـة العامليـة للتحـدي والتهديـد اخلطرييـن اللـذين           
التاسعة مـن   فقرةانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا للسالم واألمن الدوليني (ال يشكلهما
  الديباجة)

بـني الـدول وبـني اللجنـة املنشـأة       فيمـا  وإذ يؤكد، يف هذا الصدد، ضـرورة تعزيـز املسـاعدة والتعـاون      
ــالقرار   ــة ودون    ١٥٤٠عمــال ب ــة واإلقليمي ــة واملنظمــات الدولي ــدول وبــني اللجن ــة   وال ــة املعني اإلقليمي

  التاسعة عشرة من الديباجة) فقرة(ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠بغرض مساعدة الدول على تنفيذ القرار 
حيــث الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة علــى القيــام، حســب االقتضــاء،      

باـاالت الـيت ميكـن هلـا تقـدمي املسـاعدة فيهـا، ويهيـب          ١٥٤٠اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    بإبالغ 
أغسـطس  آب/ ٣١بالدول وتلك املنظمات أن توايف اللجنة جبهة االتصال ألغـراض املسـاعدة حبلـول    

  )١٤ فقرة، إن مل تكن قد فعلت ذلك سابقا (ال٢٠١١
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  احلكم  القرار والتاريخ

    احلالة يف ليبيا    
  )٢٠١١( ١٩٧٠القرار 

  ٢٠١١فرباير شباط/  ٢٦
األعضاء مبصادرة األصـناف الـيت يـتم الكشـف عنـها وحيظـر توريـدها أو         يقرر أن يأذن جلميع الدول

من هذا القرار وبالتخلص منها (بوسـائل   ١٠ فقرةأو ال ٩ فقرةبيعها أو نقلها أو تصديرها مبوجب ال
منها تدمري تلك األصناف أو إبطال مفعوهلـا أو ختزينـها أو نقلـها إىل دولـة غـري دولـة املنشـأ أو دولـة         

الـتخلص منـها)، وأن تقـوم مجيـع الـدول األعضـاء بـذلك، ويقـرر كـذلك أن تتعـاون            املقصد لغـرض 
  )١٢ فقرةمجيع الدول األعضاء يف تلك اجلهود (ال

  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
  ٢٠١١مارس آذار/  ١٧

بتفتـيش السـفن والطـائرات املتجهـة إىل اجلماهرييـة       ...أن تقـوم   ...يهيب جبميع الـدول األعضـاء   ”
...العربية الليبية أو القادمة منها، داخل أراضيها، مبـا يشـمل املـوانئ واملطـارات، ويف أعـايل البحـار       

ــع الــدول الــيت ترفــع تلــك الســفن والطــائرات أعالمهــا أن تتعــاون يف     ــام بعمليــات ويهيــب جبمي  القي
  )١٣ فقرة(ال“ ...التفتيش تلك 

    
ــذ     -جيم  ــة لتنفيــ ــة املتبادلــ الــــدعوات إىل تقــــدمي املعونــ

   ٤٢املتخذة مبوجب املادة  القرارات 

 إىل الـــس طلـــب االســـتعراض، قيـــد الفتـــرة خـــالل  
 وزيـــادة واملســـاعدة املناســـب الـــدعم تـــوفري األعضـــاء الـــدول
 الـيت  ٤٢ املـادة  مبوجـب  املتخـذة  التـدابري  تنفيـذ  لغرض التعاون
 اخلصــوص، وجــه وعلــى. املســلحة القــوة اســتخدام تتطلــب

 تسـاهم  أن عديدة، حاالت يف األعضاء، بالدول الس أهاب
 اجلنســيات املتعــددة للقــوات واملعــدات املــوظفني مــن يلــزم مبــا

 السـابع  الفصـل  مبوجـب  القـوة  باسـتخدام  هلـا  واملـأذون  املنشأة
ــن ــاق مـ ــى. امليثـ ــبيل فعلـ ــال، سـ ــا املثـ ــق فيمـ ــة يتعلـ  يف باحلالـ

 األفريقـي  االحتـاد  يف األعضـاء  بالدول الس أهاب الصومال،
ــر أن ــامهة يف تنظـ ــوات املسـ ــة يف بقـ ــاد بعثـ ــي االحتـ  يف األفريقـ

 الـدول  بقـوة  الـس  حـث  ذلك، على وعالوة. )٣٢٣(الصومال
ــاء ــات األعضـ ــة واملنظمـ ــة اإلقليميـ ــى والدوليـ ــامهة علـ  يف املسـ

__________ 

  .السادسة عشرة من الديباجة  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠القرار   )٣٢٣(

 يف األفريقــي االحتــاد لبعثــة االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق
ــق . وفيمــا)٣٢٤(الصــومال ــة يتعل ــا، يف باحلال  الــس أهــاب ليبي

 عــن أو الــوطين الصــعيد علــى ســواء األعضــاء، الــدول جبميــع
 أجـل  مـن  املسـاعدة  تقـدمي  إقليمية، ترتيبات أو منظمات طريق
 محايـة  سـيما  وال ،٤٢ املـادة  يف عليهـا  املنصـوص  التدابري تنفيذ

 وطلـب . )٣٢٥(البلـد  فـوق  الطـريان  حلظر منطقة وفرض املدنيني
 أن العربيـة  الـدول  جامعـة  يف األعضـاء  الـدول  إىل أيضـا  الس

 التــــدابري تنفيـــذ  يف األخـــرى  األعضـــاء  الـــدول  مـــع  تتعـــاون 
  .)٣٢٦(٤٢ املادة يف عليها املنصوص
 املعونـة  تقـدمي  إىل تشـري  أحكامـا  ٤٢ اجلـدول  ويغطـي   
  .٤٢ للمادة وفقا ةاملتخذ  القرارات لتنفيذ املتبادلة

__________ 

  .١٤  فقرةاملرجع نفسه، ال  )٣٢٤(
  .٩  و ٥، الفقرتان )٢٠١١( ١٩٧٣القرار   )٣٢٥(
  .٥  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٣لقرار   )٣٢٦(
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  ٤٢ اجلدول
  ٤٢ للمادة وفقا املتخذة  القرارات لتنفيذ املتبادلة املعونة تقدمي إىل اإلشارات

  احلكم  القرار والتاريخ

  احلالة يف أفغانستان    
  )٢٠١٠( ١٩٤٣القرار 

  ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ١٣
يســلم بضــرورة زيــادة تعزيــز القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة للوفــاء جبميــع احتياجاــا التشــغيلية،  

بالدول األعضاء أن تساهم يف هذه القـوة بـاألفراد واملعـدات وغـري ذلـك      ويهيب يف هذا اخلصوص 
  )٣ فقرةمن املوارد (ال

  )٢٠١١( ٢٠١١القرار 
  ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ١٢

ــع احتياجاــا التشــغيلية، ويرحــب      يســلم بضــرورة  ــة جبمي ــة للمســاعدة األمني أن تفــي القــوة الدولي
باالتفاق الذي توصلت إليه حكومة أفغانستان والبلدان املسامهة يف القـوة لنقـل املسـؤولية الرئيسـية     

وببـدء   ٢٠١٤عن األمن يف أفغانستان تـدرجييا إىل احلكومـة يف مجيـع أحنـاء البلـد حبلـول ايـة عـام         
ــة االنتقاليــة يف ال ، ويهيــب بالــدول األعضــاء املســامهة بــاألفراد واملعــدات      ٢٠١١يوليــه متوز/ عملي

  )٣ فقرةواملوارد األخرى يف القوة ومواصلة بذل اجلهود لدعم األمن واالستقرار يف أفغانستان (ال
  احلالة يف البوسنة واهلرسك

  )٢٠١٠( ١٩٤٨القرار 
  ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين   ١٨

يلزم من دعـم وتسـهيالت، مبـا يف     ما سيما دول املنطقة، إىل مواصلة تقدمي وال الدول،يدعـو مجيع 
[مــن  ١١ و ١٠ذلــك تســهيالت املــرور العــابر، للــدول األعضــاء الــيت تتصــرف مبوجــب الفقــرتني  

  )١٩ فقرةالقرار] (ال
  ١٩ فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٩يف القرار  نفسهيرد احلكم   

    احلالة يف ليبيا
  )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 

  ٢٠١١مارس آذار/  ١٧
وإذ يرحـب باسـتجابة الـدول اـاورة، وباخلصـوص تـونس ومصـر، لتلبيـة احتياجـات أولئــك           ... 

رة اخلامسـة عشـ   فقـرة الالجئني والعمال األجانب، وإذ يهيب باتمع الدويل دعـم تلـك اجلهـود (ال   
  من الديباجة)

يقــر بالــدور املهــم الــذي تؤديــه جامعــة الــدول العربيــة يف املســائل املتصــلة بصــون الســالم واألمــن       
الـدوليني يف املنطقــة، ويطلـب إىل الــدول األعضــاء يف جامعـة الــدول العربيــة أن تتعـاون مــع الــدول     

فصل الثامن من ميثاق األمـم  [من القرار]، واضعا يف اعتباره ال ٤ فقرةاألعضاء األخرى يف تنفيذ ال
  )٥ فقرةاملتحدة (ال

يهيــب جبميــع الــدول األعضــاء، ســواء علــى الصــعيد الــوطين أو عــن طريــق منظمــات أو ترتيبــات       
إقليمية، تقدمي املساعدة، مبـا يف ذلـك املوافقـة علـى أي عبـور ضـروري للمجـال اجلـوي، ألغـراض          

  )٩ فقرة[من القرار] (ال ٨  و ٧ و ٦ و ٤تنفيذ الفقرات 
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يطلب إىل الدول األعضاء املعنية التنسيق الوثيق مع بعضها بعضا ومـع األمـني العـام لألمـم املتحـدة            
[مـن القـرار]، مبـا يف ذلـك      ٨ و ٧ و ٦ و ٤بشأن التدابري الـيت تتخـذها مـن أجـل تنفيـذ الفقـرات       

ألغـراض اإلجـالء وللموافقـة    التدابري العملية لرصد الرحالت اجلوية املأذون ا ألغراض إنسانية أو 
  )١٠ فقرةعليها (ال

    احلالة يف الصومال
  )٢٠١٠( ١٩١٠القرار 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٨
وإذ يشجع بشدة على اإلسراع يف صرف األموال اليت مت التعهد بتقدميها دعما للمؤسسات األمنية 

أبريل نيسـان/  ٢٣الصومالية والبعثة يف املؤمتر الـدويل املعـين بالصـومال الـذي عقـد يف بروكسـل يف       
، وإذ يـدرك أمهيــة تـوافر التمويــل للحكومـة االحتاديــة االنتقاليـة وللبعثــة يف الوقـت املناســب      ٢٠٠٩

  العاشرة من الديباجة) فقرةوعلى حنو ميكن التنبؤ به (ال
يشجع الدول األعضاء على دعم البعثة ومؤسسات قطاع األمن الصومالية بتـوفري املعـدات املناسـبة      

  )٥ فقرةوالضرورية (ال
ث الدول األعضاء واملنظمات اإلقليميـة والدوليـة علـى اإلسـهام بسـخاء وعلـى وجـه السـرعة يف         حي  

صندوق األمم املتحدة االستئماين للبعثة أو على تقدمي تربعات ثنائية مباشرة لدعم البعثـة، ويشـجع   
مـوال  اجلهات املاحنة على العمـل عـن كثـب مـع األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي لكفالـة تـوفري األ          

يتعلق مبرتبات جنـود البعثـة وتكـاليف املعـدات الـيت متلكهـا        فيما واملعدات املناسبة بسرعة، وخباصة
  )٨ فقرةالوحدات (ال

  )٢٠١٠( ١٩٥٠القرار 
    ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين   ٢٣

يهيــب مــن جديــد بالــدول واملنظمــات اإلقليميــة الــيت لــديها القــدرة علــى أن تشــارك يف مكافحــة     
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال أن تقوم بذلك، وخصوصا مبـا يتسـق مـع    

وطـائرات عسـكرية    هذا القرار وأحكام القانون الدويل، بنشر سـفن تابعـة للقـوة البحريـة وأسـلحة     
واحلجــز علــى الــزوارق والســفن واألســلحة واملعــدات األخــرى املتصــلة ــا املســتخدمة يف أعمــال    
القرصنة والسطو املسلح يف البحر قبالة سواحل الصومال أو اليت يوجد أسـاس معقـول لالشـتباه يف    

  )٤ فقرةأا ستستخدم فيها والتصرف فيها (ال
املهتمة، مبا فيها املنظمة البحرية الدولية، أن تقـدم املسـاعدة التقنيـة     ويهيب بالدول واملنظمات ...   

إىل الصومال، مبا يف ذلك السلطات اإلقليمية والدول الساحلية ااورة، بناء علـى طلبـها مـن أجـل     
تعزيز قدرا على ضمان األمن الساحلي والبحري، مبا يف ذلك مكافحة القرصـنة والسـطو املسـلح    

لـة سـواحل الصـومال والسـواحل اــاورة، ويؤكـد أمهيـة التنسـيق يف هـذا الصـدد عــن          يف البحـر قبا 
  )٦ فقرةطريق فريق االتصال املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال (ال



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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يشيد بإنشاء الصندوق االستئماين لدعم مبادرات الدول ملكافحة القرصنة قبالـة سـواحل الصـومال          
ين ملدونـة جيبـويت التـابع للمنظمـة البحريـة الدوليـة (صـندوق اسـتئماين         وبإنشاء الصـندوق االسـتئما  

متعدد اجلهات املاحنة أنشئ مببـادرة مـن اليابـان)، وحيـث اجلهـات الفاعلـة مـن الـدول وغـري الـدول           
املتضررة من القرصنة، وباألخص مؤسسـات قطـاع النقـل البحـري الـدويل، علـى أن تسـهم فيهمـا         

  )١٨ فقرة(ال
  )٢٠١٠( ١٩٦٤القرار 

  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢٢
يشــجع الــدول األعضــاء علــى دعــم البعثــة ومؤسســات قطــاع األمــن الصــومالية، بتقــدمي املعــدات     

  )٨ فقرةوالضرورية (الواملساعدة التقنية املالئمة 
يكـرر دعوتـه الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميــة والدوليـة إىل املسـامهة بسـخاء وعلـى الفــور يف          
صندوق األمم املتحدة االستئماين للبعثة دون شروط أو تقدمي تربعات ثنائيـة مباشـرة لـدعم البعثـة،     

املتحــدة واالحتــاد األفريقــي لكفالــة  ويشــجع اجلهــات املاحنــة علــى العمــل بشــكل وثيــق مــع األمــم    
يتعلــق مبرتبــات جنــود البعثــة واالكتفــاء  فيمــا التعجيــل بتــوفري األمــوال واملعــدات املالئمــة، وخباصــة

  )٩ فقرةالذايت وتكاليف املعدات اليت متلكها الوحدات، وخباصة املعدات الفتاكة (ال
  )٢٠١١( ٢٠١٠القرار 

  ٢٠١١سبتمرب أيلول/  ٣٠
وإذ يثين على بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الصـومال إلسـهامها يف إحـالل سـالم واسـتقرار دائمـني يف          

ــوات، وإذ يعــرب عــن تقــ        ــك الق ــها تل ــيت قدمت ديره الصــومال، وإذ يســلم بضــخامة التضــحيات ال
ــب       ــالقوات واملعــدات، وإذ يهي ــة ب ــد البعث ــزام بتزوي ــدي ملواصــلتهما االلت ــدا وبورون حلكــوميت أوغن
بالــــدول األخــــرى األعضــــاء يف االحتــــاد األفريقــــي أن تنظــــر يف املســــامهة بقــــوات يف البعثــــة         

  السادسة عشرة من الديباجة) فقرة(ال
يكرر دعوته الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية إىل دعم البعثة عن طريق توفري املعـدات     

وتقدمي املساعدة التقنية وتوفري األموال دون شروط لصندوق األمم املتحدة االستئماين لبعثة االحتاد 
ذلـك تلبيـة احلاجـة املاسـة     األفريقي يف الصومال أو تقدمي تربعات ثنائية مباشرة لدعم البعثة، مبـا يف  

إىل سداد تكاليف املعـدات اململوكـة للوحـدات ودفـع تكـاليف سـفر أفـراد البعثـة عـن طريـق اجلـو            
ألغــراض إنســانية، ويشــجع اجلهــات املاحنــة علــى العمــل بشــكل وثيــق مــع األمــم املتحــدة واالحتــاد  

  )١٤ فقرةاألفريقي لكفالة التعجيل بتوفري األموال واملعدات الالزمة (ال
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    من امليثاق ٥٠املشاكل االقتصادية اخلاصة من النوع املوصوف يف املادة  -تاسعا 
  ٥٠ املادة  

 قمـع  أو منـع  تدابري دولة أية ضد األمن جملس اختذ إذا  
 األمــم” أعضــاء مــن أكانــت ســواء - أخــرى دولــة لكــل فــإن

 تنشـأ  خاصـة  اقتصـادية  مشـاكل  تواجـه  -تكـن  مل أم “املتحدة
 األمـن  جملـس  مـع  تتـذاكر  أن يف احلـق  التـدابري،  هذه تنفيذ عن

  .املشاكل هذه حل بصدد
  

  مالحظة  
ــس ممارســة التاســع القســم يغطــي   ــن جمل  املتصــلة األم

 األعضـاء  الـدول  حبق يتعلق فيما وذلك امليثاق، من ٥٠ باملادة
 اخلاصـة  االقتصادية املشاكل حل بغية الس مع تتذاكر أن يف

 الــيت اجلــزاءات مثــل القمــع، أو املنــع تــدابري تنفيــذ عــن النامجــة
  .الس يفرضها
وخــــالل الفتــــرة قيــــد االســــتعراض، واصــــل الــــس    

ممارســته املتمثلــة يف فــرض جــزاءات حمــددة اهلــدف، مثــل حظــر 
السفر وحظر توريد األسلحة وجتميد األصول، علـى الـدول أو   

. ومل تكـــن هنـــاك )٣٢٧(الكيانـــات أو األفـــراد احملـــددة أمســـاؤهم
حاالت اتصلت فيهـا أي دولـة عضـو، أو دولـة أخـرى، بلجنـة       

لس األمن مكلفة باإلشراف على تنفيذ تدابري اجلـزاءات  تابعة 
إلبالغها بأي مشاكل اقتصادية خاصـة نامجـة عـن تنفيـذ تـدابري      

يف أي  ٥٠. ومل يستند الس صـراحة إىل املـادة   )٣٢٨(اجلزاءات
من قراراته، ومل تـدرج اهليئـات الفرعيـة للمجلـس أي إشـارات      

وية املقدمـة إىل الـس.   يف تقاريرهـا السـن   ٥٠صرحية إىل املـادة  
__________ 

لالطالع على مزيد مـن املعلومـات عـن تـدابري اجلـزاءات، انظـر         )٣٢٧(
  .القسم الثالث أعاله

انظر أيضا تقريـري األمـني العـام السـنويني املقـدمني إىل اجلمعيـة         )٣٢٨(
عن تنفيـذ أحكـام ميثـاق األمـم      )A/66/213 و A/65/217لعامة (ا

املتحدة املتصلة بتقدمي املسـاعدة إىل الـدول الثالثـة املتضـررة مـن      
  .تطبيق اجلزاءات

لكن الس اختـذ، يف عـدد مـن املناسـبات، قـرارات قـد تكـون        
وتطبيقه هلا، دون اإلشـارة   ٥٠ذات صلة بتفسري الس للمادة 

يتعلـق باحلالـة    صراحة إىل تلك املادة. فعلـى سـبيل املثـال، فيمـا    
يف الصومال، طلب الس، يف مجلة أمـور، إىل الـدول املتعاونـة    

ــى     اختــاذ ــا عل ــب عملي اخلطــوات املناســبة لكــي تضــمن أال يترت
األنشطة املأذون ا حرمان سفن أي دولة ثالثة من حـق املـرور   

. ويف إطــار البنــد املعنــون )٣٢٩(الــربيء أو اإلخــالل بــذلك احلــق
، أعـرب الــس، يف مجلـة أمــور،   “السـالم واألمـن يف أفريقيــا  ”

طو املســلح يف عــن بــالغ قلقــه إزاء خطــر أعمــال القرصــنة والســ 
البحـــر يف خلـــيج غينيـــا، وطلـــب إىل الـــدول املعنيـــة أن تتخـــذ  
إجــراءات مناســبة لكفالــة أال تــؤدي األنشــطة الــيت تضــطلع ــا  
عمــال ــذا القــرار إىل إنكــار أو عرقلــة حريــة املالحــة يف أعــايل  
البحار أو احلق يف املرور الربيء يف البحر اإلقليمي لسفن تابعـة  

  .)٣٣٠(لدول ثالثة
وخــالل الفتـــرة قيـــد االســتعراض أيضـــا، نوقشـــت يف     

ر الســلبية للتــدابري الــيت مناســبة واحــدة مســألة احلمايــة مــن اآلثــا
ــدول األعضــاء. ففــي اجللســة     ــى ال ــس عل  ٦٣٤٧يفرضــها ال

، يف إطــار البنــد املعنــون ٢٠١٠حزيران/يونيــه  ٢٩املعقــودة يف 
إعالء شأن سيادة القانون وتعزيزها أثناء صون السلم واألمـن  ”

ــة الربازيــل إن اجلــزاءات ينبغــي أن تنفــذ   “الــدوليني ، قالــت ممثل
ــوازن   ــق ت ــائج املرجــوة والعواقــب    بطرائ ــق النت ــني حتقي ــة ب بفعالي

ــة      ــب االجتماعيــ ــك العواقــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ ــة احملتملــ  -الوخيمــ
ــدى وضــع أنظمــة      ــه ل االقتصــادية واإلنســانية. وقالــت أيضــا إن
اجلزاءات وتنفيذها، ينبغي للمجلـس أن يتجنـب اآلثـار الضـارة     
ــدول       ــى الـ ــتهدفة، أو علـ ــري املسـ ــات غـ ــراد والكيانـ ــى األفـ علـ

. وباملثل، قال ممثل تركيا إنه ينبغـي توجيـه اجلـزاءات    )٣٣١(ةالثالث
__________ 

، )٢٠١١( ٢٠٢٠ و ؛١٠ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٥٠القــراران   )٣٢٩(
  .١٢  فقرةال

  .٣  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٨القرار   )٣٣٠(
)٣٣١(  S/PV.6347 ٢٠، الصفحة.  
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ــى        ــب الســلبية عل ــن العواق ــل إىل أدىن حــد م ــة التقلي ــة بغي بعناي
  .)٣٣٢(السكان أو دول أطراف ثالثة

يف الرسائل الـيت   ٥٠ومل ترد إشارات صرحية إىل املادة   
 ١٨٧٤تلقاها الس. غري أن فريق اخلرباء املنشأ عمال بـالقرار  

ــايو  /أيـــار ١٢ســـلط الضـــوء يف تقريـــر أحيـــل يف   )٢٠٠٩( مـ
آلثار االقتصادية املرتبطـة بتنفيـذ تـدابري اجلـزاءات     على ا ٢٠١٠

ــة. وأفــاد       ــعبية الدميقراطي ــة كوريــا الش ــى مجهوري املفروضــة عل
__________ 

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٢(

الفريق بأن عدة حكومات طلبت مبادئ توجيهية أو معلومـات  
بشــأن التصــرف يف الســلع احملظــورة بعــد مصــادرا. وكــثريا       

ــا ــذين     م ــدول األعضــاء ال ــن ال ــون م  أشــار املســؤولون احلكومي
تشـــاور معهـــم فريـــق اخلـــرباء إىل أن الـــتخلص مـــن األصـــناف  

 أخـرى  وأعبـاء  املضبوطة ميكن أن يؤدي إىل أعبـاء ماليـة كـبرية   
 وضـع  ينبغـي  وأنه األصناف، تلك تصادر اليت األعضاء للدول
  .)٣٣٣(األعباء تلك من للتخفيف املناسبة احللول

__________ 

)٣٣٣(  S/2010/571، ٩٢  فقرةال.  
  
  
  

  من امليثاق ٥١حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة  - عاشرا 
  

  ٥١ املادة  

 احلـــق ينـــتقص أو يضـــعف مـــا امليثـــاق هـــذا يف لـــيس  
 أنفسـهم  عـن  الـدفاع  يف مجاعـات،  أو فـرادى  للدول، الطبيعي

 “املتحـدة  األمـم ” أعضـاء  أحـد  علـى  مسـلحة  قـوة  اعتدت إذا
 السـلم  حلفـظ  الالزمـة  التدابري األمن جملس يتخذ أن إىل وذلك
 حلـق  اسـتعماال  األعضـاء  اختـذها  الـيت  والتـدابري  الدويل، واألمن
 تلـــك تـــؤثر وال فــورا،  الـــس إىل تبلـــغ الــنفس  عـــن الــدفاع 
ــدابري ــأي التــ ــال بــ ــا حــ ــى - للمجلــــس فيمــ ــلطته مبقتضــ  ســ

 يف احلـق  مـن  - امليثـاق  هـذا  أحكـام  مـن  املستمدة ومسؤولياته
 األعمـال  مـن  الختـاذه  ضـرورة  يـرى  مـا  وقـت  أي يف يتخذ أن

  .نصابه ىلإ إعادته أو الدويل واألمن السلم حلفظ
  

  مالحظة  
 يتصـل  فيمـا  األمـن  جملس ممارسة العاشر القسم يغطي  

 أو فـرادى  للـدول،  الطبيعي احلق بشأن امليثاق، من ٥١ باملادة
 مسـلح  اعتـداء  وقـوع  حالة يف نفسها عن الدفاع يف مجاعات،

 ثالثـة  مـن  القسـم  هـذا  ويتـألف . األعضـاء  الـدول  إحـدى  على
 اختـذها  الـيت  القرارات ألف الفرعي القسم يغطي فرعية: أقسام

ــاء الفرعــي القســم ويغطــي ؛٥١ باملــادة يتصــل فيمــا الــس  ب
ــس مناقشــات ــادة بتفســري الصــلة ذات ال ــا؛ ٥١ امل  وتطبيقه

ــي القســم ويغطــي ــادة إىل اإلشــارات جــيم الفرع  وإىل ٥١ امل
 الرسـائل  سـيما  وال أخرى، حاالت يف النفس عن الدفاع مبدأ
 .الس تلقاها اليت
 

  ٥١قرارات جملس األمن املتصلة باملادة   -ألف 
 صـراحة  الس يشر مل االستعراض، قيد الفترة خالل  

 حــق إىل اإلشــارة أن بيــد. قراراتــه مــن أي يف ٥١ املــادة إىل
 بـــه أدىل بيـــان يف وردت قـــد الـــنفس عـــن الـــدفاع يف الـــدول
ــرئيس ــد ال ــارسآذار/ ١٩ يف واعتم ــار يف ،٢٠١٠ م ــد إط  البن
ــون ــر أفريقيــا: وســط منطقــة” املعن  املشــروع غــري االجتــار أث

ــلحة ــالم يف باألسـ ــن السـ ــذا ويف. “واألمـ ــان، هـ ــرف البيـ  اعتـ
 األسـلحة  تصـنيع  يف الـدول  مجيـع  حبـق  أمـور،  مجلة يف الس،

 ــــا واالحتفــــاظ ونقلـــها  وتصــــديرها واســــتريادها التقليديـــة 
ــنفس عـــن الـــدفاع ألغـــراض ــة الـ ــة االحتياجـــات وتلبيـ  األمنيـ

 علـى  وشدد املتحدة، األمم وميثاق الدويل القانون مع يتفق مبا
 يف الشـفافة  للتجـارة  الفعالـة  والضوابط لألنظمة احليوية األمهية

ــلحة ــلحة الصــغرية األس ــة واألس ــة اخلفيف  حتويــل دون للحيلول
  .)٣٣٤(مشروع غري بشكل تصديرها وإعادة وجهتها

__________ 

)٣٣٤(  S/PRST/2010/6الثةالث  فقرة، ال.  
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  ٥١املناقشات املتصلة باملادة   -باء 

ــرة خـــالل   ــمولة الفتـ ــالتقرير، املشـ ــارات وردت بـ  إشـ
 ،)٣٣٥(الـس  عقـدها  اجتماعـات  عدة يف ٥١ املادة إىل صرحية
 طــــابع ذات تعتــــرب أن ميكــــن مناقشــــات أي جتــــر مل ولكــــن

 وتفسـريها  ٥١ املـادة  تطبيق مسألة إىل ضمنا وأشري. دستوري
 النحـــو علـــى فلســـطني،و أفريقيـــا وســـط نطقـــةمب يتعلـــق فيمـــا

  .أدناه املفصل
  

  أفريقيا وسط منطقة  

 يف املعقـــــودة  ،٦٢٨٨ جلســـــته يف الـــــس، نظـــــر  
ــارس/آذار ١٩  املشــــروع غــــري االجتــــار أثــــر يف ،٢٠١٠ مــ

 وقــال. أفريقيــا وســط منطقــة يف واألمــن الســالم يف باألســلحة
 التجـارة  لتنظـيم  للجميـع  ملـزم  دويل صك وضع إن لبنان ممثل
 للـدول،  الطبيعـي  احلق مع يتعارض ال باألسلحة املشروعة غري

 عليهـا  اعتـدت  إذا نفسـها  عـن  الـدفاع  يف مجاعـات،  أو فرادى
ــوة ــلحة، قـ ــا مسـ ــادة يف ورد كمـ ــن ٥١ املـ ــاق مـ ــم ميثـ  األمـ

 بتجـارة  يتعلـق  فيمـا  املتحـدة،  اململكـة  ممثل وقال. )٣٣٦(املتحدة
ــده إن األســلحة، ــرف بل ــق يعت ــدول حب ــار يف ال ــانوين االجت  الق
 هلـذه  وحتقيقـا  الـنفس،  عن الدفاع ألغراض التقليدية باألسلحة

 معاهــدة  وضــع  يف رائــدا  دورا املتحــدة  اململكــة  أدت الغايــة،
 لتجـارة  معـايري  وضـع  شـأا  مـن  األسلحة لتجارة قانونا ملزمة

 الــدويل والقــانون اإلنســان حقــوق احتــرام وضــمان األســلحة،
 عــن الــدفاع يف األصــيل الدولــة حــق احتــرام مــع اإلنســاين،

  .)٣٣٧(النفس
__________ 

ــر   )٣٣٥( ــفحة S/PV.6288انظــــ ــان)؛ ٢٠، الصــــ  S/PV.6300 و (لبنــــ

(Resumption 1) ــفحة ــان)؛ ٢٨، الصــ ، S/PV.6362 و (أذربيجــ
  .(إريتريا) ٤الصفحة 

)٣٣٦(  S/PV.6288 ٢٠، الصفحة.  
  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٧(

  فلسطني قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق يف احلالة  

 طارئـة  جلسـة  الـس  عقد ،٢٠١٠ مايوأيار/ ٣١ يف  
ــاء ــى بن ــا طلــب عل ــان تركي ــدخل عقــب ،)٣٣٨(ولبن  إســرائيل ت

ــكريا ــراض عسـ ــطول العتـ ــان أسـ ــاول كـ ــال حيـ ــة إيصـ  املعونـ
 غـزة،  سـاحل  قبالـة  البحـري  احلصـار  وكسر غزة إىل اإلنسانية

. والعســكريني  املــدنيني صــفوف يف إصــابات  عــن أســفر ممــا
 حـىت  أنـه  علـى  يـنص  الـدويل  القـانون  أن إىل تركيا ممثل وأشار

 األذى إحلـاق  أو املـدنيني  مهامجـة  عدم يتعني احلرب، وقت يف
 أن وأضـاف . متناسـب  غـري  كان القوة استعمال إن وقال م،

 الطــرق  مــن  طريقــة بــأي  يــربر ال الــنفس  عــن الــدفاع  مبــدأ
 الــس وحــث. اإلســرائيلية القــوات ــا قامــت الــيت األعمــال

ــى ــاد علــ ــان اعتمــ ــي بيــ ــدين رئاســ ــل” يــ ــدواين العمــ  “العــ
 واضـحا  أصـبح  عنـدما  إنه إسرائيل ممثل وقال. )٣٣٩(اإلسرائيلي

 رغــم البحــري احلصــار خــرق علــى عزمــه عقــد األســطول أن
 مـنت  علـى  اإلسـرائيلية  البحريـة  أفـراد  نـزل  املتكررة، اإلنذارات

 عرضـت  بوسـائل  بعنـف  لالعتـداء  تعرضوا ذلك وبعد. السفن
                                                                                     .)٣٤٠(النفس عن دفاعا تصرفوا فقد وبالتايل للخطر، حيام

ــة اجتماعــات عــدة ويف   ــدت الحق ــد إطــار يف عق  البن
 بالـدفاع  التـذرع  يف إسـرائيل  حق مسألة متكلمون أثار نفسه،

 حادثــة خــالل لتصــرفها مشــروعا أساســا باعتبــاره الــنفس عــن
  .)٣٤١(األسطول

  
__________ 

)٣٣٨(  S/2010/266 و S/2010/267 التوايل، على.  
)٣٣٩(  S/PV.6325 ٦ و ٥، الصفحتان.  
  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٠(
ــر   )٣٤١( ــفحتان S/PV.6363انظــــــــ ــان)؛ ١٧ و ١٦، الصــــــــ  (لبنــــــــ

  .(نيكاراغوا) ٢٧، الصفحة S/PV.6404 (Resumption 1) و
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وإىل مبــدأ الــدفاع عــن  ٥١اإلشــارات إىل املــادة   -جيم 
  النفس يف حاالت أخرى

ــرة خــالل   ــد الفت  إىل إشــارات وردت االســتعراض، قي
 الرسـائل  مـن  العديد يف النفس عن الدفاع مبدأ وإىل ٥١ املادة

 أعضـاء  دول مبوجبـها  أبلغـت  واليت الس، رئيس إىل املوجهة
 نيتــها أعلنــت أو الــنفس عــن دفاعــا منفــذة بــإجراءات الــس
 إىل فيهـا  تسـتند  املسـتقبل  يف إجـراءات  اختـاذ  احتمـال  يف النظر
 رســائل الــس وتلقــى. الــنفس عــن الــدفاع يف الفــردي حقهــا
 وإريتريـــا  ،)٣٤٢(وكمبوديـــا تايلنـــد بشـــأن القبيـــل هـــذا مـــن

ــا ــاغورين ،)٣٤٣(وإثيوبيــ ــاخ ونــ . )٣٤٥(وفلســــطني ،)٣٤٤(كارابــ
يتعلـق مبســألة منـع االنتشـار، تلقــى الـس أيضـا رســائل       وفيمـا 

__________ 

موجهة إىل رئيس جملـس   ٢٠١١/فرباير شباط ٥رسالة مؤرخة   )٣٤٢(
ولالطـالع علـى اإلشـارات     .)S/2011/57األمن من ممثل تايلند (

أغسـطس  آب/ ٨لضمنية، انظر: رسالتان متطابقتـان مؤرختـان   ا
موجهتـــان إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة ورئـــيس جملـــس   ٢٠١٠

ــا (   ــل كمبوديـ ــن ممثـ ــن مـ ــة  S/2010/426األمـ ــالة مؤرخـ )؛ ورسـ
ــباط ٧ ــن مــن      ٢٠١١/فرباير ش ــيس جملــس األم موجهــة إىل رئ

/أبريل نيســان ٢٢)؛ ورســالة مؤرخــة  S/2011/59(ممثــل تايلنــد  
موجهــة إىل رئــيس جملـــس األمــن مـــن ممثــل كمبوديـــا      ٢٠١١

)S/2011/264 ٢٠١١/أبريل نيســـــان ٢٢)؛ ورســـــالة مؤرخـــــة 
  .)S/2011/265من ممثل تايلند (موجهة إىل رئيس جملس األمن 

موجهــة إىل رئــيس جملــس   ٢٠١٠/مــايو أيار ٣رســالة مؤرخــة   )٣٤٣(
)؛ ورسـالتان مؤرختــان  S/2010/225األمـن مـن ممثـل املكسـيك (    

ــاين/نوفمرب تشــرين  ٣ كــانون األول/ديســمرب   ٢٠ و ٢٠١١الث
موجهتــان إىل رئــيس جملـــس األمــن مـــن ممثــل إريتريـــا      ٢٠١١

)S/2011/681 و S/2011/792(.  
ــوبر تشــرين  ١٣رســالة مؤرخــة   )٣٤٤(  موجهــة إىل ٢٠١٠األول/أكت

  .)S/2010/531األمني العام من ممثل أذربيجان (
ــان مؤرختــان    )٣٤٥( ــاير  ١٢رســالتان متطابقت  ٢٠١٠كــانون الثاين/ين

موجهتـــان إىل األمـــني العـــام ورئـــيس جملـــس األمـــن مـــن ممثلـــة  
ولالطــالع علــى اإلشــارات الضــمنية،     .)S/2010/21إســرائيل (

ــة    ــة مؤرخــ ــائل متطابقــ ــر: رســ ــبتمرب أيلول ١انظــ  ٢٠١٠/ســ
ــبتمرب أيلول ١٤ و ــبتمرب أيلول ١٦ و ٢٠١٠/ســــ  ٢٠١٠/ســــ

موجهة إىل األمني العام ورئيس جملس األمـن مـن ممثـل إسـرائيل     
)S/2010/459 و S/2010/477 و  S/2010/483(.  

ومجهوريـة كوريـا الشـعبية     )٣٤٦(بشأن مجهورية إيران اإلسـالمية 
  .)٣٤٧(الدميقراطية
صــراحة يف عــدة حــاالت أخــرى.  ٥١وذكــرت املــادة   

ممثـل سـان   ، أحـال  ٢٠١١أبريـل  /نيسـان  ٤ففي رسالة مؤرخة 
ــق     ــومي املتعل تــومي وبرينســييب إىل األمــني العــام إعــالن ســان ت
مبوقف وسط أفريقيا املوحد إزاء معاهدة جتارة األسلحة، الـذي  
أكد فيه املوقعون عليـه التـزامهم بـاحلق الطبيعـي جلميـع الـدول،       

 ٥١فــرادى أو مجاعــات، يف الــدفاع عــن نفســها، وفقــا للمــادة 
ق مجيـــع الـــدول يف تصـــنيع مـــن امليثـــاق. وأكـــدوا كـــذلك حـــ 

واســترياد وتصــدير ونقــل وحيــازة األســلحة التقليديــة ألغــراض  
مشروعة من قبيل الدفاع واألمـن وحفـظ النظـام واملشـاركة يف     

  .)٣٤٨(عمليات دعم السالم
ــة        ــددا، يف الوثيقـ ــاز جمـ ــدم االحنيـ ــة عـ ــدت حركـ وأكـ

اخلتامية للمؤمتر الوزاري السادس عشر، مواقفها املبدئيـة بشـأن   
التســوية الســلمية للرتاعــات وعــدم اســتخدام القــوة أو التهديــد   

امها، ويف هذا الصدد، ذكرت أنه، متشيا مع ممارسـات  باستخد
مـن امليثـاق مـادة     ٥١األمم املتحدة والقانون الدويل، فإن املادة 

  .)٣٤٩(جيوز إعادة صياغتها أو إعادة تفسريها تقييدية ال
__________ 

موجهــة إىل  ٢٠١٠أغســطس آب/ ٤رســائل متطابقــة مؤرخــة   )٣٤٦(
األمــني العــام ورئــيس اجلمعيــة العامــة ورئــيس جملــس األمــن مــن  

)؛ ورسـالة مؤرخـة   S/2010/431اإلسـالمية ( ممثل مجهورية إيران 
ــرين  ١١ ــة إىل رئـــيس جملـــس   ٢٠١١الثـــاين/نوفمرب تشـ موجهـ

  .)S/2011/710األمن من ممثل مجهورية إيران اإلسالمية (
موجهــة إىل  ٢٠١٠انون األول/ديســمرب كــ ١٩رســالة مؤرخــة   )٣٤٧(

ــة    ــدة األمريكيـــ ــات املتحـــ ــة الواليـــ ــن ممثلـــ ــام مـــ األمـــــني العـــ
)S/2010/648(.  

)٣٤٨(  S/2011/225 ٣٨، الصفحة.  
ــه حزيران ٢٩رســالة مؤرخــة    )٣٤٩( ــني   ٢٠١١/يوني ــة إىل األم موجه

  .)٣٥ و ٣٤، الصفحتان S/2011/407العام من ممثل مصر (
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ــالة ويف   ــة رسـ ــة الـــس إىل موجهـ ــرين  ٤ مؤرخـ تشـ
 اســتنتاجات إىل تركيـا  ممثــل أشـار  ،)٣٥٠(٢٠١١ نــوفمرب/الثـاين 
 القـرار  ذلك يف مبا غزة، يف احلالة بشأن اإلنسان حقوق جملس
 الدوليـة  البعثة وتقرير ،٢٠١٠ يونيهحزيران/ ٢ املؤرخ ١٤/١

 بـاعتراض  إسـرائيل  قيـام  أن وجـدت  اليت ،)٣٥١(احلقائق لتقصي
 تربيـره  ميكـن  وال قـانوين  غري كان البحار أعايل يف مرمرة مايف

  .امليثاق من ٥١ املادة مبوجب
__________ 

)٣٥٠(  S/2011/690.  
)٣٥١(  A/HRC/15/21.  

 الصــومال عــن تقريــره يف العــام األمــني أشــار وأخــريا،  
 للصـومال  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  بـني  املشترك البيان إىل

 الـذي و ،٢٠١١ أكتـوبر /األولتشـرين   ٣١ يف الصادر وكينيا
 الصــومال داخــل كينيــا أجرــا الــيت األمنيــة العمليــة أن أوضــح

 حركـة  تشـكله  الـذي  التهديـد  علـى  القضـاء  منها الغرض كان
 وأــا االقتصــادي، ورفاههــا لكينيــا القــومي لألمــن  الشــباب

 مبوجـب  النفس عن الدفاع يف املشروع احلق إىل تستند كانت
  .)٣٥٢(املتحدة األمم ميثاق من ٥١ املادة

__________ 

)٣٥٢(  S/2011/759 ٥  فقرةال.  
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  احملتويات
الصفحة  

.   مالحظة استهاللية     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩١
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.   املناقشات املتعلقة بعمليات حفظ السالم اإلقليمية  -اء ـب     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٥

.   إذن جملس األمن للتنظيمات اإلقليمية باختاذ إجراءات إنفاذ  -رابعا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٧
.   مالحظة     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٧
الــس لتنظيمــات إقليميـة باســتخدام القــوة وطلبــات التعــاون يف  القـرارات املتعلقــة بــإذن    -ألف     

.   تنفيذ تدابري الفصل السابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣٧
.   املناقشات املتعلقة بإذن الس بإجراءات إنفاذ تتخذها تنظيمات إقليمية  -اء ـب     . . . . . . .٧٤٣
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.   املناقشات املتعلقة بتقدمي التقارير من قبل التنظيمات اإلقليمية  -اء ـب     . . . . . . . . . . . . .٧٤٦
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  استهاللية مالحظة    

  ٥٢ املادة    

 تعـاجل  إقليميـة  وكـاالت  أو تنظيمـات  قيـام  دون حيـول  مـا  امليثـاق  هذا يف ليس  - ١  
 ومناسـبا  فيهـا  صـاحلا  اإلقليمـي  العمـل  يكـون  ما الدويل واألمن السلم حبفظ املتعلقة األمور من
ــا ــذه دامــت م ــة الوكــاالت أو التنظيمــات ه ــع متالئمــة ونشــاطها اإلقليمي ــم” مقاصــد م  األم

  .ومبادئها “املتحدة

 الـذين  أو التنظيمـات  هـذه  مثـل  يف الـداخلون  “املتحـدة  األمـم ” أعضـاء  يبذل  - ٢  
 طريـق  عـن  احملليـة  للمنازعـات  السـلمي  احلـل  لتـدبري  جهـدهم  كـل  الوكاالت تلك منهم تتألف
  .  األمن جملس على عرضها قبل وذلك الوكاالت هذه بواسطة أو اإلقليمية التنظيمات هذه

 املنازعـات  هلذه السلمي احلل من االستكثار على يشجع أن األمن جملس على  - ٣  
 الـدول  مـن  بطلـب  اإلقليميـة  الوكاالت تلك بواسطة أو اإلقليمية التنظيمات هذه بطريق احمللية
  .  األمن جملس جانب من عليها باإلحالة أو األمر يعنيها اليت

  .  ٣٥ و ٣٤ املادتني تطبيق األحوال من حبال املادة هذه تعطل ال  - ٤  

  ٥٣ املادة    

 القمـع،  أعمال يف اإلقليمية والوكاالت التنظيمات تلك األمن جملس يستخدم  - ١  
 التنظيمـــات أمـــا .وإشـــرافه مراقبتـــه حتـــت حينئـــذ عملـــها ويكـــون مالئمـــا، ذلـــك رأى كلمـــا

 بغـري  القمـع  أعمـال  من عمل بأي القيام يدها على أو مبقتضاها جيوز ال فإنه نفسها والوكاالت
 يف املعرفـة  األعـداء  دول مـن  دولـة  أيـة  ضـد  تتخـذ  الـيت  التـدابري  تقـدم  ممـا  ويسـتثىن  الس، إذن

 املقصـود  يكـون  الـيت  التـدابري  أو ١٠٧ املـادة  يف عليـه  منصـوص  هـو  مما املادة هذه من ٢ الفقرة
 وذلـك  الـدول،  تلـك  مـن  دولة جانب من العدوان سياسة جتدد منع اإلقليمية التنظيمات يف ا
 الشــأن، ذات احلكومــات طلــب علــى بنــاء اهليئــة، إىل فيــه يعهــد قــد الــذي الوقــت حيــني أن إىل

  .  الدول تلك من دولة أية جانب من آخر عدوان كل منع عن باملسؤولية

 أيـة  علـى  املـادة  هذه من ١ الفقرة يف املذكورة “املعادية الدولة” عبارة تنطبق  - ٢  
  .  امليثاق هذا على موقعة دولة أية أعداء من الثانية العاملية احلرب يف كانت دولة

  ٥٤ املادة    

 واألمـن  السـلم  حلفـظ  األعمـال  من جيري مبا تام علم على األمن جملس يكون أن جيب  
  .منها إجراؤه يزمع  ما أو إقليمية وكاالت بواسطة أو تنظيمات مبقتضى الدويل
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 األسـاس  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  من الثامن الفصل يوفر  
ــات ملشــاركة الدســتوري ــة التنظيم  الســالم صــون يف اإلقليمي

 التنظيمــات ٥٢ املــادة تشــجع حــني ففــي. )١(الــدوليني واألمـن 
 السـلمية  بالوسـائل  املنازعات تسوية على العمل على اإلقليمية

ــل ــى عرضــها قب ــإن فيهــا، للنظــر الــس عل ــادة ف ــز ٥٣ امل  جتي
ــس ــن يســتفيد أن للمجل ــة التنظيمــات م  إجــراءات يف اإلقليمي

 وبــإذن وإشــرافه مراقبتــه حتــت عملــها يكــون أن علــى اإلنفــاذ
 التنظيمـات  تبلـغ  أن علـى  ٥٤ املادة تنص وأخريا،. منه صريح

 علـى  يكـون  حبيـث  أنشـطة  مـن  بـه  تضطلع مبا الس اإلقليمية
  .  األوقات مجيع يف ا تام علم

 مبوجـب  ـا  اضـطلع  الـيت  األمن جملس ممارسات وترد  
 :وهــي التاليــة، اخلمســة األقســام يف امليثــاق مــن الثــامن الفصــل

__________ 

ــامن الفصــل يشــري  )١(   ــاق مــن الث  الوكــاالت أو التنظيمــات إىل امليث
 هلـذه  استخدامه يف الس مبمارسة “املرجع” ويأخذ .اإلقليمية

ــطلحات ــات املصــ ــع كمترادفــ ــات مــ ــة املنظمــ  ودون اإلقليميــ
 .األخرى الدولية واملنظمات اإلقليمية

 الصـلة  ذات واملناقشـات  القـرارات  يتنـاول  الـذي  األول القسم
 مواضــيعي؛ طــابع ذات بنــود إطــار يف الثــامن بالفصــل املتعلقــة
 الــس، قــام الــيت الســبل خمتلــف يوضــح الــذي الثــاين والقســم

 ودعـم  بتشـجيع  نظره، قيد هي معينة حاالت مع التعامل لدى
 بالوســـائل املنازعـــات تســـوية يف اإلقليميـــة املنظمـــات جهـــود
 أو أخـرى،  طريقـة  بـأي  اجلهـود  لتلـك  باالسـتجابة  أو السلمية
 يف اإلقليميـة،  املنظمـات  مـع  التعاون إىل النـزاع أطراف بدعوة
ــادة إطــار ــن ٥٢ امل ــاق؛ م ــث والقســم امليث ــذي الثال ــاول ال  يتن

 تضـطلع  الـيت  السـالم  حفـظ  بعمليـات  املتعلقة الس ممارسات
 مشـاركتها  مـن  بـدءا  األخرى، واإلقليمية الدولية املنظمات ا
 بـإجراءات  مرورا ،)٥٢ املادة( للمنازعات السلمية التسوية يف

 ؛)٥٤ املـادة ( اإلبـالغ  مبتطلبـات  وانتـهاءً  ،)٥٣ املـادة ( اإلنفاذ
 فيهــا الــس أذن الــذي احلــاالت يســرد الــذي الرابــع والقســم

 سـياق  خـارج  اإلقليميـة  املنظمـات  جانـب  من إنفاذ بإجراءات
 يغطـي  الـذي  اخلـامس  القسم اإلقليمية؛ السالم حفظ عمليات

 التنظيمـات  قبـل  مـن  الـس  إىل التقـارير  تقـدمي  وآليات طرائق
  .اإلقليمية

    
  املواضيعية البنود إطار يف امليثاق من الثامن الفصل أحكام يف النظر - أوال

  
  مالحظة  

 يف األمــن  جملــس ممارســات يف األول القســم يبحــث  
 يف اإلقليميــة املنظمــات مــع بالتعــاون ٢٠١١ و ٢٠١٠ عــامي
ــدوليني واألمــن الســالم صــون ــامن الفصــل إطــار يف ال  مــن الث
 ويتنـاول . املواضـيعي  الطـابع  ذات بـالبنود  يتعلـق  ما يف امليثاق،
 البنـــود  إطـــار  يف املتخـــذة  القـــرارات  ألـــف  الفرعـــي  القســـم

 يغطـي  حـني  يف امليثـاق،  مـن  الثـامن  بالفصل املتعلقة املواضيعية
 املواضـيعية  البنـود  إطـار  يف اـراة  املناقشات باء الفرعي القسم
  .امليثاق من الثامن الفصل وتطبيق بتفسري املتعلقة

  
ــرارات  -ألف  ــذة القـ ــار يف املتخـ ــود إطـ ــيعية البنـ  املواضـ

    امليثاق من الثامن بالفصل املتعلقة

 عـددا  األمـن  جملـس  اختذ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي يف  
 ميكـن  أحكامـا  مشـل  املواضـيعية،  البنـود  إطـار  يف القـرارات  من

ــا ــة اعتبارهـ ــمن واقعـ ــار ضـ ــل إطـ ــامن الفصـ ــن الثـ ــاق مـ  امليثـ
  .)١ اجلدول  انظر(

 امليثـاق  مـن  الثـامن  الفصـل  إىل صـراحة  الـس  وأشار  
ــد يف ــن العديـ ــات مـ ــية البيانـ ــة الرئاسـ ــالبنود املتعلقـ ــة بـ  :التاليـ
 ودون اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني التعــاون )أ(
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ــة ــدوليني واألمــن الســلم صــون يف اإلقليمي  صــون )ب( ؛)٢(ال
 ؛)٤(أفريقيـا  يف واألمـن  السـالم  )ج( ؛)٣(الدوليني واألمن السلم

ــات )د( ــم عمليـ ــظ املتحـــدة األمـ ــالم حلفـ  تلـــك ويف .)٥(السـ
 اإلقليميـة  املنظمـات  مع التعاون أن إىل الس أشار القرارات،

ــة ودون ــائل يف اإلقليميـ ــلة املسـ ــون املتصـ ــلم بصـ ــن السـ  واألمـ
 ،“املتحــدة األمـم  ميثــاق مـن  الثــامن للفصـل  وفقــا” الـدوليني، 

 مبوجـب  مسـؤوليته  تأكيـد  مـع  اجلمـاعي،  األمن يعزز أن ميكن
ــدوليني واألمــن الســلم صــون عــن امليثــاق  علــى وشــجع ؛)٦(ال
 الترتيبـات  طريـق  عـن  احمللية للمنازعات السلمية التسوية تعزيز

 األمــم ميثــاق مــن الثــامن الفصــل ألحكــام وفقــا” اإلقليميــة
 حفــظ يف اإلقليميــة املنظمــات بــدور واعتــرف ؛)٧(“املتحــدة
  .)٨(“املتحدة األمم ميثاق من الثامن للفصل وفقا” السالم

 لعمليـات  بنشـره  األفريقـي،  االحتـاد  بـأن  الس وسلَّم  
 صــون يف يســاهم األمــن، جملــس ــا يــأذن الــيت الســالم حفــظ
ــدوليني واألمــن الســلم ــامن الفصــل ألحكــام وفقــا” ال  مــن الث
 مــع شــراكته بتعزيــز التزامــه وأكــد ،)٩(“املتحــدة األمــم ميثــاق
 للفصـل  وفقـا ” األفريقـي  لالحتـاد  التـابع  واألمـن  السـالم  جملس

__________ 

  )٢(  S/PRST/2010/1الثانية  فقرة، ال. 

  )٣(  S/PRST/2010/14ــرة، ال ــعة؛ فقــــــ ، S/PRST/2010/18 و التاســــــ
ــرةال ــرة؛ فقـ ــابعة عشـ ــرة، الS/PRST/2011/18 و السـ ــة  فقـ احلاديـ

 .عشرة

  )٤(  S/PRST/2010/21الفقرات الثانية والرابعة والسابعة ،. 

  )٥(  S/PRST/2011/17الثالثة  فقرة، ال. 

  )٦(  S/PRST/2010/1و الثانيـــــــــــة؛ فقـــــــــــرة، ال S/PRST/2010/21 ،
 .الثانية  فقرةال

  )٧(  S/PRST/2010/14ــرة،ال ــعة؛ فقـــــــ ، S/PRST/2011/18 و التاســـــــ
 .احلادية عشرة  فقرةال

  )٨(  S/PRST/2011/17، الثالثة  فقرةال. 

  )٩(  S/PRST/2010/21، الرابعة  فقرةال. 

 وبنـاء  السـالم،  حفـظ  ويف النــزاعات،  نشـوب  منع يف “الثامن
  .)١٠(أخرى أمور بني من السالم،

 قيــــد الفتــــرة خــــالل اختــــذت أخــــرى قــــرارات ويف  
 مـــن الثــامن  الفصـــل إىل صــراحةً  اإلشـــارة دون االســتعراض، 

ــاق، ــثريا امليثـ ــا كـ ــار مـ ــس أشـ ــدور إىل الـ ــذي الـ ــه الـ  تؤديـ
ــات ــف يف اإلقليميــة التنظيم ــا اــاالت، خمتل  منــع ذلــك يف مب
 وبنــاء الســالم، وحفــظ الســالم، وصــنع وتســويتها، الرتاعــات

 شـدد  األحيـان،  مـن  كـثري  ويف. النــزاع  بعد ما فترة يف السالم
ــى ــة علـ ــز أمهيـ ــراكة تعزيـ ــاون الشـ ــم بـــني والتعـ ــدة األمـ  املتحـ

 اتسـاق  ضـمان  أجـل  مـن  اإلقليميـة  ودون اإلقليمية واملنظمات
  .)١١(ااالت تلك يف اجلماعية وفعاليتها وتضافرها جهودها
 بإســــهام القــــرارات، مــــن عــــدد يف الــــس، وســــلّم  

ــات ــة املنظمــ ــة ودون اإلقليميــ ــوية يف اإلقليميــ ــلمية التســ  الســ
 سـبيل  فعلـى . )١٢(الرتاعـات  نشـوب  منـع  ويف احملليـة  للمنازعات

 ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٣ مؤرخ رئاسي بيان ويف املثال،
 ودون اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني التعــاون بشــأن

__________ 

  )١٠(  S/PRST/2010/21، السابعة  فقرةال. 

 اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني بالتعــاون يتصــل مـا  يف  )١١(  
 انظــــر الــــدوليني، واألمــــن الســــلم صــــون يف اإلقليميــــة ودون

S/PRST/2010/1، الســالم بصــون يتصــل مــا ويف .الثالثــة فقــرةال 
ــن ــدوليني، واألمـ ــر الـ ــرةال ،S/PRST/2010/14 انظـ ــعة؛ فقـ  التاسـ

ــرةال ،S/PRST/2011/4 و ــة فقـــــــــــــ ــرة؛ احلاديـــــــــــــ  عشـــــــــــــ
 ببنـاء  يتصـل  مـا  ويف .عشرة احلادية فقرةال ،S/PRST/2011/18 و

ــالم ــد الســــ ــهاء بعــــ ـــزاع، انتــــ ــر النـــــ  ،S/PRST/2010/7 انظــــ
 .السادســة فقــرةال ،S/PRST/2010/20 و عشــرة؛ الثانيــة فقــرةال

ــا ويف ــات يتصــل م ــم بعملي ــظ املتحــدة األم ــر الســالم، حلف  انظ
S/PRST/2010/2، التاسعة  فقرةال. 

 اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني بالتعــاون يتصــل مـا  يف  )١٢(  
 انظــــر الــــدوليني، واألمــــن الســــلم صــــون يف اإلقليميــــة ودون

S/PRST/2010/1، السـالم  بصـون  يتصل ما ويف .اخلامسة فقرةال 
 التاســـعة الفقرتـــان ،S/PRST/2010/14 انظـــر الـــدوليني، واألمـــن

 .الثامنة  فقرةال ،S/PRST/2010/18 و والعاشرة؛
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ــة ــن الســالم صــون يف اإلقليمي ــدوليني، واألم ــس رأى ال  أن ال
 لفهــم يؤهلــها موقعــا تتبــوأ اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املنظمــات
 التحـديات،  مـن  وغريهـا  الرتاعات من للعديد اجلذرية األسباب

 أو حاليـا،  املنظمـات  تلـك  لـدى  مما االستفادة أمهية على وشدد
 طـرق ب الصـدد،  هـذا  يف قـدرات  مـن  لديها، يكون أن حيتمل ما

 سـلميا  اخلالفـات  تسـوية  علـى  معينـة  منطقـة  بلدان تشجيع منها
ــق عــن  واملســاعي والتفــاوض والتشــاور واملصــاحلة احلــوار طري

  .)١٣(للمنازعات القضائية والتسوية والوساطة احلميدة
 الـيت  السـالم  حفـظ  جهـود  إىل إشـارات  عـدة  بني ومن  
ــات تبــــذهلا ــة الترتيبــ ــان ويف ،)١٤(اإلقليميــ  مــــؤرخ رئاســــي بيــ

 واألمـن  بالسـالم  يتصـل  فيما ٢٠١٠ أكتوبر/األولتشرين  ٢٢
 الــيت املتواصــلة القيمــة بــاجلهود الــس رحــب فقــد أفريقيــا، يف

ــذهلا ــز األفريقــي االحتــاد يب ــدور وبتعزي ــذي ال ــه ال  جمــال يف يؤدي
__________ 

  )١٣(  S/PRST/2010/1اخلامسة  فقرة، ال. 

يتصــل بالتعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة    يف مــا  )١٤(  
ــر     ــدوليني، انظــ ــن الــ ــلم واألمــ ــون الســ ــة يف صــ ودون اإلقليميــ

S/PRST/2010/1يتصل بالسـالم واألمـن    السادسة. وفيما ، الفقرة
ــا، انظــر   ــة واخلامســة  S/PRST/2010/21يف أفريقي ــرات الثالث ، الفق

 واحلادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة.

 يتفــق مبــا اإلقليميــة، دون منظماتــه جانــب إىل الســالم حفــظ
لس، ومقررات وقراراتيف النــزاعات  شـوب ن منع أجل من ا 

 البيـان  نفـس  ويف. )١٥(وتسـويتها  فيها والوساطة األفريقية القارة
 مسـؤولة  اإلقليمية املنظمات أن على التأكيد كرر ،)١٦(الرئاسي

 املـوارد  من وغريها واللوجستية واملالية البشرية املوارد توفري عن
ــى تصــميمه عــن وأعــرب ملنظماــا، ــا العمــل، مواصــلة عل  وفق
 أكـرب  درجة يتيح حل إجياد أجل من امليثاق، مبوجب ملسؤولياته

 الـيت  التمويليـة  التحـديات  هلـذه  التنبـؤ  قابليـة  ومـن  االستدامة من
 عمليات بدعم املتعلق املرحلي تقريره يف العام األمني إليها أشار

. )١٧(املتحـدة  األمـم  ـا  تأذن اليت السالم حلفظ األفريقي االحتاد
 التفاعـــل تعزيـــز يف املضـــي إىل احلاجـــة تأكيـــد الـــس ويكـــرر
 األفريقـي  واالحتـاد  املتحدة األمم بني املنتظم والتشاور والتنسيق

  .)١٨(املشترك االهتمام موضع املسائل بشأن
__________ 

)١٥(http://undocs.org/ar/S/PRST/2010/21

  S/PRST/2010/21الثالثة  فقرة، ال. 

 .احلادية عشرة والثالثة عشرة تاناملرجع نفسه، الفقر  )١٦(  

  )١٧(  S/2010/514. 

  )١٨(  S/PRST/2010/21الثامنة  فقرة، ال. 

  ١ اجلدول
    امليثاق من الثامن بالفصل متعلقة أحكاما تتضمن اليت املواضيعية البنود إطار يف املتخذة القرارات

 احلكم والتاريخ القرار

 واألمن السالم يف باألسلحة املشروع غري االجتار أثر: أفريقيا وسط منطقة  

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2010/6 املــــــــــــــــؤرخ 

 ٢٠١٠ مارس/آذار  ١٩

 إقليميــة وشـبكات  آليــات إنشـاء  إىل الراميــة اجلهـود  تعزيــز اإلقليميـة  دون املنطقــة بـدول  الــس ويهيـب 
 واألســلحة الصــغرية األســلحة تــداول مكافحــة يف املعلومــات تبــادل أجــل مــن املعنيــة ســلطاا بــني فيمــا

 اإلقليميـة  دون املنطقة دول تعزيز ضرورة أيضا الس ويؤكد. مشروعة غري بصورة ا واالجتار اخلفيفة
 االحتـاد  وخباصـة  اإلقليميـة،  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  منـها  شـىت  وسـائل  طريـق  عـن  بينها، فيما للتعاون

 باألســلحة املشــروع غــري االجتــار يف يعملــون ممــن والكيانــات األفــراد هويــة حتديــد أجــل مــن األفريقــي،
ــة واألســلحة الصــغرية ــة يف اخلفيف ــا وســط منطق ــة دون أفريقي ــدابري واختــاذ اإلقليمي  ضــدهم املناســبة الت
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 )الثامنة الفقرة(  

 ضـمان  يف أفريقيـا  وسـط  بلـدان  مسـاعدة  علـى  أفريقيـا  وسـط  لـدول  االقتصادية اجلماعة الس ويشجع 
 السـياق،  هـذا  يف تتخـذ،  أن وعلـى  الـس،  يفرضـها  الـيت  األسـلحة  توريـد  حظر لعمليات الفعال التنفيذ
ــدابري ــن ت ــل م ــات إجــراء قبي ــيت الطــرق بشــأن حتقيق ــات تســلكها ال ــة باألســلحة، االجتــار عملي  ومتابع

 هـذا  يف الـس،  ويشـجع . املعنيـة  البلـدان  مـع  بالتشـاور  احلـدود  مراقبـة  يف والتعـاون  احملتملة االنتهاكات
 أفريقيـا  وسـط  منطقـة  يف بلـدان  إىل األسـلحة  توريـد  علـى  احلظـر  أشـكال  برصـد  املكلفة اللجان الصدد،
 تنفيـذ  بشأن موضوعيا فرعا السنوية تقاريرها تضمني والياا، مع متشيا تواصل، أن على جماورة وبلدان

 مـع  الصـلة،  ذات للتدابري حمتملة انتهاكات من اللجان به تبلَغ ما وبشأن األسلحة، توريد حظر عمليات
 هـذه  تبـادل  أيضـا  وميكـن . األسـلحة  توريـد  حظر عمليات فعالية لتعزيز االقتضاء، عند توصيات، إدراج

ــة للشــرطة الدوليــة للمنظمــة التــابع واملتفجــرات األســلحة لتعقــب الــدويل النظــام مــع املعلومــات  اجلنائي
 )العاشرة الفقرة(  )اإلنتربول(

 الدوليني واألمن السالم صون يف اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم بني التعاون

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2010/1 ١٣ املـــــــؤرخ 

 ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون

 شـراكات  إقامـة  أمهيـة  علـى  تؤكد اليت الصلة ذات السابقة رئيسه وبيانات قراراته إىل األمن جملس يشري
 واألنظمــة املتحــدة األمــم مليثــاق وفقــا اإلقليميــة، ودون اإلقليميــة واملنظمــات املتحــدة األمــم بــني فعالــة

 )األوىل الفقرة( اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنظمات الصلة ذات األساسية

 مبوجـب  الرئيسـية  مسـؤوليته  تأكيـد  ويكـرر  ومبادئـه،  املتحـدة  األمم ميثاق مقاصد إىل أيضا الس يشري 
 ودون اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  التعـاون  أن إىل كـذلك  ويشـري  الـدوليني،  واألمن السلم صون عن امليثاق

 األمـم  ميثـاق  مـن  الثـامن  والفصـل  يتفـق  مبـا  الـدوليني  واألمـن  السـلم  بصـون  املتصـلة  املسائل يف اإلقليمية
 )الثانية الفقرة( اجلماعي األمن يعزز أن ميكن املتحدة

 املتحـدة  األمـم  بني فعاليته وزيادة التعاون لتوثيق التدابري من مزيد اختاذ يف النظر عزمه عن الس يعرب 
 السـالم  وصـنع  ومنعها بالنـزاعات املبكر اإلنذار بآليات يتعلق ما يف اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات

ــه، وحفظــه ــها وتضــافرها جهودهــا اتســاق وضــمان وبنائ ــة وفعاليت  يرحــب الصــدد، هــذا ويف. اجلماعي
 )الثالثة الفقرة( اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم بني القائمة القوية التعاون مببادرات

 املنظمــات مـع  الشـراكات  تعزيــز أجـل  مـن  العامــة لألمانـة  املتواصـلة  واملســامهات بـاجلهود  الـس  يشـيد  
 مـن  وغريها اإلقليمية املنظمات رؤساء مع العام األمني معتكف بعقد ويرحب اإلقليمية، ودون اإلقليمية

 حتـاور  جلسـات  عقـد  نيتـه  عـن  الـس  ويعـرب . ٢٠١٠ ينـاير /الثـاين  كانون ١٢ و ١١ يومي املنظمات
 )الرابعة الفقرة( إقليمية ودون إقليمية منظمات مع املستقبل يف رمسية غري

ــد مــن الــس يؤكــد  ــرف للمنازعــات، الســلمية بالتســوية التزامــه جدي ــة ويعت  املنظمــات مســامهة بأمهي
 موقعـا  تتبـوأ  ألـا  الوقائيـة،  والدبلوماسـية  احمللية للمنازعات السلمية التسوية يف اإلقليمية ودون اإلقليمية
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 علـى  الـس  ويشدد. األمنية التحديات من وغريها النـزاعات من للعديد اجلذرية األسباب لفهم يؤهلها  
 مـن  ها،لـدي  يكـون  أن حيتمـل  مـا  أو حاليـا،  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  لدى مما االستفادة أمهية

 طريـق  عـن  سـلميا  اخلالفـات  تسوية على معينة منطقة بلدان تشجيع منها بطرق الصدد، هذا يف قدرات
. للمنازعــات القضــائية والتســوية والوســاطة احلميــدة واملســاعي والتفــاوض والتشــاور واملصــاحلة احلــوار

 حتسـني  طريـق  عـن  السلمية بالطرق املنازعات لتسوية املتحدة األمم دعم تعزيز على العزم عاقد والس
 )اخلامسة الفقرة( اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع والتعاون التفاعل

 حفــظ علـى  القــدرة لـديها  الــيت اإلقليميـة  ودون اإلقليميــة املنظمـات  ومجيــع العامـة  األمانــة الـس  يـدعو  
 بشـكل  يسـهم  أن بينـها  للتعـاون  ميكن اليت الكيفية حبث ومواصلة بينها العمل عالقات تعزيز إىل السالم
 الـس  ويشدد. السالم حفظ إطار التساق ضماناً أهدافها وحتقيق املتحدة األمم واليات أداء يف أفضل
 الـدعم  قيمـة  وعلـى  السـالم  حفـظ  على قدراا بتعزيز اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات قيام أمهية على

 املشـترك  ٢٠٠٦ لعـام  العشـري  بالربنامج يتعلق ما يف األفريقي، االحتاد لفائدة وخباصة جلهودها، الدويل
 )السادسة الفقرة( األفريقي االحتاد قدرات لبناء األفريقي واالحتاد املتحدة األمم بني

 بنــاء عمليــات يف بــه تضــطلع أن اإلقليميــة ودون اإلقليميــة للمنظمــات ميكــن الــذي بالــدور الــس يقــر 
 بـني  والتعاون التفاعل أمهية على ويؤكد الرتاعات، انتهاء بعد والتنمية اإلعمار وإعادة واالنتعاش السالم

 العمــل مواصــلة علــى اللجنــة الــس ويشــجع. اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملنظمــات الســالم بنــاء جلنــة
 يف والتكامـل  التناسـق  مـن  املزيـد  ضـمان  بغيـة  اإلقليميـة،  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  الوثيـق  بالتشاور

 )السابعة الفقرة( النـزاعات انتهاء بعد واالنتعاش السالم ببناء املتعلقة االستراتيجيات

 مـن  االقتضـاء،  حسـب  اإلقليميـة،  ودون اإلقليمية املنظمات مع الوثيق التعاون بضرورة أيضا الس يقر 
 علـى  تنطبـق  الـيت  املوضـوعية  باملسـائل  املتعلقـة  القـرارات  فيهـا  مبـا  لقراراتـه،  والفعـال  املتسـق  التنفيذ أجل

 )الثامنة الفقرة( النـزاع حاالت من كبرية جمموعة

 تقاسـم  مسـألة  حبـث  مواصـلة  علـى  اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  العامـة  األمانـة  الـس  ويشجع 
 ومواصـلة  الـدوليني،  واألمن السلم صون جمال يف املستفادة والدروس منها كل قدرات بشأن املعلومات

 الـس  ويشـجع . السـالم  وحفـظ  احلميدة واملساعي الوساطة جمال يف وخباصة املمارسات، أفضل جتميع
 الصــدد  هــذا يف اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املنظمــات بــني مــا يف واحلــوار التعــاون تعزيــز علــى أيضــا

 )التاسعة الفقرة(

  النـزاعات نشوب منع: الدوليني واألمن السالم صون
الرئاســــــــــــــــي  البيــــــــــــــــان

S/PRST/2011/18 املــــــــــــــؤرخ 
 ٢٠١١ سبتمرب/أيلول  ٢٢

 الثـامن  للفصـل  وفقا اإلقليمية الترتيبات خالل من سلمية بطريقة احمللية املنازعات تسوية الس ويشجع
ــاق مــن ــس ويقــر. امليث ــاجلهود ال ــة ب ــز املبذول ــذي التعــاون لتعزي ــم بــني واملؤسســي التنفي  املتحــدة األم

 ضـرورة  علـى  التأكيد الصدد هذا يف ويكرر النـزاعات، نشوب ملنع اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات
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 انتظامـا  أكثـر  بصـورة  واملعلومـات  اآلراء وتبـادل  الشـراكات  وإقامـة  االسـتراتيجي  احلـوار  تعزيز مواصلة  
 الدبلوماسـية  بـأدوات  يتعلـق  مـا  يف واإلقليميـة  الوطنية القدرات بناء دف وذلك العملي، املستوى على

 وصـنع  والوقايـة  املبكـر  واإلنـذار  وحتليلـها  املعلومـات  ومجـع  الوساطة منها أمور، مجلة يف املتمثلة الوقائية
 )عشرة احلادية الفقرة( السالم

  الدوليني واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة: الدوليني واألمن السالم صون
 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان

S/PRST/2010/18  املـــــــــــــؤرخ 
 ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول  ٢٣

 أمهيـة  إىل خـاص  بشـكل  االنتبـاه  ويسـترعي  سـلميا،  اخلالفـات  تسـوية  األعضـاء  بالـدول  الـس  ويهيب
 وتســـوية األزمـــات إلدارة وبالكفـــاءة التكلفـــة بفعاليـــة تتســـم وســـيلة باعتبارهـــا الوقائيـــة الدبلوماســـية

 املتحـدة  واألمـم  األعضاء للدول الوقائية القدرات حتسني إىل الرامية املساعي الس ويشجع. النـزاعات
ــة واملنظمــات ــة، دون واملنظمــات اإلقليمي ــد مــن ويؤكــد اإلقليمي  ويشــدد. املســاعي لتلــك دعمــه جدي

 تلـك  لـدى  واالسـتجابة  والوساطة والتقييم املبكر اإلنذار قدرات تنمية أمهية على خاصة، بصفة الس،
 )السابعة الفقرة( بينها فيما السليم التنسيق كفالة وعلى الفاعلة، اجلهات

 اخلاصـني  ومبعوثيـه  وممثليـه  احلميـدة  مسـاعيه  اسـتخدام  يف العـام  األمني يبذهلا اليت باجلهود الس ويشيد 
 علـى  املسـاعدة  يف اإلقليميـة  دون واملنظمـات  اإلقليميـة  املنظمات تبذهلا اليت باجلهود وكذلك ووسطائه،

 )الثامنة الفقرة( لعملهم دعمه مبواصلة ويتعهد وشاملة، دائمة تسويات حتقيق تيسري

 واملنظمـات  اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  االسـتراتيجية  شـراكاته  بتعزيـز  التزامـه  عـن  اإلعـراب  الس ويكرر 
 نشــوب منــع ميــادين يف امليثــاق، مــن الثــامن والفصــل يتفــق مبــا املنظمــات، لتلــك ودعمــه اإلقليميــة دون

 مـع  شـراكاته  تعزيـز  مواصـلة  ضـرورة  علـى  أيضا الس ويشدد. وبنائه وحفظه السالم وصنع الرتاعات
 مــع ســيما وال الواقــع، أرض علــى أو االســتراتيجي الصــعيد علــى ســواء املعنيــة، الفاعلــة اجلهــات ســائر

 مثـل  الدوليـة  املاليـة  واملؤسسـات  السـالم،  بنـاء  وجلنـة  واالجتمـاعي،  االقتصادي والس العامة، اجلمعية
 )عشرة السابعة الفقرة( املدين واتمع الدويل، البنك

  أفريقيا يف والتحديات التوقعات: األمين القطاع بإصالح قدما املضي: الدوليني واألمن السالم صون

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2011/19 املــــــــــــــؤرخ 

ــرين ١٢ ــوبر/األول تشـــ  أكتـــ
٢٠١١ 

 قطـاع  إصـالح  جمـال  يف الـدويل  اتمع يقدمها اليت املساعدة من األعظم اجلزء أن األمن جملس ويالحظ
 األفريقيـة  البلـدان  مـن  عدد أصبح ذاته، الوقت ويف. فيها تنفيذه وجيري أفريقيا يف بلدان إىل يوجه األمن

 علـى  ويؤكـد  الـداخلي  األفريقـي  التعـاون  ـذا  األمن جملس ويرحب. املساعدة تلك لتوفري هامة مصادر
 زيـادة  ذلـك  ويشـمل . األمـن  قطـاع  إصالح جمال يف األفريقية النظر بوجهات االهتمام زيادة إىل احلاجة
 النسـاء  مع واخلربات املعارف تبادل إىل إضافة اإلقليمية، دون واملنظمات اإلقليمية املنظمات مع التعاون

ــز شــأن ومــن. املــدين اتمــع وأعضــاء ــة اجلهــود تركي ــى األمــن قطــاع إلصــالح املبذول  احتياجــات عل
ــات ــدان يف الســكان وأولوي ــا اخلارجــة البل ــن لتوه ــات م ــ أن نزاع ــثريا ززيع ــك مشــروعية ك ــدعم ذل  ال
 )الثانية الفقرة( واستدامته استمراره ومقومات
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 علـى  األمـن  قطـاع  إصالح جهود عليه تقوم الذي األساس بوصفها اإلقليمية األطر بأمهية الس ويسلِّم   
 واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  بني القائمة بالشراكة الس يرحب الصدد، هذا ويف. األطراف املتعدد الصعيد

 ويشـجع . اإلطـار  ذلـك  وتنفيـذ  القارة، صعيد على األمن قطاع إصالح لسياسات إطار لوضع األفريقي
 تبــادل تيســري ــدف القبيــل هــذا مــن شــراكات إقامــة إمكانيــة يف النظــر علــى األخــرى املنــاطق الــس

 مبــا األمــن قطــاع إصــالح أنشــطة لــدعم إقليميـة  أطــر ووضــع الفضــلى، واملمارســات املســتفادة الـدروس 
 اجلهـات  تقدمـه  مبـا  أيضـا  الـس  ويسـلّم . اإلقليميـة  غـري  واملنظمات اإلقليمية املنظمات مشاركة يعكس
 إىل دعـم  من األورويب، االحتاد فيها مبا اإلقليمية، الفاعلة األطراف وكذلك الثنائي، املستوى على املاحنة

 قطـاع  إصـالح  جمـال  يف اختذا اليت املبادرات سائر وإىل أفريقيا يف األمن قطاع إلصالح املبذولة اجلهود
 الناطقــة البلــدان وجمموعــة أفريقيــا، غــرب لــدول االقتصــادية اجلماعــة مثــل منظمــات أفريقيــا يف األمــن

 )اخلامسة الفقرة( بالربتغالية

 بنـاء  إىل الراميـة  الوطنيـة  اجلهـود  دعـم  يف املتحـدة  األمـم  بـه  اضـطلعت  الـذي  املهـم  بالـدور  الـس  يسلم 
 إدارة سـيما  وال املتحـدة،  األمـم  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  علـى  ويثين االستمرار، مقومات هلا أمنية مؤسسات

 الوكـاالت  بـني  املشـتركة  العمـل  وفرقـة  األمـن  قطـاع  إصالح وحدة ذلك يف مبا السالم، حفظ عمليات
 ـج  اتبـاع  إىل املتحدة األمم توجه تعزيز مواصلة يف األمن، قطاع بإصالح واملعنية املتحدة لألمم التابعة
 املدنيـة،  والقـدرات  التوجيهـات  إعـداد  خـالل  مـن  وذلـك  األمن، قطاع إصالح مسائل معاجلة يف شامل
 األفريقـي  االحتـاد  سـيما  وال اإلقليميـة،  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  مـع  والتعـاون  التنسـيق،  آليـات  ووضع

 )التاسعة الفقرة(

  أفريقيا يف والتحديات التوقعات: الوقائية الدبلوماسية ألدوات األمثل االستخدام: الدوليني واألمن السالم صون
الرئاســــــــــــــــي  البيــــــــــــــــان

S/PRST/2010/14  املـــــــــــــؤرخ 
 ٢٠١٠ يوليه/متوز  ١٦

 وفقــا اإلقليميــة، الترتيبــات طريــق عــن احملليــة للمنازعــات الســلمية التســوية تعزيــز علــى الــس يشــجع
 املنظمـات  تبـذهلا  الـيت  للجهود دعمه أخرى مرة ويؤكد املتحدة، األمم ميثاق من الثامن الفصل ألحكام

ــة ــة ودون اإلقليمي ــا اإلقليمي ــق فيم ــع يتعل ـــزاعات، نشــوب مبن ــة األفريقــي، االحتــاد ســيما ال الن  واجلماع
 واهليئـة  أفريقيـا،  شـرق  ومجاعـة  األفريقـي،  للجنـوب  اإلمنائيـة  واجلماعـة  أفريقيـا،  غـرب  لدول االقتصادية
 بضــرورة الـس  ويسـلّم . أفريقيـا  وسـط  لـدول  االقتصــادية واجلماعـة  بالتنميـة،  املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة 

 أفريقيـا،  يف اإلقليميـة  وشـبه  اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم بني التنفيذي التعاون فعالية وزيادة توثيق
 ومجــع كالوســاطة، الوقائيــة الدبلوماســية بــأدوات يتعلــق فيمــا واإلقليميــة الوطنيــة القــدرات بنــاء ــدف

 الســياق، هــذا يف األمــن، جملــس ويقــر الســالم، وصــنع والوقايــة، املبكــر، واإلنــذار وحتليلــها، املعلومــات
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  غـرار  علـى  اإلقليميـة،  املتحـدة  األمـم  مكاتـب  تؤديـه  أن ميكـن  الـذي  اهلام بالدور
 وفريـق  احلكمـاء  جملـس  مثـل  الوسـاطة،  قـدرات  توفرهـا  الـيت  القيمة املسامهة على ويشدد أفريقيا، لغرب

 ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  اخلاصـون،  ومبعوثـوه  العـام  األمـني  يبـذهلا  الـيت  احلميـدة  واملسـاعي  احلكماء،
 )التاسعة الفقرة( اجلماعية وفعاليتها وتالمحها جهودهم بني االتساق لضمان اإلقليمية،
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 املتحـدة،  لألمـم  العامـة  األمانـة  يف والقائمـة  احملتملـة  للقدرات املستمر اإلشراك أمهية على الس ويشدد   
ــة واملنظمــات ــة، ودون اإلقليمي ــة، واحلكومــات اإلقليمي ــة الدبلوماســية جهــود يف الوطني  فيهــا مبــا الوقائي

 )العاشرة الفقرة( السلمية بالطرق املنازعات لتسوية اإلقليمية النهج بتعزيز ويرحب الوساطة،

  والتنمية األمن بني الترابط: الدوليني واألمن السالم صون
 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان

S/PRST/2011/4 ــؤرخ  املــــــــــــــ
 ٢٠١١ فرباير/شباط  ١١

ــى الــس ويشــجع ــق التعــاون عل ــة املنظمــات ومــع املتحــدة األمــم منظومــة داخــل الوثي  ودون اإلقليمي
 ووفــق املناســب بالشــكل يتصــرف لكــي املقــر ويف امليــدان يف املوجــودة األخــرى واملنظمــات اإلقليميــة

 عـن  ويعـرب  الـرتاع؛  انتـهاء  بعـد  مـا  وحاالت الرتاع حاالت يف املتحدة األمم ميثاق مبوجب مسؤولياته
 )عشرة احلادية الفقرة( التعاون هذا حتسني سبل لبحث استعداده

  أفريقيا يف واألمن السالم

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2010/21  املـــــــــــــؤرخ 

ــرين ٢٢  /األول تشـــــــــــــــــــــ
 ٢٠١٠أكتوبر

 شـراكات  إقامـة  أمهيـة  علـى  تؤكد اليت الصلة ذات السابقة رئيسه وبيانات قراراته إىل األمن جملس يشري
 املتحـدة  األمـم  مليثـاق  وفقـا  األفريقـي،  االحتـاد  سـيما  وال اإلقليميـة،  واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  بني فعالة

 )األوىل الفقرة( اإلقليمية للمنظمات الصلة ذات األساسية واألنظمة

 أن إىل ويشري الدوليني، واألمن السلم صون عن امليثاق مبوجب الرئيسية مسؤوليته تأكيد الس ويكرر
 يتفـق  مبا الدوليني واألمن السلم بصون املتصلة املسائل يف اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
 )الثانية الفقرة( اجلماعي األمن يعزز أن ميكن املتحدة األمم ميثاق من الثامن والفصل

 جمـال  يف يؤديـه  الذي الدور وبتعزيز األفريقي االحتاد يبذهلا اليت املتواصلة القيمة باجلهود الس ويرحب 
 أجـل  مـن  األمـن،  جملـس  ومقـررات  وقـرارات  يتفـق  مبا اإلقليمية، دون منظماته جانب إىل السالم حفظ
 يف آخــذا التقــدير، مــع ويالحــظ وتســويتها، فيهــا والوســاطة األفريقيــة القــارة يف الرتاعــات نشــوب منــع

 يف واألمـن  السـالم  إحـالل  أجـل  من املبذولة اإلجيابية اجلهود النـزاعات، نشوب منع أمهية زيادة االعتبار
 )الثالثة الفقرة( أفريقيا

 يف يسـاهم  األمن، جملس ا يأذن اليت السالم حفظ لعمليات بنشره األفريقي، االحتاد بأن الس ويسلّم 
 )الرابعة الفقرة( املتحدة األمم ميثاق من الثامن الفصل ألحكام وفقا الدوليني، واألمن السلم صون

 فيـه  طلـب  الـذي  ٢٠٠٩ أكتـوبر /األولتشـرين   ٢٦ بتـاريخ  رئيسـه  عـن  الصادر البيان إىل الس ويشري 
 عنـد  األفريقـي  االحتـاد  إىل املتحـدة  األمـم  تقدمه الذي الدعم عن مرحليا تقريرا يقدم أن العام األمني إىل

 ،٢٠٠٩ سـبتمرب /أيلـول  ١٨ املـؤرخ  تقريـره  عقب املتحدة، األمم ا تأذن السالم حلفظ عمليات تنفيذه
 تقريـر  يف الـواردة  للتوصـيات  تقيـيم  فيهـا  مبـا  فعـاال،  دعما املتحدة األمم تقدمي سبل بتفصيل تناول الذي

 )اخلامسة الفقرة( املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الفريق

 والتزامـه  األفريقـي  لالحتـاد  التـابع  واألمـن  السالم جملس مع شراكته تعزيز أمهية جديد من الس ويؤكد 
 نشـوب  مبنـع  يتعلـق  فيمـا  بينـهما  التعـاون  درجـة  اسـتعراض  خالل من الثامن، للفصل وفقا بذلك بالقيام

 وتعزيـز  الدسـتوري،  النظـام  علـى  احلفـاظ  ذلـك  يف مبـا  السـالم،  وبنـاء  السالم، وحفظ وحلها، الرتاعات
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 أعضـائهما  عـن  الصـادرة  البيانـات  أكـدت  كما أفريقيا، يف القانون وسيادة والدميقراطية اإلنسان حقوق  
 )السابعة الفقرة( ٢٠١٠ يوليه/متوز  ٩ املؤرخ البيان ذلك يف مبا

 املتحـدة  األمـم  بـني  املنـتظم  والتشـاور  والتنسـيق  التفاعل تعزيز يف املضي إىل احلاجة تأكيد الس ويكرر 
 باالجتمـاع  الصـدد،  هـذا  يف الس، ويرحب. املشترك االهتمام موضع املسائل بشأن األفريقي واالحتاد

 عقـد  الـذي  واألمـن  بالسـالم  املعنية األفريقي واالحتاد املتحدة األمم بني املشتركة العمل لفرقة االفتتاحي
 واملسـائل  االسـتراتيجية  املسـائل  علـى  التركيـز  علـى  العمـل  فرقـة  ويشـجع  ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٥ يف

 )الثامنة الفقرة( كلتيهما املنظمتني م اليت القارة يف معينة ببلدان اخلاصة

 وهــو ،٢٠١٠ يوليــه/متــوز ١ يف األفريقــي االحتــاد لــدى املتحــدة األمــم مكتــب بإنشــاء الــس ويرحــب 
 السـالم،  حفـظ  جمـال  يف الـدعم  بتقـدمي  املعـين  والفريـق  السـابق،  االتصـال  مكتـب  واليـات  يدمج مكتب
 املشـتركة  التنسـيق  آلليـة  الـدعم  عناصـر  وكـذلك  الصـومال،  يف األفريقـي  االحتـاد  لبعثـة  التخطـيط  وفريق
 تعزيـز  طريـق  علـى  ملموسة خطوة باعتباره دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة للعملية
 )التاسعة الفقرة( األفريقي االحتاد ومفوضية املتحدة لألمم العامة األمانة بني التعاون

 عـام  برنـامج  تنفيـذ  يف اآلخـرين،  الـدوليني  الشـركاء  مـع  الوثيـق  بالتشـاور  اإلسراع، أمهية الس ويؤكد 
 الــذي األفريقــي، االحتـاد  قــدرات لبنـاء  األفريقــي واالحتــاد املتحـدة  األمــم بـني  املشــترك العشـري  ٢٠٠٦

 والنظـام  األفريقـي  لالحتـاد  التابعة االحتياطية القوة تشغيل بدء وخباصة واألمن، السالم على أساسا يركز
 األفريقـي  اهليكـل  لتوطيـد  حاليـا  تبـذل  الـيت  للجهـود  دعمـه  عـن  الـس  ويعـرب . املبكـر  لإلنـذار  القاري
 أقرـا  كمـا  بالتزاماـا  الوفـاء  إىل املاحنـة،  اجلهات وخباصة الدويل، اتمع دعوته ويكرر واألمن، للسالم
 )العاشرة الفقرة( ٢٠٠٥ لعام العاملي القمة ملؤمتر اخلتامية الوثيقة

 واللوجسـتية  واملاليـة  البشرية املوارد توفري عن مسؤولة اإلقليمية املنظمات أن على التأكيد الس ويكرر 
 مـن  تتلقاه الذي والدعم أعضاؤها يقدمها اليت املسامهات منها عديدة بسبل ملنظماا املوارد من وغريها
 حلفـظ  لعملياتـه  األفريقـي  االحتاد شركاء يقدمه الذي القيم املايل بالدعم الس ويرحب. املاحنة اجلهات
 الـدعم  مـن  املزيـد  تقـدمي  إىل الشـركاء  كافـة  ويـدعو  األفريقـي،  السـالم  مرفـق  منـها  قنـوات  عـرب  السالم،

 )عشرة احلادية الفقرة(

 املاليـة  بـاملوارد  التنبؤ إمكانية تعزيز بضرورة فيه يسلّم الذي )٢٠٠٨( ١٨٠٩ قراره تأكيد الس ويعيد 
 هـذه  واسـتدامة  املتحـدة  األمم من بتكليف السالم حفظ تتوىل عندما اإلقليمية املنظمات لتمويل الالزمة
 )عشرة الثانية رةالفق( عليها احلصول يف واملرونة املوارد

 لتعزيـز  حامسـة  تـدابري  يتخذ األفريقي االحتاد أن من تقريره يف العام األمني الحظه مبا علما الس وحييط 
 لكـن  الرئيسـيني  والشـركاء  املتحـدة  األمـم  مـن  بدعم السالم حفظ بعمليات لالضطالع املؤسسية قدرته
 عــن الــس ويعــرب. رئيســيا حتــديا تشــكل تــزال ال ومــرن ومســتدام للتنبــؤ قابــل متويــل كفالــة مســألة

 التحــديات هلـذه  حـل  إجيـاد  أجــل مـن  امليثـاق،  مبوجـب  ملسـؤولياته  وفقــا العمـل،  مواصـلة  علـى  تصـميمه 
 )عشرة الثالثة الفقرة( التنبؤ قابلية ومن االستدامة من أكرب درجة يتيح التمويلية



التنظيمات اإلقليمية -  الثامناجلزء     
 

701 14-65169 

 

 احلكم والتاريخ القرار

 التخطــيط مـن  لتـتمكن  املؤسسـية  قدرتــه لتعزيـز  األفريقـي  االحتـاد  جهــود باسـتمرار  علمـا  الـس  وحيـيط    
 )عشرة الرابعة الفقرة( بفعالية ونشرها وإدارا السالم حفظ لعمليات

 وطويـل  شـامل  اسـتراتيجي  إطـار  تنفيـذ  علـى  يعمـل  أن األفريقـي  باالحتاد الس يهيب الصدد، هذا ويف 
  )عشرة اخلامسة الفقرة( الدوليني الشركاء وسائر املتحدة األمم مع بالتشاور القدرات لبناء األمد

 النـزاع حاالت انتهاء بعـد السالم بنـاء

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2010/7 املــــــــــــــــؤرخ 

 ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ١٦

 مــن غريهــا مــع االســتراتيجية الشــراكة املتحــدة األمــم منظومــة تعــزز أن ضــرورة علــى الــس ويشــدد
 تعزيـز  طريـق  عـن  وخباصـة  املاليـة،  املؤسسـات  مـع  وكذلك اإلقليمية، ودون واإلقليمية الدولية املنظمات

 األمـم  بـني  التعـاون  تعزيـز  إىل الـس  يتطلـع  الصـدد،  هـذا  ويف. وبراجمهـا  خططهـا  بـني  والتنسيق الترابط
 تقريـر  يف العام األمني يدرج أن وإىل سواء، حد على وامليدان املقر صعيدي على الدويل والبنك املتحدة
ــر بطريقــة االســتجابة أجــل مــن خطــوات مــن اتخــذ مــا تفاصــيل نفســه املتابعــة  واستشــرافا ســرعة أكث

 )عشرة الثانية الفقرة( املطلوب النحو على السالم لبناء الرئيسية القطاعات الحتياجات ومسؤولية

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2010/20  املـــــــــــــؤرخ 

ــرين ١٣ ــوبر/األول تشـــ  أكتـــ
٢٠١٠ 

 جهـود  وهـي  ذلـك،  علـى  ويشـجع  السـالم  بنـاء  جهـود  وتكامـل  ومتاسـك  تنسيق بزيادة الس ويرحب
 الـدويل  والبنـك  اإلقليميـة،  ودون اإلقليميـة  واملنظمـات  األعضـاء  الدول بني أقوى شراكات إقامة تشمل
 والقطــاع املـدين،  واتمــع األطـراف،  املتعــددي الشـركاء  وسـائر  الدوليــة، املاليـة  املؤسســات مـن  وغـريه 

 )السادسة الفقرة( الواقع أرض على أعظم ونتائج أكرب أثر حتقيق على التركيز مع اخلاص،

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2011/2 ٢١ املـــــــؤرخ 

 ٢٠١١ يناير/الثاينكانون 

 الـس  ويشري. السالم بناء للجنة االستشاري الدور من أكرب بشكل لالستفادة استعداده الس ويؤكد
 احلامسـة،  السـالم  بنـاء  أهـداف  حتقيق على املساعدة يف تؤديه أن السالم بناء للجنة ميكن الذي الدور إىل
. أعماهلـا  جـدول  يف املدرجة البلدان يف للمساءلة وختضع البقاء مبقومات تتمتع مؤسسات إرساء فيها مبا

 ووكـاالت  املتحـدة  األمـم  بـني  حمدد تركيز ذات حمكمة شراكات وجود أمهية على أيضا الس ويشدد
 اإلقليميـة،  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  سـيما  وال املعنية، الفاعلة اجلهات وسائر الثنائيني والشركاء التنمية

 علـى  تقوم فعالة مؤسسات بناء إىل ترمي وطنية استراتيجيات تنفيذ أجل من الدولية، املالية واملؤسسات
 )اخلامسة الفقرة( املتبادلة واملساءلة النتائج حتقيق

  السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات
  الرئاســـــــــــــــي البيـــــــــــــــان

S/PRST/2010/2 املــــــــــــــــؤرخ 
 ٢٠١٠ فرباير/شباط  ١٢

 كافــة الــس ويــدعو. االنتقــال عمليــات يف اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املنظمــات بإســهام الــس يســلِّم
ــدول ــدوليني اإلقليمــيني ودون اإلقليمــيني والشــركاء األعضــاء ال ــز إىل وال ــني والتنســيق االتســاق تعزي  ب

 والتواجـد  السـالم  حلفـظ  املتحـدة  األمم عمليات وخطط وبرامج السالم ببناء اخلاصة وبراجمهم خططهم
  )التاسعة الفقرة( أوسع نطاق على املتحدة لألمم امليداين

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2011/17 املــــــــــــــؤرخ 

 ٢٠١١ أغسطس/آب  ٢٦

 العمليـات  لتعزيـز  املبذولـة  اجلهـود  دعم يف املتحدة لألمم التابعني السالم حفَظة دور على الس ويؤكد
 دقيقـاً  تنفيـذاً  الواليـات  تنفيذ ضرورة على أيضا الس ويؤكد. للنـزاعات السلمية والتسويات السياسية
. منــتظم أسـاس  علـى  ورصــده التنفيـذ  هـذا  اســتعراض يف االسـتمرار  علـى  عزمــه وعلـى  وفعـاالً،  وكـامالً 
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 احلكم والتاريخ القرار

 األمـم  ميثـاق  مـن  الثـامن  للفصـل  وفقـا  السـالم  حفـظ  يف اإلقليميـة  املنظمات بدور األمن جملس ويعترف  
 )الثالثة الفقرة( املتحدة

   واألمن والسالم املرأة
 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان

S/PRST/2010/22  املـــــــــــــؤرخ 
ــرين  ٢٦ ــوبر/األولتشـــ  أكتـــ

٢٠١٠ 

 لزيـادة  تـدابري  اختاذ اإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية واملنظمات األعضاء الدول إىل طلبه الس ويكرر
 علـى  ذلـك  يف مبا السالم، وبناء وتسويتها النـزاعات نشوب منع يف واملنتخبات املعينات النساء مشاركة
 تعـيني  علـى  العـام  األمـني  الـس  وحيـثّ . النــزاع  انتـهاء  بعـد  احلكـم  مؤسسـات  يف القـرار  صنع مستوى
 بامســــه احلميــــدة املســــاعي لبــــذل خاصــــات ومبعوثــــات وممــــثالت كوســــيطات النســــاء مــــن املزيــــد

 )عشرة السادسة الفقرة(

 الرئاســــــــــــــــي البيــــــــــــــــان
S/PRST/2011/20 املــــــــــــــؤرخ 

ــرين  ٢٨ ــوبر/األولتشـــ  أكتـــ
٢٠١١ 

 املتعلقــة قراراتـه  بتنفيــذ العـام  واألمــني اإلقليميـة  واملنظمـات  األعضــاء الـدول  بالتزامــات الـس  ويرحـب 
 إزاء بـالقلق  يشـعر  يـزال  ال الس أن غري. ذلك سبيل يف يبذلوا اليت وباجلهود واألمن، والسالم باملرأة

 ذلــك يف مبــا ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ القــرار تنفيــذ شــديد بشــكل تعــوق الــيت والتحــديات الثغــرات اســتمرار
 النــــزاعات نشـــوب مبنـــع املختصـــة الرمسيـــة املؤسســات  يف العـــامالت للنســـاء باســـتمرار املتـــدين العــدد 

 )اخلامسة الفقرة( الوساطة وجهود الوقائية الدبلوماسية جمال يف سيما  وال وتسويتها،

 لألمـم  امليدانيـة  والبعثات املتحدة لألمم العامة واألمانة األعضاء الدول تبذهلا اليت اجلهود الس ويشجع 
 اإلقليميـة  واملنظمـات  الدوليـة،  املاليـة  واملؤسسات وبراجمها، وصناديقها املتحدة األمم ووكاالت املتحدة
 الصــلة ذات احلكوميــة للمؤسســات الــدعم بتقــدمي االقتضــاء، حســب القيــام، أجــل مــن اإلقليميــة ودون

 النـــزاع انتــهاء بعــد مــا حــاالت أو املســلح بالنـــزاع املتعلقــة القضــايا يف املشــاركة النســائية املنظمــات و
 الرتاعــات نشــوب ملنــع املبذولــة اجلهــود يف املــرأة مشــاركة أمهيــة علــى الــس ويشــدد. قــدراا وتعزيــز

 احلــوارات ويف وتنفيــذها، الســالم اتفاقــات علــى التفــاوض يف املبذولــة اجلهــود ذلــك يف مبــا وتســويتها،
 ويف. النــزاعات  لتسـوية  الداعمـة  املـاحنني  ومؤمترات املشاركة، ومؤمترات االتصال، وجمموعات الدولية،

 النسـاء  قبـل  مـن  يطـرح  مـا  بـدعم  االقتضـاء،  حسـب  القيـام،  ضـرورة  تأكيـد  الـس  يكـرر  الصـدد،  هذا
 اتفاقـات  تنفيـذ  آليـات  يف املرأة تشرك ومبادرات للرتاعات تسوية وعمليات سالم مبادرات من احملليات
ــها شــىت وســائل خــالل مــن الســالم ــات وجــود من ــة البعث ــم امليداني ــى املتحــدة لألم ــي املســتوى عل  احملل

 )عشرة الثانية الفقرة(

 الوسـاطة،  جهـود  ويف الرتاعـات  نشـوب  منـع  يف املـرأة  تقدمها أن ميكن اليت اهلامة باملسامهة الس ويقر 
 املشـاركات  النسـاء  أعداد لزيادة تدابري اختاذ على واإلقليمية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويشجع

 ويشـدد . والدوليـة  اإلقليميـة  املنظمـات  يف متثيليـة  أدوارا يتـولني  اللـوايت  النساء وأعداد الوساطة جهود يف
 ومـن  السـالم  عمليـات  مراحـل  مجيـع  خـالل  املـرأة  ملشاركة مواتية ظروف يئة أمهية على بالتايل الس
 النــزاعات  تسـوية  يف للمـرأة  واملتساوية الكاملة باملشاركة املتعلقة السلبية اتمعية املواقف مناهضة أجل
 )عشرة الثالثة الفقرة( فيها الوساطة ويف
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 املواضـيعية  البنـود  إطـار  يف الدسـتورية  املناقشات  - باء
  امليثاق من الثامن الفصل وتطبيق بتفسري املتعلقة

ــامي يف   ــدة، مناســبات ويف ،٢٠١١ و ٢٠١٠ ع  عدي
 املواضـيعية  البنـود  إطار يف الس مداوالت يف متكلمون أشار

 املـادتني  عـن  فضـال  ،)١٩(امليثـاق  مـن  الثـامن  الفصل إىل صراحةً
__________ 

ــا يف  )١٩(   ــة باإلحاطــة يتصــل م ــيت اإلعالمي ــدمها ال ــرئيس ق  احلــايل ال
 الصـفحة  ،S/PV.6268 انظـر  أوروبـا،  يف والتعـاون  األمـن  ملنظمة

ــيس( ٢ ــة رئ ــن منظم ــاون األم ــا يف والتع  ٧ والصــفحة ؛)أوروب
 ١٢ والصــفحة ؛)النمســا( ١١ والصــفحة ؛)الروســي االحتــاد(
 ١٥ والصــفحة ؛)واهلرســك البوســنة( ١٤ والصــفحة ؛)الصــني(
ــا( ــفحة ؛)نيجرييـــــ ــابون( ١٦ والصـــــ ــفحة ؛)غـــــ  ١٦ والصـــــ
 ملنظمـة  احلـايل  الرئيس( ٢ الصفحة ،S/PV.6481 و ؛)املكسيك(

 ٩ والصـفحة  ؛)أملانيا( ٨ والصفحة ؛)أوروبا يف والتعاون األمن
 املتحــدة األمــم بــني بالتعــاون يتصــل مــا ويف .)الروســي االحتـاد (

 واألمــن الســالم صــون يف اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملنظمــات
ــدوليني، ــر الــ ــفحة ،S/PV.6257 انظــ ــام األمــــني( ٣ الصــ  ؛)العــ
 ٨ والصـفحة  ؛)العربيـة  الدول جلامعة العام األمني( ٥ والصفحة

 والصـفحة  ؛)األفريقـي  االحتـاد  مبفوضـية  واألمـن  السـلم  مفوض(
 آســـيا  شـــرق  جنـــوب أمـــم  رابطـــة  باســـم نـــام،  فييـــت( ١٠

ــيان( ــائم( ١٤ والصــفحة ؛))آس ــال الق ــد يف باألعم  االحتــاد وف
 إدارة رئــيس ( ٢٣ والصــفحة ؛)املتحــدة األمــم لــدى األورويب
ــاون ــارجي التعـ ــة يف اخلـ ــن منظمـ ــاون األمـ ــا يف والتعـ  ؛)أوروبـ

 الواليــات( ٣٣ والصــفحة ؛)املتحــدة اململكــة( ٢٩ والصــفحة
 ٣٨-٣٧ والصــــفحتان ؛)النمســــا( ٣٤ والصــــفحة ؛)املتحـــدة 

 ٤٠ والصـــفحة ؛)اليابــان ( ٣٨ والصــفحة  ؛)الروســي  االحتــاد (
ــا( ٤٤ والصـــفحة ؛)فرنســـا( ــنة( ٤٨ والصـــفحة ؛)تركيـ  البوسـ

ــان( ٤٩ والصــفحة ؛)واهلرســك  الصــفحة ،S/PV.6306 و ؛)لبن
 ١١ والصــفحة ؛)تركيــا( ١٠ والصــفحة ؛)املتحــدة اململكــة( ٨
 ١٩ والصـــفحة ؛)اليابــان ( ١٢ والصــفحة  ؛)الروســي  االحتــاد (
ــان غـــــابون،( ــاد( ١٠ الصـــــفحة ،S/PV.6477 و ؛)ولبنـــ  االحتـــ

 ١٨ والصـــفحة ؛)أفريقيـــا جنـــوب( ١٣ والصـــفحة ؛)الروســـي
 مــذكرة بتنفيــذ يتصــل مــا ويف .)اهلنــد( ١٩ والصــفحة ؛)لبنــان(

 االحتــاد( ٥ الصــفحة ،S/PV.6300 انظــر األمــن، جملــس رئــيس
 ٣١ الصـــــــــفحة ،S/PV.6300 (Resumption 1) و ؛)الروســـــــــي

ــر( ــان( ١٢ الصــفحة ،S/PV.6672 و ؛)قَط  ١٤ والصــفحة ؛)لبن
 ٢ الصـــــــــــــفحة ،S/PV.6672 (Resumption 1) و ؛)اهلنـــــــــــــد(

 

 مناقشـة  إثـارة  إىل دائمـا  يـؤد  مل ذلك ولكن ،)٢١(٥٤ و )٢٠(٥٢
ــة دراســات وتتصــل. دســتورية ــة احلال ــثالث اإلفرادي ــة ال  التالي
 صـنع  جمـال  يف اإلقليميـة  املنظمات مع التعاون بشأن مبناقشات

__________ 

ــا ويف .)املكســيك( ــق م ــدوليني، واألمــن الســالم بصــون يتعل  ال
ــر ــفحة ،S/PV.6322 انظــــــ ــاد( ٨ الصــــــ ــي االحتــــــ  ؛)الروســــــ

 ٢٧ والصـفحة  ؛)الروسـي  االحتاد( ٢١ الصفحة ،S/PV.6360 و
ــا(  ١٢ الصــــــــــفحة ،S/PV.6360 (Resumption 1) و ؛)تركيــــــــ
 ٢٠ والصــفحة ؛)فاســو بوركينــا( ١٤ والصــفحة ؛)الســنغال(
 ١٨ والصـفحة  ؛)نيجرييـا ( ١٠ الصـفحة  ،S/PV.6389 و ؛)بنن(
ــاد( ــي االحتـ ــفحة ،S/PV.6621 و ؛)الروسـ ــا( ٦ الصـ  ؛)كولومبيـ

 .)الروســي  االحتــاد ( ٣٠ والصــفحة ؛)غــابون ( ١١ والصــفحة
ــا، يف واألمــن بالســالم يتصــل مــا ويف  ،S/PV.6409 انظــر أفريقي

 مفـوض ( ١٠-٥ والصـفحات  ؛)العام األمني( ٥-٣ الصفحات
ــلم ــن السـ ــية واألمـ ــاد مبفوضـ ــي االحتـ ــفحة ؛)األفريقـ  ١٥ والصـ

 ٢٣ والصـــفحة ؛)فرنســـا( ١٩ والصـــفحة ؛)الروســـي االحتـــاد(
 ؛)املكسـيك ( ٢٨ والصـفحة  ؛)لبنـان ( ٢٧ والصفحة ؛)غابون(

 ؛)أفريقيـــا جنـــوب( ٣٦ والصـــفحة ؛)اجلزائـــر( ٣٥ والصـــفحة
 والصـفحة  ؛)إثيوبيـا ( ٤٥ والصـفحة  ؛)الربتغـال ( ٤٠ والصفحة

 ؛)أفريقيـا  جنـوب ( ٥ الصـفحة  ،S/PV.6561 و ؛)السودان( ٤٦
ــفحة ــنة( ١١ والصـــــ ــك البوســـــ ــفحة ؛)واهلرســـــ  ١٤ والصـــــ

ــا( ــد( ١٦ والصــفحة ،)كولومبي ــان( ١٨ والصــفحة ؛)اهلن  ؛)لبن
 ؛)الروســي االحتــاد( ٢٠ والصــفحة ؛)الربتغــال( ١٩ والصــفحة

 السـالم  ببنـاء  يتصل ما ويف .)بنن( ٢٦ الصفحة ،S/PV.6633 و
 ،S/PV.6299 (Resumption 1) انظـر  النــزاع،  حـاالت  انتـهاء  بعد

 ،S/PV.6472 (Resumption 1) و ؛)ســليمان جــزر( ٢٧ الصــفحة
ــفحة ــتني( ٣٤ الصـ ــا ويف .)األرجنـ ــل مـ ــات يتصـ ــم بعمليـ  األمـ

 االحتـاد ( ٢٧ الصـفحة  ،S/PV.6270 انظر السالم، حلفظ املتحدة
ــي ــفحة ،S/PV.6370 و ؛)الروسـ ــان( ٣٣ الصـ ــفحة ؛)لبنـ  والصـ

 ؛)الربتغـال ( ٧ الصـفحة  ،S/PV.6603 و ؛)الروسي االحتاد( ٣٦
ــوب( ٢٥ والصــفحة ــا جن  ،)١ Resumption( S/PV.6603  و ؛)أفريقي

 ).أوغندا( ٢٢ الصفحة

  )٢٠(  S/PV.6299 (Resumption 1)، و ؛٤٣ الصــــــــــفحة S/PV.6561، 
 .١٥  و ٨ الصفحتان

  )٢١(  S/PV.6257، ــفحة ــفحة ،S/PV.6477 ؛٣٧ الصـــــــ  ؛٢٠ الصـــــــ
 S/PV.6672 )Resumption  و ؛١٥  و ١٤ الصـــــــفحتان ،S/PV.6481 و
 .٤ الصفحة ،)١
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 النـــزاع بعـد  مـا  فتـرة  يف الســالم وبنـاء  السـالم  وحفـظ  السـالم 
ــة( ــل ؛)١ احلال ــات وبتموي ــة الســالم حفــظ عملي ــيت اإلقليمي  ال

ــأذن ــا ي  ــس ــة( ال ــات ؛)٢ احلال ــع والعالق ــن منظمــة م  األم
  .)٣ احلالة( أوروبا يف والتعاون

  
 ١ احلالة  

 التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة   
 صون السالم واألمن الدوليني  علىودون اإلقليمية 

ــة الورقــة يف    بــني بالتعــاون املتعلقــة للمناقشــة املفاهيمي
 صـون  علـى  اإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات املتحدة األمم

 أوكـل  املتحـدة  األمـم  ميثـاق  أن كرذُ الدوليني، واألمن السالم
 لـس  الـدوليني  واألمـن  السـالم  صـون  عـن  الرئيسية املسؤولية
 األعضــاء شــجع امليثــاق مــن الثــامن الفصــل يف هأنــ إال األمــن،
 احملليـة  املنازعـات  تسـوية  علـى  أيضـا  املتحـدة  لألمـم  نواملؤسس

  .)٢٢(اإلقليمية التنظيمات خالل من
 كــــــــانون ١٣ يف املعقــــــــودة ٦٢٥٧ اجللســـــــة  ويف  

 ملموسـة  أمثلـة  املـتكلمني  مـن  العديـد  قدم ،٢٠١٠ يناير/الثاين
 السـالم  وحفظ السالم صنع يف اإلقليمية املنظمات مع للتعاون
ــاء ــالم وبنـ ــد السـ ــهاء بعـ ــرتاع، انتـ ــروا الـ ــا وأقـ ــبية املزايـ  النسـ

 واألدوار احملليـة  الرتاعـات  مـع  التعامـل  يف اإلقليميـة  للمنظمات
ــة ــيت التكامليــ ــطلع الــ ــا تضــ ــون يف ــ ــالم صــ  واألمــــن الســ
 تعزيــز ملواصــلة أيضــا املــتكلمني مــن عــدد ودعــا .)٢٣(الــدوليني

__________ 

  )٢٢(  S/2010/9. 

  )٢٣(  S/PV.6257٩ ة، الصــفح )   ــن يف مفوضــية ــوض الســلم واألم  مف
فييــت نــام، باســم ( ١٢إىل  ١٠ ات؛ الصــفح)االحتــاد األفريقــي

نائــب األمــني ( ١٦الصــفحة ؛ )رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا
 ٢٠إىل  ١٨ اتالصــفح )؛العــام ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي

 ؛ الصــفحة)الشــؤون السياســية ملنظمــة الــدول األمريكيــة أمــني (
 ٢٩ ؛ الصـفحة )أستراليا، باسم منتدى جزر احمليط اهلـادئ ( ٢٥

 ٣٣ الصــفحة )؛املكســيك( ٣٣إىل  ٣١ ات؛ الصــفح)أوغنــدا(
 

 أهـداف  حتديـد  املثـال،  سـبيل  علـى  ،منـها  بسـبل  التعـاون،  هذا
 مفــوض وأشــار .)٢٤(للعمــل واضــح تقســيم ووضــع مشــتركة
ــلم ــن السـ ــية يف واألمـ ــاد مفوضـ ــي االحتـ ــد أن إىل األفريقـ  أحـ

 واألمـم  اإلقليميـة  املنظمـات  تواجههـا  الـيت  الرئيسـية  التحديات
ــل املتحــدة ــدابري اختــاذ يف يتمث ــة لالســتجابة مشــتركة ت  بفعالي
 أحيانــا تتبــاين الــيت واحلــاالت لألحــداث مالئــم حنــو وعلــى

 غـــري  بـــالتغيريات يتعلـــق  فيمـــا ســـيما  وال بشـــأا، مواقفهـــا
 وكـذلك  واإلرهـاب،  الـديين  والتطرف للحكومات الدستورية

 تتخـذها  الـيت  اإلقليمية القرارات فيها حتظى ال اليت احلاالت يف
 بتأييـــد اآلراء بتوافـــق األفريقـــي االحتـــاد قبيـــل مـــن منظمـــات

    .)٢٥(عاملي
 امليثـاق  مـن  الثـامن  الفصـل  أن إىل العـام  األمـني  وأشار  

 املتحـدة  واألمـم  اإلقليميـة  املنظمات فيه تعمل عامل قيام توخى
 ملنـــع امليثــاق  مبـــادئ مــع  يتســـق مبــا  القـــارات، مجيــع  يف معــا 

ــالرغم .وحلــها وإدارــا األزمــات  يتــوان مل الــس أن مــن وب
 شـراكات  يفلـدخول  ل سـلطته  اسـتخدام  عـن  السـنني  مـر  على

 اقتـرح و .)٢٦(باملزيـد  القيام بوجي ميكن أنه إال وإقليمية، عاملية
 علـى  الثـامن  للفصـل  أعمـق  تفسـريا  العربيـة  الـدول  جامعة ممثل

__________ 

 ٣٧؛ الصــفحتان )النمســا( ٣٦ ؛ الصــفحة)الواليــات املتحــدة(
ــاد الروســي ( ٣٨ و ؛ )اليابــان( ٤٠ إىل ٣٨؛ الصــفحات )االحت

 )؛غـــابون( ٤٧ الصـــفحة )؛الربازيـــل( ٤٣إىل  ٤١ات الصـــفح
 ٤٩تان الصـــفح )؛البوســـنة واهلرســـك( ٤٩ و ٤٨ الصـــفحتان

 .)الصني( ٥١ الصفحة)؛ لبنان( ٥٠ و

نائــب األمــني العــام ملنظمــة حلــف ( ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٤(  
 ٣١الصـفحة   )؛اململكـة املتحـدة  ( ٢٩ الصفحة )؛مشال األطلسي

ــيك( ــفحة؛ )املكسـ ــا( ٣٥ الصـ ــفحة )؛النمسـ ــاد ( ٣٧ الصـ االحتـ
؛ )تركيــــا( ٤٤ ؛ الصــــفحة)اليابــــان( ٣٨ ؛ الصــــفحة)الروســــي
 .)البوسنة واهلرسك( ٤٨الصفحة 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  
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ــدروس أســاس ــاون الســابقة والتجــارب املســتفادة ال  مــع للتع
ــات ــة املنظمـ ــة، ودون اإلقليميـ ــوء يف اإلقليميـ ــو ضـ ــري النمـ  غـ
 سياســات  إىل واالفتقــار  اإلقليميــة  املنظمــات  لــدور  املســبوق
 وقـال  .)٢٧(األزمـات  معاجلـة  يف طيطالتخ ومقومات متماسكة

 الفصـل  إن األفريقـي  االحتـاد  مفوضية يف واألمن السلم مفوض
 يف للتكيــف والقابليــة املرونــة مــن كــبريا قــدرا أثبــت الثــامن
 ،١٩٤٥ عــام يف املتوقعــة غــري ســتجدةامل احلقــائق مــع التعامــل

 األمـم  تـتمكن  كـي  االبتكاريـة  الـروح  تلك تشجيع ينبغي وإنه
 حيــث مـن  مكاســب حتقيـق  مــن اإلقليميـة  واملنظمــات املتحـدة 
  .)٢٨(الفعالية

ــ   ــل إن امليثــاق قــد أرســى األســس    ةممثلــ توقال الربازي
علـى   وإن ذلـك لـيس  الالزمة للتعاون مع املنظمات اإلقليميـة،  

مسـؤوليته الرئيسـية عـن صـون     عـن  لـس  مـن ا  اختلي اإلطالق
سـتطيع الـس مـن    فعالة ي وسيلةم واألمن الدوليني وإمنا السال

 ممثل االحتـاد الروسـي   أشارو .)٢٩(أن يضطلع مبسؤوليتهخالهلا 
يظـــل  ،مليثـــاق، كمـــا كرســـه اللمجلـــس رائـــدأن الــدور ال إىل 

ــدوليني،   تصــلةاملســائل امل يف مصــانا  بصــون الســالم واألمــن ال
عمليـات حفـظ   قبـة  ارمالوالية وتفويض يتعلق ب فيما سيما وال

سـمح  السالم الـيت تضـطلع ـا منظمـات أو حتالفـات إقليميـة ت      
ة أنــه ينبغــي ورأى ممثــل اململكــة املتحــد  .)٣٠(باســتخدام القــوة

يف املســائل املتصــلة بصــون  األســبقيةلــس األمــن أن حيــتفظ ب
 تكمـن يف السالم واألمن الدوليني، وقـال إن مسـؤولية الـس    

حتديـد التوجـه االسـتراتيجي للتعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة،        
 الــذيتوخــاه اآلبــاء املؤسســون لألمــم املتحــدة و لطاملــا الــذي 

__________ 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  

 .٤٢ نفسه، الصفحةاملرجع   )٢٩(  

 .٣٧ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٠(  

 وأشار ممثـل فرنسـا،   .)٣١(والتنوع شهد زيادة كبرية يف احلجم
ــددم ــات      اشـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــى أن التعـ علـ

اإلقليميــة علــى النحــو املنصــوص عليــه مبوجــب الفصــل الثــامن 
أن عمليــات إىل  الطــرفني علــى حــد ســواء،  مــع مصــاحل فــقتي

املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة حتتـــاج إىل املشـــروعية     
يف واليـات الـس،    هـا الضرورية اليت متنحالسياسية والقانونية 

ألمــم املتحــدة أن تســتفيد مــن اخلــربة والوســائل   لحــني ميكــن 
الــذي   وقــت الســيما يف  وال التنفيذيــة للمنظمــات اإلقليميــة،  

  .)٣٢(تعبئة مجيع املوارد املتاحة يتطلب
 املتحـــدة، األمـــم أمهيـــة علـــى مـــتكلمني عـــدة وشـــدد  

 اآلراء وتبـادل  والتشـاور  االخنـراط  يف األمـن،  جملـس  سيما وال
 معــا العمــل أجــل مــن اإلقليميــة ودون اإلقليميــة املنظمــات مـع 

 ممثــل وقــال .)٣٣(الــدوليني واألمــن الســالم صــون علــى بفعاليــة
ــادة مستشــــهدا اليابــــان، ــة إن امليثــــاق، مــــن ٥٤ باملــ  املناقشــ

 اســتراتيجي،  حــوار إلجــراء ناســبة م فرصــة تتــيح املواضــيعية
 مـن  املعلومات وتبادل املستوى الرفيع احلوار أمهية على وشدد
  .)٣٤(اإلقليمية املنظمات مع التعاون حتسني أجل

  
  ٢ حلالةا  
   أفريقيا يف واألمن السالم  
تشـــرين  ١٤ املـــؤرخ تقريـــره يف العـــام، األمـــني أفـــاد  

 األفريقـي  االحتـاد  عمليـات  دعم عن )٣٥(٢٠١٠األول/أكتوبر 
__________ 

  .٣١ املرجع نفسه، الصفحة  )٣١(  
 .٤١ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٢(  

فييــت نــام، باســم رابطــة أمــم     ( ١٠ املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٣(  
ــيا   ــوب شــرق آس ــدا( ٢٩ ؛ الصــفحة)جن  ٣١ ؛ الصــفحة)أوغن

 .)لبنان( ٤٩ ؛ الصفحة)النمسا( ٣٥ ؛ الصفحة)ملكسيك(ا

 .٣٩ و ٣٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

  )٣٥(  S/2010/514. 
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 التحــديات بــأن املتحــدة، األمــم ــا تــأذن الــيت الســالم حلفــظ
ــدة ــامل يف املعق ــب الع  لفصــلل ومتطــورا متجــددا اتفســري تتطل
 قيــام ضــرورة مــربزا العــام، األمــني أكــدو .امليثــاق مــن الثــامن
 طـرح  حتـتم  االسـتراتيجية  للشـراكة  ةرؤيـ  تفصيلب األمن جملس

ــة، املنظمــات لــدور املعــامل واضــحة توقعــات  أن علــى اإلقليمي
 يعفـــي ال اإلقليميـــة واملنظمـــات املتحـــدة األمـــم بـــني التعـــاون
 مبوجــب بــه املكلــف الرئيســي بالــدور االضــطالع مــن الــس
 أن يـرى  إنـه  وقـال  .الـدوليني  واألمـن  السـالم  صـون  يف امليثاق

ــة اجلهــود ــة املنظمــات مــع العمــل إىل الرامي  أجــل مــن اإلقليمي
 تـتم  أن جيب واألمن السالم لتحديات مجاعي بشكل التصدي

ــامن للفصــل وفقــا  األمــم رعايــة حتــت تنســيقها جيــري وأن الث
ــدة ــد إنو .املتحــ ــديات أحــ ــلة التحــ ــاد املتصــ ــى باالعتمــ  علــ

 األفريقـي  االحتـاد  لعمليـات  املتحـدة  ألممل املقررة االشتراكات
ــ أن يف يتمثــل مالســال لــدعم  املتحــدة األمــم مــن املقــدم دعمال

ــا يتطلـــب، ــدل وفقـ ــراءات لقواعـ ــة، واإلجـ ــى اإلذن القائمـ  علـ
 بعــده حتـدد  الــس، جانـب  مــن حـدة  علــى حالـة  كــل أسـاس 

 ومســـتوى الـــدعم إجـــراءات جمموعـــة نطـــاق العامـــة اجلمعيـــة
 تـؤدي  ال رأيـه،  ويف .اعتمادهـا  نبغيي اليت املقررة االشتراكات

 بنـاء  إىل مالسال حفظ عمليات يف للشراكة احلالية املالية األطر
 جمموعـة  تكـون  أن وينبغي األجل، طويلة مستدامة استراتيجية
 هــي كمــا اإلقليميــة، الســالم حفــظ عمليــات دعــم إجــراءات

 مماثلــة الصــومال، يف األفريقــي االحتــاد بعثــة إىل بالنســبة احلــال
  .السالم حلفظ املتحدة األمم عمليات به حتظى ذيال لدعمل

تشــرين األول/  ٢٢ يف املعقــودة ،٦٤٠٩ اجللســة ويف  
 رئـيس  أشـار  أفريقيـا،  يف واألمـن  السالم بشأن ٢٠١٠أكتوبر 
ــس ــدا ال ــار أن إىل )(أوغن ــل إىل االفتق ــرن املســتدام التموي  امل
 االحتـاد  يبـذهلا  اليت هوداجل يعوق يزال ال به التنبؤ ميكن والذي

 ودعـا  .بفعاليـة  السـالم  حفـظ  عمليات نشر أجل من األفريقي
 إىل ،الصــومال يف األفريقــي االحتــاد بعثــة إىل مشــريا الــس،

ــة وســائلال بشــأن حامســة إجــراءات اختــاذ ــل العملي  هــذا لتفعي

 ودعـا  .)٣٦(املقـررة  االشـتراكات  خالل من ذلك يف مبا الدعم،
 ومرنـة  مسـتدامة  مـوارد  يوفر أن شأنه من حل إىل العام األمني
 بعمليــات اضــطالعه عنــد األفريقــي لالحتــاد ــا التنبــؤ وميكــن
 مـن  الثـامن  الفصـل  مبوجـب  الـس  ا يأذن اليت السالم حفظ

 االحتــاد مفوضــية يف واألمــن الســلم مفــوض وقــال .)٣٧(امليثــاق
 املقـــررة شـــتراكاتاال باســـتخدام املقـــدم الـــدعم إن األفريقـــي

 تحــدياتل لتصــديل األجــدى الطريقــة يشــكل املتحــدة لألمــم
 .األفريقــي االحتــاد يقودهــا الــيت الســالم دعــم عمليــات متويــل

ــيت التمويــل، مســألة معاجلــة علــى الــس وحــث  أحــرزت، ال
 مــن تفادةباالســ أفريقيـا،  هتوقعتــ ممــا أبطـأ  تقــدما رأيــه، حبسـب 

 إجـراءات  جمموعة استخدام ذلك يف مبا ،الصلة ذات التجارب
ــدعم ــة ال ــة إىل املقدم ــة الســودان يف األفريقــي االحتــاد بعث  وبعث
 الـس  مسـؤولية  مـع  يتسـق  مبـا  الصـومال،  يف األفريقي االحتاد

 هـذه  أن وأضـاف  .الدوليني واألمن السالم صون عن الرئيسية
 يتعلـق  عنـدما  ذلـك  يف مبـا  بالكامل، متارس أن ينبغي املسؤولية

  .)٣٨(عليها املترتبة املالية ثارباآل األمر
ــرو   ــة أق ــة املتحــدثني غالبي ــأمني بأمهي ــل ت  مســتدام متوي

 السـالم  حلفظ األفريقي االحتاد لعمليات به التنبؤ وميكن ومرن
  .)٣٩(بذلك املرتبطة وبالتحديات

__________ 

  )٣٦(  S/PV.6409٣ ، الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

 .٩ و ٨الصفحتان ملرجع نفسه،   )٣٨(  

 )؛الصـني ( ١٢ الصـفحة  )؛نيجرييا( ١٠ نفسه، الصفحةاملرجع   )٣٩(  
؛ )البوســنة واهلرســك، االحتــاد الروســي ( ١٥ و ١٤تان الصــفح

ــا( ١٦الصــفحة  ــان( ١٨ الصــفحة )؛تركي  ٢١الصــفحة  )؛الياب
ــدة( ــابون( ٢٣ الصـــفحة )؛الواليـــات املتحـ ــفحة )؛غـ  ٢٧ الصـ
ــان( ــفحة )؛لبنـ ــيك( ٢٨ الصـ ــفحة)املكسـ ــة ( ٣٠ ؛ الصـ اململكـ

ــدة ــفحة )؛املتحـ ــا( ٣١ الصـ ــفحة )؛النمسـ  )؛فنلنـــدا( ٣٣ الصـ
 )؛الربتغـــال( ٤٠ الصـــفحة )؛جنـــوب أفريقيـــا ( ٣٦ الصـــفحة
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 االحتـاد  عمليـات  متـول  أال ينبغـي  أنـه  لبنان ممثل أكدو  
 اسـتدامة  تضـمن  ال الـيت  التربعـات  مـن  السـالم  حلفظ األفريقي

 عمليــة نشــر عنــد األفريقــي، االحتــاد أن إىل مشــريا العمليــات،
 املسـؤولية  يتحمـل  الـذي  الـس  باسم يتصرف السالم، حلفظ

 .دعمــه علــى ويعتمــد الــدوليني، واألمــن الســالم عــن ةالرئيســي
ــذلك ــرى ول  اســتخدام يف النظــر األفريقــي االحتــاد طلــب أن ي

 سـليم  حمـددة  حـاالت  يف عملياتـه  لتمويـل  املقررة االشتراكات
 اسـتخدام  أيضـا  إثيوبيا ممثل وأيد .)٤٠(الصحيح موقعه يف ويقع

 حلفــظ األفريقــي االحتــاد عمليــات لــدعم املقــررة االشــتراكات
 أنـه  تركيـا  ممثـل  ورأى .)٤١(املتحـدة  األمم ا تأذن اليت السالم

 الـدعم  إجـراءات  جمموعـة  متويل من املكتسبة اخلربات ضوء يف
 طريـــق عـــن الصـــومال يف األفريقـــي حتـــاداال لبعثـــة اللوجســـيت

 الــس يكــون أن جيــب املتحــدة، لألمــم املقــررة شــتراكاتاال
 لــدعم املقــررة االشــتراكات اســتخدام يف للنظــر اســتعداد علــى

 حالـة  كـل  أسـاس  علـى  املتحـدة  األمـم  ا تأذن مماثلة عمليات
 الـس  يساعد أن ميكن ذلك إن وقال .املستقبل يف حدة على
 الســالم حفـظ  عمليـات  تواجهـه  حتـد  أكـرب  علـى  التغلـب  علـى 

 االحتــاد بــني االســتراتيجي التعــاون يعــزز أن وميكــن األفريقيــة،
  .)٤٢(املتحدة واألمم األفريقي
 إجـراءات  جمموعة عناصر أن الربازيل ةممثل توأوضح  

ــدعم ــة ال ــاداال لبعث ــي حت ــيت الصــومال يف األفريق  شــملهات ال ال
 اململوكـة  املعـدات  تكـاليف  تسـديد  مثـل  املقررة، االشتراكات

 الـدعم  مـن  عانـت  قـد  لقوات،ل املستحقة بدالتالو للوحدات
 قوضـت  املرجعيـة  عايريوامل احملاذير وأن املاحنة اجلهات من ازأ

__________ 

 ٤٥الصــفحة  )؛أســتراليا( ٤٣ الصــفحة )؛كينيــا( ٤٢ الصــفحة
 ).السودان( ٤٦ الصفحة )؛إثيوبيا(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 .٤٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٤١(  

 .١٨ الصفحةاملرجع نفسه،   )٤٢(  

 السـودان  ممثـل  لفـت و .)٤٣(املقـدم  الـدعم  فعاليـة  خطـري  بشكل
 علـــى ماليـــا االعتمـــاد يشـــكله ذيالـــ التحـــدي إىل االنتبـــاه

 املاحنـة  اجلهـات  موقـف  ألن الدوليـة،  املاحنة اجلهات مسامهات
  .)٤٤(عنها املعلن املسامهةب الوفاء يتم  ال وقد يتغري أن ميكن

 إىل باحلاجـــة مســـلما املتحـــدة، اململكـــة ممثـــل وذكـــر  
ــة أجــل مــن العمــل ــل كفال ــر أجــال أطــول متوي  اســتدامة وأكث

 األفريقـي  االحتـاد  يقودهـا  الـيت  للعمليـات  للتنبؤ قابليةو ةنوومر
ــة إطــار يف  قاعــدة مشــاركة اســتمرار أن املتحــدة، األمــم والي

 إىل وأشــار أساســي، أمــر والتزامهــا املاحنــة اجلهــات مــن أوســع
 يف األفريقـي  االحتـاد  أحـرزه  الذي التقدم على البناء إىل احلاجة
 االنتقـال  مـن  كجـزء  املاليـة،  الشـؤون  إدارة علـى  القدرة تعزيز

  .)٤٥(ؤللتنب قابلية أكثر تمويللل عملية إىل
 يف رشــيد ــج اتبــاع إىل الروســي االحتــاد ممثــل دعــاو  

 جلهــود واملــايل اللوجســيت الــدعم املتحــدة األمــم تــوفري مســألة
ــام األفريقــي، االحتــاد يبــذهلا الــيت الســالم حفــظ  بتحليــل والقي
 الســـــالم فـــــظحل حمـــــددة عمليــــات  نشـــــر لظـــــروف دقيــــق 

ــا، ــاد مــع املشــاورات عــن فضــال والحتياجا  األفريقــي االحت
 ورأى .جوانبـه  جبميـع  املتحـدة  األمم تقدمه الذي دعمال بشأن

ــاد دور أن ــي االحتـ ــرورة أثبـــت الســـالم حفـــظ يف األفريقـ  ضـ
 عمــال اإلقليميــة، املنظمــات قــدرات الســتخدام الــس ترشــيد

 منظمـــات وجـــود أن والحـــظ امليثـــاق، مـــن الثـــامن بالفصـــل
 عـن  املسـؤولية  مـن  أكـرب  نصيب حتمل على قادرة قوية إقليمية
 علـــى التركيـــز مـــن املتحـــدة األمـــم مكـــن مناطقهـــا يف احلالـــة
 مصـلحة  يف يصـب  الـذي  األمـر  ،بعيـد  حـد  إىل العاملية القضايا
  .)٤٦(بأسره العاملي اتمع

__________ 

 .٢٦ و ٢٥ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٤٣(  

 .٤٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

 .٣١ و ٣٠ املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٥(  

 .١٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٤٦(  
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ــن   ــه، وم ــرض جانب ــل اعت ــق ســبابأل فرنســا، ممث  تتعل
 إىل اللجــوء علــى ،ســواء حــد علــى وامليزانيــة العمليــات بســري

 املتحـدة  األمـم  تتـول  مل الـيت  لعمليـات ا يف اإللزاميـة  املسامهات
ــادرة زمــام ــة علــى وشــدد .بشــأا املب ــع ضــمان أمهي ــر تتب  أكث

 زادت الــيت الســالم حفــظ لعمليــات املاليــة للشــؤون صــرامة
 هأنـــ إىل وأشـــار ،األخـــرية اآلونـــة يف هائـــل بشـــكل ميزانياـــا

 األفريقـي،  االحتاد مثل املتحدة، األمم شركاء يبقى أن جيوز ال
ــيت اجلهــود إىل مشــريا وأكــد، .اهلــامش علــى ــذهلا ال  االحتــاد يب

 متويـل  يف مصادره وتنويع اإلدارة يف هأساليب إلصالح األفريقي
ــات ــظ عملي ــى أن الســالم، حف  حتــتفظ أن املتحــدة األمــم عل

 كـذلك  وشـدد  .متوهلـا  الـيت  العمليـات  عـن  الرئيسية باملسؤولية
 ميثــل األورويب لالحتــاد التــابع األفريقــي الســالم مرفــق أن علــى
 متويــل  علــى باحلصــول أفريقيــا  لطلــب ســليمة اســتجابة أول

 تقودهـا  الـيت  السـالم  حفـظ  لعمليـات  بـه  التنبـؤ  وميكن مستدام
 الســالم  رفــقمب آخــرون متكلمــون  رحــب كمــا .)٤٧(أفريقيــا

 مـن  عـددا  مـول  قـد لف :التمويـل  ذاهلـ  امصـدر  بوصـفه  األفريقي
 االحتـاد  بعثـة  ذلـك  يف مبـا  أفريقيـا،  تقودها اليت السالم عمليات

 الصـــومال يف األفريقــي  االحتـــاد وبعثــة  الســـودان يف األفريقــي 
  .)٤٨(الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم توطيد وبعثة

 الحـظ  االجتماع، يف اعتمد الذي الرئاسي البيان ويف  
 ميكـن  والـذي  واملـرن  املسـتدام  التمويل كفالة مسألة أن الس
 تصـميمه  عـن  وأعـرب  رئيسـيا،  حتـديا  شـكل ت زالت ال به التنبؤ
ــى ــلة علـ ــل مواصـ ــن العمـ ــل مـ ــل أجـ ــل إىل التوصـ ــك حـ  لتلـ

 ومــن االسـتدامة  مــن أكـرب  درجــة يتـيح  التمويــل يف التحـديات 
  .)٤٩(التنبؤ قابلية

  
__________ 

 .٢١إىل  ١٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٧(  

ململكــة (ا ٣٠؛ الصــفحة )غــابون( ٢٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٨(  
 .)االحتاد األورويب( ٣٨ ؛ الصفحة)املتحدة

  )٤٩(  S/PRST/2010/21الثالثة عشرة  فقرة، ال. 

  ٣ احلالة  
 األمـن  ملنظمـة  احلـايل  الرئيس يقدمها إعالمية إحاطة  

  أوروبا يف والتعاون

 يف والتعـــاون األمـــن ملنظمـــة احلـــايل الـــرئيس أعلـــن  
 فربايـــر/شـــباط ١٥ يف املعقـــودة ،٦٤٨١ اجللســـة يف أوروبـــا،
ــا ٢٠١١ ــق فيمـ ــة يتعلـ ــيت باإلحاطـ ــرئيس قـــدمها الـ ــايل الـ  احلـ

 العـامل  يف إقليميـة  منظمـة  أكـرب  تعترب املنظمة هذه أن ،مةلمنظل
 دولـة  ٥٦ فيهـا  تشـارك  إذ امليثـاق،  مـن  الثـامن  الفصل مبوجب

 .اآلسـيوية  األوروبيـة  واملنطقـة  األطلسـية  ةاألوروبيـ  املنطقة من
 نظمــةامل بــني والعملــي الوثيــق التعــاون اســتمرار علــى وأثــىن
 هإنـ  وقـال  الـدوليني،  واألمـن  السـالم  صـون  يف املتحـدة  واألمم
ــا ــة زادت كلمـ ــة فعاليـ ــز يف املنظمـ ــن تعزيـ ــاون األمـ  يف والتعـ

ــا، ــدا يكــرس أن الــس علــى ســيكون أوروب  الوقــت مــن مزي
  .)٥٠(العامل من أخرى مناطق يف أخرى لتحديات
 بـني  الوثيـق  التعـاون  أمهيـة  املـتكلمني  من العديد وأكد  

 أمثلـة  بعضهم ذكرو األمر، هذا وأيدوا املتحدة واألمم نظمةامل
ــة ــيس ملموسـ ــال يف لـ ــاتال إدارة جمـ ــها رتاعـ ــب، وحلـ  فحسـ

 انتشــار وعــدم اإلرهــاب، مكافحــة مثــل جمــاالت يف أيضــا إمنــا
  .)٥١(باملخدرات واالجتار األسلحة،
 احلـايل  الرئيس قدمها اليت باإلحاطة اهلند ممثل رحبو  
 صـون  يف اإلقليميـة  املنظمـات  دورل هدعم عن معربا ،للمنظمة
 امليثــاق، مــن الثــامن الفصــل مبوجــب الــدوليني واألمــن الســالم

__________ 

  )٥٠(  S/PV.6481٥ و ٢ ، الصفحتان. 

؛ الصـفحة  )الواليات املتحـدة ( ٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
أملانيــا، االحتــاد  ( ١٠إىل  ٨ات ؛ الصــفح)اململكــة املتحــدة ( ٧

ــي ــفحة )الروسـ ــا(ن ١٠؛ الصـ ــفحة)يجرييـ ــان( ١١ ؛ الصـ  )؛لبنـ
ــا( ١٢الصــفحة  ــال( ١٤ و ١٣ ؛ الصــفحتان)كولومبي ؛ )الربتغ
؛ )البوســـنة واهلرســـك( ١٦ ؛ الصـــفحة)الصـــني( ١٦ الصـــفحة

 .)ربازيلالغابون، ( ٢٠ و ١٩تان الصفح
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ــادة مستشـــهداو ــار .)٥٢(٥٤ باملـ ــا، جنـــوب ممثـــل وأشـ  أفريقيـ
 الـيت  اجلهـود  أن لإلحاطة، كأساس أيضا ٥٤ باملادة مستشهدا

ــذهلا ــة املنظمــات تب ــس تعــف مل اإلقليمي ــن ال  ســؤولياتامل م
 واألمـن  السالم على الوصي بوصفه امليثاق مبوجب ا املكلف

 حنــو علــى ،ابعضــ بعضــها كمــلي اجلهــود هــذه وأن الــدوليني،
 االحتـاد  ممثـل  وقال .)٥٣(اإلعالمية اإلحاطة يف تأكيده جرى ما

 األمــــن وجملــــس املتحــــدة األمــــم بــــني التعــــاون إن الروســــي
ــاتوا ــة ملنظمـ ــة ودون اإلقليميـ ــي اإلقليميـ ــتندي أن ينبغـ  إىل سـ

__________ 

 .١٤ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٢(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

 أخـذ ي وأن الثـامن،  الفصـل  سـيما  وال امليثـاق،  من قوي أساس
 .اآلليــات وتلــك للمنظمــة النســبية املزايــا الواجــب االعتبــار يف

 عــن رئيســيةال املســؤولية يتحمــل األمــن جملــس أن أيضــا وأكــد
 أن الصــني  ممثــل  ورأى .)٥٤(الــدوليني واألمــن  الســالم  صــون
ــس ــة ال ــدعم إىل حباج ــاون ال ــن والتع ــات م ــة املنظم  اإلقليمي
 الســالم صـون  عـن  رئيســيةال مبسـؤوليته  لوفـاء ل اإلقليميـة  ودون

  .)٥٥(مماثل رأي عن لبنان ممثل وأعرب الدوليني؛ واألمن
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  

 .)الصني( ١٦ ؛ الصفحة)لبنان( ١١ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥(  

      
  اإلقليمية يف جمال التسوية السلمية للمنازعات التنظيماتتقدير جملس األمن جلهود  -ثانيا 

  
  مالحظة  

 بــاجلهود األمــن جملــس اعتــراف الثــاين القســم يتنــاول  
 التســـوية يف اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة املنظمـــات تبـــذهلا الــيت 

ــة، للمنازعــات الســلمية ــاق مــن ٥٢ املــادة إطــار يف احمللي  .امليث
 تطبيــق بشــأن صــلة ذات مناقشــات وجــود عــدم إىل ونظــرا
 هـذا  يـربز  مل االسـتعراض،  قيد الفترة خالل ٥٢ املادة وتفسري
 الـيت  بـاجلهود  اعترافـا  تتضمن اليت الس راتاقر سوى القسم
  .للمنازعات السلمية التسوية يف اإلقليمية املنظمات تبذهلا

  
ــذهلا    االقــر   ــيت تب ــاجلهود ال ــا ب ــيت تتضــمن اعتراف رات ال

  التسوية السلمية للمنازعات يفاإلقليمية  التنظيمات

ــامي يف   ــب ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عـ ــس رحـ ــن جملـ  األمـ
ــه، يف كــثريا، ــاجلهود قرارات ــيت ب ــذهلا ال ــات تب ــة املنظم  اإلقليمي
 أعـــربو للمنازعـــات الســـلمية التســـوية يف اإلقليميـــة ودون

 الوسـاطة  تيسـري  يشـمل  مبـا  اجلهـود،  تلكل هدعم عن باستمرار
 أو مســـــتقلة بصـــــورة السياســـــية العمليـــــات أو/و والســـــالم

 الســــالم وتوطيــــد وتعزيــــز املتحــــدة األمــــم مــــع باالشــــتراك
 يف وأشـار  .نظـره  قيـد  هـي  اليت واملناطق البلدان يف واالستقرار

ــم ــان معظ ــيت اجلهــود إىل األحي ــاد يبــذهلا ال  يف األفريقــي االحت
 ديفـوار،  وكـوت  الوسـطى،  أفريقيـا  مجهورية/تشاد مع التعامل

 ،بيســـاو -غينيـــا و والســـودان، ودارفـــور، إريتريـــا،/وجيبــويت 
 يف مبـا  السودان، جنوب/والسودان والصومال، وليبيا، وليربيا،

 الـيت  بـاجلهود  أيضـا  الـس  نـوه  نفسه، الوقت ويف .أبيي ذلك
 اجلمــاعي، األمــن معاهــدة ومنظمــة الكاريبيــة، اجلماعــة تبــذهلا

 األورويب، واالحتـاد  أفريقيـا،  غـرب  لدول االقتصادية واجلماعة
ــس ــاون وجمل ــة اخلليجــي، التع ــة واهليئ ــة احلكومي ــة الدولي  املعني
 ومنظمــة مــانو، ــر واحتــاد العربيــة، الــدول وجامعــة بالتنميــة،

 األمـن  ومنظمـة  اإلسـالمي،  املـؤمتر  ومنظمـة  األمريكيـة،  الدول
ــاون ــا، يف والتعـ ــةومن أوروبـ ــنغهاي ظمـ ــاون شـ ــة ،للتعـ  ورابطـ

 انظـر  .أدناه املوجز النحو على اإلقليمي، للتعاون آسيا جنوب
 الــيت الصــلة ذات القــرارات إىل يشــري الــذي ،٢ اجلــدول أيضــا

 يف اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  تبـذهلا  الـيت  اجلهود تقر
   .للمنازعات السلمية التسوية

 األمــني بتقــارير يتعلــق فيمــا الــس أكــد أفريقيــا، ويف  
 عــن الرئيســية تهمبســؤولي خــاللاإل دونو ،الســودان عــن العــام
 األمـم  بـني  الشـراكة  أمهية على الدوليني، واألمن السالم صون
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 الثـامن  الفصل مع يتسق حنو على” األفريقي، واالحتاد املتحدة
 واألمـن  السـالم  بصـون  يتصل فيما ،“املتحدة األمم ميثاق من
 أمهيــة جمــددا يؤكــد وإذ .)٥٦(الســودان يف اصــةوخب أفريقيــا، يف

 يقودهـــا الـــيت دارفـــور يف والسياســـية يةالســـلم عمليـــةال تعزيـــز
 علــى الطــرفني حيــث وإذ املتحــدة، واألمــم األفريقــي االحتــاد
 املعلقـة  املسـائل  مـن  وغريها أبيي بشأن اتفاق إىل فورا التوصل

 الفتـرة  طـوال  ورحـب،  الـس  أقـر  الشـامل،  السـالم  اتفاق يف
 ســيما وال األفريقــي، االحتــاد وعمــل بــدور االســتعراض، قيــد
 بقيـادة  بالتنفيـذ،  املعـين  املسـتوى  الرفيـع  األفريقـي  االحتـاد  فريق

 املشـترك  الوسـطاء  وكـبري  ،مبيكـي  ثـابو  أفريقيا، جنوب رئيس
 ،)٥٧(دارفـــور بشـــأن املتحـــدة واألمـــم األفريقـــي االحتـــاد بـــني

 وجامعــة )٥٨(بالتنميــة املعنيــة الدوليــة احلكوميــة اهليئــة وكــذلك
  .هلم هدعم عن أعربو )٥٩(العربية الدول

 امليسـر،  علـى  الس أثىن ديفوار، بكوت يتعلق وفيما  
 جهــود مــن بذلــه ملــا ،كومباوريــه بليــز فاســو، بوركينــا رئــيس

__________ 

 القـرار  ة؛السـابعة مـن الديباجـ    فقـرة ال، )٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار  )٥٦(  
 .العاشرة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٣

ــرار  )٥٧(   ــن    ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القــ ــرة مــ ــة والعاشــ ــان الثامنــ الفقرتــ
، الفقرتـان السادسـة والثامنـة    )٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار ؛الديباجة

، )٢٠١٠( ١٩٤٥ ؛ القــرار١١ و ٣ مــن الديباجــة والفقرتــان  
ــرةال ــة  فقــــــــــ ــن الديباجــــــــــ ــرة مــــــــــ ــرار ؛العاشــــــــــ  القــــــــــ

 ٢٠٠٣ القـرار  ؛مـن الديباجـة  اخلامسـة   فقرةال )٢٠١١(١٩٩٠
؛ ٤ فقـرة مـن الديباجـة وال   تاسعةالفقرتان السابعة وال ،)٢٠١١(

ــرةال ،)٢٠١١( ٢٠٢٤ القــرار ــة مــن الديباجــ  فق ــرار  ة؛الثالث الق
ــرةال ،)٢٠١١( ٢٠٣٢ ــة  فقـــــــ ــن الديباجـــــــ ــة مـــــــ ؛ الثامنـــــــ

S/PRST/2010/24 ــرة ــة والعاشـــــــــــ ــان الثالثـــــــــــ  ؛، الفقرتـــــــــــ
S/PRST/2010/28؛الثامنـــة فقـــرة، ال S/PRST/2011/3 الفقرتـــان ،
 .العاشرة  فقرة، الS/PRST/2011/8 ؛السادسة والعاشرة

ــرار  )٥٨(   ــرةال ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القــ ــة  فقــ ــن الديباجــ ــرة مــ  ؛العاشــ
S/PRST/2010/24الثالثة  فقرة، ال. 

 .العاشرة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار  )٥٩(  

 اجلماعـة  تبـذهلا  الـيت  املتواصلة اجلهود على وأثىن ؛)٦٠(الوساطة
 ذلـك  يف مبـا  األفريقي، واالحتاد أفريقيا غرب لدول االقتصادية

 املسـتوى  الرفيع األفريقي االحتاد فريق يبذهلا اليت البناءة اجلهود
ــة حـــل أجـــل مـــن ــز ديفـــوار، كـــوت يف األزمـ  الســـالم لتعزيـ

 بعــد مــا أزمـة  ذلــك يف مبـا  البلــد، يف األزمـة  وحــل واالسـتقرار 
 جملـس  بتعـيني  أيضـا  الـس  ورحـب  .)٦١(الرئاسية االنتخابات

 احلـل  تنفيـذ ل سـام  ثـل ملم األفريقي لالحتاد التابع واألمن السالم
  .)٦٢(لالشام السياسي
 الـذي  بالعمـل  الـس  رحـب  بالصومال، يتعلق وفيما  

 واملمثـل  الصـومال  يف األفريقـي  لالحتـاد  السامي املمثل به يقوم
 رحـب و الصومال؛ يف األفريقي االحتاد مفوضية لرئيس اخلاص

 الدوليـة  احلكومية واهليئة ،األفريقي االحتاد يبذهلا اليت باملساعي
 تعزيـز  أجـل  مـن  األخـرى  اإلقليميـة  واملنظمات ،بالتنمية املعنية

 وطلـب  املساعي، هذه ودعم الصومال، يف واالستقرار السالم
ــز ــني التعــاون تعزي ــة ب ــة اهليئ ــة احلكومي ــةملا الدولي ــة عني  ،بالتنمي

ــي واالحتــاد ــم ،األفريق ــة إلتاحــة املتحــدة واألم  تقســيم إمكاني
 للحــد حماولــة يف مناســب حنــو علــى الصــومال يف ملســؤولياتا

  .)٦٣(للموارد السليم االستخدام وكفالة اجلهود ازدواجية من
__________ 

 اخلامسـة مـن الديباجـة؛ القـرار     فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار  )٦٠(  
ــرةال ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ ــرار  فقــ ــة؛ القــ ــن الديباجــ ــة مــ  اخلامســ
 .العاشرة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٦٢

ــة عشــرة مــن الديباجــة  فقــرةال ،)٢٠١٠( ١٩٦٢ القــرار  )٦١(    ؛الثاني
 القــرار ؛الرابعــة مــن الديباجــة فقــرةال، )٢٠١١( ١٩٧٥ القــرار

 القــــرار ؛السادســــة مــــن الديباجــــة فقــــرةال ،)٢٠١١( ١٩٨٠
 .السابعة عشرة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٠

 .٢  فقرةال ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار  )٦٢(  

  )٦٣(  S/PRST/2011/6األخـــــــــــرية؛   فقـــــــــــرة، الS/PRST/2011/10 ،
ــرةال ــة فقـ ــان الســـابعة  )٢٠١١( ٢٠١٠ القـــرار ؛الثالثـ ، الفقرتـ

 .٢٨  فقرةوالثامنة من الديباجة وال
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 يتصـــل فيمـــا الكامـــل، دعمـــه تأكيـــد الـــس رروكـــ  
 دون واملنطقــة  الوســطى  أفريقيــا  ومجهوريــة  تشــاد  يف باحلالــة

ــة، ــود اإلقليمي ــيت للجه ــذهل ال ــن وغــريه األفريقــي االحتــاد ايب  م
 حلــــول إىل للتوصــــل واإلقليميــــة الدوليــــة الفاعلــــة اجلهــــات
 املسـتمرة  باملشاركة ورحب ؛)٦٤(املنطقة يف املسلحة للرتاعات

 احلـدود  علـى  الـرتاع  حلـل  املبذولـة  اجلهـود  يف األفريقي لالحتاد
ــني ــا ب ــويت إريتري ــد وجيب ــوة وأي ــي االحتــاد دع ــذا يف األفريق  ه

 األفريقـي  االحتـاد  مفوضـية  رئـيس  بتعـيني  رحـب و ؛)٦٥(الصدد
 للـدعم  تقـديره  عـن  وأعـرب  ؛)٦٦(بيسـاو  -غينيا ل خاص ملمثل

 أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتصـادية  اجلماعـة  تقدمه ذيال املستمر
 االحتـــاد  جبهـــود ورحـــب ؛)٦٧(ليربيـــا يف األفريقـــي واالحتـــاد
 ومنظمـة  األورويب واالحتـاد  العربيـة،  الدول وجامعة األفريقي،

 تضــطلع الـذي  بالـدور  ورحــب ؛)٦٨(ليبيـا  يف اإلسـالمي  املـؤمتر 
ــه ــدول االقتصــادية اجلماعــة ب ــا غــرب ل ــدول وشــجع أفريقي  ال

 علـى  اإلقليميـة  املنظمـات  من وغريه مانو ر احتاد يف األعضاء
 يف اإلقليمـيني،  واألمـن  السـالم  توطيـد  دف حوارها مواصلة

  .)٦٩(نسرياليو يف باحلالة يتعلق  ما
__________ 

 .الثامنة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار  )٦٤(  

اخلامســــة مــــن الديباجــــة    فقــــرةال ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ القــــرار  )٦٥(  
 .٢  فقرةوال

 .من الديباجة الثامنة  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار  )٦٦(  

 .احلادية عشرة من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار  )٦٧(  

، )٢٠١١( ٢٠٠٩ القـرار  ؛٢ فقـرة ال، )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار  )٦٨(  
 .الديباجةاحلادية عشرة من   فقرةال

 األخـرية مـن الديباجـة؛ القـرار     فقـرة ال ،)٢٠١٠( ١٩٤١ القرار  )٦٩(  
 .األخرية من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٥

 باملســامهة الــس اعتــرف بــاألمريكتني، يتعلــق وفيمــا  
 مـــن وغريهـــا األمريكيـــة الـــدول منظمـــة تقـــدمها الـــيت اهلامـــة

 العمليــة دعـم  يف اإلقليميــة ودون واإلقليميـة  الدوليــة املنظمـات 
  .)٧٠(هاييت يف السياسية
 مســامهات  بأمهيــة  الــس أقــر  بآســيا، يتعلــق  وفيمــا  
 األمــن ومنظمــة اإلســالمي، املــؤمتر ومنظمــة األورويب، االحتــاد

 ومنظمـــة للتعـــاون، شـــنغهاي ومنظمـــة أوروبـــا، يف والتعـــاون
ــدة ــن معاهـ ــاعي، األمـ ــة اجلمـ ــوب ورابطـ ــيا جنـ ــاون آسـ  للتعـ

 تعزيــز ســياق يف أفغانســتان يف االســتقرار حتقيــق يف اإلقليمــي،
  .)٧١(اجلوار حسن وعالقات اإلقليمي التعاون

 الـس  رحـب  فقـد  األوسـط،  بالشـرق  يتعلق فيما أما  
 للجهـود  دعمـه  جمـددا  وأكـد  اخلليجـي  التعاون جملس مبشاركة

 ورحــب الــيمن؛ يف السياســية األزمــة حلــل مــؤخرا بــذلت الــيت
 فيـه  دعا الذي ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣ املؤرخ بالبيان أيضا

 علــى فـورا  التوقيــع إىل صـاحل  الـرئيس  اخلليجــي التعـاون  جملـس 
ــادرة  يتعلــق وفيمــا .)٧٢(وتنفيــذها اخلليجــي التعــاون جملــس مب

 األورويب لالحتـاد  السـامي  املمثـل  الس شجع االنتشار، بعدم
 االتصـاالت  مواصـلة  علـى  األمنية والسياسة اخلارجية للشؤون

ــع ــة مـ ــران مجهوريـ ــالمية إيـ ــا اإلسـ ــود دعمـ ــية للجهـ  السياسـ
  .)٧٣(التفاوض طريق عن حل إجياد إىل الرامية والدبلوماسية

__________ 

  )٧٠(  S/PRST/2011/7الثالثة  فقرة، ال. 

اخلامســــة والعشــــرون مــــن  فقــــرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القـــرار   )٧١(  
ــة ــرار ؛الديباجـــ ــرةال ،)٢٠١١( ١٩٧٤ القـــ ــرار؛ ١٣ فقـــ  القـــ

 .اخلامسة والثالثون من الديباجة  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠١١

 الفقرتان اخلامسة والثامنة من الديباجة. ،)٢٠١١( ٢٠١٤ القرار  )٧٢(  

 .٣٣  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار  )٧٣(  
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  ٢ اجلدول
  للمنازعات السلمية التسوية يف اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات تبذهلا اليت باجلهود اعترافا تتضمن اليت راتاالقر

  كماحل  ر والتاريخاالقر

 ]جيبويت وإريتريا[السالم واألمن يف أفريقيا   

 ملتخــذا[ )٢٠١١( ٢٠٢٣ القــرار
 ٥ يف ]مبوجــــب الفصــــل الســــابع

  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول

إذ يكرر اإلعراب عن قلقه البـالغ مـن الـرتاع علـى احلـدود بـني إريتريـا وجيبـويت، وإذ يكـرر تأكيـد           
أمهية تسوية هذا الرتاع، وإذ يهيـب بإريتريـا أن تعمـل مـع جيبـويت، حبسـن نيـة، علـى أن تنفـذ بدقـة           

املربم برعاية قطر، ـدف حـل نزاعهمـا علـى احلـدود وتعزيـز تطبيـع         ٢٠١٠ يونيهحزيران/ ٦ اتفاق
إلقليميـة  عالقاما، وإذ يرحب جبهود الوساطة اليت تبذهلا قطر وباستمرار مشاركة اجلهات الفاعلـة ا 

  اخلامسة من الديباجة) فقرةواالحتاد األفريقي واألمم املتحدة (ال
يؤيد دعوة االحتاد األفريقي إريتريا إىل تسوية نزاعاا على احلـدود مـع الـدول اـاورة هلـا، ويهيـب        

باألطراف أن تعمل على حل منازعاا بالوسائل السلمية وتطبيع عالقاا وعلى حتقيـق سـالم وأمـن    
ائمني يف القرن األفريقي، ويشجع األطراف على ضرورة التعـاون مـع االحتـاد األفريقـي يف اجلهـود      د

  )٢ فقرةاليت يبذهلا حلل هذه املنازعات (ال
  توطيد السالم يف غرب أفريقيا

 S/PRST/2010/3البيـــان الرئاســـي  
 ٢٠١٠ فرباير/شباط  ١٦ املؤرخ

ويشـيد   .جلهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي   األمن تأييده يكرر جملس 
رحـب  يويقـوم ـا    الـيت لوسـاطة  ا على جهود فاسو، بوركينارئيس باوريه، بليز كوم الس بالرئيس

مـؤمتر قمـة االحتـاد     ببيـان و ٢٠١٠ينـاير  /كـانون الثـاين   ٢٦ املـؤرخ ببيان فريق االتصال الدويل لغينيا 
  الثانية) فقرة(ال ٢٠١٠فرباير شباط/  ٣ املؤرخاألفريقي 

 

  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية

 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٢٣ القــرار
  ٢٠١٠ مايو/أيار  ٢٥

للجهـود الـيت يبـذهلا األمـني العـام واالحتـاد األفريقـي واجلهـات         إذ يكرر اإلعراب عن دعمه الكامـل  
الثامنـة   فقـرة الفاعلة الدولية واإلقليمية األخرى من أجل إجياد حلول للرتاعات املسلحة يف املنطقة (ال

  من الديباجة)
  احلالة يف كوت ديفوار

 ملتخــذا[ )٢٠١٠( ١٩١١ القــرار
 ٢٨ يف ]مبوجــب الفصــل الســابع  

  ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين

ــه     إذ يعــرب مــرة   ــز كومباوري ــا فاســو، بلي ــرئيس بوركين جلهــوده  )“امليســر(”أخــرى عــن تقــديره ل
املتواصلة لدعم عملية السالم يف كوت ديفوار، وخباصة عـن طريـق آليـات متابعـة اتفـاق واغـادوغو       
السياسي، وإذ يثين على االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للجهود املتواصـلة  

وإذ يشـجعهما علـى مواصـلة بـذل      ،ا يف سبيل تعزيز السالم واالستقرار يف كوت ديفواراليت يبذال
  اخلامسة من الديباجة) فقرةاجلهود، وإذ يكرر اإلعراب عن دعمه الكامل هلما (ال

  اخلامسة من الديباجة فقرةال، )٢٠١٠( ١٩٣٣ احلكم ذاته يف القرار 
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  كماحل  ر والتاريخاالقر

 ملتخــذا[ )٢٠١٠( ١٩٦٢ القــرار  
 ٢٠ يف ]مبوجــب الفصــل الســابع  

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون

ــدورة    ــيت اختــذت يف ال ــالقرارات ال ــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة   إذ يرحــب ب االســتثنائية هليئ
ــا يف       ــدت يف أبوجـ ــيت عقـ ــوار الـ ــوت ديفـ ــأن كـ ــا بشـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــانون  ٧ االقتصـ كـ

ــي يف        ٢٠١٠ ديســمرب/األول ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــس الســلم واألم ــيت اختــذها جمل ــرارات ال والق
 ٢٠١٠ ديسـمرب /كـانون األول  ٩ أبابا يف اجتماعه الثاين واخلمسني بعد املائتني الذي عقد يف أديس

  السادسة من الديباجة) فقرة(ال
للـدور البـالغ األمهيـة الـذي اضـطلع       )“الـميسر(”إذ يثين على رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوريه  

  العاشرة من الديباجة) فقرةبه من أجل دعم عملية السالم وإجراء االنتخابات الرئاسية وإكماهلا (ال
االحتـاد األفريقـي واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        واصـل شيد أيضا باجلهود املتواصـلة الـيت ي  وإذ ي 

تعزيـز السـالم واالسـتقرار يف كـوت ديفـوار، وإذ يكـرر اإلعـراب عـن دعمـه          بذهلا يف سـبيل   أفريقيا
  الثانية عشرة من الديباجة) فقرةالكامل هلما (ال

 ملتخــذا[ )٢٠١١( ١٩٧٥ القــرار
ــابع   ــل الســـ ــب الفصـــ  يف ]مبوجـــ

  ٢٠١١ مارسآذار/  ٣٠

إذ يثين على فريق االحتاد األفريقي الرفيع املستوى املعين حبل األزمة يف كوت ديفوار للجهود البنـاءة  
يكــرر تأكيــد دعمــه لالحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا    الــيت يبــذهلا، وإذ 

  الرابعة من الديباجة) فقرةاللتزامهما حبل األزمة يف كوت ديفوار (ال
ــابع لالحتــاد األفريقــي الــذي اختــذه يف جلســته اخلامســة        إذ يرحــب بقــرار جملــس الســالم واألمــن الت

ــى    ــودة علـ ــائتني املعقـ ــد املـ ــتني بعـ ــا يف  والسـ ــات يف أديـــس أبابـ ــدول واحلكومـ ــاء الـ ــتوى رؤسـ  مسـ
والذي أعيد فيه تأكيـد مجيـع قراراتـه السـابقة املتعلقـة باألزمـة الـيت أعقبـت          ٢٠١١ مارسآذار/ ١٠

االنتخابــات يف كــوت ديفــوار والــيت تفاقمــت بســرعة منــذ اجلولــة الثانيــة لالنتخابــات الرئاســية الــيت  
وهي قـرارات تعتـرف بانتخـاب السـيد احلسـن درامـان        ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاينتشرين  ٢٨ جرت يف

  اخلامسة من الديباجة) فقرةواتارا رئيسا لكوت ديفوار (ال
وإذ يرحب أيضا باملبادرات السياسية هليئة رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غـرب   

ــه بشــأن          ــذي اعتمدتــه والقــرار الــذي اختذت ــا، وإذ حيــيط علمــا بالبيــان ال  كــوت ديفــوار يف أفريقي
  السادسة من الديباجة) فقرة(ال ٢٠١١ مارسآذار/  ٢٤

يف هـذا  يهيب جبميع األطراف السعي إىل تنفيذ احلل السياسـي الشـامل لالحتـاد األفريقـي، ويرحـب       
 بقـــرار جملـــس الســـالم واألمـــن التـــابع لالحتـــاد األفريقـــي يف مـــؤمتر القمـــة الـــذي عقـــده يف الصـــدد 

ممثل سام لتنفيذ احلل السياسي الشـامل، ويهيـب جبميـع األطـراف أن     تعيني  ٢٠١١ مارسآذار/ ١٠
  )٢ فقرةتتعاون معه تعاونا تاما (ال

 ملتخــذا[ )٢٠١١( ١٩٨٠ القــرار
 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  

  ٢٠١١ أبريلنيسان/  ٢٨

إذ يشدد على ضرورة أن يبـذل مجيـع اإليفـواريني جهـودا دؤوبـة مـن أجـل تعزيـز املصـاحلة الوطنيـة           
وتوطيد السالم عن طريق احلوار والتشاور، وإذ يرحب باملساعدة املقدمة يف هذا الصدد من االحتـاد  

  سة من الديباجة)الساد فقرةاألفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (ال
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  كماحل  ر والتاريخاالقر

 خــذتملا[ )٢٠١١( ٢٠٠٠ القــرار  
 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  

  ٢٠١١ يوليه/متوز  ٢٧

أفريقيا ملا بذاله مـن جهـود خـالل األزمـة      إذ يثين على االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب
اليت أعقبـت االنتخابـات، وإذ يشـجعهما علـى أن يظـال ملتـزمني بـدعم عمليـة حتقيـق اسـتقرار احلالـة يف            

  السابعة عشرة من الديباجة)  كوت ديفوار وتنفيذ املهام غري املنجزة يف عملية السالم (الفقرة
  بيساو - احلالة يف غينيا

تخــذ ملا[ )٢٠١٠( ١٩٤٩ القــرار
 يف ]الفصـــــل الســـــابع مبوجـــــب 

  ٢٠١٠ نوفمرب/الثاينتشرين   ٢٣

إذ يكرر تأكيد أمهيـة التعـاون علـى الصـعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي يف التصـدي للتحـديات الـيت تواجههـا           
 - بيساو، وإذ يرحب يف هذا الصدد بقيام رئـيس مفوضـية االحتـاد األفريقـي بتعـيني ممثـل خـاص لغينيـا          -  غينيا

  الثامنة من الديباجة) االحتاد األفريقي لالتصال يف البلد وتشغيله (الفقرةبيساو وإنشاء مكتب 
  احلالة يف ليربيا

تخــذ ملا[ )٢٠١٠( ١٩٣٨ القــرار
 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  

  ٢٠١٠ سبتمربأيلول/  ١٥

إذ يعرب عن تقديره الستمرار الدعم املقـدم مـن اتمـع الـدويل واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب         
  عشرة من الديباجة)احلادية  فقرةأفريقيا واالحتاد األفريقي (ال

  احلالة يف ليبيا

تخــذ ملا[ )٢٠١١( ١٩٧٣ القــرار
 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  

    ٢٠١١ مارسآذار/  ١٧

، وببيـان جملـس   ٢٠١١ مـارس آذار/ ٨ إذ حييط علما بالبيان اخلتامي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املـؤرخ 
الـذي أنشـئت مبوجبـه اللجنـة      ٢٠١١ مـارس /آذار ١٠ السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي املـؤرخ 

  احلادية عشرة من الديباجة) فقرةاملخصصة الرفيعة املستوى املعنية بليبيا (ال
يؤكد ضرورة تكثيـف اجلهـود مـن أجـل إجيـاد حـل لألزمـة يسـتجيب للمطالـب املشـروعة للشـعب             

عربيـة الليبيـة وقـرار جملـس     اللييب، ويالحظ قرار األمني العام إرسال مبعوثـه اخلـاص إىل اجلماهرييـة ال   
الســالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي إرســال جلنتــه املخصصــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة بليبيــا إىل    
اجلماهريية العربية الليبية دف تيسري إجراء حوار يفضي إىل اإلصـالحات السياسـية الالزمـة إلجيـاد     

  )٢ فقرةحل سلمي ودائم (ال
تخــذ ملا[ )٢٠١١( ٢٠٠٩ القــرار

 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  
  ٢٠١١ سبتمرب/أيلول  ١٦

دعمـا لعمليـة   إذ يعيد تأكيد ضرورة أن تتوىل األمم املتحدة قيادة اجلهـود الـيت يبـذهلا اتمـع الـدويل      
االنتقال وإعادة البنـاء الـيت تقودهـا ليبيـا ـدف إقامـة دولـة دميقراطيـة مسـتقلة موحـدة يف ليبيـا، وإذ            
يرحب باملسامهات اليت قدمها يف هذا الصدد االجتماع الرفيـع املسـتوى للمنظمـات اإلقليميـة الـذي      

ــا الـــذي عقـــد يف ومـــؤمتر بـــاريس املعـــين بليب  ٢٠١١ أغســـطسآب/ ٢٦ عقـــده األمـــني العـــام يف   يـ
، وإذ يرحب أيضا جبهود االحتاد األفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة واالحتـاد      ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١

  احلادية عشرة من الديباجة) فقرةاألورويب ومنظمة التعاون اإلسالمي (ال
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  احلالة يف سرياليون  

 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤١ القــرار
  ٢٠١٠ سبتمربأيلول/  ٢٩

أفريقيـا، وإذ يشـجع الـدول األعضـاء يف احتـاد ـر       إذ يرحب بدور اجلماعة االقتصادية لدول غـرب  
مانو وغريه من املنظمات اإلقليميـة علـى مواصـلة حوارهـا ـدف توطيـد السـالم واألمـن اإلقليمـيني          

  الثالثة عشرة من الديباجة) فقرة(ال
 املــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٠٥ القــرار

  ٢٠١١ سبتمربأيلول/  ١٤
إذ يرحــب بــدور االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وإذ يشــجع الــدول    
األعضاء يف احتاد ر مانو وغريه من املنظمات اإلقليمية على مواصلة حوارها ـدف توطيـد السـالم    

  الرابعة عشرة من الديباجة) فقرةيني (الواألمن اإلقليم
  احلالة يف الصومال

    )٢٠١١( ١٩٦٤ القرار
 ]تخـذ مبوجـب الفصـل السـابع    ملا[
ــانون األول ٢٢ يف ــمرب/كـــ  ديســـ

٢٠١٠  

إذ يالحظ القرارات املتعلقة بالصومال اليت اختذها مؤمتر قمة االحتاد األفريقي الذي عقـد يف كمبـاال   
والتوصيات املتعلقة بالصومال الصادرة عن االجتمـاع   ،٢٠١٠ يوليهمتوز/ ٢٧ إىل ١٩ يف الفترة من

تشــرين  ١٥ الــوزاري لــس الســلم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي الــذي عقــد يف أديــس أبابــا يف   
، وإذ يرحــب بتعــيني الــرئيس الســابق جــريي رولينغــز بوصــفه املمثــل الســامي  ٢٠١٠ أكتــوبر/األول

  اشرة من الديباجة)الع فقرةلالحتاد األفريقي يف الصومال (ال
 S/PRST/2011/6 البيـــان الرئاســـي  

                                                                               ٢٠١١ مارسآذار/  ١٠ املؤرخ
ــة           ــة بالتنمي ــة املعني ــة الدولي ــة احلكومي ــي واهليئ ــاد األفريق ــذهلا االحت ــيت يب ــس باملســاعي ال يرحــب ال
واملنظمات اإلقليمية األخرى من أجل تعزيز السالم واالسـتقرار يف الصـومال، ويكـرر تأكيـد دعمـه      

األفريقــي يف الصــومال والبلــدان املســامهة بقــوات وأفــراد شــرطة، وخصوصــا   الكامــل لبعثــة االحتــاد 
  األخرية) فقرةأوغندا وبوروندي (ال

S/PRST/2011/10 ــؤرخ  املـــــــــــــــــ
 ٢٠١١ مايوأيار/  ١١

املمثـل اخلـاص لألمـني     ماهيغـا،  .فني تغسـ والسـيد أ  ا يقوم ـ يتل الاعميعرب الس عن دعمه لأل
العام للصومال، واألمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي مـن أجـل تعزيـز السـالم واملصـاحلة يف الصـومال           

  الثالثة) فقرة(ال
 املــؤرخ )٢٠١١( ٢٠١٠ القــرار

  ٢٠١١ سبتمربأيلول/  ٣٠
ماهيغـا، واملمثـل اخلـاص     .إذ يثين علـى املمثـل اخلـاص لألمـني العـام للصـومال، السـيد أوغسـتني ف        

لــرئيس مفوضــية االحتــاد األفريقــي للصــومال، الســيد بــوبكر غاوســو ديــارا، وإذ يعيــد تأكيــد دعمــه  
  ة)السابعة من الديباج فقرةالقوي ملا يبذالنه من جهود (ال

إذ يرحــب مبــا يقــوم بــه الــرئيس الســابق جــريي رولينغــز مــن أعمــال بوصــفه املمثــل الســامي لالحتــاد   
  الثامنة من الديباجة) فقرةاألفريقي يف الصومال (ال

يطلب إىل اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة واالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة تعزيـز التعـاون            
يتيح تقاسم املسؤوليات يف الصـومال بصـورة مالئمـة يف حماولـة للحـد مـن ازدواجيـة        القائم بينها مبا 

اجلهود ولكفالة اسـتخدام املـوارد بشـكل مناسـب وتضـمني التقـارير الـيت يقـدمها األمـني العـام عـن            
  )٢٨ فقرةيستجد من معلومات بشأن هذا املوضوع (ال ما الصومال بانتظام
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  تقارير األمني العام عن السودان  

 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩١٩ القــرار
  ٢٠١٠ أبريلنيسان/  ٢٩

إذ يسلم بأنه، بصرف النظر عن نتائج االستفتاء، سيتعني على الطرفني يف اتفـاق السـالم الشـامل أن    
املسائل البالغة األمهية بطريقة سلمية وبنـاءة، وبـأن األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي       يواصال مناقشة 

الثامنـة   فقـرة واملنظمات اإلقليمية األخرى ميكن أن تؤدي دورا هاما يف دعم هذا احلوار وتعزيـزه (ال 
  من الديباجة)

الرفيـع   التنفيـذ  اصـة فريـق  إذ يشيد أيضا بالعمل الذي يضطلع به االحتاد األفريقـي يف السـودان، وخب  و 
التابع لالحتـاد األفريقـي، وبالـدور الـذي يقـوم بـه يف تركيـز االهتمـام علـى           املعين بالسودان املستوى

الترابط القائم بني الرتاعات يف السودان ويف مساعدة األطراف السودانية على التصدي هلذه املسائل 
ملعنيــة بالتنميــة وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة  علــى حنــو شــامل، إىل جانــب اهليئــة احلكوميــة الدوليــة ا 

  العاشرة من الديباجة) فقرةاإلقليمية (ال
 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٣٥ القــرار

  ٢٠١٠ يوليهمتوز/  ٣٠
ذ يعرب عن التزامه القوي بتعزيز العمليـة السياسـية يف دارفـور واجلهـود الـيت يبـذهلا كـبري الوسـطاء         إ

دارفــور ودعمهمــا، وإذ يعــرب عــن تصــميمه بشــأن املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 
فاوضـات  القوي على القيام بذلك، وإذ يرحب بالتزام كبري الوسطاء املشترك بإحراز تقدم وإجراء م

بــني حكومــة الســودان وحركــة التحريــر والعدالــة بشــأن التوصــل إىل اتفــاق برعايــة كــبري الوســطاء    
ــية      ــة السياســ ــمام إىل العمليــ ــتمر االنضــ ــات املســ ــض بعــــض اموعــ ــترك، وإذ يشــــجب رفــ املشــ

  السادسة من الديباجة) فقرة(ال
واألمـن الـدوليني، علـى أمهيـة      إذ يؤكد، دون إخالل مبسؤولية جملس األمـن الرئيسـية عـن صـون السـالم      

الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، على حنو يتسق مع الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحـدة،  
  السابعة من الديباجة) يتصل بصون السالم واألمن يف أفريقيا، وخباصة يف السودان (الفقرة فيما

 التنفيـذ  د األفريقـي يف السـودان، وخباصـة جهـود فريـق     إذ يرحب بالدور اهلـام الـذي يقـوم بـه االحتـا      
التـابع لالحتـاد األفريقـي الـذي يعمـل، بالتعـاون مـع كـبري الوسـطاء          املعـين بالسـودان   الرفيع املسـتوى  

املشترك ومع العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور، مـن أجـل توطيـد السـالم      
رفــور، بوســائل منــها عقــد مــؤمتر بــني الــدارفوريني يف وقــت مبكــر، بغيــة   واملصــاحلة واملســاءلة يف دا

تشجيع إحراز تقدم يف وقت مبكر يف عمليـة السـالم الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة         
  الثامنة من الديباجة) فقرة(ال

م املتحـدة يف دارفـور،   يعيد تأكيد أمهية تعزيز العمليـة السياسـية الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي واألمـ        
ويؤكد يف هذا الصدد ضرورة مشـاركة مجيـع أصـحاب املصـلحة يف دارفـور، مبـن فـيهم املسـؤولون         
املنتخبــون حــديثا واتمــع املــدين، مبــا فيــه املنظمــات النســائية واملنظمــات الــيت تتــوىل قيادــا النســاء   

 تمعية وزعماء القبائل، على حنو منهجي ومستمر يفيئة بيئـة مؤاتيـة تفضـي إىل السـالم     والفئات ا
واألمن عرب إجراء حـوار بنـاء ومفتـوح، ويرحـب باألولويـة املمنوحـة للجهـود الـيت تسـتمر يف بـذهلا           
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العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور مـن أجـل تعزيـز هـذه املشـاركة دعمـا             
دارفـور، السـيد   بشـأن  األفريقـي واألمـم املتحـدة     وتكملة ألعمال كبري الوسطاء املشترك بني االحتـاد 

جربيل يبيين باسويل، وللعمليـة السياسـية الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور،          
ويرحب بالعمل الذي يضطلع بـه الفريـق الرفيـع املسـتوى التـابع لالحتـاد األفريقـي املعـين بالتنفيـذ يف          

  )٣ فقرةهذا الصدد (ال
ميكـن أن يكـون هنـاك حـل عسـكري للـرتاع الـدائر يف دارفـور وأن التوصـل إىل           ال تأكيـد أنـه   يعيـد  

تســوية سياســية شــاملة وجنــاح نشــر العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور   
أساسيان إلعادة إحالل السالم، ويعيد تأكيـد دعمـه الكامـل لعمـل كـبري الوسـطاء املشـترك، السـيد         

يل يبـيين باسـويل، وللعمليـة السياسـية الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور            جرب
  )١١ فقرة(ال

تخــذ ملا[ )٢٠١٠( ١٩٤٥ القــرار
 يف ]مبوجـــــب الفصـــــل الســـــابع  

ــوبر/األولتشـــــــــرين  ١٤  أكتـــــــ
٢٠١٠  

إذ يثين على العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور وكـبري الوسـطاء املشـترك         
دارفــور واألمــني العــام لألمــم املتحــدة وجامعــة الــدول بشــأن بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة 

التابع لالحتاد األفريقي وقادة املنطقة ملا يبذلونـه   عين بالسودانامل الرفيع املستوى التنفيذ العربية وفريق
من جهود يف سـبيل إحـالل السـالم واالسـتقرار يف دارفـور، وإذ يكـرر تأكيـد دعمـه الكامـل لتلـك           
اجلهود، وإذ يعرب عن دعمه القوي للعملية السياسية اجلارية يف إطار مساعي الوساطة اليت يقودهـا  

  العاشرة من الديباجة) فقرةمم املتحدة (الاالحتاد األفريقي واأل
ــان الرئاســي   S/PRST/2010/24 البي

 نـوفمرب /الثـاين تشـرين   ١٦ املؤرخ
٢٠١٠  

يذكر الس بأن األطراف السـودانية تتحمـل املسـؤولية الكاملـة عـن تنفيـذ اتفـاق السـالم الشـامل،          
ويؤكــد مــن جديــد دعمــه ملواصــلة اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق هــذه الغايــة ويشــجع علــى بــذل تلــك   

قدمه كل مـن الفريـق   اجلهود، ويرحب بالدور القيادي الذي يؤديه االحتاد األفريقي وبالدعم الذي ي
الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعـين بالتنفيـذ بقيـادة الـرئيس ثـابو مبيكـي، واهليئـة احلكوميـة         

ويقر الس بالتزام األطراف بتنفيذ اتفاق السالم الشامل، ويبقي املسألة قيـد   .الدولية املعنية بالتنمية
ب االقتضاء، لدعم األطراف يف سـعيها إىل التنفيـذ   نظره الفعلي، ويعرب عن استعداده للتدخل حس

يشـدد الـس علـى أمهيـة التنسـيق الوثيـق بـني اجلهـات الفاعلـة الدوليـة املعنيـة يف            و .الكامل لالتفاق
  الثالثة) فقرةمساندة عمليات السالم السودانية (ال

حتـاد األفريقـي واألمـم    كد الس جمددا دعمه لعمليـة السـالم اجلاريـة مـن أجـل دارفـور بقيـادة اال       يؤ 
املتحـدة، والـيت تستضــيفها دولـة قطـر، وللعمــل الـذي يقـوم بــه كـبري الوسـطاء املشــترك بـني االحتــاد          

، الســـيد جربيـــل باســـويل، واملبـــادئ الـــيت تسترشـــد ـــا بشـــأن دارفـــور األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة
ليـة السـالم دون مزيـد    وحيث الس بقوة مجيع حركات التمرد علـى االنضـمام إىل عم   .املفاوضات

من التأخري أو الشروط املسبقة، وحيث مجيع األطراف على وقف األعمال العدائيـة فـورا واملشـاركة    
ويعـرب الـس عـن قلقـه      .على حنو بنـاء يف املفاوضـات بغـرض التوصـل إىل سـالم دائـم يف دارفـور       
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يـع أشـكال الـدعم املقـدم     بشأن اهلجمات اليت تشنها امليليشيات علـى املـدنيني، ويـدعو إىل وقـف مج      
ويعرب الس عن استعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري ضـد أي طـرف تقـوض أفعالـه         .لتلك اجلماعات

  العاشرة) فقرةعملية السالم يف دارفور (ال
، S/PRST/2011/3 و الثامنـــة؛ فقـــرةال، S/PRST/2010/28البيانـــات الرئاســـية   أحكـــام مماثلـــة يف تـــرد  

  العاشرة فقرة، الS/PRST/2011/8 و العاشرة؛ فقرةال

 ،S/PRST/2010/28البيان الرئاسـي  
ــؤرخ ــانون ١٦ املــــــ  /األول كــــــ

 ٢٠١٠ ديسمرب

وحيـث الـس األطـراف بشـدة      .يالحظ الس مع بالغ القلـق عـدم التوصـل إىل اتفـاق بشـأن أبيـي      
على دئة التوترات املتصاعدة يف أبيي، والتوصل فوراً إىل اتفاق بشأن أبيي وغري ذلـك مـن املسـائل    

بعـد االسـتفتاء    مـا  املعلقة يف إطار اتفاق السالم الشامل، وحل املسائل البالغة األمهية املتصـلة مبرحلـة  
 .سـية والـديون واألصـول والعملـة واملـوارد الطبيعيـة      مبا يف ذلك احلدود واألمـن واحلصـول علـى اجلن   

ويرحب الس بعمل فريق التنفيـذ الرفيـع املسـتوى املعـين بالسـودان التـابع لالحتـاد األفريقـي بقيـادة          
ــذا الصـــدد      ــاجلهود املســـتمرة الـــيت يبـــذهلا يف هـ ــابق ثـــابو مبيكـــي، وبـ رئـــيس جنـــوب أفريقيـــا السـ

  الثالثة) فقرة(ال
، S/PRST/2011/3البيــان الرئاســي  

  ٢٠١١ فربايرشباط/ ٩ املؤرخ
بالسودان التـابع لالحتـاد األفريقـي     يؤكد الس جمددا دعمه لعمل فريق التنفيذ الرفيع املستوى املعين

ابو مبيكي، ويشري إىل االلتزامات الـيت قطعهـا علـى نفسـيهما طرفـا اتفـاق السـالم        ثولرئيسه الرئيس 
، ويشـجعهما علــى  ٢٠١١ ينـاير /كـانون الثــاين  ٢٧ الشـامل خـالل اجتمـاع الرئاســة الـذي عقـد يف     

بشأن تنفيـذ املسـائل املعلقـة يف اتفـاق      مواصلة السعي من أجل التوصل إىل اتفاق يف الوقت املناسب
وحيث الـس الطـرفني علـى التوصـل بسـرعة إىل إبـرام اتفـاق بشـأن أبيـي ومسـائل            .السالم الشامل

أخرى حامسة، منها ترسـيم احلـدود، والترتيبـات األمنيـة، واجلنسـية، والـديون، واألصـول، والعملـة،         
الس بالشروع يف عملية االستشارة الشـعبية يف   ويرحب .وتقاسم الثروات، وإدارة املوارد الطبيعية

واليــة النيــل األزرق ويشــدد علــى أمهيــة إجــراء عمليــات استشــارة شــعبية تتســم بالشــمول وحســن    
جــاء يف اتفــاق  مــا التوقيــت واملصــداقية يف واليــيت النيــل األزرق وجنــوب كردفــان، وذلــك حبســب 

  السادسة) فقرةالسالم الشامل (ال
الـــذي [ )٢٠١١( ١٩٩٠القـــرار 

ــه مبوجــب   ٣ فقــرةاعتمــدت ال من
ــابع ــؤرخ  ]الفصــــــــل الســــــ املــــــ

   ٢٠١١يونيه حزيران/  ٢٧

املعـين بالسـودان التـابع لالحتـاد     إذ يشيد باملساعدة املقدمة للطرفني من فريق التنفيـذ الرفيـع املسـتوى    
األفريقي ورئيس الفريق الرئيس ثابو مبيكي، ومن السيد ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا، ومـن  

  اخلامسة من الديباجة) فقرةالسيد هايلي منكريوس، املمثل اخلاص لألمني العام للسودان (ال

 املــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٠٣ القــرار
  ٢٠١١ يوليهمتوز/  ٢٩

إذ يعرب عن التزامه القوي بالعملية املشتركة بني االحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة لتحقيـق السـالم       
بعـض   إمعـان ا، وإذ يشـجب  علـى دعمهـ  املـتني  قطـر، وعـن عزمـه    دولـة  اليت تستضـيفها  ويف دارفور 

اجلماعــات يف رفــض االنضــمام إىل هــذه العمليــة، وحيثهــا بقــوة علــى القيــام بــذلك دون مزيــد مــن     
  السابعة من الديباجة) فقرةأو فرض شروط مسبقة (ال املماطلة
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قطــر، وبتعـاون قطــر املتواصــل مــع  دولــة رئاسـة  حتــت إذ يرحـب أيضــا بإنشــاء جلنـة متابعــة التنفيــذ   و   
ميسـرة دوليـا، تشـمل     دعـم عمليـة إلحـالل السـالم يف دارفـور     على االحتاد األفريقي واألمم املتحدة 

احلركات املسلحة، وإذ يشجع االحتاد األفريقي واألمم املتحدة على متابعـة   سائرحكومة السودان و
  التاسعة من الديباجة) فقرة(ال اجلهود بنشاط تلك

أمهيـة  على مبسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني،  إخالليؤكد، دون  إذ 
الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، علـى حنـو يتسـق مـع الفصـل الثـامن مـن ميثـاق األمـم          

ى وجـه  يتصل بصون السالم واألمن يف أفريقيا، وخباصـة يف السـودان، وإذ يرحـب علـ     فيما املتحدة،
اخلصوص باجلهود اليت يبذهلا فريق التنفيـذ الرفيـع املسـتوى املعـين بالسـودان التـابع لالحتـاد األفريقـي         

قيادة الرئيس ثابو مبيكي، بالتعـاون مـع العمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف         حتت 
لـة واملصـاحلة يف دارفـور    دارفور، من أجل التصدي على حنو شامل وجامع لتحـديات السـالم والعدا  

  العاشرة من الديباجة) فقرة(ال
دارفـور الـيت يقودهـا    حـالل السـالم يف   أمهيـة تعزيـز العمليـة السـلمية والسياسـية إل      يؤكد من جديـد   

 ةتواصـل امل مـن أولويـة جلهودهـا   العمليـة املختلطـة   مبـا توليـه   االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، ويرحب 
، ويرحـب بـاجلهود الـيت    ]مـن القـرار  [ ٨ و ٧ و ٦ وتكملته وفقا للفقـرات  من أجل دعم هذا العمل

  )٤ فقرةيبذهلا يف هذا الصدد فريق التنفيذ الرفيع املستوى التابع لالحتاد األفريقي املعين بالسودان (ال
املــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢٤ القــرار

ــانون  ١٤ ــمرب/األولكــــــ  ديســــــ
٢٠١١  

وإذ يشــيد باملســاعدة املقدمــة للطــرفني مــن الفريــق الرفيــع املســتوى التــابع لالحتــاد األفريقــي املعــين     
بالتنفيذ ورئيسه ثابو مبيكي، ومن ميليس زينـاوي، رئـيس وزراء إثيوبيـا وهـايلي منكريـوس، املمثـل       

اص لألمني العام، ومن الفريق تادسا ورده تسفاي، رئيس قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيـي  اخل
  الثالثة من الديباجة) فقرة(ال

  الثامنة من الديباجة فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٣٢القرار  يف مماثلحكم يرد  

  املتعلقة اييتاملسألة 

 S/PRST/2011/7 البيـــان الرئاســـي  
  ٢٠١١ أبريلنيسان/ ٦ املؤرخ

يرحــب الــس بالعمليــة االنتخابيــة اجلاريــة يف هــاييت، ويشــدد علــى أمهيــة إكماهلــا يف أجــواء ســلمية 
الح الدميقراطيــة ويتــيح إجنــاز اإلصــ   أســس  سيســهم يف توطيــد   ممــا تطبعهــا املصــداقية والشــرعية،   

بعثة األمـم املتحـدة   أمهية إسهام الس ب سلموي .الدستوري ويوفر قاعدة قوية ملواصلة جهود التعمري
 لتحقيق االستقرار يف هاييت ومنظمة الدول األمريكية واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة    

  ة)ثالثال فقرةيف دعم العملية السياسية (ال األخرى
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  اناحلالة يف أفغانست  

 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤٣ القــرار
ــوبر/األولتشـــــــــرين  ١٣  أكتـــــــ

٢٠١٠  

 ذلــك ا يفبأمهيــة مســامهة الشــركاء مــن البلــدان اــاورة واملنطقــة واملنظمــات اإلقليميــة، مبــ يســلم  إذ
االحتــاد األورويب ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون ومنظمــة معاهــدة    

ن، وإذ يؤكــد األمهيــة البالغــة للنــهوض بالتعــاون   األمــن اجلمــاعي، يف حتقيــق االســتقرار يف أفغانســتا  
اإلقليمــي بوصــفه وســيلة فعالــة لتعزيــز األمــن واحلكــم والتنميــة يف أفغانســتان، وإذ يرحــب بــاجلهود   
اإلقليمية املبذولة يف هذا الصدد، وإذ يتطلـع إىل عقـد االجتمـاع االفتتـاحي للفريـق األساسـي املنشـأ        

يف وقـت متـزامن    ٢٠١٠ نـوفمرب /الثاينتشرين  سطنبول، تركيا يفدعما لتعزيز التعاون اإلقليمي يف إ
  اخلامسة والعشرون من الديباجة) فقرةمع مؤمتر كابل (ال

 املــؤرخ )٢٠١١( ١٩٧٤ القــرار
    ٢٠١١ مارسآذار/  ٢٢

ــة      يرحــب بــاجلهود الــيت تواصــل حكومــة أفغانســتان وشــركاؤها مــن دول اجلــوار واملنطقــة اإلقليمي
بينهم،  فيما واملنظمات الدولية، مبا فيها منظمة املؤمتر اإلسالمي، بذهلا من أجل تعزيز الثقة والتعاون

ت اإلقليميـة، مبـا فيهـا مـؤمتر القمـة      ومببادرات التعـاون الـيت وضـعتها مـؤخرا البلـدان املعنيـة واملنظمـا       
ــا يف       ــد يف اســطنبول، تركي ــذي عق ــا ال ــي اخلــامس ألفغانســتان وباكســتان وتركي كــانون  ٢٤الثالث

ــد يف      ٢٠١٠ديســمرب /األول ــذي عق ــؤمتر اســطنبول األخــري ال ــائج م ــاينتشــرين  ٣وبنت نــوفمرب /الث
 قترح ألفغانستان، ويتطلع إىل عقد، ويالحظ أن من املقرر أن تنظم تركيا املؤمتر اإلقليمي امل٢٠١٠

ــاون  ــؤمتر التع ــي االقتصــادي م ــف يف طاجيكســتان يف أفغانســتان بشــأن اخلــامس اإلقليم ــام خري  ع
ويرحــب كــذلك بإعــادة تأكيــد املبــادئ املنصــوص عليهــا يف إعــالن كابــل بشــأن عالقــات   ،٢٠١١

مـؤمتر كابـل، ويؤكـد    يف البيان الصادر عـن   ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول ٢٢حسن اجلوار املؤرخ 
أمهيــة زيــادة التعــاون بــني أفغانســتان وشــركائها ضــد حركــة طالبــان وتنظــيم القاعــدة وغريمهــا مــن    
اجلماعات املتطرفة العنيفة واجلماعات املسلحة غري املشـروعة يف سـبيل تعزيـز السـالم واالزدهـار يف      

ذلـك وسـيلة لتحقيـق اإلدمـاج     أفغانستان والنهوض بالتعـاون يف قطـاعي االقتصـاد والتنميـة، باعتبـار      
  )١٣ فقرةالتام ألفغانستان يف الديناميات اإلقليمية واالقتصاد العاملي (ال

 املــؤرخ )٢٠١١( ٢٠١١ القــرار
ــوبر/األولتشـــــــــرين  ١٢  أكتـــــــ

٢٠١١  

إذ يسلّم بأمهية مسامهة الشركاء من بلدان اجلوار واملنطقة وكذلك املنظمـات اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك      
االحتاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعـاون ومنظمـة معاهـدة األمـن     

سـتقرار يف أفغانسـتان، وإذ يشـدد علـى     اجلماعي ورابطة جنوب آسيا للتعـاون اإلقليمـي، يف حتقيـق اال   
للنهوض بالتعاون اإلقليمي من أمهية حامسة بوصفه وسيلة فعالة لتعزيز األمن واحلوكمة والتنمية يف  ما

أفغانستان، وإذ يرحب بزيادة اجلهـود اإلقليميـة املبذولـة مـن أجـل مواصـلة تنفيـذ اإلعالنـات السـابقة          
   اخلامسة والثالثون من الديباجة) (الفقرةلعالقات حسن اجلوار ويدعم هذه اجلهود 

  احلالة يف الشرق األوسط

ــرار ــؤرخ )٢٠١١( ٢٠١٤ القـ  املـ
  ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ٢١

إذ يرحب مبشـاركة جملـس التعـاون اخلليجـي، ويؤكـد مـن جديـد دعـم جملـس األمـن للجهـود الـيت              
  اخلامسة من الديباجة) فقرةيبذهلا جملس التعاون اخلليجي حلل األزمة السياسية القائمة يف اليمن (ال
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  كماحل  ر والتاريخاالقر

سبتمرب أيلول/ ٢٣وإذ يرحب بالبيــان الـــذي أصــدره الس الــوزاري لس التعـــاون اخلليجي يف    
ودعـا فيــه الــرئيس صــاحل إىل التوقيــع فــورا علــى مبــادرة جملــس التعــاون اخلليجــي وتنفيــذها،   ٢٠١١

ضــبط الــنفس وااللتــزام بــالوقف الفــوري  وأدان اســتعمال القــوة ضــد املتظــاهرين العــزل، ودعــا إىل  
والكلــي إلطــالق النــار وتشــكيل جلنــة للتحقيــق يف األحــداث الــيت قــادت إىل قتــل مينــيني أبريــاء           

  الثامنة من الديباجة) فقرة(ال
  عدم االنتشار

 املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٢٩ القــرار
  ٢٠١٠ يونيهحزيران/  ٩

ؤون اخلارجية والسياسـة األمنيـة يف االحتـاد األورويب علـى مواصـلة      لشالسامية املعنية بايشجع املمثلة 
االتصاالت مع مجهورية إيران اإلسـالمية لـدعم اجلهـود السياسـية والدبلوماسـية الراميـة إىل التوصـل        

ني إىل حل تفاوضي، مبا يف ذلك املقترحـات ذات الصـلة املقدمـة مـن االحتـاد الروسـي وأملانيـا والصـ        
وفرنسا واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة، ـدف يئـة الظـروف الالزمـة السـتئناف احملادثـات،          

  )٣٣ فقرةويشجع مجهورية إيران اإلسالمية على االستجابة لتلك املقترحات (ال
        

  عمليات حفظ السالم اإلقليمية -  ثالثا
  

  مالحظة  

 يتعلـق  فيمـا  األمـن  جملس ممارسة الثالث القسم يتناول  
 الســـالم، حفـــظ جمـــال يف اإلقليميـــة املنظمـــات مـــع بالتعـــاون

 ،امليثـاق  مـن  الثـامن  الفصـل  مواد جبميع صلة ذا اعتباره وميكن
  .٥٤  و ٥٣  و ٥٢ املواد أي

 - ألـف  مهـا:  فـرعيني  قسـمني  من القسم هذا ويتألف  
 - وبــاء اإلقليميــة؛ الســالم حفــظ بعمليــات املتعلقــة القــرارات
  .اإلقليمية السالم حفظ بعمليات املتعلقة املناقشات

  
  اإلقليميةالقرارات املتعلقة بعمليات حفظ السالم   - لف أ

 بأيــة الــس يــأذن مل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
ــات ــدة عملي ــظ جدي ــة الســالم حلف ــات تابع ــة للمنظم  اإلقليمي

ــام. األخــرى واملنظمــات ــس وق ــد ال ــات بتجدي ــالث والي  ث
 واملنظمـات  اإلقليميـة  املنظمـات  تقودها السالم حلفظ عمليات
 مـن  السابع الفصل إطار يف خذتات قرارات مبوجب األخرى،

ــاق، ــا امليث ــك يف مب ــتخدام اإلذن ذل ــوة؛ باس ــت الق ــذه وكان  ه
 أفغانسـتان،  يف األمنيـة  للمسـاعدة  الدوليـة  القـوة  هي العمليات

ــيت ــا ال ــة تقوده ــف منظم ــاتو)، األطلســي مشــال حل ــوة (الن  وق
ــة ووجــود األورويب االحتــاد ــف منظم  يف األطلســي مشــال حل
. )٧٤(الصــومال يف األفريقــي االحتــاد وبعثــة واهلرســك، البوســنة
  .  أدناه حدة على كل الثالث العمليات وتناقَش

 بعثــة مبســامهة قراراتــه، يف األوىل للمــرة الــس، وأقــر  
 إحــالل دعــم يف الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف الســالم توطيــد
 باملنظمــات وأهــاب البلــد، ذلــك يف الــدائمني واألمــن الســالم

 مجهوريـة  حكومـة  طلـب  علـى  بنـاء  اإلقليميـة،  ودون اإلقليمية
__________ 

فيما يتعلـق بالعمليـة املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة          )٧٤(  
عمليـات حفـظ   ”يف دارفور، انظر اجلزء العاشر، الفـرع األول،  

  “.السالم
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 لـدعم  اإلجـراءات  من مزيد اختاذ يف تنظر أن الوسطى، أفريقيا
  .)٧٥(البعثة تلك تعزيز قبيل من البلد، ذلك يف األمن

ــرة خــالل ،أيضــا الــس وأقــر    ،االســتعراض قيــد الفت
 نشــرا الــيت التــدريب وعمليــات الشــرطة عمليــات مــن عــددا

 أفغانســــتان  يف األخــــرى واملنظمــــات  اإلقليميــــة املنظمــــات
 التابعــة التدريبيــة البعثـة  وهــي: والصـومال  واهلرســك والبوسـنة 
 الــدرك وقــوة أفغانســتان، يف األطلســي مشــال حلــف ملنظمــة

 يف األورويب لالحتـــــاد التابعـــــة الشـــــرطة وبعثـــــة األوروبيـــــة،
 الشـــرطة قـــدرات تعزيـــز يف تســـاعد كانـــت الـــيت أفغانســـتان

 إىل األورويب االحتــــاد شــــرطة وبعثــــة ؛)٧٦(األفغانيــــة الوطنيــــة
 ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ منـذ  نشـرها  مت الـيت  واهلرسـك،  البوسنة
ــة ؛)٧٧(٢٠٠٣ ــاد وبعثـ ــومال يف األورويب االحتـ ــدريب الصـ  لتـ
  .)٧٨(الصومالية األمن قوات

  
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة  

 متصـرفا  الـس،  مـدد  االسـتعراض،  قيـد  الفترة خالل  
 للقـــوة املمنـــوح اإلذن امليثـــاق، مـــن الســـابع الفصـــل مبوجـــب
 يف احملـدد  النحـو  علـى  أفغانستان، يف األمنية للمساعدة الدولية

 لفتــــــرتني ،)٢٠٠٣( ١٥١٠ و )٢٠٠١( ١٣٨٦ القــــــرارين
تشـرين   ١٣ حـىت  آخرمهـا  وكانت شهرا، ١٢ منهما كل مدة

__________ 

  )٧٥(  S/PRST/2010/26و الســــــــابعة؛ فقــــــــرة، ال S/PRST/2010/29 ،
  .السابعة  فقرةال

ــرارات   )٧٦(   ــان )٢٠١٠( ١٩١٧القـ  ١٩٤٣ و ؛٢٥ و ٢٤، الفقرتـ
 ١٩٧٤ و احلاديــة والعشــرون مــن الديباجــة؛ فقــرة، ال)٢٠١٠(
ــان )٢٠١١( ، )٢٠١١( ٢٠١١ و ؛٢٦ و ٢٥، الفقرتــــــــــــــــ
  .جةاالسابعة والعشرون من الديب  فقرةال

، )٢٠١١( ٢٠١٩ و ؛٢٠ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القــراران   )٧٧(  
  .٢٠  فقرةال

ــراران   )٧٨(   ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٦٤القـــ ــن   فقـــ ــرة مـــ ــة عشـــ احلاديـــ
  .جةالعشرون من الديبا  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠  و الديباجة؛

 األعضــاء بالــدول الــس وأهــاب. )٧٩( ٢٠١٢ أكتــوبر/األول
 يف األخــرى، واملــوارد واملعــدات بــاألفراد القــوة يف تســاهم أن

 التشــغيلية االحتياجــات مجيــع تلبيــة بضــرورة االعتــراف إطــار
  .)٨٠(األمنية للمساعدة الدولية للقوة

 بـني  إليـه  التوصـل  مت الـذي  االتفاق بأمهية الس وأقر  
ــتان حكومــــة ــة القــــوة يف املســــامهة والبلــــدان أفغانســ  الدوليــ

ــة للمســاعدة ــؤمتر يف األمني ــود لشــبونة قمــة م تشــرين  يف املعق
 األمنيـة  املسـؤولية  بنقـل  يقضـي  والـذي  ،٢٠١٠ نـوفمرب /الثاين

 مجيــع يف احلكومــة إىل تــدرجيي بشــكل أفغانســتان يف الرئيســية
 الشـراكة  بـإعالن  ورحـب . ٢٠١٤ عام اية حبلول البلد أحناء

 األطلســي مشــال حلــف منظمــة عليــه اتفقــت الــذي الدائمــة
 وخصوصــــا لشــــبونة، قمــــة مــــؤمتر يف أفغانســــتان وحكومــــة

 متواصـل  عملـي  دعـم  تقدمي اعتزام من املؤمتر يف عنه عربأُ ما
ــدف ــني إىل يهـ ــمان حتسـ ــتدامة وضـ ــدرات اسـ ــات قـ  وإمكانـ

ــتان ــدي أفغانسـ ــار للتصـ ــتمرة لألخطـ ــيت املسـ ــدد الـ ــها ـ  أمنـ
 املنطقــة يف األمـن  حتقيــق يف واملسـامهة  وســالمتها، واسـتقرارها 

  .)٨١(أفغانستان يف احلالة استقرار خالل من
وأذن الس، مبوجـب جمموعـة مـن القـرارات، للـدول        

باختـاذ  ”يف القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة      األعضاء املشاركة
؛ وشجع القوة الدولية )٨٢(للوفاء بواليتها “مجيع التدابري الالزمة

للمساعدة األمنية علـى مواصـلة بـذل جهودهـا لتـدريب قـوات       
األمن الوطنية األفغانية وتوجيهها ومتكينها دف تسـريع وتـرية   

__________ 

، )٢٠١١( ٢٠١١ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــراران   )٧٩(  
  .١  فقرةال

، )٢٠١١( ٢٠١١ و ؛٣ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــراران   )٨٠(  
  .٣  فقرةال

التاســـــعة مـــــن الديباجـــــة  فقـــــرة، ال)٢٠١١( ٢٠١١القـــــرار   )٨١(  
  .٤  و ٣ن تاوالفقر

، )٢٠١١( ٢٠١١ و ؛٢ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــراران   )٨٢(  
  .٢  فقرةال
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التقـــدم حنـــو بلـــوغ هـــدف حتقيـــق االكتفـــاء الـــذايت واملســـاءلة  
ــوات    ــي يف ق ــوازن العرق ــن    والت ــوفر األم ــيت ت ــة ال ــن األفغاني األم

ــع أحنــاء البلــد   ؛ ودعــا القــوة )٨٣(وتكفــل ســيادة القــانون يف مجي
الدولية للمساعدة األمنية واملمثـل املـدين السـامي ملنظمـة حلـف      

ــل     ــىمشــال األطلســي إىل مواصــلة العم ــوة    عل ــة الق ــذ والي تنفي
ــة  ــاعدة األمنيـ ــة للمسـ ــة    ،الدوليـ ــع حكومـ ــق مـ ــاور الوثيـ بالتشـ

ــت ــا   أفغانسـ ــتان وفقـ ــام ألفغانسـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ان واملمثـ
، وكـذلك مـع   )٢٠١١( ١٩٧٤ و )٢٠١٠( ١٩١٧للقرارين 

. وعــالوة علــى ذلــك، طلــب  )٨٤(حتــالف عمليــة احلريــة الدائمــة
س إىل قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية أن توايف الس ال

بانتظام، عن طريق األمني العام، مبعلومـات عـن تنفيـذ واليتـها،     
  .)٨٥(بسبل منها تقدمي تقارير فصلية يف الوقت املناسب

 مـرارا  الـس  الحظ بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  
 يف للمســاعدة املتحــدة األمــم بعثــة أهــداف بــني التــآزر أوجــه

 ضــرورة وأكــد األمنيــة، للمســاعدة الدوليــة والقــوة أفغانســتان
 إيـالء  مـع  بينهما، فيما املتبادل والدعم والتنسيق التعاون تعزيز

 وأقـر . )٨٦(منـهما  لكـل  احملـددة  للمسـؤوليات  الواجـب  االعتبار
 للمســاعدة الدوليـة  القـوة  بــه تقـوم  الـذي  بالــدور أيضـا  الـس 

__________ 

، )٢٠١١( ٢٠١١ ؛ و٤ ، الفقـــــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــــراران   )٨٣(  
  .٥  الفقرة

، )٢٠١١( ٢٠١١ ؛ و٥ ، الفقـــــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــــراران   )٨٤(  
  .٦  الفقرة

، )٢٠١١( ٢٠١١ ؛ و٦ ، الفقـــــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــــراران   )٨٥(  
  .٧  الفقرة

الثالثـة عشـرة مـن الديباجـة؛      ، الفقرة)٢٠١٠( ١٩١٧القرارات   )٨٦(  
ــرة، الف)٢٠١٠( ١٩٤٣ و ــة؛ و   ق ــن الديباج ــرة م  ١٩٧٤ العاش
 ٢٠١١ الســــابعة عشــــرة مــــن الديباجــــة؛ و ، الفقـــرة )٢٠١١(
لالطـالع علـى   والرابعـة عشـرة مـن الديباجـة.      ، الفقرة)٢٠١١(

مـات بشـأن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعدة        مزيد من املعلو
البعثـــات ’’يف أفغانســتان، انظـــر اجلـــزء العاشـــر، الفـــرع الثـــاين،  

  ‘‘.السياسية وبعثات بناء السالم

 يف اخلسـائر  وقـوع  خماطر تقليل يف تبذهلا اليت وباجلهود األمنية
ــفوف ــدنيني صـ ــد أدىن إىل املـ ــنمم حـ ــني ؛)٨٧(كـ ــة وحتسـ  احلالـ

 ؛)٨٨(األمــن جمــال يف أفغانســتان حكومــة قــدرات وبنــاء األمنيــة
 واالجتـار  املخـدرات  إلنتـاج  التصـدي  إىل الرامية اجلهود ودعم

 وجلنـــة األفغانيـــة املســـتقلة االنتخابـــات جلنـــة ودعـــم ؛)٨٩(ـــا
ــة الشـــكاوى ــيم يف االنتخابيـ ــات تنظـ ــة االنتخابـ ــام الربملانيـ  لعـ

 مكافحـة  عمليات إطار يف العاملة القيادة وتوفري ؛)٩٠( ٢٠١٠
 الـس  ورحـب . )٩١(الـدويل  للقـانون  ووفقـا  البلد يف اإلرهاب

 األمنيـة  للمسـاعدة  الدوليـة  القـوة  بـني  املستمر بالتنسيق كذلك
 القـوة  بـني  امليـداين  والتعــــاون  الدائمـــة،  احلريـة  عملية وحتالف
  .)٩٢(أفغانستان يف األورويب لالحتاد التابع والوجود الدولية

 بواليـة  املتعلقـة  الس قرارات أحكام على لالطالعو  
ــوة ــة القــ ــاعدة الدوليــ ــة للمســ ــدها، أو األمنيــ  اإلذنو بتجديــ

 وتـرد . ٣ اجلـدول  انظـر  اإلبـالغ،  ومتطلبـات  القـوة  باستخدام
 الدوليــة بــالقوة املتعلقــة الــس بوثــائق قائمــة ٤ اجلــدول يف

  .االستعراض قيد الفترة خالل الصادرة األمنية للمساعدة
__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٤٣ ؛ و٢٠ ، الفقــرة)٢٠١٠( ١٩١٧القــرارات   )٨٧(  
 ١٩٧٤ الفقرتان الثامنة عشرة والتاسـعة عشـرة مـن الديباجـة؛ و    

؛ ٢٠ الثانيـة والعشـرون مـن الديباجـة والفقـرة      ، الفقرة)٢٠١١(
  اخلامسة والعشرون من الديباجة.  ، الفقرة)٢٠١١( ٢٠١١ و

اخلامســـة مـــن الديباجـــة؛    ، الفقـــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القـــراران   )٨٨(  
  .جةاخلامسة من الديبا  ، الفقرة)٢٠١١( ١٩٧٤ و

الثانيــة عشـرة مـن الديباجــة؛    ، الفقـرة )٢٠١٠( ١٩٤٣القـراران    )٨٩(  
  .جةمن الديبا السادسة عشرة  ، الفقرة)٢٠١١( ٢٠١١ و

  الرابعة والعشرون من الديباجة.  ، الفقرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القرار   )٩٠(  
ــة والعشــــرون مــــن   ، الفقــــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القــــراران   )٩١(   الثامنــ

الثامنـــة والثالثـــون مـــن  ، الفقـــرة)٢٠١١( ٢٠١١ الديباجـــة؛ و
  الديباجة.

ــراران   )٩٢(   ــرة)٢٠١٠( ١٩٤٣القـ ــرون مـــن    ، الفقـ ــابعة والعشـ السـ
ــرة)٢٠١١( ٢٠١١ الديباجــة؛ و ــن    ، الفق ــون م الســابعة والثالث

  الديباجة.
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  ٣ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ األمنية، للمساعدة الدولية بالقوة املتعلقة القرارات

  ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ١٣املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٣لقرار ا  

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
 )٢٠٠١( ١٣٨٦ذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة األمنية، على النحو احملـدد يف القـرارين   يقرر متديد اإل  جتديد الوالية

  )١ فقرة(ال ٢٠١١بر أكتو/األولتشرين   ١٣، لفترة اثين عشر شهرا حىت )٢٠٠٣( ١٥١٠  و
اإلذن باســـــــــــتخدام 

  القوة
يأذن للدول األعضاء املشاركة يف القوة الدولية للمساعدة األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتنفيـذ واليـة القـوة     

  )٢ فقرة(ال
أفغانسـتان وزيــادة  يؤكـد أمهيـة القيـام، ضـمن إطـار شـامل، بتعزيــز القـدرات الوظيفيـة واملهنيـة لقطـاع األمـن يف              الوالية

إخضــاعه للمســاءلة، ويشــجع القــوة الدوليــة للمســاعدة األمنيــة والشــركاء اآلخــرين علــى مواصــلة بــذل اجلهــود،  
حسبما تسمح بـه املـوارد، مـن أجـل تـدريب قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة وتوجيههـا ومتكينـها ـدف تعجيـل              

ذاتيا وخاضـعة للمسـاءلة ومتوازنـة عرقيـا تـوفر األمـن        التقدم حنو بلوغ هدف جعل قوات األمن األفغانية مكتفية
وتكفل سيادة القـانون يف مجيـع أحنـاء البلـد، ويرحـب بـأداء السـلطات األفغانيـة دورا قياديـا أكـرب يف االضـطالع            
باملسؤوليات األمنية يف أحناء البلد كافة، ويؤكد أمهية دعم الزيادة املزمـع إجراؤهـا يف عـدد أفـراد اجلـيش الـوطين       

ينـاير  /أقـره الـس املشـترك للتنسـيق والرصـد يف كـانون الثـاين        مـا  ألفغاين والشرطة الوطنيـة األفغانيـة، علـى حنـو    ا
  )٤ فقرة(ال ٢٠١٠

يهيب بالقوة الدولية للمساعدة األمنية وكبري املمـثلني املـدنيني ملنظمـة حلـف مشـال األطلسـي مواصـلة العمـل، يف           الوالية
ر الوثيق مـع حكومـة أفغانسـتان واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام ألفغانسـتان وفقـا لقـرار           تنفيذ والية القوة، بالتشاو

  )٥ فقرة، ومع حتالف عملية احلرية الدائمة (ال)٢٠١٠( ١٩١٧جملس األمن 
األمنية أن توايف جملس األمن بانتظام، عن طريق األمني العـام، مبعلومـات   يطلب إىل قيادة القوة الدولية للمساعدة   متطلبات اإلبالغ

  )٦ فقرةعن تنفيذ واليتها، بسبل منها تقدمي تقارير فصلية يف الوقت املناسب (ال
    ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ١٢املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١١القرار 

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
 )٢٠٠١( ١٣٨٦يقرر متديد اإلذن املمنوح ببقاء القوة الدولية للمساعدة األمنية، على النحو احملـدد يف القـرارين     جتديد الوالية

  )١ فقرة(ال ٢٠١٢أكتوبر /األولرين تش  ١٣، لفترة اثين عشر شهرا حىت )٢٠٠٣( ١٥١٠  و
اإلذن باســـــــــــتخدام 

  القوة
يأذن للدول األعضاء املشاركة يف القوة الدولية للمساعدة األمنية باختاذ مجيع التدابري الالزمـة لتنفيـذ واليـة القـوة     

  )٢ فقرة(ال
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ع األمـن يف أفغانسـتان وزيــادة   يؤكـد أمهيـة القيـام، ضـمن إطـار شـامل، بتعزيــز القـدرات الوظيفيـة واملهنيـة لقطـا            الوالية  
إخضاعه للمساءلة، ويشجع القوة الدولية للمساعدة األمنية والشركاء اآلخرين على مواصـلة جهـودهم، حسـبما    
تسمح به املوارد، من أجـل تـدريب قـوات األمـن الوطنيـة األفغانيـة وتوجيههـا ومتكينـها ـدف التعجيـل بـإحراز            

األفغانيـة مكتفيـة ذاتيـا تتـوافر هلـا مقومـات البقـاء خاضـعة للمسـاءلة          التقدم يف حتقيـق هـدف جعـل قـوات األمـن      
متوازنة عرقيا توفر األمن وتكفل سيادة القانون يف مجيع أحناء البلد، ويرحب بالدور القيادي الذي تؤديه بشـكل  

دعــم الزيــادة متزايـد الســلطات األفغانيــة يف االضـطالع باملســؤوليات األمنيــة يف أحنـاء البلــد كافــة، ويؤكـد أمهيــة     
  )٥ فقرةاملزمع إجراؤها يف عدد أفراد اجليش الوطين األفغاين والشرطة الوطنية األفغانية (ال

يهيب بالقوة الدولية للمساعدة األمنية وكبري املمثلني املدنيني ملنظمة حلـف مشـال األطلسـي مواصـلة العمـل علـى         الوالية
 ١٩٧٤حنــو وثيــق مــع حكومــة أفغانســتان واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام ألفغانســتان، وفقــا لقــرار جملــس األمــن   

  )٦ فقرة، ومع حتالف عملية احلرية الدائمة، يف تنفيذ والية القوة (ال)٢٠١١(
يطلب إىل قيادة القوة الدولية للمساعدة األمنية أن توايف الس بانتظام، عن طريـق األمـني العـام، مبعلومـات عـن        متطلبات اإلبالغ

  )٧ فقرةتنفيذ واليتها، بسبل منها تقدمي تقارير فصلية يف الوقت املناسب (ال
  

  ٤ اجلدول
 ٢٠١١-٢٠١٠ األمنية، للمساعدة الدولية بالقوة املتعلقة الس وثائق

  البيان  التاريخ  الرمز

   S/2010/35  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٠
  ٢٠٠٩أكتوبر /األولتشرين   ٣١أغسطس إىل آب/  ١

S/2010/353  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١٠يوليه متوز/  ١
  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٣١إىل  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاينتشرين   ١

S/2010/437  ات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن        التقرير الفصلي عـن عمليـ    ٢٠١٠أغسطس آب/  ١٩
  ٢٠١٠أبريل نيسان/  ٣٠فرباير إىل شباط/  ١

S/2010/542  ــة    ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ١٩ ــالة مؤرخـ ــرين  ٦رسـ ــوبر /األولتشـ ــة    ٢٠١٠أكتـ ــر خارجيـ ــن وزيـ ــة مـ موجهـ
ترحيبـا بـاقتراح متديـد واليـة القـوة الدوليـة للمسـاعدة         ،العـام أفغانستان إىل األمـني  

  األمنية  
S/2010/548  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ٢٢

  ٢٠١٠يوليه متوز/  ٣١مايو إىل أيار/  ١
S/2010/657  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢٩

  ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ٣١أغسطس إىل آب/  ١
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  البيان  التاريخ  الرمز

   
S/2011/124  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١١مارس آذار/  ١١

  ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٣١إىل  ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين   ١
S/2011/364  عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن          التقرير الفصلي عـن   ٢٠١١يونيه حزيران/  ١٧

  ٢٠١١أبريل نيسان/  ٣٠فرباير إىل شباط/  ١
S/2011/562  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١١سبتمرب أيلول/  ٨

  ٢٠١١يوليه متوز/  ٣١إىل  مايوأيار/  ١
S/2011/760  التقرير الفصلي عـن عمليـات القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة ويشـمل الفتـرة مـن            ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٧

  ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ٣١أغسطس إىل آب/  ١
  
  

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة  

ــام   ــس، قـ ــامي يف الـ ــرفا ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عـ  متصـ
 املمنــوح اإلذن بتجديــد امليثــاق، مــن الســابع الفصــل مبوجــب

 االحتـاد  بعثـة  علـى  باإلبقاء األفريقي االحتاد يف األعضاء للدول
 أشـهر  ٨ و شـهرا  ١٢ ملدة مرات ثالث الصومال يف األفريقي

تشـرين   ٣١ حـىت  جتديد آخر وكان التوايل، على شهرا ١٣ و
ــة أيضــا الــس وأذن. )٩٣( ٢٠١٢ أكتــوبر/األول  االحتــاد لبعث

 “الالزمــــة التــــدابري مجيــــع باختــــاذ” الصــــومال يف األفريقــــي
 مـن  ٩ فقرةال يف املبني النحو على احلالية، بواليتها لالضطالع

  .)٩٤()٢٠٠٧( ١٧٧٢ القرار
 يف األفريقـــي االحتـــاد بعثـــة يـــةوال جتديـــد ســـياق ويف  

 ثــالث العــام، األمــني إىل طلبــه أيضــا الــس جــدد الصــومال،
ــوفري يواصــل أن مــرات، ــدعم عناصــر جمموعــة ت  اللوجســيت ال

 يف املطلـوب  النحـو  علـى  الصـومال،  يف األفريقـي  االحتـاد  لبعثة
__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛١ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )٩٣(  
  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛١  فقرةال

  .املرجع نفسه  )٩٤(  

ــرار ــه فتـــرة طـــوال وذلـــك ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القـ . )٩٥(اواليتـ
 كفالــة الصــومال يف األفريقــي االحتــاد بعثــة إىل الــس وطلــب

 يف املقدمـة  اخلـدمات  مـن  واالسـتفادة  املعـدات  مجيـع  استخدام
 تفــي  حبيــث  وفعاليــة  بشــفافية الــدعم  عناصــر  جمموعــة  إطــار

 يقــدم  أن األفريقــي االحتــاد إىل وطلــب  ،املتوخــاة بــاألغراض
ــرا ــام األمــني إىل تقري ــة عــن الع  املعــدات تلــك اســتخدام كيفي

 بـني  املربمة التفاهم ملذكرة وفقا اخلدمات تلك من واالستفادة
ــتني ــاب ويف. )٩٦(املنظم ــالتني أعق ــادلتني الرس ــني املتب ــني ب  األم

ــام ــيس العـ ــس ورئـ ــؤرختني الـ ــبتمربأيلول/ ٢٩ و ٢١ املـ  سـ
 عناصــر جمموعــة نطــاق توســيع مبوجبــهما مت اللــتنيو ،٢٠١١
 النحـو  علـى  اإلضـافية،  العناصر بعض لتشمل اللوجسيت الدعم

__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٤ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )٩٥(  
وأذن مبجموعـــة  .١٠ فقـــرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛٧ فقـــرةلا

عناصر الدعم اللوجسيت الالزمـة للحـد األقصـى للقـوام املـأذون      
ــدعم        ــك ال ــا يف ذل ــدات واخلــدمات، مب ــت املع ــة، ومشل ــه للبعث ب

نحـو املـبني   اإلعالمي، ولكنها مل تشمل حتويل األمـوال، علـى ال  
املوجهـة مـن    ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٣٠يف الرسالة املؤرخة 

  .(S/2009/60)األمني العام إىل رئيس جملس األمن 
  .٦  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القرار   )٩٦(  
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 القــرار مبوجــب الــس، قــرر ،)٩٧(العــام األمــني اقترحــه الــذي
 الطـابع ” إىل وبـالنظر  استثنائي أساس على ،)٢٠١١( ٢٠١٠
 نطــاق توســيع الصــومال، يف األفريقــي االحتــاد لبعثــة “الفريــد

 إىل الـــس وطلـــب. )٩٨(اللوجســـيت الـــدعم عناصـــر جمموعـــة
 يف األفريقــي االحتــاد بعثــة قــوات قــوام زيــادة األفريقــي االحتــاد

 ٠٠٠ إىل فـرد  ٨ ٠٠٠ البـالغ  بـه  املـأذون  القـوام  من الصومال
. )٩٩(بواليتـها  االضـطالع  علـى  البعثـة  قـدرة  يعزز مبا فرد، ١٢

 األفريقــي االحتــاد إىل طُلــب االســتعراض، قيــد الفتــرة وطــوال
ــاء ــى اإلبق ــة نشــر عل ــي االحتــاد بعث  ،)١٠٠(الصــومال يف األفريق
 ورحــب . )١٠١(بــه  املــأذون  املســتوى إىل قواــا  قــوام  وزيــادة
 فعالـة  شـرطة  لوجود ميكن الذي اهلام الدور إىل مشريا الس،

 ضــرورة ومؤكــدا مقديشــو، يف االســتقرار حتقيــق يف يؤديــه أن
 الـيت  رغبـة الب الصـومالية،  الشـرطة  قـوات  فعاليـة  تطوير مواصلة
 إطـار  ضـمن  شـرطة لل عنصـر  إنشـاء  يف األفريقـي  االحتاد أبداها
ــة ــس وشــجع. )١٠٢(البعث ــم ال ــى املتحــدة األم ــع العمــل عل  م

ــي االحتــاد ــى األفريق ــوة إنشــاء عل ــاحلجم حراســة ق ــم، ب  املالئ
 حــدوث إن حيــث بــه، املــأذون بعثــةال قــوات مســتوى ضــمن

__________ 

  )٩٧(  S/2011/591 و S/2011/60.    :ــي ــافية هـ ــر اإلضـ ــت العناصـ وكانـ
معدات املطاعم والتـدريب لكفالـة إعـداد حصـص اإلعاشـة       )(أ

وســائل اتصـال إضــافية باسـتخدام التــردد    )ب( و بشـكل آمـن؛  
جــدا/التردد فــوق العــايل والتــردد العــايل واهلــاتف والتتبــع  العــايل

ــلكي؛  ــي الالسـ ــواد    )ج( و األرضـ ــحية ومـ ــق الصـ ــوازم املرافـ لـ
  .األثاث والقرطاسية  )د( و التنظيف؛

  .١١  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠القرار   )٩٨(  
  .٢  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٦٤القرار   )٩٩(  
، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٢ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القـــراران   )١٠٠(

  .٢  فقرةال
، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٢ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠قــرارات ال  )١٠١(

  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛٢  فقرةال
  .٩  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠القرار   )١٠٢(

ــادة ــم مؤسســات عــدد يف زي ــا املتحــدة األم  وســائر وموظفيه
 ضــغطا  يشــكل  كــان  مقديشــو يف الــرمسيني  الــدوليني  الــزوار
ــى إضــافيا ــة عل ــوفري جمــال يف البعث  واملرافقــة األمــن خــدمات ت

  .)١٠٣(واحلماية
 الصـومال،  يف فريقياأل االحتاد بعثة إىل الس وطلب  

ــة يف ــن جمموعـ ــرارات، مـ ــل أن القـ ــاعدة تواصـ ــة مسـ  احلكومـ
 وقـوات  الصـومالية  الشرطة قوات نشر على االنتقالية االحتادية

ــة األمــن  الصــومالية الوحــدات دمــج علــى تســاعد وأن الوطني
 داخــل أخــرى منظمــات أو أعضــاء دول بتدريبــها قامــت الــيت

 علـــى بعثــة ال أيضـــا الــس  وحـــث. )١٠٤(وخارجــه  الصــومال 
 املـدنيني  مـن  ضحايا سقوط منع أجل من اجلهود بذل مواصلة
 السـالم  جملـس  طلبه ملا وفقا املدنيني محاية يف فعال ج واتباع
  .)١٠٥(األفريقي لالحتاد التابع واألمن

 مــرارا الــس أشــاد االســتعراض، قيــد الفتــرة وخــالل  
 السـالم  إحـالل  يف الصـومال  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثة مبسامهة
 أحرزتــه الــذي بالتقــدم وأقــر الصــومال؛ يف واالســتقرار الــدائم
 يف واالسـتقرار  األمـن  توطيد يف الصومالية األمن وقوات البعثة

ــد وكــرر مقديشــو؛ ــة، دعمــه تأكي  تقــديره عــن وأعــرب للبعث
 جتـاه  وبورونـدي  أوغندا حكومتا أبدته الذي املتواصل لاللتزام
ــة ــاب. )١٠٦(البعثـ ــرى بالـــدول الـــس وأهـ ــاء األخـ  يف األعضـ

__________ 

  .٥  فقرةاملرجع نفسه، ال  )١٠٣(
، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٣ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )١٠٤(

  .٨  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛٦  فقرةال
  .٧  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠القرار   )١٠٥(
 السادســة مــن الديباجــة؛   فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )١٠٦(

 ٢٠١٠ و الثامنــة مــن الديباجــة؛    فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٦٤ و
، الفقرتـــان السادســــة عشـــرة والثامنــــة عشـــرة مــــن    )٢٠١١(

ــة؛ ــة  S/PRST/2011/6 و الديباجــ ــعة واخلامســ ــان التاســ ، الفقرتــ
ــرة؛ ــرة؛ S/PRST/2011/10 و عشــ ــعة والعاشــ ــان التاســ  ، الفقرتــ

  .السادسة  فقرة، الS/PRST/2011/13 و
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 وشــجع. )١٠٧(بعثــةال يف املســامهة يف تنظــر أن األفريقــي االحتــاد
ــان، مــن كــثري يف الــس، ــدول األحي  واملنظمــات األعضــاء ال

ــة ــة اإلقليميـ ــم علـــى والدوليـ ــةال دعـ ــق عـــن بعثـ ــدادها طريـ  إمـ
 املباشـرة،  الثنائيـة  واهلبات والتمويل التقنية واملساعدة باملعدات

. )١٠٨(يناالسـتئما  املتحدة األمم صندوق خالل من ذلك يف مبا
 إســـداء يواصــل  أن وتكـــرارا مــرارا  العـــام األمــني  إىل وطُلــب 
ــة املشــورة ــاد إىل اخلــرباء ومشــورة التقني ــي االحت ــاء األفريق  أثن
  .)١٠٩(ونشرها بعثةال ختطيط

__________ 

  .السادسة عشرة من الديباجة  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠القرار   )١٠٧(
، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٨ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )١٠٨(

 ٢٠١٠ و ؛٩ فقــــرةالثانيـــة عشـــرة مـــن الديباجـــة وال     فقـــرة ال
ــرة، ال)٢٠١١( ــر  فقــــ ــة والعشــــ ــن الديباجــــــة  واحلاديــــ ن مــــ

  .١٤  ةفقروال
، )٢٠١٠( ١٩٦٤ و ؛٧ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٠القــرارات   )١٠٩(

  .٦  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛٥  فقرةال

 إنشــاء اعتزامــه عــن اإلعــالن إىل مــرارا الــس وأشــار  
 املعـرب  النحـو  علـى  املتحـدة  لألمـم  تابعـة  السالم حلفظ عملية
 تخــذي قــرار أي أن والحــظ ،)٢٠٠٩( ١٨٦٣ القــرار يف عنــه

 أمــور مجلـة  فيــه تراعـى  أن بـد  ال القبيــل هـذا  مــن عمليـة  لنشـر 
 املــــؤرخ العــــام األمــــني تقريــــر يف املبينــــة الظــــروف منــــها

ــان/ ١٦ ــني إىل وطلـــب ،٢٠٠٩ أبريلنيسـ ــام األمـ ــاع العـ  اتبـ
  .)١١٠(التقرير يف املبني مراحل الثالث ذي التدرجيي النهج

 بواليـة  املتعلقـة  الس قرارات أحكام على لالطالعو  
 واإلذن وبتجديــــدها، الصــــومال يف األفريقــــي االحتــــاد بعثــــة

 يف وتـــرد. ٥ اجلـــدول انظـــر البعثـــة، وقـــوام القـــوة باســتخدام 
 األفريقـي  االحتـاد  ببعثـة  ةقـ لعاملت الس بوثائق قائمة ٦ اجلدول

  .االستعراض قيد الفترة خالل الصادرةو الصومال يف
__________ 

)١١٠(  S/2009/210 ٨٦إىل  ٨٢، الفقرات.  

  
  

  ٥ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الصومال، يف األفريقي االحتاد ببعثة ةقلعاملت القرارات

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٨املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩١٠القرار         

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
جتديد الوالية؛ واإلذن باستخدام 

  القوة
، ٢٠١١ينـاير  /كـانون الثـاين   ٣١يقرر أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بـأن تبقـي، حـىت    

علــى بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال الــيت ســيؤذن هلــا باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لالضــطالع  
  )١ فقرة(ال )٢٠٠٧( ١٧٧٢من القرار  ٩ فقرةبواليتها احلالية على النحو املبني يف ال

يطلب إىل االحتاد األفريقي اإلبقاء على نشر البعثة يف الصومال وزيادة قوامها حبيث يصـل إىل القـوام     قوام البعثة
  )٢ فقرةفرد، لتعزيز قدرا على االضطالع بواليتها على حنو تام (ال ٨ ٠٠٠ويبلغ  املأذون به أصال

يطلب إىل البعثة أن تواصل مساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية على إنشاء قوات الشرطة الصـومالية    الوالية
ن دول وقــوات األمــن الوطنيــة واملســاعدة علــى إدمــاج الوحــدات الصــومالية الــيت تلقــت التــدريب مــ 

  )٣ فقرةأعضاء أو منظمات أخرى داخل الصومال وخارجه (ال
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    ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢٢املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٤القرار         

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
ــة؛ واإلذن باســتخدام   ــد الوالي جتدي

  القوة
، علـى  ٢٠١١سـبتمرب  أيلول/ ٣٠يقرر أن يأذن للدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بـأن تبقـي، حـىت    

األفريقي يف الصومال اليت سيؤذن هلا باختاذ كل التدابري الالزمة لالضطالع بواليتـها   نشر بعثة االحتاد
  )١ فقرة(ال )٢٠٠٧( ١٧٧٢من القرار  ٩ فقرةاحلالية على النحو املبني يف ال

البعثـة يف الصـومال وزيـادة قـوام قوـا املـأذون بـه حاليـا مـن          يطلب إىل االحتاد األفريقي اإلبقاء على   قوام البعثة
  )٢ فقرةفرد، مما يعزز قدرا على أداء واليتها (ال ١٢ ٠٠٠فرد إىل  ٨ ٠٠٠

يطلب إىل البعثة أن تواصل مساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية على إنشاء قوات الشرطة الصـومالية    الوالية
ة علــى إدمــاج الوحــدات الصــومالية الــيت تلقــت التــدريب مــن دول وقــوات األمــن الوطنيــة واملســاعد

  )٦ فقرةأعضاء أو منظمات أخرى داخل الصومال وخارجه (ال
  ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ٣٠املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٠القرار 

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
ــة؛ واإلذن باســتخدام   ــد الوالي جتدي

  القوة؛ وقوام البعثة
ــأن      ــي ب ــدول األعضــاء يف االحتــاد األفريق ــأذن لل ــرر أن ي ــي، حــىت   يق ــوبر /األولتشــرين  ٣١تبق أكت

، علــى نشــر بعثــة االحتــاد األفريقــي يف الصــومال الــيت يــؤذن هلــا باختــاذ كــل التــدابري الالزمــة    ٢٠١٢
ــوارد بياــا يف ال    ــة ال ــها احلالي ــرةلالضــطالع بواليت ــرار   ٩ فق ــب )٢٠٠٧( ١٧٧٢مــن الق إىل ، ويطل

فـرد مـن    ١٢ ٠٠٠االحتاد األفريقي أن يعجل بزيادة قوام قواا ليصل إىل املستوى املأذون بـه البـالغ   
  )١ فقرةاألفراد النظاميني من أجل تعزيز قدراا على االضطالع بالوالية املنوطة ا (ال

اء العمليات اليت تقـوم ـا،   يرحب بالتقدم الذي أحرزته البعثة يف خفض عدد اخلسائر من املدنيني أثن  الوالية
وحيث البعثة على مواصلة بذل اجلهود من أجل منع سقوط ضحايا من املدنيني واتبـاع ـج فعـال يف    

  )٧ فقرةمحاية املدنيني وفقا ملا طلبه جملس السالم واألمن (ال
ت الشرطة الصـومالية  يطلب إىل البعثة أن تواصل مساعدة احلكومة االحتادية االنتقالية على إنشاء قوا  الوالية

وقوات األمن الوطنية، وخباصة إجياد تسلسل قيـادي وحتكـم فعـالَني للقـوات األمنيـة الصـومالية، وأن       
تساعد يف إدماج الوحدات الصومالية اليت تلقت التدريب من دول أعضاء أو منظمات أخرى داخل 

  )٨ فقرةالصومال وخارجه (ال
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  ٦ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الصومال، يف األفريقي االحتاد ببعثة املتعلقة الس وثائق

  البيان   التاريخ  الرمز

   S/2010/234  كـانون   ٨تقرير األمني العام عـن الصـومال الـذي يشـمل الفتـرة منـذ تقريـره املـؤرخ           ٢٠١٠مايو أيار/  ١١
  (S/2009/684) ٢٠١٠يناير /الثاين

S/2010/447  ٢٠١٠مايو أيار/  ١١تقرير األمني العام عن الصومال الذي يشمل الفترة منذ   ٢٠١٠سبتمرب أيلول/  ٩  
S/2010/539  أكتـــــــوبر /األولتشـــــــرين  ١٨

٢٠١٠  
ــب ــن اجللســة    الغال ــي      ٢٤٥الصــادر ع ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــس الســلم واألم ل

  بشأن احلالة يف الصومال ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ١٥املعقودة يف 
S/2010/675  ــانون األول ٣٠ ــمرب /كــــ ديســــ

٢٠١٠  
  ٢٠١٠سبتمرب أيلول/  ٩فترة منذ تقرير األمني العام عن الصومال الذي يشمل ال

S/2011/277  ديسـمرب  /كـانون األول  ٣٠تقرير األمني العام عن الصومال الذي يشـمل الفتـرة مـن      ٢٠١١أبريل نيسان/  ٢٨
  ٢٠١١أبريل نيسان/  ١٥إىل  ٢٠١٠

S/2011/549  ٢٠١١أبريل نيسـان/  ٢٨تقرير األمني العام عـن الصـومال الـذي يشـمل الفتـرة مـن         ٢٠١١أغسطس آب/  ٣٠ 
  ٢٠١١أغسطس آب/  ١٥إىل 

S/2011/586  ــبالغ  ٢٠١١سبتمرب أيلول/  ١٩ ــن اجللســة    ال ــي      ٢٩٣الصــادر ع ــابع لالحتــاد األفريق ــن الت ــس الســلم واألم ل
وتقرير رئيس مفوضية االحتاد األفريقـي بشـأن    ٢٠١١سبتمرب أيلول/ ١٣املعقودة يف 

  احلالة يف الصومال
S/2011/591  املوجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠١١ســبتمرب أيلول/ ٢١الرســالة املؤرخــة    ٢٠١١سبتمرب أيلول/  ٢٢

الــس، وتتضــمن احتياجــات الــدعم اإلضــافية املقترحــة يف جمموعــة عناصــر الــدعم    
اللوجسيت املخصصة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال وتوصية بإنشـاء قـوة حراسـة    

  تابعة لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال
S/2011/602  لــس إىل األمــني    ٢٠١١ســبتمرب أيلول/ ٢٩الرســالة املؤرخــة   ٢٠١١سبتمرب أيلول/  ٢٩املوجهــة مــن رئــيس ا

لبعثـة االحتـاد   املخصصـة  العام بشأن توسيع نطـاق جمموعـة عناصـر الـدعم اللوجسـيت      
  األفريقي يف الصومال

S/2011/759  ديســــــــمرب /كــــــــانون األول ٩
٢٠١١  

ــرة مــن     أغســطس إىل آب/ ٣٠تقريــر األمــني العــام عــن الصــومال الــذي يشــمل الفت
  ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين   ٢٠
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ــادة مقــر ووجــود األورويب االحتــاد قــوة    منظمــة قي
  واهلرسك البوسنة يف األطلسي مشال حلف

ــامي     ــس، يف عــ ــام الــ ــ، م٢٠١١ و ٢٠١٠قــ ا رحبــ
باعتزام االحتاد األورويب اإلبقاء على العملية العسكرية التابعة له 
يف البوســنة واهلرســك، ومتصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن    
ــد اإلذن مــرتني بإنشــاء قــوة متعــددة اجلنســيات     ــاق، بتجدي امليث

قــوة االحتــاد األورويب، لفتــرتني بلغــت هــي لتحقيــق االســتقرار، 
تشـــرين  ٢٥ا حـــىت شـــهرا، وكانـــت آخرمهـــ ١٢كـــل منـــهما 
. ويف الوقــت نفســه، رحــب الــس  )١١١(٢٠١٢الثــاين/نوفمرب 

بقرار منظمة حلف مشال األطلسي مواصلة اإلبقاء علـى مقرهـا   
العــام للســالم يف  اإلطــاريملواصــلة املســاعدة يف تنفيــذ االتفــاق 

االحتــاد  قــوة، باالشــتراك مــع )١١٢(البوســنة واهلرســك ومرفقاتــه
س مرتني للدول األعضاء اليت تتصرف مـن  األورويب. وأذن ال

خالل منظمة حلف مشال األطلسـي أو بالتعـاون معهـا مبواصـلة     
  .)١١٣(اإلبقاء على مقر قيادة منظمة حلف مشال األطلسي

 خـالل  مـن  تتصرف اليت األعضاء للدول الس وأذن  
 أو األطلسـي  مشـال  حلف منظمة ووجود األورويب االحتاد قوة

 علـى  بنـاء  ،“الالزمة التدابري مجيع” اختاذ على معهما بالتعاون
 حلـف  منظمة قيادة مقر أو األورويب االحتاد قوة من أي طلب
 وجــود أو األورويب االحتــاد قـوة  عــن للـدفاع  األطلســي، مشـال 

 أداء يف املنظمـــتني وملســاعدة  األطلســـي مشــال  حلـــف منظمــة 
ــا؛ ــل مهمتيهمـ ــذ ولتفعيـ ــرفقني تنفيـ ــاق ٢ و ألـــف-١ املـ  التفـ

 للقواعـد  االمتثـال  ولكفالـة  بأحكامهمـا؛  التقيد وكفالة السالم
__________ 

، )٢٠١١( ٢٠١٩ و ؛١٠ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القــراران   )١١١(
  .١٠  فقرةال

  .S/1995/999انظر   )١١٢(
، )٢٠١١( ٢٠١٩ و ؛١١ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القــراران   )١١٣(

  .١١  فقرةال

 للبوســنة اجلــوي اــال علــى الســيطرة تــنظم الــيت واإلجــراءات
ـــك ــه واهلرســ ــا ومراقبتـ ــق فيمـ ــة يتعلـ ــة باحلركـ ــة اجلويـ  املدنيـ
  .  )١١٤(أشكاهلا جبميع والعسكرية

 تتصـرف  الـيت  األعضاء الدول إىل أيضا الس وطلب  
 مشـال  حلـف  منظمـة  خـالل  مـن و األورويب االحتـاد  خـالل  من

 ثالثــة كــل الــس، موافــاة ماهمنــ كــل بالتعــاون أو األطلســي
 األورويب االحتــاد قــوة نشــاط عــن بتقريــر األقــل، علــى أشــهر

 التـوايل،  علـى  األطلسـي  مشال حلف منظمة قيادة مقر ووجود
  .)١١٥(املناسبة القنوات خالل من وذلك

 مــرارا الــس أكــد االســتعراض، قيــد الفتــرة وخــالل  
 وكـذلك  وأفرادهـا  األورويب االحتـاد  قوة لقائد تقديره وتكرارا

 واألفـراد  سـراييفو  يف النـاتو  مقـر  يف العسـكريني  املمـثلني  لكبري
 ورحـب  ؛)١١٦(السـالم  اتفـاق  تنفيذ يف إلسهامام فيه العاملني
 يف األورويب االحتـاد  بلـدان  خارجيـة  وزراء اختذه الذي بالقرار

 غــري دعــم تــوفري يف بالبــدء ٢٠١٠ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٥
 االحتـاد  قـوة  داخـل  والتـدريب  القـدرات  بنـاء  جمـايل  يف تنفيذي

 الحــق وقــت ويف املشــاركة، بزيــادة ورحــب ؛)١١٧(األورويب
ــنة يف األورويب لالحتـــــاد املعـــــزز، الـــــدور  واهلرســـــك البوســـ

 وأثـىن  ؛)١١٨(األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمة مشاركة واستمرار
__________ 

 ٢٠١٩ و ؛١٦إىل  ١٤، الفقـــرات )٢٠١٠( ١٩٤٨القـــراران   )١١٤(
  .١٦إىل  ١٤، الفقرات )٢٠١١(

، )٢٠١١( ٢٠١٩ و ؛١٨ فقــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القــراران   )١١٥(
  .١٨  فقرةال

ــراران   )١١٦( ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القـ ــة؛   فقـ ــن الديباجـ ــابعة مـ  السـ
  .السابعة من الديباجة  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٩ و

ــراران   )١١٧( ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القــ ــن    فقــ ــرة مــ ــة عشــ السادســ
ــة؛ ــرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٩ و الديباجـ ــابعة  فقـ ــن  السـ ــرة مـ عشـ

  .الديباجة
 ن مـــن الديباجـــة؛والعشـــر فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القـــراران   )١١٨(

  .احلادية والعشرون من الديباجة  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠١٩ و
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 األورويب االحتــاد قــوة يف شــاركت الــيت األعضــاء الــدول علــى
 ورحـب  األطلسـي،  مشـال  حلـف  ملنظمة املتواصل الوجود ويف

ــك باســتعداد ــدول تل ــاق أطــراف ملســاعدة ال  عــن الســالم اتف
 وجـود  علـى  واإلبقـاء  األورويب االحتاد قوة نشر مواصلة طريق

  .)١١٩(األطلسي مشال حلف ملنظمة مستمر
__________ 

، )٢٠١١( ٢٠١٩ و ؛٨ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٨القـــراران   )١١٩(
  .٨  فقرةال

ــالعو   ــى لالطـ ــام علـ ــرارات أحكـ ــس قـ ــة الـ  املتعلقـ
ــد ــة بتجدي  حلــف منظمــة ووجــود األورويب االحتــاد قــوة والي

 اإلبـالغ،  ومتطلبـات  القـوة  باسـتخدام  واإلذن األطلسي، مشال
ــرد. ٧ اجلــدول انظــر ــائق قائمــة ٨ اجلــدول يف وت ــس بوث  ال

 مشــال حلــف منظمــة ووجــود األورويب االحتــاد بقــوة املتعلقــة
  .االستعراض قيد الفترة خالل الصادرةو األطلسي

  
  

  ٧ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠األطلسي، مشال حلف منظمة ووجود األورويب االحتاد بقوة املتعلقة القرارات

    ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين   ١٨املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٨القرار         

  تخذ مبوجب الفصل السابع]مل[ا
يأذن للدول األعضاء اليت تتصرف من خالل االحتاد األورويب أو بالتعـاون معـه بإنشـاء قـوة حتقيـق اسـتقرار         جتديد الوالية

شهرا اعتبارا من تاريخ اختـاذ هـذا القـرار،     ١٢لفترة إضافية مدا  )متعددة اجلنسيات (قوة االحتاد األورويب
بوصفها خلفا قانونيا لقوة حتقــيق االستــقرار ختضـع لقيادة وإشراف موحدين وتؤدي مهامها املتصلة بتنفيذ 

التفاق السالم بالتعاون مع مقر قيـادة منظمـة حلـف مشـال األطلسـي وفقـا للترتيبـات         ٢ و ألف-١املرفقني 
أبلغـا بـه جملـس األمــن يف     مـا  حلـف مشـال األطلسـي واالحتــاد األورويب، علـى حنـو     املتفـق عليهـا بـني منظمـة     

ــؤرختني   ــاينتشــرين  ١٩رســالتيهما امل ــوفمرب /الث ــاد األورويب      ٢٠٠٤ن ــوة االحت ــأن ق ــا ب ــران فيهم ــتني يق الل
  )١٠ فقرةالسالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم (ال تثبيتستضطلع بالدور الرئيسي يف 

[مـن القـرار] باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة        ١١ و ١٠يأذن للدول األعضاء اليت تتصـرف مبوجـب الفقـرتني      ذن باستخدام القوةاإل
مــن اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال هلمــا، ويؤكــد وجــوب أن تســتمر   ٢ألــف واملرفــق  - ١لتنفيــذ املرفــق 

ثال ألحكام هذين املرفقني، وأن ختضع بالتساوي األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمت
إلجراءات اإلنفاذ اليت قد تراها قوة االحتاد األورويب ووجود منظمة حلف مشال األطلسـي ضـرورية لكفالـة    

  )١٤ فقرة(ال تلك القوة وذلك الوجودتنفيذ أحكام هذين املرفقني ومحاية 
خذ مجيع التدابري الالزمة، بناء علـى طلـب قـوة االحتـاد األورويب أو مقـر قيـادة       يـأذن للدول األعضاء بــأن تت  اإلذن باستخدام القوة

نظمة على التـوايل، وملسـاعدة املنظمـتني معـا يف     املقوة أو وجود المنظمة حلف مشال األطلسي، للدفاع عن 
تعرضـهما  يف اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للـدفاع عـن الـنفس يف حالـة         هماأداء مهمتيهما، ويقر حبق كل من

  )١٥ فقرةجوم (الاهللهجوم أو للتهديد بل
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ألف التفـاق  -١[من القرار]، وفقا للمرفق  ١١ و ١٠يـأذن للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني   اإلذن باستخدام القوة        
علـى  السالم، بأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة االمتثـال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة            

يتعلــق باحلركــة اجلويــة املدنيــة والعســكرية جبميــع أشــكاهلا  فيمــا اــال اجلــوي للبوســنة واهلرســــك ومراقبتــه
  )١٦ فقرة(ال

يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتصرف من خالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون معـه والـدول األعضـاء الـيت         متطلبات اإلبالغ
ألطلسـي أو بالتعـاون معهـا موافـاة جملـس األمـن، كـل ثالثـة أشـهر          تتصرف من خالل منظمة حلف مشـال ا 

على األقل، بتقرير عن نشاط قوة االحتاد األورويب ووجـود مقـر قيـادة منظمـة حلـف مشـال األطلسـي علـى         
  )١٨ فقرةالتوايل، وذلك من خالل القنوات املناسبة (ال

  ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين   ١٦املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٩القرار   

  وجب الفصل السابع]تخذ مبمل[ا
يأذن للدول األعضاء اليت تتصرف من خالل االحتاد األورويب أو بالتعـاون معـه بإنشـاء قـوة حتقيـق اسـتقرار         جتديد الوالية

شهرا اعتبارا من تاريخ  ١٢لفترة إضافية مدا  )متعددة اجلنسيات (عملية آلثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب
ا خلفا قانونيـا لقـوة حتقـــيق االستـــقرار ختضــع لقيـادة وإشـراف موحـدين وتـؤدي          اختاذ هذا القرار، بوصفه

مقـر قيـادة منظمـة    وجـود  التفـاق السـالم بالتعـاون مـع      ٢ألـف واملرفـق    - ١مهامها املتصـلة بتنفيـذ املرفـق    
، علـى  حلف مشال األطلسي وفقا للترتيبات املتفق عليها بني منظمة حلف مشال األطلسي واالحتاد األورويب

اللـتني يقـران فيهمـا     ٢٠٠٤نـوفمرب  /الثـاين تشـرين   ١٩أبلغا به جملس األمن يف رسـالتيهما املـؤرختني    ما حنو
بأن عملية آلثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور الرئيسـي يف تثبيـت السـالم يف إطـار اجلوانـب       

  )١٠ فقرةالعسكرية من اتفاق السالم (ال
[مـن القـرار] باختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة        ١١ و ١٠يأذن للدول األعضاء اليت تتصـرف مبوجـب الفقـرتني      القوةاإلذن باستخدام 

مــن اتفــاق الســالم وكفالــة االمتثــال هلمــا، ويؤكــد وجــوب أن تســتمر   ٢ألــف واملرفــق  - ١لتنفيــذ املرفــق 
ين املرفقني، وأن ختضع بالتساوي األطراف يف حتمل املسؤولية، على قدم املساواة، عن االمتثال ألحكام هذ

إلجــراءات اإلنفــاذ الــيت قــد تراهــا عمليــة آلثيــا التابعــة لقــوة االحتــاد األورويب ووجــود منظمــة حلــف مشــال    
  )١٤ فقرةاألطلسي ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام هذين املرفقني ومحاية تلك العملية وذلك الوجود (ال

يـأذن للدول األعضاء بـــأن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة، بنـاء علـى طلـب عمليـة آلثيـا التابعـة لقـوة االحتـاد                اإلذن باستخدام القوة
نظمـة علـى التـوايل،    املاألورويب أو مقر قيادة منظمة حلـف مشـال األطلسـي، للـدفاع عـن العمليـة أو وجـود        

ختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة للـدفاع عـن      يف ا هماوملساعدة املنظمتني معا يف أداء مهمتيهما، ويقر حبق كل من
  )١٥ فقرةجوم (الاهللهجوم أو للتهديد بلالنفس يف حالة تعرضهما 
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ألـف التفـاق   -١[من القرار] وفقا للمرفـق   ١١ و ١٠يـأذن للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرتني   اإلذن باستخدام القوة        
المتثال للقــواعد واإلجراءات اليت تنظم السيطرة علـى اـال   السالم بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة ا

يتعلـــق باحلركـــة اجلويـــة املدنيـــة والعســـكرية جبميـــع أشـــكاهلا   فيمـــا اجلـــوي للبوســـنة واهلرســـــك ومراقبتـــه
  )١٦ فقرة(ال

دول األعضـاء الـيت   يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتصرف من خالل االحتـاد األورويب أو بالتعـاون معـه والـ      متطلبات اإلبالغ
تتصرف من خالل منظمة حلف مشـال األطلسـي أو بالتعـاون معهـا موافـاة جملـس األمـن، كـل ثالثـة أشـهر           
على األقل، بتقرير عن نشاط عملية آلثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب ووجود مقر قيادة منظمة حلف مشال 

  )١٨ فقرةلاألطلسي على التوايل، وذلك من خالل القنوات املناسبة (ا
  
  

 ٨ اجلدول

 ٢٠١١-٢٠١٠ األطلسي، مشال حلف منظمة ووجود األورويب االحتاد بقوة املتعلقة الس وثائق

  البيان   التاريخ  الرمز

   S/2010/113   التقريــر العشـــرون عــن أنشـــطة قــوة االحتـــاد األورويب الــذي يشـــمل الفتــرة مـــن        ٢٠١٠مارس آذار/  ٤
  ٢٠٠٩نوفمرب /الثاينتشرين   ٣٠سبتمرب إىل أيلول/  ١

S/2010/235   ــذ اتفــاق       ٢٠١٠مايو أيار/  ١٧ ــر الســابع والثالثــون للممثــل الســامي للبوســنة واهلرســك عــن تنفي التقري
إىل  ٢٠٠٩نــــوفمرب  /الثــــاينتشــــرين  ١الســــالم، الــــذي يشــــمل الفتــــرة مــــن     

  ٢٠١٠أبريل نيسان/  ٣٠
S/2010/510   ريران احلادي والعشرون والثـاين والعشـرون عـن أنشـطة قـوة االحتـاد األورويب       التق  ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ٥

إىل  ٢٠٠٩ديســــــمرب  /كــــــانون األول ١اللــــــذان يشــــــمالن الفتــــــرتني مــــــن    
، علــى ٢٠١٠مــايو أيار/ ٣١مــارس إىل آذار/ ١ومــن  ٢٠١٠فرباير شــباط/ ٢٨

  التوايل
S/2010/575   ــاق         ٢٠١٠نوفمرب /الثاينتشرين   ٨ ــذ اتف ــل الســامي للبوســنة واهلرســك عــن تنفي ــون للممث ــامن والثالث ــر الث التقري

  ٢٠١٠أكتوبر /األولتشرين   ١٥مايو إىل أيار/ ١السالم، الذي يشمل الفترة من 
S/2010/656   التقرير الثالث والعشرون عن أنشطة قوة االحتاد األورويب الذي يشمل الفتـرة مـن     ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٢٢

  ٢٠١٠أغسطس آب/  ٣١يونيه إىل حزيران/  ١
S/2011/283   ــذ       ٢٠١١مايو أيار/  ٤ ــل الســامي للبوســنة واهلرســك عــن تنفي ــر التاســع والثالثــون للممث اتفــاق التقري

ــن     ــرة مــ ــمل الفتــ ــذي يشــ ــالم، الــ ــرين  ١٦الســ ــوبر /األولتشــ إىل  ٢٠١٠أكتــ
  ٢٠١١أبريل نيسان/  ٢٠
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  البيان   التاريخ  الرمز

   S/2011/682   التقرير األربعون للممثل السامي للبوسنة واهلرسك عن تنفيذ اتفاق السالم، الـذي    ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين   ٤
  ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ١٥أبريل إىل نيسان/  ٢١الفترة من  يشمل

S/2012/138 
(املرفــــــق الثــــــاين، 

  الضميمة الثانية)

التقريران امعان الرابع والعشرون واخلـامس والعشـرون عـن أنشـطة قـوة االحتـاد         ٢٠١٢مارس آذار/  ٧
إىل  ٢٠١٠ســــــــبتمرب أيلول/ ١ان يشــــــــمالن الفتــــــــرة مــــــــن األورويب، اللــــــــذ

  ٢٠١١فرباير شباط/  ٢٨
S/2011/717  التقرير السادس والعشرون عـن أنشـطة قـوة االحتـاد األورويب الـذي يشـمل الفتـرة          ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين   ١٥

  ٢٠١١مايو أيار/  ٣١مارس إىل آذار/  ١من 
  
  
  

ــة بعمليــــات حفــــظ الســــالم    -باء  املناقشــــات املتعلقــ
  اإلقليمية

 يف دارت الـــيت املناقشــات  بـــني مــن  مناقشـــة، جــرت   
ــس ــن جمل ــا األم ــق فيم ــات يتعل ــظ بعملي ــة الســالم حف  اإلقليمي
 بعثـة  واليـة  كفايـة  مـدى  بشـأن  االستعراض، قيد الفترة خالل
 للتحقيـق  كوسـوفو  يف القـانون  بسـيادة  املعنيـة  األورويب االحتاد

ــزاعم يف ــار مــ ــري االجتــ ــروع غــ ــاء املشــ ــرية باألعضــ  يف البشــ
  .أدناه) ٤ احلالة انظر(  وكوسوف

  
   ٤ احلالة  

 )١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن   
 )١٩٩٨( ١٢٠٣  و )١٩٩٨( ١١٩٩  و
  )١٩٩٩( ١٢٤٤  و )١٩٩٩( ١٢٣٩  و

 املــــؤرخ تقريــــره يف الــــس، العــــام األمــــني أبلــــغ  
ــوبر/األولتشــرين  ٣١ ــن ٢٠١١ أكت ــة ع ــم بعث  املتحــدة األم

 لسـيادة  األورويب االحتـاد  بعثة بأن كوسوفو، يف املؤقتة لإلدارة
ــانون ــد كوســوفو يف الق ــتعي ق ــدعيا ن ــا م ــة رئيســيا عام  لفرق
ــة اخلاصــة العمــل ــالتحقيق، املعني ــيت ب ــت ال  عــن املســؤولية تول

ــة التحقيقــات ــدأا الــيت األولي ــة ب  ٢٧ يف األورويب االحتــاد بعث
 تقريــر يف الــواردة االدعــاءات يف ،٢٠١١ ينــاير/الثــاين كــانون

 التحقيـق ” بعنـوان  مـاريت،  ديـك  أوروبـا،  لـس  اخلاص املقرر
 غـري  واالجتـار  الإنسـانية  معاملـة  األشخاص مبعاملة ادعاءات يف

 األمــني أشــارو. “كوســوفو يف البشــرية األعضــاء يف املشــروع
 جملـس  ينشئ أن ضرورة ترى تزال ال بلغراد أن إىل أيضا العام

ــن ــة األمـ ــتقلة، هيئـ ــالحيات ذات مسـ ــق صـ ــا يف للتحقيـ  ألبانيـ
  .  )١٢٠(التحقيقات لقيادة يتجاوزها،  وما

تشـــــــرين  ٢٩ يف املعقـــــــودة ،٦٦٧٠ اجللســـــــة ويف  
 صـربيا ل اخلارجيـة  الشـؤون  وزير رحب ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين

 املعنيــة  اخلاصــة العمــل لفرقــة الرئيســي العــام املــدعي بتعــيني
 يف القــانون لســيادة األورويب االحتــاد لبعثــة التابعــة بــالتحقيق
 قيمـا  إسـهاما  يشـكل  أن رأيـه  يف ميكـن  الـذي  األمر كوسوفو،

 ذلـك،  مـن  الرغم وعلى. كوسوفو داخل حدث ما كشف يف
ــر أعــرب ــة الشــؤون وزي ــاده رأي عــن لصــربيا اخلارجي  أن مف
 املالئمـــــة  الواليـــــة  لـــــديها  لـــــيس  األورويب االحتـــــاد  بعثـــــة

 لالضـطالع  الكافيـان  اإلقليمية والوالية الزمين االختصاص وال
 تســتطيع ال البعثــة إن حيــث نطاقــه، يف شــامال يكــون بتحقيــقٍ

 أن كمـا  كوسـوفو،  خـارج  مكان أي يف طاقتها بكامل عملال
__________ 

)١٢٠(  S/2011/675 ،٢٩  فقرةال.  
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 لـديها  لـيس  للبعثـة  التابعـة  بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصة العمل فرقة
 إنـه  وقال. املعنية األطراف مجيع بني التعاون إنفاذ على القدرة

 األورويب االحتـاد  بعثـة  مركزيـة  فيـه  يعارض ال الذي الوقت يف
 متكينــها علــى األمــن جملــس يعمــل أن جيــب التحقيــق، آليــة يف

 استئصـــال أن وأضـــاف. الـــس أمـــام للمســـاءلة ختضـــع وأن
 جرميـة  بـل  منظمـة  جرميـة  ليسـت  ا واالجتار البشرية األعضاء
 مت الـيت  الطريقـة  بنفس احلالة هذه تعامل أن ينبغي وأنه حرب،
 منطقــة يف ارتكبــت الــيت احلــرب جــرائم مجيــع مــع ــا التعامـل 
 يف جيـــري مبـــا علمـــا الـــس إحاطـــة مـــع اآلن، حـــىت البلقـــان

ــذي القلــق إىل مشــريا الصــني، ممثــل وأيــد. )١٢١(التحقيقــات  ال
 املتحـدة  األمـم  جتريهـا  الـيت  التحقيقات صربيا، ممثل عنه أعرب

 إجــراء إىل الروســي االحتــاد ممثــل ودعــا. )١٢٢(القضــايا هــذه يف
 املشـــروع  غـــري االجتـــار لوقـــائع وموضـــوعي كامـــل حتقيـــق

 التحقيـق  إجـراء  يف الشروع ينبغي إنه وقال البشرية، باألعضاء
 األمـن،  جملـس  إىل عنـه  تقرير وتقدمي املتحدة األمم رعاية حتت

 يتعلــق فيمــا كوســوفو يف للغايـة  املرضــية غــري احلالــة إىل مشـريا 
  .  )١٢٣(أوروبا جملس أكده  ما حنو على الشهود، حبماية

ــون أن ضــــرورة علــــى مــــتكلمني عــــدة واتفــــق    تكــ
 وضـرورة  وشاملة، ونزيهة مصداقية وذات مستقلة التحقيقات

 املتصـلة  الشـواغل  بعضـهم  وأثـار  ،اجلـرائم  تلك مرتكيب حماسبة
 صــربيا أن إىل مشــريا اهلنــد، ممثــل ودعــا. )١٢٤(الشــهود حبمايــة

 التحقيقـات،  يف بـدور  األمـن  جملـس  يقـوم  بـأن  مهتمـة  تزال ال
ــاء إىل ــة إنشــ ــدعم حتظــــى آليــ ــلحة أصــــحاب مجيــــع بــ  املصــ

__________ 

)١٢١(  S/PV.6670٣٤ و ٩ن تا، الصفح.  
  .٢١ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٢٢(
  .٢٤ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٢٣(
(جنــوب  ٢٨ والصــفحة(لبنــان)؛  ٢٧ الصــفحةاملرجــع نفســه،   )١٢٤(

  .(الربازيل) ٣٠ والصفحةأفريقيا)؛ 

ــا ممثــل أكــد وباملثــل،. )١٢٥(وثقتــهم  الضــروري مــن أن نيجريي
 صــيغة وضــع يف املصــلحة أصــحاب مجيــع آراء بــني التوفيــق

 النهائيـــة النتـــائج حتظـــى أن ضـــمان أجـــل مـــن املفاوضـــات
 الربازيــل ممثلــة وكــررت. )١٢٦(ممكــن دعــم بــأكرب للتحقيقــات

 تراعـــي الـــيت اخليـــارات باستكشـــاف اهتمامهـــا تأكيـــد أيضـــا
 كفالـة  أمهيـة  تراعـي و املختلفة القضائية اهليئات إشراك ضرورة
  .  )١٢٧()١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار مع االتساق
ــب   ــون ورحـ ــرون متكلمـ ــيني آخـ ــدعي بتعـ ــام املـ  العـ
 ـا  تضـطلع  الـيت  التحقيقـات  يف ثقتـهم  عـن  وأعربـوا  الرئيسي،

 االحتـــاد لبعثــة  التابعــة  بــالتحقيق  ةيـــاملعن اخلاصــة  العمــل  فرقــة 
 الواليــات ممثلــة وأشــارت .)١٢٨(املزعومــة اجلــرائم يف األورويب
 يــنص األورويب لالحتــاد املشــترك العمــل اتفــاق أن إىل املتحــدة
 التحقيـق  مهمـة  األورويب االحتـاد  بعثةل تفوض أن على صراحةً

 عىديـ  اليت اجلرائم مثل مرتكبيها، وحماكمة اخلطرية اجلرائم يف
بشـــكل بـــذلك تقـــوم أن وعلـــى مـــاريت، تقريـــر يف هـــاارتكاب 

 فيهــا مبــا اــاورة، الــدول أن إىل بــالنظر أنــه، ورأت. مســتقل
 داعٍ يوجـد  الفـ  العمـل،  فرقـة  مـع  تعاوـا  عرضـت  قد صربيا،
 ســياق ويف. )١٢٩(اجلاريــة التحقيقــات يف األمــن جملــس لتــدخل
ــل، ــل ذكــر مماث ــة أن املتحــدة اململكــة ممث  األورويب االحتــاد بعث

 ـذا  قـدما  للمضـي  الالزمـتني  القضائية والوالية بالسلطة عتتتم
 فرنسـا  ممثـل  وأعـرب . )١٣٠(التحقيقـات ب املتعلق “اهلام العمل”

 املــوارد لــديها األورويب االحتــاد بعثــة أن مفــاده رأي عــن أيضــا
__________ 

  .١٦ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٢٥(
  .٢٢ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٢٦(
  .٣١ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٢٧(
ــات املتحـــدة)؛  ١٨ الصـــفحة  )١٢٨( ــفحة(الواليـ ــة  ٢٠ والصـ (اململكـ

  .)نيا(أملا ٢٧ والصفحة(فرنسا)؛  ٢٣ والصفحةاملتحدة)؛ 
  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(
  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(
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 وبـدون  ـدوء  بـه  يضـطلع  مصداقية ذي حتقيق إلجراء الالزمة
 ممثـل  ورأي. )١٣١(احلـوار  سـياق  يف فـرض ي رمـرب  غـري  تأثري أي

 والكفـــاءة بالقـــدرات تتمتـــع األورويب االحتـــاد بعثـــة أن أملانيـــا
 لــيس وأنــه التحقيقــات، بتلــك لالضــطالع القضــائية والواليــة

 ضـوء  يف وذلـك  للتحقيـق،  إضـافية  آليـة  إنشاء إىل حاجة هناك
ــة ــة الواليـ ــة املوكلـ ــاد لبعثـ ــؤمن. )١٣٢(األورويب االحتـ ــل ويـ  ممثـ

__________ 

  .٢٤الصفحة املرجع نفسه،   )١٣١(
  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٢(

 االحتـاد  بعثـة  بـه  تقـوم  الـذي  األساسـي  الدور مؤكدا الربتغال،
 القـانون  وإنفـاذ  القـانون  سيادة شأن وإعالء تعزيز يف األورويب

ــأن كوســوفو، يف ــس ب ــن سيســتفيد ال  بصــورة االســتماع م
 بشـأن  املسـتقبلية  عملـها  وآفـاق  البعثـة  عمـل  عـن  أكثر مباشرة

 ذلـك  يف مبـا  متنوعـة،  جماالت يف ا اضطلعت اليت التحقيقات
  .)١٣٣(البشرية باألعضاء االجتار يف

__________ 

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٣(

  
  

  إنفاذ إجراءات باختاذ اإلقليمية للتنظيمات األمن جملس إذن - رابعا
  

  مالحظة  

 األمـن  جملـس  يتبعها اليت املمارسة الرابع القسم يتناول  
ــة للتنظيمــات اإلذن يف ــاذ اإلقليمي ــاذ، إجــراءات باخت ــى إنف  عل

 وكـــذلك. امليثــاق  مــن  ٥٣ املـــادة يف عليــه  املنصــوص  النحــو 
 تنفيــذ يف اإلقليميـة  التنظيمـات  مـع  التعـاون  القسـم  هـذا  يغطـي 
 مـن  القـوة،  استخدام على تنطوي ال اليت السابع الفصل تدابري
ــزاءات مثـــل ــائية والتـــدابري اجلـ ــالنظر. القضـ  القســـم أن إىل وبـ

 اإلقليميـة  السـالم  حفـظ  لعمليات الس إذنَ يستعرض الثالث
 علـى  القسـم  هـذا  فسـريكز  والياـا،  تنفيـذ  يف القوة باستخدام

 إجـراءات  باختـاذ  أخـرى  ومنظمات اإلقليمية للمنظمات اإلذن
 حفـــظ بعمليـــات املتعلقـــة الســـياقات غـــري ســـياقات يف إنفـــاذ
  .اإلقليمية السالم

ــألف   ــم ويتـــ ــن القســـ ــمني مـــ ــرعيني، قســـ ــا فـــ    :مهـــ
 إقليميـــة لتنظيمـــات الــس  بـــإذن املتعلقــة  القـــرارات - ألــف 

 الفصــل  تــدابري تنفيــذ يف التعــاون وطلبــات القــوة باســتخدام
 لتنظيمـــات اإلذن تناولــت  الــيت  املناقشـــات - بــاء  و الســابع؛ 

  .إنفاذ إجراءات باختاذ إقليمية

 إقليميـة  لتنظيمات الس بإذن املتعلقة القرارات  -ألف 
 تنفيـــذ يف التعـــاون وطلبـــات القـــوة باســـتخدام

  السابع الفصل تدابري

ــامي يف    ثـــالث هنـــاك كانـــت ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عـ
. القـوة  باسـتخدام  إقليميـة  لتنظيمـات  الـس  فيها أذنَ حاالت

 إقليميــة لتنظيمـات  الـس  أذن ،٢٠١١ مـارس آذار/ ١٧ ففـي 
 حظـر  منطقـة  وإنفـاذ  ليبيـا  يف املـدنيني  حلمايـة  القـوة  باستخدام
 قيــــــد أبقــــــي اإلذن وهــــــذا )١٣٤(.ــــــا أذن الــــــيت الطــــــريان

ــتعراض ــي مث )١٣٥(االســـــــــ ــرين  ٢٧ يف أـــــــــ  /األولتشـــــــــ
  )١٣٦(.٢٠١١أكتوبر

 يف ليبيـا  يف القـوة  باسـتخدام  اإلذن الـس  منح ولدى  
 الـس  فـإن  الطريان، حظر منطقة وفرض املدنيني محاية سياق

ــة الــدول جامعــة جملــس بقــرار علمــا أحــاط قــد  املــؤرخ العربي
ــارسآذار/ ١٢ ــدعوة ٢٠١١ مـ ــرض إىل بالـ ــة فـ ــر منطقـ  حلظـ

__________ 

 .٨  و ٤ الفقرتان ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار  )١٣٤(

 .٢٠  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار  )١٣٥(

 الديباجـــــة مـــــن الثالثـــــة فقـــــرةال ،)٢٠١١( ٢٠١٦ القـــــرار  )١٣٦(
 .٦  و ٥  والفقرتان
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 آمنـة  منـاطق  وإنشـاء  الليبيـة  العسـكرية  الطـائرات  على الطريان
ــاكن يف ــك للقصــف املعرضــة األم  يتــيح وقــائي كــإجراء وذل

. البلـد  ذلـك  يف املقيمني األجانب والرعايا اللييب الشعب محاية
يف العربيـة  الـدول  جامعـة  تؤديـه  الـذي  املهم بالدور أيضا وأقر 

 املنطقــة، يف الــدوليني واألمــن الســالم بصــون املتصــلة املســائل
 األمـــم ميثـــاق مـــن الثـــامن الفصـــل اعتبـــاره يف واضـــعا” و

 العربيـة  الـدول  جامعـة  يف األعضاء الدول إىل طلب ،“املتحدة
ــدول مــع تتعــاون أن ــذ يف األخــرى األعضــاء ال  اســتخدام تنفي

 ســواء األعضــاء، بالــدول أهــاب كمــا .املــدنيني حلمايــة القــوة
ــى ــوطين الصــعيد عل ــن أو ال ــق ع ــات طري ــات أو منظم  تنظيم

 املــأذون التــدابري تنفيــذ ألغــراض املســاعدة تقــدمي إىل إقليميــة،
 واألمـني  العـام  األمـني  املعنية األعضاء الدول تبلغ أن وقرر ا،

 لالمتثــال إنفــاذا املتخــذة بالتــدابري العربيــة الــدول جلامعــة العــام
ــت ويف. )١٣٧(اجلــوي للحظــر ــس أعــرب الحــق، وق ــن ال  ع

 بـذلك،  الظـروف  تسـمح  وعنـدما  االقتضـاء  حسب استعداده،
 وأـا  )١٣٨(الليبيـة  السـلطات  مع بالتشاور املمنوح، اإلذن بإاء

ــت ــذلك قامـ ــرين  ٢٧ يف بـ ــوبر/األولتشـ ــد ،٢٠١١ أكتـ  وقـ
 الـــوطين الـــس عـــن الصـــادر التحريـــر بـــإعالن علمـــا أحـــاط

    .)١٣٩(٢٠١١ أكتوبر/األولتشرين   ٢٣ يف االنتقايل
__________ 

 الديباجـــة مـــن عشـــرة الثانيـــة فقـــرةال ،)٢٠١١(١٩٧٣ القـــرار  )١٣٧(
 .١١  و ٩ و ٥ والفقرات

 .٢٠  فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار  )١٣٨(

 والفقرتـان  الديباجـة  مـن  الثالثة فقرةال ،)٢٠١١( ٢٠١٦ القرار  )١٣٩(
 .٦ و ٥

 الـــس فيهمـــا أذن اللتـــان األخريـــان احلالتـــان أمـــا  
ــات ــة للمنظمـ ــتخدام اإلقليميـ ــوة باسـ ــان القـ ــة فتتعلقـ  مبكافحـ

ــة البحــر يف املســلح والســطو القرصــنة  الصــومال ســواحل قبال
  .  )“الصومال يف احلالة” بند حتت ،٩ اجلدول انظر(

 السـابع  الفصـل  مبوجـب  املتخـذة  التـدابري  خيـص  وفيما  
 يف الــس طلــب فقــد القــوة، اســتعمال علــى تنطــوي ال والــيت

 يف األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة املنظمـــات تعـــاون قراراتـــه
) ١٤٠(ليبيــــــا، علـــــى  املفروضـــــة  اجلــــــزاءات تـــــدابري  ســـــياق 

 انتشـــار عــدم  خيــص  وفيمــا  )١٤٢(والســودان  ،)١٤١(والصــومال 
 احلالـة  إحالـة  خيـص  فيمـا  وكذلك ،)١٤٣(الشامل الدمار أسلحة

 مـن  الدوليـة،  اجلنائيـة  احملكمـة  إىل الليبيـة  العربيـة  اجلماهريية يف
 الدوليــة املنظمــات وســائر اإلقليميــة املنظمــات حــث خــالل
  .)١٤٤(العام واملدعي احملكمة مع التعاون على باألمر املهتمة

 مـن  الصـلة  ذات األحكـام  ٩ اجلـدول  يف كاملـة  وترد  
  .االستعراض قيد الفترة خالل املتخذة الس قرارات

__________ 

 .١٥ و ١٣ الفقرتان ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار  )١٤٠(

ــرار ؛١٢ فقـــــــرةال ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القـــــــرار  )١٤١(  ٢٠٠٢ والقـــــ
 .١٠  فقرةال ،)٢٠١١(

 .٥  فقرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار  )١٤٢(

 .١٨ و ١٤ الفقرتان ،)٢٠١١( ١٩٧٧ القرار  )١٤٣(

 .٥  قرةفال ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار  )١٤٤(
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  ٩ اجلدول
 طلـب  أو إنفـاذ  بـإجراءات  اإلقليميـة  للتنظيمـات  فيها الس أذن اليت امليثاق من السابع الفصل مبوجب املتخذة القرارات
  السابع الفصل مبوجب متخذة تدابري تنفيذ يف تعاوما

 الفئة احلكم والتاريخ القرار

  ليبيا يف احلالة   

  )٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
ــباط/ ٢٦املـــــؤرخ   فربايرشـــ

٢٠١١ 

 اجلنائيـة  احملكمـة  مـع  تـام  حنـو  على الليبية السلطات تتعاون أن أيضا يقرر
 عمــال مســاعدة مــن يلــزم مــا هلمــا تقــدم وأن العــام املــدعي ومــع الدوليــة
 رومـا  نظـام  يف األطـراف  غـري  الـدول  بأن يسلم وإذ القرار، هذا بأحكام

 حيـث  روما، نظام مبوجب التزام أي عليها يترتب ال للمحكمة األساسي
 املهتمـة  الدوليـة  املنظمـات  مـن  وغريهـا  اإلقليميـة  واملنظمات الدول مجيع

  )٥ فقرةال( العام واملدعي احملكمة مع التام التعاون على باألمر

 الفصـل  تـدابري  تنفيذ يف التعاون
ــابع ــة( السـ ــة إىل اإلحالـ  احملكمـ
   )الدولية اجلنائية

    )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار
 مــــــارسآذار/ ١٧املــــــؤرخ 

٢٠١١ 

 الصــعيد علــى ســواء العــام، األمــني أخطــرت الــيت األعضــاء للــدول يــأذن
 األمـني  مـع  وبالتعـاون  إقليمية، ترتيبات أو منظمات طريق عن أو الوطين
 ٩ فقـرة ال أحكـام  عـن  النظـر  بصـرف  الالزمة، التدابري مجيع باختاذ العام،

 بالسـكان  اآلهلـة  واملنـاطق  املـدنيني  حلمايـة  ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من
 فيهـا  مبـا  الليبيـة،  العربيـة  اجلماهرييـة  يف اهلجمـات  خلطر املعرضني املدنيني

 أي وعلــى شــكلها كــان أيــا أجنبيــة احــتالل قــوة أي واســتبعاد بنغــازي،
 تبلــغ أن املعنيــة األعضــاء الــدول إىل ويطلــب الليبيــة، األراضــي مــن جــزء

 مبوجـب  املمنـوح  بـاإلذن  عمـال  تتخـذها  الـيت  بالتـدابري  فـورا  العـام  األمني
   )٤ فقرةال( فورا ا األمن جملس إخطار ينبغي واليت فقرةال هذه

 )املدنيني محاية( القوة استخدام

 املتصـلة  املسـائل  يف العربيـة  الـدول  جامعـة  تؤديـه  الـذي  املهـم  بالدور يقر 
 األعضـاء  الـدول  إىل ويطلـب  املنطقـة،  يف الدوليني واألمن السالم بصون

 تنفيـذ  يف األخرى األعضاء الدول مع تتعاون أن العربية الدول جامعة يف
ــرةال ــاره يف واضــعا أعــاله، ٤ فق ــامن الفصــل اعتب ــن الث ــاق م ــم ميث  األم

   )٥ فقرةال( املتحدة

ــاون ــذ يف التعــ ــتخدام تنفيــ  اســ
 )املدنيني محاية( القوة

 واألمـني  املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  أخطرت اليت األعضاء للدول يأذن 
 طريــق عــن أو الــوطين الصــعيد علــى ســواء العربيــة، الــدول جلامعــة العــام

 االمتثـال  إلنفاذ الالزمة التدابري مجيع باختاذ إقليمية، ترتيبات أو منظمات
 ،]القـرار  مـن [ ٦ فقـرة ال مبوجـب  اجلوية الرحالت على املفروض للحظر

 مــع بالتعــاون تقــوم، أن املعنيــة الــدول إىل ويطلــب االقتضــاء، حســب

 حظــر منطقــة( القــوة اســتخدام
 )الطريان
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 الفئة احلكم والتاريخ القرار

 املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـني  مـع  الوثيـق  بالتنسـيق  العربيـة،  الـدول  جامعة   
 إنشـاء  ذلـك  يف مبا احلظر، هذا تنفيذ أجل من تتخذها اليت التدابري بشأن
  )٨ فقرةال] (القرار من[ ٧ و ٦ الفقرتني أحكام لتنفيذ مناسبة آلية

 طريـق  عـن  أو الـوطين  الصـعيد  علـى  سـواء  األعضاء، الدول جبميع يهيب 
 علـى  املوافقـة  ذلـك  يف مبـا  املساعدة، تقدمي إقليمية، ترتيبات أو منظمات

 ٦ و ٤ الفقــرات تنفيــذ ألغــراض اجلــوي، للمجــال ضــروري عبــور أي
  )٩ فقرةال] (القرار من[ ٨  و ٧  و

ــاون ــذ يف التعــ ــتخدام تنفيــ  اســ
 )الطريان حظر منطقة( القوة

 واألمـني  املتحـدة  لألمـم  العـام  األمني املعنية األعضاء الدول تبلغ أن يقرر 
 للســـلطة ممارســـة املتخـــذة بالتـــدابري فـــورا العربيـــة الـــدول جلامعـــة العـــام

 للعمليـات  مفهـوم  تقـدمي  ذلـك  يف مبـا  أعـاله،  ٨ فقـرة ال مبوجب املمنوحة
   )١١ فقرةال(

 

ــتعاض أن يقــــرر  ــرةال عــــن يســ ــرار مــــن ١١ فقــ  )٢٠١١( ١٩٧٠ القــ
 املنطقـة،  دول سـيما  وال األعضـاء،  الـدول  جبميع يهيب”: التالية فقرةبال
 ترتيبـات  أو منظمـات  طريـق  عـن  أو الوطين الصعيد على سواء تقوم، أن

 املفـروض  األسـلحة  توريـد  حلظر الصارم التنفيذ ضمان أجل من إقليمية،
 السـفن  بتفتيش ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار من ١٠ و ٩ الفقرتني مبوجب

 داخـل  منـها،  القادمـة  أو الليبيـة  العربية اجلماهريية إىل املتجهة والطائرات
 لـدى  كـان  إذا البحار، أعايل ويف واملطارات، املوانئ يشمل مبا أراضيها،

 حتتـوي  البضـائع  أن لالعتقـاد  معقوال أساسا توفر معلومات املعنية الدولة
 مبوجــب تصــديرها أو نقلــها أو بيعهــا أو توريــدها حمظــور أصــناف علــى

 املعدلــة بصــيغته ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القــرار مــن ١٠ فقــرةال أو ٩ فقــرةال
 جبميـع  ويهيـب  املسـلحني،  املرتزقة توفري ذلك يف مبا القرار، هذا مبوجب
 القيـام  يف تتعـاون  أن أعالمهـا  والطـائرات  السـفن  تلـك  ترفـع  الـيت  الدول

 التـدابري  مجيـع  تتخـذ  بـأن  األعضـاء  للدول ويأذن تلك، التفتيش بعمليات
 “تلــــك التفتــــيش بعمليــــات للقيــــام احملــــددة الظــــروف مــــع املتناســــبة

   )١٣ فقرةال(

  اجلزاءات تنفيذ يف التعاون

 أو الـوطين  الصـعيد  علـى  تتصـرف  كانـت  سـواء  عضـو،  دولة أي يطالب 
 عنــد الفــور، علــى تقــدم بــأن إقليميــة، ترتيبــات أو منظمــات طريــق عــن

ــرا أعــاله، ١٣ فقــرةلل طبقــا تفتــيش إجــراء ــا خطيــا تقري ــة إىل أولي  اللجن
 إذا وما ونتائجه، التفتيش ألسباب شرحا اخلصوص، وجه على يتضمن،
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 الفئة احلكم والتاريخ القرار

 نقلـها،  حيظـر  أصـناف  علـى  العثـور  مت إذا ومـا  ال، أم تعاونا لقيت كانت   
 الحقـة،  مرحلة يف اللجنة، إىل تقدم بأن األعضاء الدول كذلك ويطالب
ــرا ــن مفصــلة معلومــات يتضــمن تاليــا خطيــا تقري  األصــناف تفتــيش ع

 وصـف  ذلـك  يف مبـا  بنقلـها،  تتعلـق  وتفاصـيل  منها والتخلص ومصادرا
 املعلومـات  هـذه  تكـن  مل إذا تقصدها، اليت والوجهة ومنشؤها لألصناف

   )١٥ فقرةال( األويل التقرير يف مدرجة

    )٢٠١١( ٢٠١٦ القرار
 /األولتشـــرين  ٢٧املـــؤرخ 

 ٢٠١١ أكتوبر

ــرر ــام تلغــى أن يق ــن ٥ و ٤ الفقــرتني أحك  )٢٠١١( ١٩٧٣ القــرار م
تشـرين   ٣١ يـوم  مـن  لليبيـا  احمللـي  بالتوقيـت  ٢٣/٥٩ السـاعة  من اعتبارا
 )٥ فقرةال( ٢٠١١ أكتوبر/األول

 )املدنيني محاية( القوة استخدام

 )٢٠١١( ١٩٧٣ القـرار  مـن  ١٢ إىل ٦ الفقـرات  أحكـام  تلغى أن يقرر 
تشـرين   ٣١ يـوم  مـن  لليبيـا  احمللـي  بالتوقيـت  ٢٣/٥٩ السـاعة  من اعتبارا
  )٦ فقرةال( ٢٠١١ أكتوبر/األول

 حظــر منطقــة( قــوةال اســتخدام
 )الطريان

    الصومال يف احلالة
  )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار

 مــــــارسآذار/ ١٩املــــــؤرخ 
٢٠١٠ 

 املنطقـة،  يف املوجودة تلك سيما وال الدول، ومجيع األطراف مجيع حيث
 التعـاون  علـى  اإلقليميـة،  ودون واإلقليميـة  الدوليـة  املنظمـات  ذلك يف مبا

ــام ــع الت ــق عمــل م ــهم أعضــائه ســالمة وضــمان الرصــد فري ــن ومتكين  م
 الـذين  واألشـخاص  واملواقـع  الوثـائق  إىل وبالتحديـد  عـائق  دون الوصول
   )١٢ فقرةال( واليته لتنفيذ أمهية ذوي الفريق يعتربهم

 اجلزاءات تنفيذ يف التعاون

    )٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار
 /الثــاينتشــرين  ٢٣املــؤرخ 

 ٢٠١٠ نوفمرب

 أن علـى  القـدرة  لـديها  اليت اإلقليمية واملنظمات بالدول جديد من يهيب
 ســواحل قبالــة البحــر يف املســلح والســطو القرصــنة مكافحــة يف تشــارك

 وأحكـام  القـرار  هـذا  مـع  يتسـق  مبـا  وخصوصا بذلك، تقوم أن الصومال
ــدويل، القــانون ــة للقــوة تابعــة ســفن بنشــر ال  وطــائرات وأســلحة البحري
 األخـرى  واملعـدات  واألسـلحة  والسـفن  الـزوارق  علـى  واحلجز عسكرية
 قبالـة  البحـر  يف املسـلح  والسطو القرصنة أعمال يف املستخدمة ا املتصلة

ــواحل ــومال سـ ــيت أو الصـ ــد الـ ــاس يوجـ ــول أسـ ــتباه معقـ ــا يف لالشـ  أـ
  )٤ فقرةال( فيها والتصرف فيها ستستخدم

ــاون ــذ يف التعــ ــتخدام تنفيــ  اســ
 )القرصنة( القوة

ــة احلكومــة مــع التعــاون مواصــلة علــى األعضــاء الــدول يشــجع   االحتادي
 دور ويالحـظ  البحـر،  يف املسـلح  والسـطو  القرصنة مكافحة يف االنتقالية
ــة ــة احلكوم ــة االحتادي  والســطو القرصــنة مكافحــة يف األساســي االنتقالي

 )القرصنة( القوة استخدام
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 الفئة احلكم والتاريخ القرار

 مـن  اعتبـارا  آخـر  شهرا عشر اثين لفترة جيدد أن ويقرر البحر، يف املسلح   
 القــرار مــن ١٠ فقــرةال مبوجــب املمنــوح اإلذن القــرار هــذا اختــاذ تــاريخ

 جـدده  الـذي  )٢٠٠٨( ١٨٥١ القـرار  من ٦ فقرةوال )٢٠٠٨( ١٨٤٦
 املتعاونــة إلقليميــةا واملنظمــات للــدول )٢٠٠٩( ١٨٩٧ القــرار مبوجــب

 يف املسـلح  والسـطو  القرصـنة  مكافحة يف االنتقالية االحتادية احلكومة مع
 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  تقـدم  والـيت  الصـومال،  سـواحل  قبالة البحر

 )٧ فقرةال( العام األمني إىل بشأا مسبقا إخطارا

  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
ــؤرخ  ــهمتوز/ ٢٩املـــــ  يوليـــــ

٢٠١١ 

 يف أخــرى ودول إريتريــا فيهــا مبــا الــدول، ومجيــع األطــراف مجيــع حيــث
ــة ــة املنطق ــة واحلكوم ــات االنتقاليــة، االحتادي ــة واملنظم  واإلقليميــة الدولي
 تضــمن وأن الرصـد  فريــق مـع  التعــاون تضـمن  أن علــى اإلقليميـة،  ودون
 دون مقاصـدهم  إىل الوصـول  مـن  ومتكينـهم  الرصـد  فريـق  أعضاء سالمة
 فريـق  يعتـربهم  الـذين  واملواقـع  والوثـائق  األشخاص إىل وباألخص عائق،
   )١٠ فقرةال( بواليته الضطالعه أمهية ذوي الرصد

 اجلزاءات تنفيذ يف التعاون

  )٢٠١١( ٢٠٢٠ القرار
 /الثــاينتشــرين  ٢٢املــؤرخ 

 ٢٠١١ نوفمرب

 أن علـى  القـدرة  لـديها  اليت اإلقليمية واملنظمات بالدول جديد من يهيب
 ســواحل قبالــة البحــر يف املســلح والســطو القرصــنة مكافحــة يف تشــارك

 القــانون وأحكــام القــرار هــذا مــع يتســق مبــا بــذلك، تقــوم أن الصــومال
 وطـائرات  وأسـلحة  البحرية للقوة تابعة سفن بنشر خاصة، بصفة الدويل

 األخـرى  واملعـدات  واألسـلحة  والسـفن  الـزوارق  علـى  واحلجز عسكرية
 قبالـــة البحـــر يف املســـلح والســـطو القرصـــنة يف املســـتخدمة ـــا املتصـــلة

ــواحل ــومال سـ ــيت أو الصـ ــد الـ ــاس يوجـ ــول أسـ ــتباه معقـ ــا يف لالشـ  أـ
 )٧ فقرةال( فيها والتصرف فيها ستستخدم

ــاون ــذ يف التعــ ــتخدام تنفيــ  اســ
 )القرصنة( القوة

ــة احلكومــة مــع التعــاون مواصــلة علــى األعضــاء الــدول يشــجع   االحتادي
 دور ويالحـظ  البحـر،  يف املسـلح  والسـطو  القرصنة مكافحة يف االنتقالية
ــة ــة احلكوم ــة االحتادي  والســطو القرصــنة مكافحــة يف األساســي االنتقالي

 عشر اثين لفترة جيدد أن ويقرر الصومال، سواحل قبالة البحر يف املسلح
 مبوجـــب املمنـــوح اإلذن القـــرار هـــذا اختـــاذ تـــاريخ مـــن اعتبـــارا شـــهرا

 ١٨٥١ القــرار مـن  ٦ فقـرة وال )٢٠٠٨( ١٨٤٦ القـرار  مـن  ١٠ فقـرة ال
 )٢٠٠٩( ١٨٩٧ القــرار مـن  ٧ فقـرة ال مبوجــب جـدده  الـذي  )٢٠٠٨(

ــرةوال ــدول )٢٠١٠( ١٩٥٠ القــرار مــن ٧ فق  اإلقليميــة واملنظمــات لل
 والسـطو  القرصـنة  مكافحـة  يف االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  مـع  املتعاونة

 )القرصنة( القوة استخدام
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 الفئة احلكم والتاريخ القرار

 االحتاديــة احلكومــة تقــدم الــيت الصــومال ســواحل قبالــة البحــر يف املســلح   
 )٩ فقرةال( العام األمني إىل بشأا مسبقا إخطارا االنتقالية

   السودان عن العام األمني تقارير
  )٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار

تشــــــــــرين  ١٤املــــــــــؤرخ 
 ٢٠١٠ أكتوبر/األول

ــع حيــث ــات الــدول مجي ــم وهيئ ــة املتحــدة األم ــاد املعني  األفريقــي واالحت
 اخلـرباء  فريـق  ومـع  اللجنة مع تتعاون أن على األخرى املهتمة واألطراف

 التدابري تنفيذ عن حوزا يف معلومات أي بتقدمي وخباصة كامل، بشكل
ــرارين مبوجــــــــــــب املفروضــــــــــــة  ١٥٩١ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٦ القــــــــــ

   )٥ فقرةال(  )٢٠٠٥(

 اجلزاءات تنفيذ يف التعاون

   الشامل الدمار أسلحة انتشار عدم
  )٢٠١١( ١٩٧٧ القرار

 أبريلنيســـــان/ ٢٠املـــــؤرخ 
٢٠١١  

 القيـام،  علـى  املعنيـة  اإلقليميـة  ودون واإلقليميـة  الدولية واملنظمات الدول حيث
 الـيت  باـاالت  ١٥٤٠ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  بإبالغ االقتضاء، حسب
 تــوايف أن املنظمــات وتلــك بالــدول ويهيــب فيهــا؛ املســاعدة تقــدمي هلــا ميكــن
 ،٢٠١١ أغسـطس آب/  ٣١ حبلـول  املسـاعدة  ألغـراض  االتصـال  جبهـة  اللجنة

  )١٤ الفقرة( سابقا ذلك فعلت قد تكن مل إن

 اجلزاءات تنفيذ يف التعاون

ــة باملنظمــات يهيــب  ــة الدولي ــة ودون واإلقليمي ــة اإلقليمي ــوم، أن املعني  تق
 لتنفيـذ  منسـق  أو اتصـال  جهـة  بتعـيني  ،٢٠١١ أغسطسآب/ ٣١ حبلول
ــرار ــاة )٢٠٠٤( ١٥٤٠ الق ــة ومواف ــالقرار عمــال املنشــأة اللجن  ١٥٤٠ب
 بشـأن  اللجنة مع املعلومات وتبادل التعاون تعزيز على ويشجعها بذلك،

 ١٥٤٠القــرار بتنفيــذ املتصــلة األخــرى املســائل ومجيــع التقنيــة املســاعدة
 )١٨ فقرةال( )٢٠٠٤(

 

  
 إنفـاذ  بـإجراءات  الـس  بـإذن  املتعلقة املناقشات  - باء

  إقليمية تنظيمات تتخذها

 اإلذن الــس نــاقش االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 يتعلـق  ما يف إقليمية تنظيمات ا تقوم جديدة إنفاذ بإجراءات

 رد تـبني  الـيت  أدنـاه،  ٥ احلالـة  موضـوع  وهـذا . ليبيـا  يف باحلالة
 العربيـة  الـدول  جامعـة  وجهتـها  الـيت  الـدعوة  علـى  الـس  فعل
ــوة اســتخدام إىل ــة يف الق ــدنيني محاي ــرض امل ــة وف ــر منطق  حظ

  .ليبيا على طريان

  
  ٥ احلالة  
  ليبيا يف احلالة  

ــس اختــذ   ــودة ،٦٤٩٨ جلســته يف األمــن، جمل  يف املعق
 القـرار  ليبيـا،  يف باحلالـة  يتعلـق  ما يف ،٢٠١١ مارسآذار/ ١٧

ــة ،)٢٠١١( ١٩٧٣ ــدة، أصــوات ١٠ بغالبي  يعتــرض ومل مؤي
 االحتــاد( التصــويت عــن أعضــاء ٥ امتنــع حــني يف عضــو، أي

 ذلـك  ومبوجب. )واهلند وأملانيا، والصني، والربازيل، الروسي،
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 العربيــة الــدول جامعــة جملــس بقــرار علمــا أحــاط وإذ القــرار،
 منطقـة  فـرض  إىل الـدعوة  ،٢٠١١ مارسآذار/ ١٢ يف الصادر
 للــدول أذن الليبيــة، العســكرية الطــائرات علــى الطــريان حلظــر

 الصــعيد  علــى  ســواء  العــام، األمــني  أخطــرت  الــيت  األعضــاء
 وبالتعـاون  إقليمية، تنظيمات أو منظمات طريق عن أو الوطين

 املـدنيني  حلمايـة  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  باختـاذ  العام، األمني مع
 يف اهلجمـات  خلطر املعرضني املدنيني بالسكان اآلهلة واملناطق

 اـال  يف اجلوية الرحالت على حظر فرض الس وقرر. ليبيا
 وأذن املــدنيني؛ محايــة علــى املســاعدة أجــل مــن لليبيــا اجلــوي
ــدول ــيت األعضــاء لل ــرت ال ــني أخط ــام األم ــني الع ــام واألم  الع
 طريـق  عن أو الوطين الصعيد على سواء العربية، الدول جلامعة

 الالزمــة التــدابري مجيــع باختــاذ إقليميــة، تنظيمــات أو منظمــات
  .)١٤٥(احلظر لذلك االمتثال إلنفاذ

 مشـروع  أن فرأى التصويت، قبل فرنسا ممثل وحتدث  
 السـكان  حلمايـة  الضـرورية  بالوسـائل  الـس  يـزود  )١٤٦(القرار

 للـدول  وبـاإلذن  الطـريان  حلظـر  منطقـة  بإقامة ليبيا، يف املدنيني
 باختــاذ الــراغبني واألعضــاء العربيــة الــدول جامعــة يف األعضــاء

 يف األعضـاء  الدول مجيع ودعا أحكامه، لتنفيذ الالزمة التدابري
ــس ــم إىل ال ــك دع ــادرة تل ــده اســتعداد عــن وأعــرب. املب  بل
ــدول ســيما وال األعضــاء، الــدول مــع للعمــل ــة، ال ــيت العربي  ال
 اململكـة  ممثل رحب القرار، اعتماد وبعد. )١٤٧(ذلك يف ترغب

 ردا شــاملة وبصــورة بســرعة تصــرف قــد الــس بــأن املتحــدة
 الــدول جامعــة نــداء وعلــى ليبيــا، يف “املــروع” الوضــع علــى

 الـدول  خيـول  )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار أن على وشدد. العربية
__________ 

ــرار  )١٤٥( ــرةال ،)٢٠١١( ١٩٧٣ الق ــة فق ــن عشــرة الثاني  الديباجــة م
 .٨  و ٦ و ٤ والفقرات

)١٤٦(  S/2011/142. 

)١٤٧(  S/PV.6498، ٢ الصفحة. 

ــاء ــاذ األعضـ ــع باختـ ــدابري مجيـ ــرورية التـ ــة الضـ ــدنيني حلمايـ  املـ
 الوقـت  نفس ويف للهجوم، املعرضة بالسكان املأهولة واملناطق
 وعلـى  كانـت  شـكل  أي يف األجنبيـة  االحـتالل  قوات يستبعد

 جانـــب إىل بلـــده إن وقـــال. الليبيـــة األراضـــي مـــن جـــزء أي
 علـى  األطلسـي،  مشال حلف ومنظمة العريب العامل يف الشركاء
 مــن اهلـدف  أن لبنـان  ممثـل  وأكـد . )١٤٨(القـرار  لتنفيـذ  اسـتعداد 
 األراضــي مــن جــزء أي احــتالل إىل يــؤدي لــن الــذي القــرار،
 بلـــده أن وأوضـــح. الليبـــيني املـــدنيني محايـــة هـــو إمنـــا الليبيـــة،

 يف القـــوة واســـتخدام احلـــرب دعـــاة مـــن يكـــون أن ميكنـــه ال
 عـن  وأعـرب  ليبيـا،  يف وباألخص العامل، مناطق من منطقة أي

 فتوقـــف الـــرادع، الـــدور القـــرار لصـــدور يكـــون أن يف أملـــه
 ممـا  شـعبها،  ضد العنف أشكال كل استخدام الليبية السلطات

 ممثلـــة بـــه أدلـــت ملـــا ووفقـــا. )١٤٩(القـــوة اســـتعمال عـــن يغـــين
 قـوي  رد هـو  )٢٠١١( ١٩٧٣ القـرار  فإن املتحدة، الواليات

 مــارسآذار/ ١٢ بتــاريخ العربيــة الــدول جامعــة دعــوة علــى
 فقـد  وباملثـل، . )١٥٠(الواقـع  أرض علـى  املاسـة  واحلاجة ٢٠١١

 فعــال حنــو علــى اســتجاب قــد الــس أن كولومبيــا ممثــل ذكــر
 الـدول  جامعـة  هـي  إقليميـة،  منظمـة  بـه  تقدمت صريح لطلب

 إىل ذهبـت  نفسـها،  تلقـاء  مـن  التصـرف  مـن  بدال اليت العربية،
ــس ــدعوه ال ــام االضــطالع إىل لت ــة بامله ــه املوكل  مبوجــب إلي
  .)١٥١(امليثاق

 نـص  أن رأت أخرى، ناحية من الربازيل، ممثلة ولكن  
 الـدعوة  كـثريا  تتجـاوز  تـدابري  يتوخى )٢٠١١( ١٩٧٣ القرار

 اقتناعهـا  عدم عن وأعربت العربية، الدول جامعة عن الصادرة
__________ 

 .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٤٨(

 .٤ الصفحة نفسه، املرجع  )١٤٩(

 .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٠(

 .٩-٨ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٥١(
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 القـرار  يف عليه منصوص هو حسبما القوة استعمال يؤدي بأن
 للعنــف الفـوري  الوقــف يف املتمثـل  املشــترك اهلـدف  حتقيـق  إىل

 علــى أنــه، الروســي االحتــاد ممثــل وذكــر. )١٥٢(املــدنيني ومحايــة
 مـن  املقـدم  للطلب الكامل اهتمامه منح قد وفده أن من الرغم
 األسـئلة  مـن  كاملـة  جمموعـة  ظلـت  فقـد  العربية، الدول جامعة
 القـرار  مشـروع  مناقشـة  خـالل  أثـريت  الـيت  واملشـروعة  احملددة

 الطــريان،  حظــر منطقــة إنفــاذ  كيفيــة قبيــل مــن  إجابــة، بــال
. القــوة اســتخدام حــدود هــي ومــا االشــتباك، قواعــد هــي ومــا

 الـذي  األويلّ املفهـوم  جتـاوز  قد القرار مشروع أن أيضا وذكر
 أحكــام الــنص علــى وأُدخلــت العربيــة، الــدول جامعــة ذكرتــه
 النطــاق، واســع عســكري تــدخل أمــام البــاب تفــتح أن ميكــن

__________ 

 .٨-٧ الصفحتان نفسه، املرجع  )١٥٢(

 أي وجــود عــدم تزعمــ ســمعت بيانــات أن مــن الــرغم علــى
 ورد مـا  مـردداً  الصـني،  ممثـل  وقـال . )١٥٣(القبيـل  هذا من نيات

 ضـــد دائمـــاً يقـــف بلـــده إن الروســـي، االحتـــاد ممثـــل بيـــان يف
 أن اهلنـد  ممثـل  وذكر. )١٥٤(الدولية العالقات يف القوة استخدام

 مــن الســابع الفصــل مبوجــب اتخــذت قــد األثــر بعيــدة تــدابري
 احلالـة  عـن  نسـبيا  قليلـة  موثوقـة  معلومـات  تـوفر  ظل يف امليثاق

ــة ــن وأعــرب. امليداني  بشــأن الصــورة وضــوح لعــدم أســفه ع
 فيهــا سيشــترك الــذي مــن ذلــك يف مبــا اإلنفــاذ تــدابري تفاصــيل

  .)١٥٥(حتديدا التدابري تلك تنفيذ سيجري وكيف عتاد وبأي
__________ 

 .٩ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٣(

 .١٠ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٤(

 .٦ الصفحة نفسه، املرجع  )١٥٥(

  
  

 السالم صون جمال يف أنشطتها عن اإلقليمية التنظيمات من املقدمة التقارير -  خامسا
  الدوليني  واألمن

  

  مالحظة  

ــرق   ــم يتطـ ــا القسـ ــارير إىل خامسـ ــيت التقـ ــدمها الـ  تقـ
 تقـوم  الـيت  األنشـطة  بشـأن  يميـة اإلقل ودون اإلقليمية املنظمات

 ٥٤ املـادة  إطـار  يف الدوليني، واألمن السالم صون يف جمال ا
 :مهــا فــرعيني، قســمني مــن القســم هــذا ويتــألف. امليثــاق مــن

 قبــل مــن التقــارير بتقــدمي املتعلقــة والوثــائق القــرارات - ألــف
 التقـارير  بتقدمي املتعلقة املناقشات - وباء اإلقليمية، التنظيمات

  اإلقليمية التنظيمات قبل من
  

 مــن التقــارير بتقــدمي املتعلقــة والوثــائق القــرارات  -ألف 
  اإلقليمية التنظيمات قبل

ــامي يف   ــر مل ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عــ ــة الــــس يشــ  أيــ
ــادة إىل صــرحية إشــارة ــه يف ٥٤ امل ــد. قرارات ــه بي ــب، أن  يف طل

 عـن  تقـارير  تقـدمي  اإلقليميـة  املنظمات من املناسبات، من عدد
  .  الدوليني واألمن السالم صون جمال يف أنشطتها
 أذن الـيت  اإلقليميـة  السـالم  حفـظ  عمليـات  سياق ويف  

 يف األمنيـــة للمســـاعدة الدوليـــة القـــوة إىل طُلـــب الـــس، ـــا
ــتان ــام الـــس تـــوايف أن أفغانسـ  تنفيـــذ عـــن مبعلومـــات بانتظـ
 الوقــــت يف فصــــلية تقــــارير تقــــدمي منــــها بســــبل” واليتـــها، 
ــة يتعلــق وفيمــا. )١٥٦(“املناســب  واهلرســك، البوســنة يف باحلال

 خـالل  مـن  تتصـرف  اليت األعضاء الدول إىل الس طلب فقد
__________ 

ــرار )١٥٦( ــرةال ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القــــــ ــرار ؛٦ فقــــــ  ٢٠١١ والقــــــ
 الدوليـة  القـوة  عـن  املعلومـات  مـن  وملزيـد  .٧ فقرةال ،)٢٠١١(

 مـــع تواصـــلها ذلـــك يف مبـــا أفغانســـتان، يف األمنيـــة للمســـاعدة
 .أعاله ألف - ثالثا القسم انظر الس،
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ــاد ــاون أو األورويب االحتـ ــه بالتعـ ــدول معـ ــاء والـ ــيت األعضـ  الـ
 بالتعـاون  أو األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمة خالل من تتصرف

 ،“األقـل  علـى  أشـهر  ثالثـة  كـل ” األمـن،  جملس موافاة معها،
ــادة مقــر ووجــود األورويب االحتــاد قــوة نشــاط عــن بتقريــر  قي
ــة ــف منظم ــى واهلرســك، البوســنة يف األطلســي مشــال حل  عل
ــوايل، ــن” الت ــوات خــالل م ــبة القن ــدى. )١٥٧(“املناس ــنح ول  م
 قبالـة  القرصـنة  مكافحـة  جمـال  يف القوة باستعمال اإلذن الس

 املتعاونـة  اإلقليميـة  املنظمات إىل طلب فقد الصومال، سواحل
 واألمـني  األمـن  جملـس  تبلـغ  أن االنتقالية االحتادية احلكومة مع

 اإلجـراءات  يف تقـدم  من أحرز مبا أشهر تسعة غضون يف العام
  .)١٥٨(املمنوح اإلذن إطار يف املتخذة

 مـن  عـدد  يف استشهد االستعراض، قيد الفترة وخالل  
 ،٥٤ باملـادة  صريح بشكل للمجلس كوثائق الصادرة الرسائل

 وإضـافة . )١٥٩(الـس  إىل إقليميـة  منظمات قرارات يلحت وهي
__________ 

ــرار ؛١٨ فقـــــــرةال ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القـــــــرار  )١٥٧(  ٢٠١٩ والقـــــ
 قـوة  تواجـد  عـن  املعلومـات  مـن  وملزيـد  .١٨ فقرةال ،)٢٠١١(

 يف مبــا منظمــة حلــف مشــال األطلســي،  ومقــر األورويب االحتــاد
 .أعاله ألف - ثالثا القسم انظر الس، مع تواصلهما ذلك

ــرار ؛٢١ فقـــــــرةال ،)٢٠١٠( ١٩٥٠ القـــــــرار  )١٥٨(  ٢٠٢٠ والقـــــ
 .٢٨  فقرةال ،)٢٠١١(

 رســائل: األمــن جملــس رئــيس إىل املوجهــة التاليــة الرســائل انظــر  )١٥٩(
تشـــرين  ٥ و بريــل، أ/نيســان  ١٩ و مــارس، /آذار ١٢ مؤرخــة 

 ينــــــــاير،/الثـــــــاين  كــــــــانون ٢٥ و ؛٢٠١٠ أكتـــــــوبر /األول
 ممثـل  مـن  موجهة ،٢٠١١ مارس/آذار ١٤ و مارس،/آذار ٩ و

 العربيـة  الـدول  جامعـة  جملـس  قرار ا حييل العربية الدول جامعة
ــؤرخ ٧١٦٥ ــارس/آذار ٣ امل ــرارات ؛٢٠١٠ م ــات والق  والبيان

ــدة ــؤمتر يف املعتمــــ ــة مــــ ــذي القمــــ ــه الــــ ــومي عقدتــــ  ٢٧ يــــ
ــرار ؛٢٠١٠ مـــــــــارس/آذار ٢٨ و ــؤرخ ٧٢٣٤ والقـــــــ  املـــــــ
 العربيـة  القمـة  اختـذا  الـيت  والقرارات ؛٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٦

 /الثـاين  كـانون  ١٩ يف املعقودة االجتماعية والتنموية االقتصادية
 ٢٠١١ مـارس /آذار ٢ املـؤرخ  ٧٣١٠ والقراران ؛٢٠١١ يناير

ــؤرخ ٧٣٦٠ و ــارس/آذار ١٢ املـــــ ، S/2010/144( ٢٠١١ مـــــ
 

ــك، إىل ــإن ذلــــ ــام، األمــــــني فــــ ــره يف العــــ  املــــــؤرخ تقريــــ
ــهحزيران/ ٢٨ ــق ٢٠١١ يوني ــدور املتعل ــات ب ــة الترتيب  اإلقليمي

ــة ودون ــذ يف اإلقليمي ــة، عــن املســؤولية تنفي  مستشــهدا احلماي
 مـن  الثـامن  الفصـل  مـن  أخرى أحكام مع باالقتران ٥٤ باملادة

 علـى  بصرامة التقيد عدم” من الرغم على أنه ذكر قد امليثاق،
 مـن  الثامن الفصل بأحكام “األحوال كل ويف املمارسة صعيد

ــاق، ــإن امليث ــك ف ــة تؤكــد األحكــام تل ــات أمهي ــة العالق  العملي
 اإلقليميـة  ودون واإلقليميـة  العامليـة  املنظمـات  بـني  فيما القائمة
  .)١٦٠(واحلماية املنع ألغراض حتقيقا

ــات  - باء ــة املناقشـ ــدمي املتعلقـ ــارير بتقـ ــن التقـ ــل مـ  قبـ
  اإلقليمية التنظيمات

 املـادة  إىل صـراحة  أُشري االستعراض، قيد الفترة خالل  
  .)١٦١(مداوالت بضع يف ٥٤

__________ 

S/2010/204 ،S/2010/516 ،S/2011/215 ،S/2011/122 ،
S/2011/137، مـارس، /آذار ١٩ مؤرخـة  ورسـائل  ؛)التوايل على 

 يونيـــــه/حزيــــران  ٢ و ،٢٠١٠ ديســـــمرب/األول كــــانون  ٩ و
 البيــانني ــا حييــل األفريقــي، االحتــاد ممثــل مــن موجهــة ،٢٠١١
 يف األفريقـي  لالحتـاد  التابع واألمن السلم جملس اعتمدمها اللذين

 واإلعـالن  ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ و مارس/آذار ١٧
 ٢٠١١ مـايو /أيـار  ٢٥ يف األفريقي االحتاد مجعية اعتمدته الذي

)S/2010/149، و S/2010/697 و  S/2011/337، التوايل على(. 

)١٦٠(  S/2011/393، ٥  فقرةال. 

 اإلقليميــة نظمــاتوامل املتحــدة األمــم بــني بالتعــاون يتصــل مـا  يف  )١٦١(
 انظـــر الـــدوليني، واألمـــــن الســـــالم صـــون يف اإلقليميـــة ودون

S/PV.6257، و ؛)اليابــان( ٣٨ الصــفحة S/PV.6477، الصــفحة 
 احلـايل  الـرئيس  مـن  املقدمة باإلحاطة يتصل ما ويف .)اهلند( ١٩

 الصـفحة  ،S/PV.6481 انظـر  أوروبـا،  يف والتعـاون  األمـن  ملنظمة
ــا جنــوب( ١٥ والصــفحة ؛)اهلنــد( ١٤  يتصــل مــا ويف .)أفريقي

ــذ ــذكرة بتنفيـ ــيس مـ ــس رئـ ــن جملـ ــر ،)S/2010/507( األمـ   انظـ
S/PV.6672 (Resumption 1)، ــفحة ــلوفينيا( ٣ الصــ  انظــــر .)ســ

   .٣  و ١ احلالتان أعاله، األول القسم أيضا
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ــي   ــودة ٦٣٠٦ اجللســـــة ففـــ  مـــــايوأيار/ ٤ يف املعقـــ
 بـني  التعـاون ” املعنـون  البند يف مرة ألول الس نظر ،٢٠١٠
 صــون يف اإلقليميـة  ودون اإلقليميــة واملنظمـات  املتحــدة األمـم 

 وحـــده، األورويب االحتـــاد مـــع “الـــدوليني واألمـــن الســـالم
 األورويب االحتــاد ممثلــة ــا وافتــه إعالميــة إحاطــة إىل واســتمع
 بـني  التعاون بشأن األمنية والسياسة اخلارجية للشؤون السامية

. )١٦٢(واألمـن  السـالم  جمال يف األورويب واالحتاد املتحدة األمم
 الفصـل  يـنص  وكمـا  أنـه،  اليابـان  ممثـل  ذكر ذاا، اجللسة ويف

ــامن ــاق مــن الث  يبقــى أن للمجلــس ينبغــي املتحــدة، األمــم ميث
 الـــروح، وبتلـــك اإلقليميـــة، املنظمـــات بأنشـــطة علمـــا حماطـــا
 قدمتــها الــيت اإلعالميــة باإلحاطــة اليابــان ترحيــب عــن أعــرب
  .)١٦٣(السامية املمثلة

__________ 

)١٦٢(  S/PV.6306، ٥-٢ الصفحات. 

 .١٢ الصفحة نفسه، املرجع )١٦٣(

 أيضـا  الـس  استمع بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل  
ــن إحاطــات إىل ــي م ــة منظمــات ممثل ــة ودون إقليمي ــا إقليمي  هل

  .)١٦٤(نظره قيد هي اليت باحلاالت عالقة
__________ 

 عـن  العـام  األمـني  بتقـارير  يتصـل  مـا  يف املثال، سبيل على انظر،  )١٦٤(
 األفريقـي  االحتـاد  فريـق  رئـيس  مـن  املقدمة اإلحاطات السودان،

 ؛٤-٢ الصـفحات  ،S/PV.6338( بالتنفيـذ  املعـين  املستوى الرفيع
 الصــفحات ،S/PV.6559 و ؛١١-٩ الصــفحات ،S/PV.6425 و
 اإلعالميـة  اإلحاطـة  انظـر  ليبيا، يف باحلالة يتصل ما ويف .)٤-٢

 موريتانيــا، يف والتعــاون اخلارجيــة الشــؤون وزيــر قــدمها الــيت
 بليبيــا املعنيــة املخصصــة املســتوى الرفيعــة اللجنــة باســم متحــدثا
 ويف .)٦-٢ الصــفحات ،S/PV.6555( األفريقـي  لالحتــاد التابعـة 

 الـيت  اإلعالميـة  اإلحاطـات  انظـر  الصـومال،  يف باحلالـة  يتصل ما
ــدمها ــوض ق ــن الســالم مف ــاد مفوضــية يف واألم  األفريقــي االحت

)S/PV.6259، و و ؛٧-٤ الصــفحات S/PV.6313، الصــفحات 
 .)٧-٤ الصفحات ،S/PV.6407 و و ؛٩-٨
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  استهاللية مالحظة    

  من امليثاق ٢٩املادة 

  يرى له ضرورة ألداء وظائفه.  لس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما  

  من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ٢٨املادة 

  لس األمن أن يعني هيئة أو جلنة أو مقررا ملسألة حمددة.  

 ميثـاق  مـن  ٢٩ املـادة  يف الفرعيـة  اهليئـات  إنشـاء  شـأن ب األمـن  جملـس  سلطة على ينص  
 الـس  إجـراءات  التاسـع  اجلـزء  ويشـمل . املؤقـت  الداخلي نظامه من ٢٨ واملادة املتحدة األمم

ــا املتعلقــة ــاق مبوجــب أنشــئ مب ــة اللجــان مــن امليث ــة واألفرق ــات العامل ــق وهيئ  واحملــاكم التحقي
 جلنـة  وكـذلك  اخلاصـني،  واملمـثلني  واملبعـوثني  املستشـارين  مـن  عـين  نومبـ  املخصصة، واللجان

 فرعيـة  ألجهـزة  باالسـتعراض  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  حـاالت  أي هنـاك  تكـن  ومل. السالم بناء
 ذلـك  يف مبـا  امليدانيـة،  البعثـات  امللحـق  هـذا  من العاشر اجلزء ويغطي. إنشاؤها يتم ومل مقترحة
  .  السياسية والبعثات السالم حفظ عمليات
 املعنـون  البند إطار يف اجللسات من عددا الس عقد ،٢٠١١-٢٠١٠ الفترة وخالل  

 إىل خالهلــا اســتمع ،“األمــن لــس تابعــة فرعيــة هيئــات رؤســاء يقــدمها إعالميــة إحاطــات”
 عـن  عامـة  حملـة  علـى  االطـالع  وميكن. املختلفة الفرعية اهليئات رؤساء قدمها إعالمية إحاطات
  .  “اإلحاطات” عنوان حتت األول، اجلزء من ٣٥ القسم يف اجللسات
 التحقيـق؛  وهيئـات  العاملـة؛  واألفرقـة  اللجان؛ هي: أقسام مثانية إىل اجلزء هذا وينقسم  

ــاكم؛ ــون واملستشــارون املخصصــة؛ واللجــان واحمل  بنــاء وجلنــة اخلاصــون؛ واملمثلــون واملبعوث
 أساسـية  معلومـات  وتـرد . إنشـاؤها  يـتم  ومل املقترحـة  األمـن  لـس  الفرعيـة  واألجهـزة  السالم؛
 خـالل  شـهدها  الـيت  الرئيسـية  للتطـورات  ومـوجز  الفرعيـة  األجهـزة  من جهاز كل عن خمتصرة
 الواليـة  يوضـح  الفرعيـة  األجهـزة  مـن  جهاز لكل خمصص جدول ويرد. االستعراض قيد الفترة

ــة ــة الفعلي ــه املوكل ــة يف إلي ــرة بداي ــد الفت ــتعراض قي ــيريات وأي االس ــرأت تغ ــا ط ــا، عليه  الحق
 علـى  املدخلة اتريبالتغي الصلة ذات الس قرارات من الفقرات جلميع الكامل النص ويتضمن

 األخـرى  بالوثـائق  قائمـة  اجلـزء  هـذا  مرفـق  يف وتـرد . ٢٠١١ و ٢٠١٠ عـامي  يف اجلهاز والية
  .الفرعية باهليئات واملتعلقة الس عن الصادرة
 العامــة الفئــات لتصــنيف نظــام أســاس علــى الفرعيــة األجهــزة واليــات جتميــع وجــرى  
 جيسـد  وال فقـط  للقـراء  تسهيال هذا التصنيف نظام وأُدرِج. ومهامها بواليتها املتصلة والوسوم

  .قراراته من قرار أو لسا ممارسات من ممارسة أي
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    اللجان -أوال 
    مالحظة  

 املتخـذة  األمن جملس قرارات على األول القسم يركز  
 واليــاتال بتحديــد املتعلقــةو االســتعراض قيــد الفتــرة خــالل

. وإائهــا عليهــا املدخلــة والتغــيريات وتنفيــذها للجــان ملســندةا
 مبوجـب  املنشـأة  واللجـان  الدائمـة  اللجـان  القسـم  هـذا  ويغطي
 الوصــف ويتضــمن. املتحــدة األمــم ميثــاق مــن الســابع الفصــل
 اللجنـة  تتـوىل  الـيت  التدابري من للفئات موجزا جلنة بكل املتعلق

ــا، اإلشـــراف ــى ومنـــها عليهـ ــبيل علـ ــال سـ ــر املثـ ــد حظـ  توريـ
 وصــف ويــرد. الســفر وحظــر األصــول، وجتميــد األســلحة،

ــان ــهيال اللجـ ــراء تسـ ــريا ميثـــل وال فقـــط؛ للقـ ــرارات تفسـ  للقـ
  .)١(للتدابري قانونيا تعريفا يعد  وال

 اخلمسـة  الـس  أعضاء مجيع من الس جلان وتتألف  
ــدوت. عشــر ــرية، بصــورة اجلســا عق ــا س ــرر مل م  إحــدى تق

. اآلراء بتوافـق  القـرارات  وتتخذ ذلك، خالف بنفسها اللجان
 للــرئيس ونائــب رئــيس مــن عمومــا اللجــان مكاتــب وتتــألف
 للمجلـس  تابعـة  دائمـة  جلان وهناك. )٢(سنويا الس ينتخبهما

 مســألة هنــاك تكــن مل مــا جتتمــع ال ولكنــها موجــودة تــزال ال
 تابعـة  جلـان  وهناك والياا، إطار يف وتندرج الس فيها ينظر

 االســتجابة  بغــرض خمصــص  أســاس علــى  أنشــئت للمجلــس
ــات ــس، ملتطلبـ ــل الـ ــراف مثـ ــى اإلشـ ــدابري علـ ــزاءات تـ  اجلـ
 الـدعم  تقـدمي  أو امليثـاق  مـن  السـابع  الفصـل  مبوجب املفروضة

__________ 

ـا تكليـف مـن الـس      الصادرللحصول على معلومات عن التدابري   )١(  
  الثالث. القسممن امليثاق، انظر اجلزء السابع،  ٤١عمال باملادة 

فيما يتعلق مبكاتب اللجان خالل الفترة قيـد االسـتعراض، انظـر      )٢(  
S/2010/2 و S/2010/2/Rev.1 و و S/2010/2/Rev.1/Add.1 و و 

S/2010/2/Rev.2 و و S/2011/2 و S/2011/2/Add.1 
  .S/2011/2/Rev.3 و S/2011/2/Rev.2 و S/2011/2/Rev.1 و

 أو اإلرهــاب مكافحــة قبيــل مــن مســائل بشــأن الــس لعمــل
  .الشامل الدمار أسلحة

  
    الدائمة اللجان  - ألف

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، ظلـت جلنـة اخلـرباء        
املعنية بالنظام الداخلي وجلنة اخلرباء اليت أنشأها الـس يف  

ــته  ــا ١٥٠٦جلسـ ــبة     فيمـ ــوية املنتسـ ــألة العضـ ــل مبسـ يتصـ
واللجنــة املعنيــة باجتماعــات الــس خــارج املقــر موجــودة 

  .ولكنها مل جتتمع
 بقبـول  املعنيـة  اللجنـة  اجتمعت نفسها، الفترة وخالل  
  .املتحدة األمم يف للعضوية طلبني يف للنظر اجلدد األعضاء
 ،١٠٨ جلسـتها  يف اللجنـة  نظـرت . السودان جنوب  

 مجهوريـــــة طلـــــب يف ،٢٠١١ يوليـــــهمتوز/ ١١ يف املعقـــــودة
 تصـبح  بـأن  الـس  توصية اللجنة وقررت ،)٣(السودان جنوب
  .)٤(املتحدة األمم يف عضوا

، ١١٠  و ١٠٩نظرت اللجنـة يف جلسـتيها    -  فلسطني  
تشــــــــرين    ٣  و ٢٠١١أيلول/ســــــــبتمرب   ٣٠املعقــــــــودتني يف 

. وأقـرت  )٥(على التوايل، يف طلب فلسـطني  ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
ــتها   ــة يف جلسـ ــذي    ١١١اللجنـ ــس، الـ ــدم إىل الـ ــا املقـ تقريرهـ

ذكرت فيه اللجنة أا مل تتمكن مـن تقـدمي توصـية باإلمجـاع إىل     
__________ 

  )٣(  A/65/900-S/2011/418.  
للحصــول علــى معلومــات عــن قبــول عضــوية جنــوب الســودان   )٤(  

  .األول القسملدى األمم املتحدة، انظر اجلزء الرابع، 
  )٥(  A/66/371-S/2011/592.  
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نظرهــا يف طلــب فلســطني  ذلــك، علــى نــاءب اختتمــت،الــس، و
  .)٦(االنضمام إىل عضوية األمم املتحدة

  
  اللجان املنشأة مبوجب الفصل السابع من امليثاق  -باء 

 جلانا األمن جملس أنشأ االستعراض، قيد الفترة خالل  
 أداء أو التـدابري  تنفيـذ  علـى  لإلشـراف  باجلزاءات معنية جديدة
ــاق، مــن الســابع بالفصــل عمــال املعتمــدة األخــرى املهــام  امليث
. أخـرى  بلجـان  املتعلقة التدابري وأى قائمة، جلان والية ومدد

 اإلشـراف  تتـوىل  جلنـة  عشـرة  ثـالث  ١ الفرعي القسم ويتناول
 إاؤهـا  مت الـيت  اللجـان  فيهـا  مبـا  احملـددة،  اجلـزاءات  تدابري على

 نييأخـــر جلنـــتني ٢ الفرعـــي القســـم ويتنـــاول. الفتـــرة خـــالل
 املنشــأة اللجنــة ومهــا أوســع، نطــاق ذات بواليــات تضــطلعان

ــالقرار عمـــال ــة بشـــأن )٢٠٠١( ١٣٧٣ بـ ــاب مكافحـ  اإلرهـ
 الصــلة ذات )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بــالقرار عمــال املنشــأة واللجنــة

 فرعـي  قسـم  كـل  إطار يف اللجان تناول يتمو. أيضا باإلرهاب
 مبـا  األخـرى،  الفرعيـة  اهليئـات  جتميـع  وجرى. إنشائها بترتيب

 تقـدمي  والياـا  تشـمل  الـيت  أشـكاهلا،  جبميـع  اخلـرباء  أفرقة فيها
 اللجـان  مـع  اجلـزاءات،  جلـان  إىل التقارير قدميت أو/و املساعدة

  .الصلة ذات
  اللجان املعنية باإلشراف على تدابري اجلزاءات احملددة  -  ١

 جلنتني ،٢٠١١-٢٠١٠ الفترة يف األمن، جملس أنشأ  
 مبوجـــب املعتمـــدة التـــدابري تنفيـــذ علـــى لإلشـــراف جديـــدتني

 بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة  ومهـا  امليثـاق،  من السابع الفصل
 بـالقرار  عمال املنشأة واللجنة ؛)٧(ليبيا بشأن )٢٠١١( ١٩٧٠

__________ 

  )٦(  S/2011/705.  
، عـدل جملـس األمـن اسـم     ٢٠١١األول/أكتوبر تشرين  ١٧يف   )٧(  

بشـأن   )٢٠١١( ١٩٧٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة ”اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، ليصــبح 

  .“بشأن ليبيا )٢٠١١( ١٩٧٠عمال بالقرار 

ــزاءات تـــــدابري علـــــى تشـــــرف الـــــيت )٢٠١١( ١٩٨٨  اجلـــ
 واملؤسســـات واجلماعـــات بـــاألفراد يتعلـــق فيمـــا الصـــلة ذات

 أو طالبــــان حلركــــة تــــابعني بوصــــفهم احملــــددين والكيانــــات
 يف واألمـن  واالسـتقرار  للسـالم  ديدا ويشكلون ا، مرتبطني

 اللجنـة  واليـة  الـس  أـى  نفسـها،  الفتـرة  وخـالل . أفغانستان
ــأة ــال املنشـ ــالقرار عمـ ــأن )١٩٩٧( ١١٣٢ بـ ــرياليون بشـ . سـ
 تتــوىل الــيت للجــان اإلمجــايل العــدد ذلــك، علــى بنــاء وارتفــع،

 إىل جلنـــة ١١ مـــن احملـــددة اجلـــزاءات تـــدابري علـــى اإلشـــراف
  .٢٠١١ عام اية حبلول جلنة  ١٢

 إنشـاء  مناسـبتني،  يف العـام،  األمـني  إىل الـس  وطلب  
 آليـات  أو وأفرقـة  خرباء جلان أو أفرقة شكل يف للرصد هيئات

 االضـــطالع أو عملــها  يف اللجــان  مســـاعدة بغــرض  للرصــد، 
 اإلسـالمية  إيـران  مجهوريـة  بشـأن  األوىل وكانت أخرى، مبهام

  .ليبيا يف احلالة بشأن والثانية
 يف الـس  أنشـأها  للرصـد  أخـرى  هيئات سبع وهناك  

 للخـرباء  أفرقـة  ثالثـة  وهـي:  أيضـا  قائمـة  تـزال  وال سابق وقت
 الدميقراطيـة،  الشـعبية  كوريـا  ومجهوريـة  والسودان ليربيا بشأن
ــى ــوايل؛ علـ ــ التـ ــرباء ناوفريقـ ــأن للخـ ــة بشـ ــو مجهوريـ  الكونغـ

 بشـأن  للرصد وفريق التوايل؛ على ديفوار، وكوت الدميقراطية
ــق الصــومال؛ ــدعم وفري ــي ال ــين اجلــزاءات ورصــد التحليل  املع

  .طالبان وحركة القاعدة بتنظيم
  

 ٢٠١٠ عــــامي خــــالل حــــدثت الــــيت التطــــورات  
  ٢٠١١  و
  باجلزاءات صلةتامل اللجان واليات عن عامة حملة  

اضطلعت اللجان اليت كانت موجودة أثناء الفتـرة قيـد     
ــا الـــس. وتشـــمل هـــذه   االســـتعراض بواليـــات خمتلفـــة قررهـ

التماس املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ التـدابري      يلي: (أ) الواليات ما
ــادة    ــب املـ ــة مبوجـ ــات   (ب) ؛ و٤١املفروضـ ــر يف املعلومـ النظـ

باختــاذ التــدابري  املتعلقــة بانتــهاكات التــدابري املفروضــة والتوصــية
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تقــدمي تقــارير إىل الــس عــن   (ج) املالئمــة ردا علــى ذلــك؛ و
ــة؛ و    ــهاكات املزعومـ ــة باالنتـ ــات املتعلقـ ــر يف  (د) املعلومـ النظـ

دراسـة التقـارير    (هـ) طلبات اإلعفاء من التدابري والبت فيها؛ و
املقدمة إليهـا، مبـا يف ذلـك التقـارير الـواردة مـن هيئـات الرصـد         

حتديـــد األفـــراد والكيانـــات اخلاضـــعني للتـــدابري   (و) املعنيـــة؛ و
ووضع قائمة ؤالء األفراد والكيانات والنظر يف طلبـات الرفـع   

تقــدمي توصــيات إىل الــس بشــأن ســبل      (ز) مــن القائمــة؛ و 
وضع ملخصات سـردية ألسـباب    (ح) حتسني فعالية التدابري؛ و

ــذه امللخصــات     ــة ونشــر ه ــهم يف القائم ــراد بعين ــى  إدراج أف عل
صـياغة مبــادئ توجيهيــة تتعلــق   (ط) املواقـع الشــبكية للجنــة؛ و 

ــاء؛     ــدول األعضــ ــتخدمها الــ ــن أن تســ ــة ميكــ ــة الواجبــ بالعنايــ
 .تلقّي طلبات اإلعفاء من التدابري املفروضة والبت فيها (ي) و
  

  الرصد هيئات  

ــات تشــمل   ــات والي ــيت الرصــد هيئ  الــس أنشــأها ال
ــاعدة ــان ملسـ ــكل اللجـ ــام بشـ ــا عـ ــي: مـ ــع )(أ يلـ ــل مجـ  وحتليـ

ــات ــة املعلومـ ــال؛ املتعلقـ ــد )ب( و باالمتثـ ــذ رصـ ــدابري تنفيـ  تـ
 التنفيـذ؛  لتحسـني  توصـيات  تقدمي )ج( و املفروضة؛ اجلزاءات

 القائمــة يف اإلدراج بقــرارات املتصــلة املعلومــات تقــدمي )د( و
 األهــداف؛ احملــددة اجلــزاءات بتــدابري يتعلــق فيمــا منــها والرفــع

 الـدول  قـدرات  تعزيـز  فيهـا  ميكـن  الـيت  اـاالت  حتديـد  )هـ( و
 تقيـــيم بعثـــات إرســـال )و( و دابري؛التـــ تنفيـــذ تيســـري ـــدف

 وإعــداد التحقيقــات إجــراء بغــرض املعنيــة الــدول إىل للمتابعــة
 أنشـطتها  تنسـيق  )ز( و وانتـهاكاا؛  التدابري تنفيذ عن التقارير

 األخـرى  الدوليـة  اجلهـود  ومـع  املعنيـة  املتحدة األمم بعثات مع
  .السياسية العمليات تعزيز إىل الرامية

  
    قطاعات لعدة الشاملة املقررة املهام  

 مـــن عـــدد اشـــتمل االســـتعراض، قيـــد الفتـــرة خـــالل  
 علـى  األمـن،  جملـس  جلـان  إىل اإلشارة تضمنت اليت القرارات،

ــام ــررة امله ــاملة املق ــدة الش ــات لع ــىف. قطاع ــال، ســبيل عل  املث

 )٢٠٠٤( ١٥٣٣ بــالقرار عمــال املنشــأة باللجنــة يتعلــق وفيمــا
 مجلـة  يف الـس،  أهـاب  الدميقراطيـة،  الكونغـو  مجهورية بشأن

ــتقرار لتحقيـــق املتحـــدة األمـــم منظمـــة ببعثـــة أمـــور،  يف االسـ
 أي اخلـرباء  فريـق  مـع  تتبـادل  أن الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية
 النسـاء  واسـتهداف  واستغالهلم األطفال جتنيد بشأن معلومات
 يتعلـق  وفيمـا  وباملثـل، . )٨(املسـلح  النـزاع حاالت يف واألطفال
 ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١ بـــالقرارين عمـــال املنشـــأة باللجنـــة

 مجلــة يف الــس، قــام ،)٩(وإريتريــا الصــومال بشــأن )٢٠٠٩(
 الــذين القــادة لتشــمل اجلــزاءات معــايري نطــاق بتوســيع أمــور،

 املســلحة الرتاعــات يف اســتغالهلم أو األطفــال بتجنيــد يقومــون
 النســــاء اســــتهداف عــــن املســــؤولني والقــــادة الصــــومال، يف

  .)١٠(واملستشفيات املدارس على اهلجمات شن أو واألطفال
  

    والشفافية صافواإلن القانونية األصول مراعاة  

ــالل   ــالتقرير، املشـــمولة الفتـــرة خـ  الـــس واصـــل بـ
ــى التشـــجيع ــم تتســـم أن علـ ــزاءات نظـ ــرب بقـــدر اجلـ ــن أكـ  مـ
 إىل فيهـا  طلـب  مناسـبات  عدة يف وذلك والشفافية، اإلنصاف

 القانونيـة  األصـول  مراعـاة  تكفـل  أن الرصـد  هيئات أو اللجان
 املثــــال، ســــبيل فعلــــى. واملســــاءلة اإلبــــالغ آليــــات وتعزيــــز

 قـوائم  علـى  والكيانات األفراد أمساء إدراج بعملية يتعلق وفيما
 قـام  طالبـان،  وحركـة  القاعـدة  تنظـيم  على املفروضة اجلزاءات

 حزيـران/  ١٧ املؤرخ )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار مبوجب الس
 اللجنــة إىل أوعــز )(أ يلــي: مبــا أمــور، مجلــة يف ،٢٠١١ يونيــه

__________ 

  .١٣  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٥٢القرار   )٨(  
، عـــدل جملـــس األمـــن اســـم اللجنـــة  ٢٠١٠/مـــارس آذار ٢يف   )٩(  

بشــأن الصــومال لتصــبح  )١٩٩٢( ٧٥١املنشــأة عمــال بــالقرار 
ــالقرارين    ” ــن املنشــأة عمــال ب ــس األم ــة جمل ) ١٩٩٢( ٧٥١جلن
  .“بشأن الصومال وإريتريا )٢٠٠٩( ١٩٠٧ و

  .هـ)( ) و(د ١، الفقرتان )٢٠١١( ٢٠٠٢القرار   )١٠(  
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 القاعـدة  تنظـيم  بشـأن  )١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشأة
 أن )١١(وكيانــات أفــراد مــن مــا يــرتبط ومــا طالبــان وحركــة
ــل ــدى واضــحة منصــفة إجــراءات وجــود تكف  أمســاء إدراج ل
 تنظــيم علــى املفروضــة اجلــزاءات قائمــة يف والكيانــات األفــراد

ــدة ــع القاع ــها، أمســائهم ورف ــن فضــال من ــنح ع ــاءات؛ م  اإلعف
 لــدى األعضـاء،  الـدول  تقــدم أن ضـرورة  تأكيـد  أعـاد  )ب( و

 تعليليــا بيانــا القائمــة، يف إلدراجهــا اللجنــة علــى أمســاء اقتــراح
 تسـتخدمه  أن وميكـن  الطلب، عند للنشر، قابال يكون مفصال
 القائمـة؛  يف اإلدراج ألسـباب  سـردية  مـوجزات  لوضـع  اللجنة

 تتــاح لكــي اجلهــود بــذل تواصــل أن اللجنــة إىل أوعــز )ج( و
 موقعهـا  علـى  األمسـاء  مجيـع  إدراج ألسباب السردية املوجزات

 مبادئهـا  تبقي أن اللجنة إىل أوعز )د( و اإلنترنت؛ شبكة على
 بليربيـا،  يتعلـق  . وفيمـا )١٢(املسـتمر  االسـتعراض  قيـد  التوجيهية

ــز ــس أوعــ ــة إىل الــ ــأة اللجنــ ــال املنشــ ــالقرار عمــ  ١٥٢١ بــ
 املتاحــة األســباب االقتضــاء، حســب تسـتكمل،  أن ،)٢٠٠٣(

ــا ــاء إلدراج علنـــ ــوائم يف األمســـ ــر قـــ ــد الســـــفر حظـــ  وجتميـــ
 الــس أوعــز وإريتريــا، بالصــومال يتعلــق . وفيمــا)١٣(األصــول

ــق إىل ــة يســاعد أن الرصــد فري ــالقرارين عمــال املنشــأة اللجن  ب
 املــــــوجزات إعــــــداد يف )٢٠٠٩( ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١

  .)١٤(اللجنة حتددهم الذين والكيانات باألفراد املتعلقة السردية
  

__________ 

ــه حزيران ٣٠يف   )١١(   ــة   ٢٠١١/يوني ــرر الــس تغــيري اســم اللجن ، ق
 ١٢٦٧جلنــــة جملــــس األمــــن املنشــــأة عمــــال بــــالقرارين  ”إىل 

يـرتبط   وما بشأن تنظيم القاعدة )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩(
  .“به من أفراد وكيانات

ــرار   )١٢(   ــرات )٢٠١١( ١٩٨٩الق ؛ وانظــر ٤٢ و ١٦ و ١٣، الفق
 ٢٦ و ١٢، الفقــــــــرات  )٢٠١١( ١٩٨٨أيضــــــــا القــــــــرار  

  .(د)  ٣٠ و
  .٤  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٦١القرار   )١٣(  
  .(ب) ٦  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٠٢القرار   )١٤(  

    املظامل أمني ومكتب التنسيق مركز آلية  

 مركـز  آليـة  واصـلت  بـالتقرير،  املشـمولة  الفترة خالل  
ــيق، ــأة التنسـ ــة يف املنشـ ــة األمانـ ــال العامـ ــالقرار عمـ  ١٧٣٠ بـ

 واملتعلـق  ٢٠٠٦ ديسـمرب /األول كانون ١٩ املؤرخ )٢٠٠٦(
 مـن  األمسـاء  لرفـع  طلبات تلقِّي القائمة، من األمساء رفع بتدابري

 وواصــل. باملوضــوع الصــلة ذات باملهــام واالضــطالع القائمــة
 )٢٠٠٩( ١٩٠٤ بــالقرار عمــال املنشــأ ظــامل،امل أمــني مكتــب
 رفـع  طلبـات  يتلقِّ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٧ املؤرخ
 األفــراد التحديــد وجــه علــى قــدمها الــيت القائمــة، مــن األمســاء

 اجلـزاءات  قائمـة  مـن  أمسـائهم  رفـع  يلتمسـون  الذين والكيانات
 واليــة نطــاق توســيع وجــرى. القاعــدة تنظــيم علــى املفروضــة

  .)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار مبوجب كبري بشكل املظامل أمني
ــات علــى التاســع اجلــزء ويركــز    اجلــزاءات جلــان والي
 شــاملة دراســة أو شــاملة قائمــة يتضــمن وال الرصــد، وهيئــات
 عليهـا  أشـرفت  الـيت  احلـاالت  يف رضـت فُ اليت اإللزامية للتدابري

  .االستعراض قيد الفترة خالل واهليئات اللجان تلك
ــى ولالطــالع   ــد عل ــن مزي  قســمال انظــر التفاصــيل، م

 تنطـوي  ال الـيت  التـدابري  يتناول الذي السابع، اجلزء من الثالث
  .  امليثاق من ٤١ للمادة وفقا املسلحة القوة استخدام على

  
ــالقرارين       ــال بــ ــأة عمــ ــة املنشــ  )١٩٩٢( ٧٥١اللجنــ

  *بشأن الصومال وإريتريا )٢٠٠٩( ١٩٠٧  و

ــن، جملــــــس فــــــرض   ــراره مبوجــــــب األمــــ  ٧٣٣ قــــ
 عامـا  حظرا ،١٩٩٢ يناير/الثاين كانون ٢٣ املؤرخ )١٩٩٢(

 ٧٥١ القـرار  مبوجـب  وأنشأ الصومال، على لألسلحة وكامال
 معنيـــــة جلنـــــة ١٩٩٢ أبريلنيســـــان/ ٢٤ املـــــؤرخ )١٩٩٢(

__________ 

ـــ    *   ــالقرار  ”كانــت تعــرف ســابقا ب ــة املنشــأة عمــال ب  ٧٥١اللجن
  .“بشأن الصومال  )١٩٩٢(
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 عملـها  عـن  الـس  إىل تقرير وتقدمي التالية باملهام باالضطالع
ــا امشــفوع ا: مبالحظاــاس )(أ وتوصــيا ــات التم ــن املعلوم  م

 الفعـال  التنفيذ بشأن اختذا اليت اإلجراءات بشأن الدول مجيع
ــام للحظــــر ــرار مبوجــــب املفــــروض والكامــــل العــ  ٧٣٣ القــ

 العسـكرية  واملعـدات  األسـلحة  شـحنات  مجيـع  على )١٩٩٢(
ــة يف النظــر )ب( و الصــومال؛ إىل ــه معلومــات أي ــدول توج  ال

ــة اهتمــام ــهاكات يتعلــق فيمــا إليهــا اللجن  وتقــدمي احلظــر، بانت
 فعاليـة  زيـادة  سـبل  بشـأن  الـس  إىل السـياق  هذا يف توصيات
ــر؛ ــية )ج( و احلظـ ــاذ التوصـ ــدابري باختـ ــة التـ ــى ردا املالئمـ  علـ

ــهاكات، ــني إىل معلومـــات وتقـــدمي االنتـ  بغـــرض العـــام األمـ
  .عموما األعضاء الدول على توزيعها

ــرار يف الـــس، قـــررو   ــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـ  املـ
 حمـــددة جـــزاءات فـــرض ،٢٠٠٨ نـــوفمرب/الثـــاينتشـــرين  ٢٠

 اإلمـدادات،  حظـر  مـن  تتألف والكيانات، األفراد على اهلدف
 والتـــدريب األســـلحة مـــن مباشـــرة، غـــري أو مباشـــرة بصـــورة

 السـفر  وحظـر  املسـاعدة،  أشـكال  من وغريها املالية واملساعدة
 والكيانـــات األفـــراد علـــى األصـــول وجتميـــد األفـــراد علـــى

 أمســاء حتديــد لتشــمل اللجنــة واليــة نطــاق وتوســيع احملــددين،
  .والكيانات األفراد هؤالء

ــرر   ــرار مبوجــــب الــــس، وقــ  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــ
 نطـــاق توســـيع ،٢٠٠٩ ديســـمرب/األول كـــانون ٢٣ املـــؤرخ

 قيــام  منــع  ليشــمل  إريتريــا،  علــى  املفروضــة  اجلــزاءات  نظــام 
 أو ببيـع  أراضـيها،  مـن  انطالقـا  أو رعاياهـا  خـالل  مـن  الدول،
 التقنيـة  املساعدة وتقدمي الصلة، ذات واألعتدة األسلحة توريد

 لألصــول جتميــدا أيضــا الــس وفــرض. إريتريــا إىل والتــدريب
 حـق  يف األسـلحة  لتوريـد  اهلـدف  حمـدد  وحظرا للسفر وحظرا

 القـادة  احلصـر  ال املثـال  سـبيل  علـى  فـيهم  مبن وكيانات، أفراد
 واليــة  نطــاق  ووســع  اإلريتريــون،  والعســكريون  السياســيون

 وجــرى. )١٥(والكيانــات األفــراد هــؤالء حتديــد لتشــمل اللجنــة
 ٢٠٢٣توســيع إضــايف لنطــاق واليــة اللجنــة مبوجــب القــرار       

. وتــرد )١٦(٢٠١١كــانون األول/ديســمرب  ٥املــؤرخ  )٢٠١١(
 )٢٠٠٩( ١٩٠٧اإلعفاءات من تدابري اجلـزاءات يف القـرارات   

ــؤرخ  )٢٠١٠( ١٩١٦ و ــارس  ١٩املـــــــــ  ٢٠١٠آذار/مـــــــــ
  .)١٧(٢٠١١آذار/مارس   ١٧املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٢ و

 )٢٠٠٢( ١٤٢٥ القــــرار مبوجـــب  الـــس،  وأنشـــأ   
 تـــوفري بغيـــة للخـــرباء فريقـــا ،٢٠٠٢ يوليـــهمتوز/ ٢٢ املـــؤرخ

ــر انتـــهاكات عـــن مســـتقلة معلومـــات  األســـلحة توريـــد حظـ
 الرصـد  فريـق  اخلـرباء  فريـق  وخلـف . الصـومال  علـى  املفـروض 

 املـؤرخ  )٢٠٠٣( ١٥١٩ بالقرار عمال املنشأ بالصومال املعين
 ١٩٠٧ القـرار  اختـاذ  ومع. ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١٦

 ضــد للجــزاءات نظامــا مبوجبــه الــس فــرض الــذي )٢٠٠٩(
 املهـام  لتشـمل  الرصـد  فريـق  والية نطاق توسيع جرى إريتريا،
 املفروضـة؛  التـدابري  تنفيـذ  رصـد  يف اللجنة مساعدة )(أ التالية:

 التــــدابري؛  بتنفيــــذ تتصــــل  معلومــــات أي يف النظــــر )ب( و
ــمني )ج( و ــاريره تضـ ــة تقـ ــس إىل املقدمـ ــات أي الـ  معلومـ

 والكيانـــــات؛ األفـــــراد ألمســـــاء اللجنـــــة بتحديـــــد تتصـــــل
 اجلـــزاءات للجـــان التابعـــة اخلـــرباء أفرقـــة مـــع التنســـيق )د( و

  .املهام بتلك االضطالع أجل من األخرى
  

 ٢٠١٠ عــــامي خــــالل حــــدثت الــــيت التطــــورات  
  ٢٠١١  و
 ،)٢٠٠٩( ١٩٠٧ قــراره مبوجــب الــس، قــام بينمــا  
 ٢٠١٠ فربايرشـباط/  ٢٦ يف قـرر  اللجنة، والية نطاق بتوسيع

__________ 

  .١٨  فقرة، ال)٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار   )١٥(  
  .١٣  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٢٣القرار   )١٦(  
ــرارات   )١٧(   ــان )٢٠٠٩( ١٩٠٧القـ  ١٩١٦ و ؛١٤ و ١١، الفقرتـ

  .٤  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٢  و ؛٥  فقرة، ال)٢٠١٠(
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 عمــال املنشــأة األمــن جملــس جلنــة” ليصــبح اللجنــة اســم تغــيري
ــالقرارين  بشـــــــــأن )٢٠٠٩( ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١ بـــــــ

 مبوجـــب اللجنـــة، إىل الـــس وطلـــب. “وإريتريـــا الصـــومال
 أن ،٢٠١٠ مـارس آذار/ ١٩ املـؤرخ  )٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
 األسـلحة  توريد حظر تنفيذ حتسني طرق بشأن توصيات تقدم

 هلــا، واالمتثــال وإريتريــا بالصــومال املتعلقــة األخــرى والتــدابري
ــك ــى ردا وذلـ ــتمرار علـ ــهاكات اسـ ــب. االنتـ ــرار ومبوجـ  القـ
 جــــرى  ،٢٠١١ يوليــــهمتوز/ ٢٩ املــــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٠٢
 والكيانـات  األفـراد  ليشـمل  اللجنـة  حتديـد  معايري نطاق توسيع
 يف يشـاركون  الـذين  فراداأل بينهم ومن اللجنة، حتددهم الذين

 الصـومال  أو االسـتقرار  أو األمـن  أو السالم دد اليت األعمال
 توريــــد حظــــر ينتـــهكون  والــــذين ـــا؛  القيــــام يـــدعمون  أو

ــذين األســلحة؛ ــون وال  إىل اإلنســانية املســاعدات إيصــال يعيق
ــذين الصــومال؛ ــادة هــم وال ــاموا عســكريون أو سياســيون ق  ق

ــتعانة ــاجلنود باالســ ــال بــ ــتغالهلم أو األطفــ  الرتاعــــات يف اســ
 انتـــهاكات ارتكـــاب عـــن مســـؤولون هـــم والـــذين املســـلحة؛
 إىل وعهــد. املــدنيني اســتهداف علــى تنطــوي الــدويل للقــانون

 علـى  احلظـر  تنفيـذ  رصـد  مبهام تقوم أن أمور، مجلة يف لجنة،ال
 تلـتمس  وأن الرصـد،  فريـق  مـن  بدعم األصول، وجتميد السفر

 معلومـات  املنطقـة،  دول سـيما  وال األعضـاء،  الدول مجيع من
 املفـروض  احلظـر  تنفيـذ  أجـل  من اختذا اليت اإلجراءات بشأن
 عـن  الـس  إىل تقريرا تقدم وأن األصول، وجتميد السفر على

 القـرار  ومبوجـب . )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القرار تنفيذ وعن أعماهلا
 احتمـــال مـــن القلـــق عـــن الـــس أعـــرب ،)٢٠١١( ٢٠٢٣

 لزعزعــة مــايل كمصــدر اإلريتــري التعــدين قطــاع اســتخدام
 تقـوم،  أن اللجنـة  إىل وطلـب  األفريقـي،  القـرن  منطقة استقرار
 الواجبـة  للعناية توجيهية مبادئ بصياغة الرصد، فريق مبساعدة

 إىل أيضـا  الـس  وطلب. األعضاء الدول تستخدمها أن ميكن
 مقترحـــات االســـتعجال، ســـبيل علـــى تســـتعرض، أن اللجنـــة
  .القائمة يف اإلدراج بشأن األعضاء الدول

  الرصد فريق  
 )٢٠١٠( ١٩١٦ القــــرار مبوجــــب الــــس، مــــدد  
ــؤرخ ــارسآذار/ ١٩ امل ــة ،٢٠١٠ م ــق والي ــرة الرصــد فري  لفت

 التاليـــة: املهـــام لتشـــمل واليتـــه نطـــاق ووســـع شـــهرا، ١٢
 املضـطلع  األنشـطة  ذلـك  يف مبا األنشطة، مجيع يف التحقيق )(أ

 عنــها تولــدت الــيت وغريمهــا، والبحــري املــايل القطــاعني يف ــا
ــرادات ــتخدمت إيـ ــاب يف اسـ ــهاكات ارتكـ ــر انتـ ــد حظـ  توريـ
ــا؛ وإىل الصــومال إىل األســلحة ــات إجــراء )ب( و إريتري  حتري

 وغريهـا  واملطارات واملوانئ والطرق النقل وسائط مجيع بشأن
ــق مــن ــهاكات ارتكــاب يف املســتخدمة املراف ــد حلظــر انت  توري

ــلحة  تنقــيح مواصــلة )ج( و إريتريــا؛ وإىل الصــومال إىل األس
 الكيانـات  بأمسـاء  قائمـة  مبشروع املتعلقة املعلومات واستكمال
ــراد ــالعني واألفـ ــال يف الضـ ــة األعمـ ــاء املمنوعـ ــديهم وأمسـ  مؤيـ

 يف بشــأم  تــدابري  الــس اختــاذ  إلمكانيــة حتســبا  الناشــطني،
 إعـداد  )د( و اللجنـة؛  علـى  املعلومـات  هـذه  وعرض املستقبل،
 تلـك  حتديـد  بغـرض  واألفـراد  الكيانـات  بأمسـاء  قائمـة  مشروع
 املســـتقبل؛ يف بشـــأم تـــدابري الـــس الختـــاذ حتســـبا األمســـاء،

ـــ( و ــدمي مواصــلة )ه ــاء توصــيات تق ــى بن ــا عل ــه م ــق جيري  فري
ــة مــع العمــل )و( و حتقيقــات؛ مــن الرصــد  وضــع علــى اللجن

 العـام  االمتثـال  لتحسـني  إضـافية  تـدابري  الختـاذ  حمددة توصيات
ــر ــد حلظــــ ــلحة توريــــ ــومال إىل األســــ ــا؛ وإىل الصــــ  إريتريــــ

 تعزيـــز فيهـــا ميكـــن الـــيت اـــاالت حتديـــد يف املســـاعدة )ز( و
    .األسلحة توريد حظر تنفيذ تيسري بغية املنطقة دول قدرات

 متـوز/  ٢٩ املـؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار ومبوجب  
 نطاقهـا،  ووسـع  الرصـد  فريق والية الس مدد ،٢٠١١ يوليه

ــب ــني إىل وطل ــام األم ــدابري يتخــذ أن الع ــة الت ــة اإلداري  الالزم
 أخـرى  لفتـرة  الرصـد  فريـق  إنشـاء  إعـادة  بغيـة  ميكن ما بأسرع
 املــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٢٣ القــرار ومبوجــب. شــهرا ١٢ مــدا

 اســــتخدام الــــس أدان ،٢٠١١ ديســــمرب/األول كــــانون ٥
 نطـــاق بتوســـيع وقـــام ،“الشـــتات ضـــريبة” إريتريـــا حكومـــة
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ــدابري ــة الت ــري التعــدين بقطــاع املتعلقــة التقييدي  وبتقــدمي اإلريت
 لتشــمل الرصــد فريــق واليــة نطــاق وتوســيع املاليــة، اخلــدمات

 معلومـات  إريتريـا  تتـيح  بـأن  وطالب التدابري، تلك تنفيذ رصد
 .القتال يف املفقودين اجليبوتيني املقاتلني بشأن

 جلميـــع  الكامـــل  الـــنص  ٢ و ١ اجلـــدولني  يف ويـــرد  
 وفريـق  اللجنـة  بواليـة  الصلة ذات الس قرارات من الفقرات
  .الرصد

  

  ١ اجلدول
 بالواليـة،  املتعلقة األحكام وإريتريا: الصومال بشأن )٢٠٠٩( ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١ بالقرارين عمال املنشأة اللجنة

٢٠١١-٢٠١٠   

 ـا  الصـادر القرار أو املهمة 
  األحكام    املهام فئة حسب تكليف،

  )٢٠١٠( ١٩١٦القرار     

  الرصد والتقييم والدعم

تقدمي توصيات لتحسـني  
  التنفيذ

 املعنيـة،  املتحدة األمم كيانات من وغريه الرصد فريق مع وبالتشاور لواليتها وفقا تنظر، أن اللجنة إىل يطلب
 ٢٠٠٦ أكتـوبر /األولتشـرين   ١٦ و أبريلنيسـان/  ٥ املؤرخـة  الرصـد  فريـق  تقـارير  يف الـواردة  التوصيات يف
 مــــارسآذار/ ١٠ و ٢٠٠٨ نـــوفمرب /الثــــاينتشـــرين   ٢٠ و أبريلنيســــان/ ٢٤ و ٢٠٠٧ يوليـــه متوز/ ١٧ و

 هلمـا  واالمتثـال  األسـلحة  توريـد  حظـري  تنفيـذ  حتسـني  طـرق  بشـأن  توصـيات  الـس  إىل تقدم وأن ،٢٠١٠
 ٨ و ٦ و ٥ والفقـــرات )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـــرار مـــن ٧ و ٣ و ١ الفقـــرات يف املفروضـــة التـــدابري وتنفيـــذ

 االنتــــهاكات اســــتمرار مواجهــــة يف بإريتريــــا، املتعلــــق )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــــرار مــــن ١٣ و ١٢ و ١٠ و
  )٩ فقرةال(

  )٢٠١١( ٢٠٠٢القرار 

  الرصد واإلنفاذ والدعم

تقدمي توصيات لتحسـني  
  التنفيذ

ريه من كيانات األمم املتحدة املعنيـة،  يطلب إىل اللجنة أن تنظر، وفقا لواليتها وبالتشاور مع فريق الرصد وغ
يف التوصيات الواردة يف تقارير فريق الرصد وأن تقدم إىل الس توصـيات بشـأن طـرق حتسـني تنفيـذ حظـر       
توريد األسلحة إىل الصومال وإىل إريتريا واالمتثال للحظر وتنفيذ التـدابري احملـددة اهلـدف املفروضـة مبوجـب      

مــن القــرار  ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٥والفقــرات  )٢٠٠٨( ١٨٤٤ر مــن القــرا ٧ و ٣ و ١الفقــرات 
  )٨ فقرةيف مواجهة االنتهاكات املستمرة (ال )٢٠٠٩( ١٩٠٧
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 ـا  الصـادر القرار أو املهمة 
  األحكام    املهام فئة حسب تكليف،

  )٢٠١١( ٢٠٢٣القرار     
  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة

اعتزامه تطبيـق جـزاءات حمـددة األهـداف ضـد األفـراد والكيانـات إذا اسـتوفوا معـايري اإلدراج يف          يعرب عن   حتديد األفراد والكيانات
، )٢٠١١( ٢٠٠٢مــن القــرار  ١ فقــرةوال )٢٠٠٩( ١٩٠٧مــن القــرار  ١٥ فقــرةالقائمــة الــوارد بياــا يف ال

ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرارين     أن تســتعرض  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١ويطلــب إىل جلن
املقترحــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء بشــأن إدراج األمســاء يف القائمــة، باعتبــار ذلــك مســألة عاجلــة            

  )٩ فقرة(ال
    املسائل اإلجرائية

يقرر أن على الدول، لكي حتول دون استخدام األموال اآلتية من قطاع التعدين يف إريتريا يف انتـهاك أحكـام     إصدار مبادئ توجيهية
ــدابري   )٢٠٠٩( ١٩٠٧أو  )٢٠٠٩( ١٨٦٢أو  )٢٠٠٨( ١٨٤٤القـــرارات  ــذ التـ ــذا القـــرار، أن تتخـ أو هـ

ة املناســبة لتشــجيع مواطنيهــا واألشــخاص اخلاضــعني لواليتــها والشــركات املنشـــأة علــى أراضــيها أو اخلاضــع 
لواليتها الذين هلم معامالت جتارية يف هذا القطاع يف إريتريا على توخي احليطة يف تلك املعـامالت، بوسـائل   
منها إصدار مبادئ توجيهية بشأن توخي احلرص على النحو الواجب، ويطلب إىل اللجنة يف هذا الصـدد أن  

  )١٣ فقرةاألعضاء (ال تصوغ، مبساعدة فريق الرصد، مبادئ توجيهية ميكن أن تستخدمها الدول
  
  

  ٢ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام وإريتريا: بالصومال املعين الرصد فريق

الصـادر ـا   القرار أو املهمة 
  األحكام    حسب فئة املهامتكليف، 

    
  )٢٠١٠( ١٩١٦القرار 
    عامةمسائل 

، )٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣ فقـرة اليقرر أيضا متديد والية فريق الرصد املعـين بالصـومال املشـار إليـه يف       توسيع نطاق الوالية  
ميكـن إلعـادة إنشـاء فريـق الرصـد لفتـرة        ما ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة بأسرع

يق الرصد املنشـأ عمـال بـالقرار    شهرا مستعينا يف ذلك، حسب االقتضاء، باخلربة اليت يتمتع ا أعضاء فر ١٢
مــع تعــيني ثالثــة خــرباء إضــافيني فيــه، ليتســىن لــه  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ومبــا يتســق مــع القــرار  )٢٠٠٨( ١٨٥٣

  )٦ فقرةيلي: (ال فيما االضطالع بواليته املوسعة اليت تتمثل
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  األحكام    حسب فئة املهامتكليف، 

إىل  )(أ ٢٣والفقـرات   )٢٠٠٥( ١٥٨٧مـن القـرار    )إىل (ج )(أ ٣مواصلة تنفيذ املهام احملـددة يف الفقـرات         
  (أ)) ٦ فقرة(ال )٢٠٠٨( ١٨٤٤من القرار   )(ج

ــرات         ــام احملــددة يف الفق ــذ امله ــك، بتنفي ــام، إضــافة إىل ذل ــرار   )إىل (د )(أ ١٩القي ــن الق  )٢٠٠٩( ١٩٠٧م
  (ب)) ٦ فقرة(ال

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة
ــاء    ــة بأمســـ ــدمي قائمـــ تقـــ

  املنتهكني
واستكمال املعلومـات املتعلقـة مبشـروع قائمـة بأمسـاء األفـراد والكيانـات الضالعيــــن، داخــــل          مواصلة تنقيح 

وأمسـاء   )٢٠٠٨( ١٨٤٤من القرار  )إىل (ج )(أ ٨الصومال وخارجـــه، فــي األعمال املذكورة يف الفقرات 
الفعــل حتســبا إلمكانيـة اختــاذ جملــس األمـن تــدابري بشــأا يف املسـتقبل، وعــرض هــذه    اجلهـات الــيت تـدعمهم ب  

  (هـ)) ٦ فقرةاملعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا (ال
مـال املـذكورة يف   وضع مشروع قائمة بأمساء األفراد والكيانات الضالعني، داخـل إريتريـا وخارجهـا، يف األع     

وأمساء اجلهات الـيت تـدعمهم بالفعـل حتسـبا إلمكانيـة       )٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار  )إىل (هـ )(أ ١٥الفقرات 
اللجنـة  اختاذ الس تدابري بشأا يف املستقبل، وعرض هذه املعلومـات علـى اللجنـة علـى النحـو الـذي تعتـربه        

  (و)) ٦ فقرةمالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا (ال
  الرصد واإلنفاذ والدعم

ــدول يف   ــاعدة الـــــ مســـــ
  االمتثال للتدابري

املساعدة يف حتديد ااالت اليت ميكن فيها تعزيز قـدرات دول املنطقـة تيسـريا لتنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة،        
 ٨ و ٦ و ٥والفقـرات   )٢٠٠٨( ١٨٤٤مـن القـرار    ٧ و ٣ و ١عالوة على التدابري املفروضـة يف الفقـرات   

  (ط)) ٦ فقرةاملتعلق بإريتريا (ال )٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار  ١٣ و ١٢ و ١٠  و
ــات    ــل املعلوم مجــع وحتلي

  املتعلقة باالمتثال
 التحقيق، بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية، يف مجيع األنشطة، مبا فيها األنشـطة املتعلقـة بالقطـاعني املـايل    
والبحــري وغريمهــا، الــيت تــدر عوائــد تســتخدم يف انتــهاك حظــر توريــد األســلحة إىل الصــومال وإىل إريتريــا    

  (ج)) ٦ فقرة(ال
إجراء التحقيق بشأن مجيع وسائط النقل والطرق واملوانئ واملطارات وغريها مــن املرافـــق املستخدمــــة فــــي     

  (د)) ٦ فقرةصومال وإىل إريتريا (الانتهاك حظري توريــد األسلحــــة إلـــى ال
تقدمي توصيات لتحسـني  

  التنفيذ
جيريه من حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء املعني عمـال   ما مواصلة تقدمي توصيات، بناء على

ــالقرارين  ــؤرخ  )٢٠٠٢( ١٤٢٥بـ ــه يمتوز/ ٢٢املـ ــؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٧٤ و ٢٠٠٢وليـ ــان/ ٨املـ أبريل نيسـ
ـــة لفريـــــق الرصــــد املعــني عمــال بــالقرارات    ٢٠٠٣ ـــر السابقــ  ١٥٥٨ و )٢٠٠٣( ١٥١٩وبشــــأن التقاريــ

 ١٧٦٦ و )٢٠٠٦( ١٧٢٤ و )٢٠٠٦( ١٦٧٦ و )٢٠٠٥( ١٦٣٠ و )٢٠٠٥( ١٥٨٧ و )٢٠٠٤(
  (ز)) ٦ فقرة(ال )٢٠٠٨( ١٨٥٣ و )٢٠٠٨( ١٨١١  و )٢٠٠٧(
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  األحكام    حسب فئة املهامتكليف، 

          العمل عن كثب مع اللجنة بشأن وضع توصيات حمددة الختاذ تدابري إضافية لتحسني االمتثـال العـام حلظـري
مــن القــرار  ٧ و ٣ و ١توريـد األســلحة إىل الصــومال وإريتريــا، عــالوة علــى التــدابري املفروضــة يف الفقــرات  

املتعلــق بإريتريــا  )٢٠٠٩( ١٩٠٧مــن القــرار  ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٥والفقــرات  )٢٠٠٨( ١٨٤٤
  (ح)) ٦ فقرة(ال

  واإلعالماإلبالغ 

تزويـد الــس، عــن طريــق اللجنــة، بإحاطــة ملنتصــف املـدة يف غضــون ســتة أشــهر مــن تــاريخ إنشــاء الفريــق،     اإلبالغ
  (ي)) ٦ فقرةوتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا (ال

يومـا قبـل انتـهاء واليـة فريـق الرصـد،        ١٥إىل الس، عن طريق اللجنة، ويف موعـد غايتـه   تقدمي تقرير ائي   
  (ك)) ٦ فقرةيشمل مجيع املهام املبينة أعاله كي ينظر فيه الس (ال

  )٢٠١١( ٢٠٠٢القرار 
    مسائل عامة

الـيت مـددت مبوجـب     )٢٠٠٤( ١٥٥٨مـن القـرار    ٣ فقـرة يقرر متديد واليـة فريـق الرصـد املشـار إليهـا يف ال       التمديد
 ، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة بأسـرع        )٢٠١٠( ١٩١٦من القـرار   ٦ فقرةال
شـهرا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار،        ١٢ميكن إلعادة إنشاء فريق الرصد املعين بالصـومال وإريتريـا لفتـرة     ما

تعينا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، خبـربة أعضـاء فريـق الرصـد املنشـأ عمـال          حبيث يتألف من مثانية خرباء، مسـ 
 ة يف، لكـي يضــطلع بواليتــه املوســعة املتمثلــ )٢٠٠٩( ١٩٠٧، ومبــا يتســق والقــرار )٢٠١٠( ١٩١٦بـالقرار  

  )٦ فقرة(ال  يلي: ما
إىل  )(أ ٢٣والفقـرات   )٢٠٠٥( ١٥٨٧مـن القـرار    )إىل (ج )(أ ٣مواصلة تنفيذ املهام احملـددة يف الفقـرات     

  (د)) ٦ فقرة(ال )٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار   )إىل (د  )(أ ١٩والفقرات  )٢٠٠٨( ١٨٤٤من القرار   )(ج
، )٢٠٠٨( ١٨٤٤مــن القــرار  ٧ و ٣ و ١مســاعدة اللجنــة يف رصــد تنفيــذ التــدابري املفروضــة يف الفقــرات     مساعدة جلنة اجلزاءات

بطرق منها تقدمي املعلومات عن أي انتهاك لتلك التـدابري، وتضـمني تقـاريره إىل اللجنـة أي معلومـات بشـأن       
  (أ)) ٦ فقرة[من القرار] (ال ١ فقرةإمكانية تسمية األفراد والكيانات الوارد بيام يف ال

ــة يف إعــداد املــوجزات الســردية، املشــار       ، )٢٠٠٨( ١٨٤٤القــرار  مــن  ١٤ فقــرةإليهــا يف المســاعدة اللجن
  (ب)) ٦ فقرة[من القرار] (ال ١ فقرةخبصوص من يتم حتديدهم من أفراد وكيانات عمال بال
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                                                                          التنسيق    
ــات   ــع الكيانـ ــيق مـ التنسـ
األخــــرى (غــــري التابعــــة 

  لألمم املتحدة)

املتعلقـة بالقطـاعني املـايل    التحقيق، بالتنسيق مع الوكاالت الدولية املعنية، يف مجيع األنشطة، مبا فيها األنشـطة  
والبحري وغريمها، اليت تدر عوائد تستخدم الرتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة إىل كل من الصـومال  

  (هـ)) ٦ فقرةوإريتريا (ال
  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة

إجـــــــــــــراءات اإلدراج يف 
  من القائمة الشطبالقائمة/

  أعاله   “عامة مسائل”من القرار، حتت عنوان   )(ب ٦ فقرةانظر ال

ــة مبشــروع قائمــة بأمســاء        ــات املتعلق ــيح املعلوم ــات الضــالعني، داخــل الصــومال    مواصــلة تنق ــراد والكيان األف
[من القرار] وأمساء مؤيديهم الناشطني وحتديثها حتسبا إلمكانيـة   ١ فقرةوخارجه، يف األعمال املذكورة يف ال

اختاذ جملس األمن تدابري بشأم يف املستقبل، وعـرض هـذه املعلومـات علـى اللجنـة علـى النحـو الـذي تعتـربه          
  (ز)) ٦ فقرةلوقت الذي تراه مناسبا (الاللجنة مالئما ويف ا

ــاء    ــة بأمســـ ــدمي قائمـــ تقـــ
  املنتهكني

وضع مشروع قائمة بأمساء األفراد والكيانات الضالعني، داخـل إريتريـا وخارجهـا، يف األعمـال املـذكورة يف      
وأمســاء مؤيــديهم الناشــطني، حتســبا إلمكانيــة اختــاذ   )٢٠٠٩( ١٩٠٧مــن القــرار  )إىل (هـــ )(أ ١٥الفقــرات 

الس تدابري بشأم يف املستقبل، وعرض هذه املعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتـربه اللجنـة مالئمـا    
  (ح)) ٦ فقرةويف الوقت الذي تراه مناسبا (ال

  الرصد واإلنفاذ والدعم

ــات    ــل املعلوم مجــع وحتلي
  املتعلقة باالمتثال

تـدر إيـرادات حلركـة     إجراء التحقيقات خبصوص أي عمليات متصلة باملرافئ البحريـة يف الصـومال ميكـن أن    
ــة ضــمن الكيانــات الــيت تنطبــق عليهــا      ١٨٤٤معــايري اإلدراج الــواردة يف القــرار   الشــباب، الــيت مستــها اللجن

  ) (ج)  ٦ رةفق(ال )٢٠٠٨(
  أعاله   “التنسيق”من القرار، حتت عنوان   )(هـ ٦ فقرةانظر ال  
إجــراء حتريــات بشــأن مجيــع وســائط النقــل والطــرق واملــوانئ واملطــارات وغريهــا مــن املرافــق املســتخدمة يف     

  (و)) ٦ فقرةارتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة إىل كل من الصومال وإريتريا (ال
لتحسـني  تقدمي توصيات 

  التنفيذ
جيريه من حتقيقات، بشأن التقريرين السابقني لفريق اخلرباء املعني عمـال   ما مواصلة تقدمي توصيات، بناء على

ــالقرارين  ــال      )٢٠٠٣( ١٤٧٤ و )٢٠٠٢( ١٤٢٥بـ ــني عمـ ــد املعـ ــق الرصـ ــابقة لفريـ ــارير السـ ــأن التقـ وبشـ
 ١٦٧٦ و )٢٠٠٥( ١٦٣٠ و )٢٠٠٥( ١٥٨٧ و )٢٠٠٤( ١٥٥٨ و )٢٠٠٣( ١٥١٩بــــــــــــــالقرارات  

 ١٩١٦ و )٢٠٠٨( ١٨٥٣ و )٢٠٠٨( ١٨١١ و )٢٠٠٧( ١٧٦٦ و )٢٠٠٦( ١٧٢٤ و )٢٠٠٦(
  (ط)) ٦ فقرة(ال )٢٠١٠(
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 توريـد  حلظـري  العـام  االمتثـال  لتحسـني  إضـافية  تدابري الختاذ حمددة توصيات وضع بشأن اللجنة مع كثب عن العمل      
 )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القـرار  مـن  ٧  و ٣  و ١ الفقـرات  يف املفروضـة  التدابري على عالوة وإريتريا، الصومال إىل األسلحة

  (ي)) ٦  (الفقرة بإريتريا املتعلق )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار من ١٣  و ١٢  و ١٠  و ٨  و ٦  و ٥ والفقرات
املساعدة يف حتديد ااالت اليت ميكن فيها تعزيز قدرات دول املنطقة تيسـريا لتنفيـذ حظـري توريـد األسـلحة        

 )٢٠٠٨( ١٨٤٤مـن القـرار    ٧ و ٣ و ١عالوة علـى التـدابري املفروضـة يف الفقـرات     إىل الصومال وإريتريا، 
  (ك)) ٦ قرةفاملتعلق بإريتريا (ال )٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار  ١٣  و ١٢  و ١٠  و ٨  و ٦ و ٥والفقرات 

التوصية بالتدابري اليت ميكن 
  اختاذها يف املستقبل

  أعاله   “الرصد واإلنفاذ والدعم”من القرار، حتت عنوان   )(ي ٦ فقرةانظر ال

  اإلعالماإلبالغ و
تزويـد الــس، عــن طريــق اللجنــة، بإحاطــة ملنتصــف املـدة يف غضــون ســتة أشــهر مــن تــاريخ إنشــاء الفريــق،     اإلبالغ

  (ل)) ٦ فقرةوتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا (ال
فريـق الرصـد، بتقريـرين    تزويد الس، عن طريق اللجنة، ويف موعد غايته مخسة عشر يوما قبل انتـهاء واليـة     

ائيني يركز أحدمها على الصومال واآلخر على إريتريا ويغطيـان مجيـع املهـام املبينـة أعـاله كـي ينظـر فيهمـا         
    )(م) ٦ فقرةالس (ال

  )٢٠١١( ٢٠٢٣القرار 
    عامةمسائل 

[مـن القـرار]، بطـرق منـها إبـالغ       ١٤إىل  ١٠مساعدة اللجنة يف رصد تنفيذ التـدابري املفروضـة يف الفقـرات      مساعدة جلنة اجلزاءات
  (أ)) ١٦ فقرةأي معلومات تتعلق باالنتهاكات (ال

  (ب)) ١٦ فقرةإطالع اللجنة عليها (ال[من القرار] يتعني  ٦ فقرةالنظر يف أي معلومات تتصل بال  
لتشـمل رصـد    )٢٠١١( ٢٠٠٢يقرر أن يوسع مرة أخرى والية فريق الرصد اليت مت جتديدها مبوجب القرار   توسيع نطاق الوالية  

  )١٦ فقرةطالع باملهام املبينة أدناه (التنفيذ التدابري املفروضة يف هذا القرار واإلبالغ عنه واالض
  الرصد واإلنفاذ والدعم

  أعاله   “عامة مسائل ”(أ)، حتت عنوان  ١٦ فقرةانظر ال  رصد التنفيذ
  
  

ــة   ــأة اللجنـ ــالقرار عمـــال املنشـ  )١٩٩٧( ١١٣٢ بـ
  سرياليون بشأن

 )١٩٩٧( ١١٣٢أنشــأ جملــس األمــن، مبوجــب القـــرار       
، جلنـــة لرصـــد التـــدابري ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٨املـــؤرخ 

املتعلقــة بــاحلظر النفطــي وحظــر توريــد األســلحة وقيــود الســفر        

املفروضــة علــى ســرياليون يف أعقــاب االنقــالب العســكري الــذي   
ــايو   ٢٥وقــــــع يف   ١١٧١. ومبوجــــــب القــــــرار ١٩٩٧أيار/مــــ

، رفع الـس اجلـزاءات   ١٩٩٨حزيران/يونيه   ٥املؤرخ  )١٩٩٨(
املفروضة على احلكومة وأعاد فرض حظر توريد األسـلحة وحظـر   
ــس       ــة والـ ــدة الثوريـ ــة املتحـ ــاديني يف اجلبهـ ــاء القيـ ــفر األعضـ سـ
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املـــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٠٦العســـكري الســـابق. ومبوجـــب القـــرار 
ــه   ٥ ــة لتشــمل رصــد    ٢٠٠٠متوز/يولي ــة اللجن ــع نطــاق والي سو ،

  احلظر املفروض على املاس مبوجب ذلك القرار.

  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

 أيلـول/  ٢٩ املـؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار مبوجب  
 وقـرر  ،)١٨(اللجنـة  بتقريـر  علمـا  الس أحاط ،٢٠١٠ سبتمرب

  .اللجنة وحل اجلزاءات بنظام العمل إاء
__________ 

  )١٨(  S/2009/690.  
  
  

  ٣ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام سرياليون: بشأن )١٩٩٧( ١١٣٢ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

الصــادر ــا القــرار أو املهمــة 
  األحكام  تكليف، حسب فئة املهام

    )٢٠١٠( ١٩٤٠القرار     
    عامةمسائل 

    )١ فقرة(ال )١٩٩٨( ١١٧١من القرار  ٥ و ٤ و ٢يقرر أن يلغي فورا التدابري احملددة يف الفقرات   لغاءاإل
  )٢ فقرة(ال )١٩٩٧( ١١٣٢من القرار  ١٠ فقرةيقرر أيضا أن حيل فورا جلنة جملس األمن املنشأة عمال بال  

  
  

 )١٩٩٩( ١٢٦٧ بــالقرارين عمــال املنشــأة اللجنــة  
ــأن )٢٠١١( ١٩٨٩ و ــيم بشـــــ ــدة تنظـــــ  القاعـــــ

  *وكيانات أفراد من بهيرتبط   وما

 )١٩٩٩( ١٢٦٧ القـرار  مبوجـب  األمـن،  جملس أنشأ  
 لإلشــراف جلنــة ،١٩٩٩ أكتــوبر/األولتشــرين  ١٥ املــؤرخ

ــى ــذ عل ــدابري تنفي ــات ضــد اهلــدف احملــددة اجلــزاءات ت  الكيان
ــراد ــذين واألف ــة حتــددهم ال ــيت والطــائرات اللجن ــا ال  أو متتلكه
 يف ومت. طالبـان  حركـة  تشـغلها  أو تسـتأجرها  أو فيهـا  تتحكم

__________ 

 ١٢٦٧اللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار ’’تعــــرف ســــابقا بـــــ   *  
يـرتبط مـا    وما بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان )١٩٩٩(

انظـر أيضـا اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        .‘‘من أفراد وكيانـات 
  .، أدناه)٢٠١١( ١٩٨٨

 القـرارين  مبوجـب  سـيما  ال التـدابري،  هـذه  تعـديل  الحـق  وقت
 ٢٠٠٠ ديســمرب/األول كــانون ١٩ املــؤرخ )٢٠٠٠( ١٣٣٣

 ،٢٠٠٢ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٦ املؤرخ )٢٠٠٢( ١٣٩٠ و
ــمل ــدا لتشـ ــول جتميـ ــرا لألصـ ــفر وحظـ ــرا للسـ ــد وحظـ  لتوريـ

ــلحة، ــدابري هــيو األس ــات تطــال ت  املــرتبطني واألفــراد الكيان
. كـانوا  أينمـا  طالبـان  وحركة القاعدة وتنظيم الدن بن بأسامة
ــام ــرار مبوجــــب الــــس، وقــ ــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٢٦ القــ  املــ

 التحليلـي  الـدعم  فريـق  بإنشاء ،٢٠٠٤ يناير/الثاين كانون ٣٠
 التـدابري  تنفيـذ  بتقييم أمور، مجلة يف املكلّف، اجلزاءات ورصد
 إفراديــة، دراســات وإجــراء الشــأن، هــذا يف توصــيات وتقــدمي
 يهــاتتوج حســب أخــرى مســائل ألي متعمــق حبــث وإجــراء
 كـانون  ١٧ املؤرخ )٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار ومبوجب. اللجنة
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 املظـامل  ألمـني  امكتب أيضا الس أنشأ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول
  .القائمة من الشطب طلبات يف اللجنة ملساعدة

  
 ٢٠١٠ عــــامي خــــالل حــــدثت الــــيت التطــــورات  

  ٢٠١١  و

ــالقرارين عمــــال املنشــــأة اللجنــــة انبثقــــت    ١٢٦٧ بــ
 ســـابقا  املعروفـــة اللجنـــة مـــن )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩(

 بشـأن  )١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  اللجنـة ” باسم
ــان وحركــة القاعــدة تنظــيم ــا طالب ــرتبط وم ــن مــا ي ــراد م  أف

ــوبر/األولتشــــرين  ١٥ يف أنشــــئت الــــيت ،“وكيانــــات  أكتــ
 القــرارين وباختـاذ . )١٩٩٩( ١٢٦٧ القــرار اختـاذ  مـع  ١٩٩٩
ــهحزيران/ ١٧ يف )٢٠١١( ١٩٨٩ و )٢٠١١( ١٩٨٩  يونيـ
ــرر ،٢٠١١ ــس قـ ــرف أن الـ ــة تعـ ــزاءات قائمـ ــدة اجلـ  املوحـ
ــيت الســابقة ــدها ال ــة تتعه ــال املنشــأة اللجن ــالقرار عم  ١٢٦٧ ب

ـــ  )١٩٩٩( قائمــة اجلــزاءات املفروضــة  ”، مــن اآلن فصــاعدا، ب
ــرتبط   “علــى تنظــيم القاعــدة  ، وأال تتضــمن ســوى أمســاء مــن ي

ن أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانـات. ويف  بتنظيم القاعدة م
، ٢٠١١حزيران/يونيـه   ٣٠ضوء تغيري الوالية، قرر الس، يف 

ــة ليصــبح     ــيري اســم اللجن ــال بــالقرارين    ”تغ ــة املنشــأة عم اللجن
بشـــأن تنظـــيم القاعـــدة  )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧

. وأنشــأ الــس جلنــة )١٩(“بــه مــن أفــراد وكيانــاتومــا يــرتبط 
، وأُسـنِد إليهـا بالتـايل    )٢٠١١( ١٩٨٨جديدة، عمـال بـالقرار   

ت مهمــة تعهـــد قائمـــة بأمســـاء األفـــراد واجلماعـــات واملؤسســـا 
والكيانات املرتبطني حبركة طالبان الذين يشكلون خطـرا يهـدد   
ــنظم    ــددت الـ ــتان. ومـ ــن يف أفغانسـ ــتقرار واألمـ ــالم واالسـ السـ

كـــان  املنفصـــلة املتعلقـــة بتنظـــيم القاعـــدة وحركـــة طالبـــان مـــا
ــى        ــر عل ــن حظ ــام املوحــد م ــابق مبوجــب النظ مفروضــا يف الس

__________ 

    .S/2011/2/Rev.2انظر   )١٩(  

ــرا      ــد لألصــول. ومبوجــب الق ــر لألســلحة وجتمي ر الســفر وحظ
، عـــدل الـــس أيضـــا إجـــراءات اإلدراج يف )٢٠١١( ١٩٨٩

خيـص األفـراد اخلاضـعني للجـزاءات      القائمة والشطب منها فيما
احملددة اهلدف، بطرق منها أنه ذكّر اللجنة بأن تقوم على وجـه  

مسـاء األفـراد   السرعة وعلى أساس كـل حالـة علـى حـدة برفـع أ     
معـــايري اإلدراج يف القائمـــة،  تســـتويف تعـــد مل الـــيتوالكيانـــات 

وطلــب أن تــويل اللجنــة االعتبــار الواجــب لطلبــات رفــع أمســاء  
األفــراد الــذين يســتوفون شــروط املصــاحلة املتفــق عليهــا بــني        

  .حكومة أفغانستان واتمع الدويل
  

    اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق  

 )٢٠١١( ١٩٨٨ القــــرارين مبوجــــب الــــس، قــــام  
 الــــدعم فريــــق واليــــة نطــــاق بتوســــيع ،)٢٠١١( ١٩٨٩ و

ــي ــة لتشــمل اجلــزاءات ورصــد التحليل ــور مجل ــها أم ــدمي من  تق
 األمسـاء  استعراض )(أ التايل: النحو على اللجنتني إىل املساعدة
 املقدمــة الطلبــات متابعــة )ب( و بانتظــام؛ القــوائم يف املدرجــة

 مجــع )ج( و معلومــات؛ علــى للحصــول األعضــاء الــدول مــن
ــال بعــدم املتعلقــة املعلومــات وحتليــل ــدابري االمتث  اجلــزاءات؛ لت

 إدراج مبقترحـــات املتعلقـــة املعلومـــات وتعمـــيم جتميـــع )د( و
 ألسـباب  سـردية  موجزات مشاريع وإعداد القائمة، يف األمساء

 إىل اللجنـتني  انتبـاه  بتوجيه أيضا الرصد فريق وكُلِّف. اإلدراج
 رفـع  تسـوغ  أن ميكـن  ظةباملالح جديرة أو جديدة ظروف ةأي

ــن اســم ــة م ــاالقائم ــق . وفيم ــد باســتعراض يتعل ــةال وتعه  قائم
 أيضـا  )٢٠١١( ١٩٨٩ القـرار  حـدد  القاعـدة،  تنظيمب املتصلة

 وطُلـب . منـها  والرفـع  القائمـة  يف لـإلدراج  املطلوبة اإلجراءات
ــق إىل أيضــا ــغ أن الرصــد فري ــتني يبل ــه يقــوم عمــا اللجن  مــن ب

 أيــة بــني القائمــة الــروابط بشــأن توصــيات يقــدم وأن أعمــال،
 يف اإلدراج شـروط  تستويف كيانات أو مؤسسات أو مجاعات
 علـى  املفروضـة  اجلزاءات قائمة من كل يف امسها وورد القائمة
  .طالبان حبركة ةاملتعلق والقائمة القاعدة تنظيم
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  املظامل أمني مكتب  

 واليـة  ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار مبوجب الس، مدد  
 ١٨ ملـدة  ،)٢٠٠٩( ١٩٠٤ بالقرار عمال املظامل أمني مكتب
 تلقّـي  يواصـل  أن املظـامل  ألمـني  ينبغـي  أنـه  الس وقرر. شهرا

 الكيانـات  أو املؤسسـات  أو اجلماعـات  أو األفراد من الطلبات
 املفروضـة  اجلـزاءات  قائمـة  مـن  أمسـائهم  رفع إىل يسعون الذين
 أمــني واليــة نطــاق أيضــا الــس ووســع. القاعــدة تنظــيم علــى

 املظــامل أمــني قيــام تكفــل إجــراءات اختــاذ طريــق عــن املظــامل،
ــة إىل توصــيات بتقــدمي ــالقرارين عمــال املنشــأة اللجن  ١٢٦٧ ب

 الــيت باحلــاالت يتعلــق . وفيمــا)٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩(
 مـن  اسـم  لرفـع  املظـامل  أمـني  إىل اطلبـ  الدول إحدى فيها تقدم

 القـرار  مـن  ١ فقـرة ال يف املبينـة  التـدابري  أن الس قرر القائمة،
ــهي ســوف ــرد إىل بالنســبة تنت ــة أو الف  أو املؤسســة أو اجلماع
 يومـا،  ٦٠ مـرور  بعـد  القائمـة  مـن  امسـه  رفـع  املطلـوب  الكيان

 ضـرورة  الفتـرة  تلـك  ايـة  قبل اآلراء بتوافق اللجنة تقرر مل ما
  .التدابري هذه بقاء

 جلميـــع  الكامـــل  الـــنص  ٥ و ٤ اجلـــدولني  يف ويـــرد  
 املنشـأة  اللجنـة  بواليـة  الصلة ذات الس قرارات من الفقرات
 )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ بــــــــالقرارين عمــــــــال
 ٦ اجلـدول  يف ويرد. اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم وبفريق
 الصـلة  تذا الـس  قـرارات  من الفقرات جلميع الكامل النص
  .املظامل أمني مكتب بإنشاء

  
  

  ٤ اجلدول
 أفـراد  مـن  بـه  ومـا يـرتبط   القاعـدة  تنظـيم  بشـأن  )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ القـرارين  وجبمب العاملة اللجنة
   ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية املتعلقة األحكام ت:وكيانا

ــرار أو  ــادر القـ ــة الصـ ــا املهمـ  ـ
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

   )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار  

   التنسيق

التوجيهيــــة تعــــديل املبــــادئ  
  للجنة

يوعز إىل اللجنـة أن تواصـل كفالـة وجـود إجـراءات عادلـة وواضـحة يـتم مبوجبـها إدراج أمسـاء األفـراد            
مـنح اسـتثناءات مبوجـب    وقائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة وشـطبها منـها          يفوالكيانات 

، ويوعز إىل اللجنة أن تبقي مبادئهـا التوجيهيـة قيـد االسـتعراض املسـتمر دعمـا       )٢٠٠٢( ١٤٥٢ القرار
  )٤٢ فقرة(ال هلذه األهداف

يتعلـق بأحكـام    فيمـا  يوعز أيضا إىل اللجنة أن تقوم، على سبيل األولوية، باسـتعراض مبادئهـا التوجيهيـة    
 ٣٣ و ٣٠ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٣ و ٢١ و ١٧ و ١٥ و ١٤ و ١٢ و ١٠ هذا القرار، وخباصـة الفقـرات  

  )٤٣ فقرة(ال ٤٠ و ٣٧  و
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التعـــاون مـــع كيانـــات األمـــم   
  املتحدة األخرى

مجيــع طلبــات  )٢٠١١( ١٩٨٨ يـوعز إىل اللجنــة أن حتيــل إىل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار 
 يســتجد مــن معلومــات يقتــرح إضــافتها إىل املعلومــات املتــوفرة ومــا منــهااإلدراج يف القائمــة والشــطب 

الكيانــات واجلماعــات (”والفــرع بـاء   )“األفـراد املرتبطــون حبركــة طالبـان  (”يتعلــق بـالفرع ألــف   فيمـا 
من القائمة املوحـدة الـيت كانـت، حـىت تـاريخ اختـاذ هـذا         )“واملؤسسات األخرى املرتبطة حبركة طالبان

النظــر يف تلــك  )٢٠١١( ١٩٨٨ ظــر اللجنــة، لكــي يتســىن للجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار   القــرار، قيــد ن
  )٣ فقرة(ال )٢٠١١( ١٩٨٨ املسائل وفقا للقرار

سـيما اللجنـة املنشـأة     وال ان جملـس األمـن األخـرى املعنيـة بـاجلزاءات،     يوعز إىل اللجنة أن تتعاون مع جل 
  )١١ فقرة(ال )٢٠١١( ١٩٨٨ عمال بالقرار

 ١٣٧٣يكرر تأكيد ضرورة تعزيز التعاون اجلاري بني اللجنة وجلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       
وجلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار        )بشأن مكافحة اإلرهاب (جلنة مكافحـة اإلرهـاب   )٢٠٠١(

االقتضاء، تعزيز تبـادل املعلومـات    وأفرقة اخلرباء التابعة لكل منها بسبل منها، حسب )٢٠٠٤( ١٥٤٠
وتيسـري املسـاعدة التقنيـة ورصـدها والعالقـات مـع        منـها  كـل وتنسيق زيارات البلدان الـيت تـتم يف إطـار    

املنظمات والوكاالت الدولية واإلقليمية واملسائل األخرى اليت م اللجان الثالث مجيعهـا، ويعـرب عـن    
باـاالت حمــل االهتمـام املشـترك بغــرض تنسـيق جهودهــا      يتعلــق فيمـا  اعتزامـه تقـدمي توجيهــات للجـان   

وتيسري هذا التعاون على حنو أفضل، ويطلب إىل األمني العام أن يتخـذ الترتيبـات الالزمـة لكـي تـتمكن      
  )٥٢ فقرةأفرقة اخلرباء من العمل يف أقرب وقت ممكن يف مواقع مشتركة (ال

التنســــــيق مــــــع الكيانــــــات   
ــة لا غــرياألخــرى ( ــملتابع  ألم

  املتحدة)

ــيت تقتـــرح إدراج أمســاء يف القائمــة ودول اإلقامــة            ــا فيهــا الــدول ال ــدول األعضــاء، مب يشــجع مجيــع ال
واجلنســية، علــى موافــاة اللجنــة جبميــع املعلومــات ذات الصــلة باســتعراض اللجنــة لطلبــات الشــطب مــن  

بـات الشـطب مـن    القائمة، واالجتماع باللجنة، إذا طلب منها ذلـك، إلبـداء وجهـات نظرهـا بشـأن طل     
القائمة، ويشجع كذلك اللجنة علـى أن جتتمـع، عنـد االقتضـاء، مبمثلـي املنظمـات واهليئـات الوطنيـة أو         

  )٣٤ فقرة(ال اإلقليمية اليت متلك معلومات ذات صلة بطلبات الشطب من القائمة
 الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة

إجـــــــــــــــــــراءات اإلدراج يف 
  الشطب من القائمة/القائمة

يشجع كل الـدول األعضـاء علـى أن تـوايف اللجنـة بأمسـاء األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات والكيانـات           
أنشـطته أو يف دعـم تلـك األعمـال أو      الذين يشاركون، بأي وسيلة، يف متويل أعمـال تنظـيم القاعـدة أو   

األنشطة وسائر من يرتبط ذا التنظـيم مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات إلدراجهـا يف قائمـة         
 )٢٠٠٥( ١٦١٧ مـن القـرار   ٢ فقـرة اجلزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة، علـى النحـو املـبني يف ال       

  )١٢ فقرة(ال ]من القرار[ ٤ فقرةواملعاد تأكيده يف ال
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ــام ال       ــد بأحكـ ــاء أن تتقيـ ــدول األعضـ ــى الـ ــد أن علـ ــد تأكيـ ــرةيعيـ ــرار  ٥ فقـ ــن القـ  )٢٠٠٦( ١٧٣٥ مـ
عندما تقترح على اللجنة أمسـاء إلدراجهـا يف قائمـة اجلـزاءات      )٢٠٠٨( ١٨٢٢ من القرار ١٢ فقرةوال

املفروضة على تنظيم القاعدة، وأن تقـدم بيانـا مفصـال باألسـباب الداعيـة إىل ذلـك، ويقـرر كـذلك أنـه          
إحـدى   جيوز نشر بيان األسباب، بناء على طلب يقدم يف هذا الشـأن، باسـتثناء األجـزاء الـيت تـبني فيهـا      

الدول األعضاء للجنة أا سرية، وأنه جيوز استخدام بيان األسـباب يف إعـداد املـوجز السـردي ألسـباب      
  )١٣ فقرة(ال ]من القرار[ ١٦ فقرةإدراج األمساء يف القائمة املبني يف ال

اقترحـت  يقرر أن على الدول األعضاء اليت تقترح إدراج اسـم جديـد يف القائمـة والـدول األعضـاء الـيت        
إذا  مـا  أمساء إلدراجها يف قائمة اجلزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة قبـل اختـاذ هـذا القـرار أن تـبني         

كان جيوز للجنة أو ألمني املظامل أو األمانة العامة أو فريـق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات نيابـة عـن        
شجع بقوة الدول الـيت تقتـرح   يو ،القائمةاللجنة اإلفصاح عن الدولة العضو اليت تقترح إدراج االسم يف 

  )١٤ فقرة(ال هذا الطلبتلبية على  االسمإدراج 
ــة إلدراجهــا يف قائمــة اجلــزاءات         ــى اللجن ــراح أمســاء عل ــد اقت ــدول األعضــاء، عن يقــرر أيضــا أن علــى ال

تــوايف املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، أن تســتخدم االســتمارة املوحــدة إلدراج األمســاء يف القائمــة وأن  
يكفــي مــن  مــا خباصــةاالســم املقتــرح إدراجــه، وب يتعلــق فيمــا اللجنــة بــأكرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات 

املعلومــات لتحديــد هويــة األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات بصــورة دقيقــة وجازمــة، وقــدر   
يف هـذا   إخطار خـاص  رإلصدااإلمكان باملعلومات اليت يلزم تقدميها إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

االسـتمارة املوحـدة إلدراج األمسـاء     علـى حتـديث   ، حسب االقتضاء،تعملاللجنة أن  وعز إىل، ويالشأن
ىل فريـق الرصـد أن يقـدم تقريـرا إىل اللجنـة عـن       إكـذلك   وعزويـ  ،يف القائمة وفقـا ألحكـام هـذا القـرار    

  )١٥ فقرة(ال اهلويةمة لتحديد الالزاخلطوات اإلضافية اليت ميكن اختاذها لتحسني املعلومات 
يرحب باجلهود اليت تبذهلا اللجنة، مبساعدة فريق الرصد وبالتنسـيق مـع الـدول الـيت تقتـرح إدراج أمسـاء        

يف القائمـة، لكــي تتــيح علــى موقـع اللجنــة علــى شــبكة اإلنترنـت، فــور إدراج اســم يف قائمــة اجلــزاءات    
باب اإلدراج، ويـوعز إىل اللجنـة أن تواصـل، مبسـاعدة     املفروضة على تنظيم القاعدة، موجزا سرديا ألس

فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول املعنية اليت تقترح إدراج أمساء يف القائمة، بذل اجلهود لكي تتاح على 
  )١٦ فقرة(ال موقعها على شبكة اإلنترنت املوجزات السردية ألسباب إدراج مجيع األمساء

واهليئات الدولية املعنيـة علـى إبـالغ اللجنـة بـأي قـرارات وإجـراءات        يشجع الدول األعضاء واملنظمات  
يكـون مـدرجا يف    مـا  اسـتعراض  عنـد يف هذا الصدد، حبيث يتسـىن للجنـة أن تنظـر فيهـا      تتخذها احملاكم

اإلدراج  ألسـباب  سـردي استكمال مـوجز   لدى أو القائمة من أمساء تتصل بتلك القرارات واإلجراءات
  )١٧ فقرة(ال القائمة يف
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يهيب جبميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة علـى أي معلومـات قـد تتـوافر لـديهم بشـأن          
طلب يرد مـن إحـدى الـدول األعضـاء إلدراج اسـم يف القائمـة لكـي تسـتعني ـا اللجنـة عنـد البـت يف             

الســردي ألســباب إدراج االســم يف القائمــة وأن تســتمد منــها العناصــر الــيت ميكــن إضــافتها إىل املــوجز   
  )١٨ فقرة(ال ١٦ فقرةاإلدراج املبني يف ال

يعيـد تأكيـد أن علــى األمانـة العامـة أن تقــوم، بعـد نشــر اسـم أدرج يف قائمـة اجلــزاءات املفروضـة علــى          
تنظيم القاعدة ويف غضون ثالثة أيام عمل من إضـافته إىل تلـك القائمـة، بـإبالغ البعثـة الدائمـة للبلـد أو        

يعتقد أن الفرد أو الكيان موجود فيها، وبإبالغ البلد الذي حيمـل الشـخص جنسـيته عنـدما     البلدان اليت 
، )٢٠٠٦( ١٧٣٥ مـن القـرار   ١٠ فقـرة تـوافرت هـذه املعلومـات)، وفقـا لل     ما يتعلق األمر باألفراد (إذا

ر يف موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت، فـور إضـافة اسـم إىل قائمـة          ويطلب إىل األمانـة العامة أن تنشـ 
اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة، مجيع املعلومات القابلة للنشر عن صـاحب االسـم، مبـا يف ذلـك     
املوجز السردي ألسباب إدراج امسه يف القائمة، ويشدد على أمهيـة أن تتـيح يف الوقـت املناسـب املـوجز      

  )١٩ فقرة(ال ب اإلدراج يف القائمة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدةالسردي ألسبا
أن مـن الـدول األعضـاء    الـيت تقتضـي    )٢٠٠٨( ١٨٢٢ مـن القـرار   ١٧ فقـرة يعيد أيضا تأكيد أحكام ال 

ارسـاا احملليـة، إلشـعار الفـرد أو الكيـان املـدرج امسـه يف        املمكنة، وفقـا لقوانينـها ومم   تتخذ مجيع التدابري 
القائمة أو إبالغه يف الوقت املناسب بإدراج امسه يف القائمة، وأن تشفع هـذا اإلشـعار بـاملوجز السـردي     
ألسباب اإلدراج وبوصف لآلثار املترتبة على إدراج االسـم يف القائمـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف       

صلة واإلجراءات الـيت تتبعهـا اللجنـة يف النظـر يف طلبـات الشـطب مـن القائمـة، مبـا يف          القرارات ذات ال
واملرفـق الثـاين هلـذا القـرار وأحكـام       ٢١ فقـرة ذلك إمكانية تقدمي تلك الطلبات إىل أمني املظـامل وفقـا لل  

  )٢٠ فقرة(ال املتعلقة باالستثناءات املتاحة )٢٠٠٢( ١٤٥٢ القرار
يتعلـق بـأي فـرد     من هذا القرار تنتهي فيما ١ يقرر كذلك أن مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينة يف الفقرة 

 هقدمـ يستني يوما على انتهاء اللجنة من النظـر يف تقريـر شـامل     انقضاءأو مجاعة أو مؤسسة أو كيان بعد 
منه، يوصـي فيـه بـأن تنظـر اللجنـة       (ح) ٦ ذا القرار، مبا يف ذلك الفقرةهلقا للمرفق الثاين أمني املظامل، وف

مل تقرر اللجنة بتوافق اآلراء قبل انقضاء فترة الستني يوما تلك أن تظل تلك املطالبـة   يف شطب االسم، ما
ن يقـوم الـرئيس يف   علـى أ  الكيـان،  ذلـك  أواجلماعـة أو املؤسسـة    تلـك الفـرد أو   ذلكيتعلـق بـ   سارية فيما

إىل توافـق يف اآلراء، بنـاء علـى طلـب مـن أحـد أعضـاء اللجنـة، بعـرض           التوصـل  فيها يتم ال اليت تاالاحل
علـى جملـس األمـن     القائمة منالكيان  ذلكاجلماعة أو املؤسسة أو  تلكالفرد أو  ذلكمسألة شطب اسم 

تقـدمي هـذا الطلـب، أن مطالبـة      ةوعلـى أن يراعـى كـذلك، يف حالـ     ،يف غضون ستني يومـا  ذلك يف للبت
 ذلكيتعلـق بـ   من هذا القرار تظـل سـارية خـالل تلـك الفتـرة فيمـا       ١ الدول باختاذ التدابري املبينة يف الفقرة

  )٢٣ فقرةلس يف املسألة (الاالكيان حىت يبت  ذلكاجلماعة أو املؤسسة أو  تلكالفرد أو 
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القائمـة بتقـدمي طلـب لشـطب اسـم مـن القائمـة،         يف أمسـاء  إدراج تقتـرح يقرر أنه عندما تقوم الدولة الـيت     
 تلـك الفـرد أو   ذلكيتعلـق بـ   مـن هـذا القـرار فيمـا     ١ تنتهي مطالبة الـدول باختـاذ التـدابري املبينـة يف الفقـرة     

مل تقرر اللجنـة بتوافـق اآلراء قبـل انقضـاء      ستني يوما، ما انقضاءالكيان بعد  ذلكاجلماعة أو املؤسسة أو 
اجلماعة أو املؤسسـة أو   تلكالفرد أو  ذلكيتعلق ب  يوما تلك أن تظل تلك التدابري سارية فيمافترة الستني

إىل توافـق يف اآلراء، بنـاء علـى     التوصـل  فيهـا  يـتم  ال الـيت  احلـاالت على أن يقوم الـرئيس يف   ،الكيان ذلك
 مـن طلب من أحد أعضـاء اللجنـة، بعـرض مسـألة شـطب اسـم الفـرد أو اجلماعـة أو املؤسسـة أو الكيـان           

وعلـى أن يراعـى كـذلك، يف حـال تقـدمي       ،يف غضون ستني يومـا  ذلك يف للبتعلى جملس األمن  القائمة
مـن هـذا القـرار تظـل سـارية خـالل تلـك         ١ الفقـرة  هذا الطلب، أن مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينـة يف 

  )٢٧ فقرةلس يف املسألة (الايتعلق بالفرد أو اجلماعة أو املؤسسة أو الكيان حىت يبت  الفترة فيما
 يــوعز إىل اللجنــة أن تواصــل العمــل، وفقــا ملبادئهــا التوجيهيــة، للنظــر، بنــاء علــى طلــب أحــد أعضــائها،  

اليت تقـدمها الـدول األعضـاء لكـي      الشطب من القائمة من طلبات اأعماهليتعني إدراجه يف جدول  فيما
تـشطب من قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة أمسـاء أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات وكيانـات      

 ٤ فقـرة عادوا يستوفون املعايري املنصوص عليها يف القرارات ذات الصلة احملددة يف ال ما مـمـن يدعى أنه
  )٣٠ فقرة(ال لقرار، ويشجع الدول األعضاء على تبـريـر طلباا للشطب من القائمةمن هذا ا

يهيب باللجنة أن تولـي، عند النظر يف طلبات شطب األمساء من القائمة، االعتبار الواجـب آلراء الـدول    
األخـرى املعنيـة    اليت تقترح إدراج أمساء يف القائمة ودول اإلقامة أو اجلنسية أو املقر أو التأسيس والدول

اعتراضهم على طلبـات شـطب األمسـاء     بينوا أسبابحسبما حتدده اللجنة، ويوعز إىل أعضاء اللجنة أن ي
مــن القائمــة وقــت االعتــراض علــى الطلــب، ويهيــب باللجنــة أن تقــوم، عنــد االقتضــاء، بــإطالع الــدول  

  )٣٣ فقرةاليت تقدمها (الاألسباب األعضاء واحملاكم واهليئات الوطنية واإلقليمية املعنية على 
  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٣٤ فقرةانظر ال 
يعيد تأكيد ضرورة أن يعمم فريق الرصد على اللجنة كـل سـتة أشـهر قائمـة بـاألفراد املبلـغ عـن وفـام          

مـن بـني األفـراد املدرجــة أمسـاؤهم يف قائمـة اجلــزاءات املفروضـة علـى تنظــيم القاعـدة، مشـفوعة بتقيــيم          
مـدة ومكـان   للمعلومات اليت ختصهم، من قبيل شهادة الوفـاة، ويف حـدود اإلمكـان، وضـع األصـول ا     

وجودها وأمساء أي أفراد أو كيانات ميكنـهم تلقــي أي أصـول ألغـي قـرار جتميـدها، ويـوعز إىل اللجنـة         
يف القائمة، ويهيـب  يزال هناك لزوم إلبقائها  ال إذا كان فيما للبت املدرجة يف القائمة األمساء استعراض

  )٣٨ فقرة(ال موثوق ا عن وفام باللجنة شطب أمساء األفراد املتوفني الذين تتوافر معلومات
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يعيد أيضـا تأكيـد ضـرورة أن يعمـم فريـق الرصـد علـى اللجنـة كـل سـتة أشـهر قائمـة بأمسـاء الكيانـات                  
املدرجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــيت أبلــغ أو ثبــت أنــه مل يعــد هلــا وجــود،    

 للبـت  املدرجـة يف القائمـة   األمسـاء  اسـتعراض  اللجنـة  مشفوعة بتقييم للمعلومات اليت ختصها، ويوعز إىل
املدرجـة   يف القائمـة، ويهيـب باللجنـة شـطب أمسـاء الكيانـات       يزال هناك لزوم إلبقائهـا  ال إذا كان فيما

  )٣٩ فقرة(ال اليت تتوافر معلومات موثوق ا بشأا أمساؤها يف القائمة
 ١٨٢٢مــن القــرار  ٢٥  االســتعراض املنصــوص عليــه يف الفقــرة يــوعز إىل اللجنــة أن تقــوم، يف ضـــوء إجنــاز   

، بإجراء استعراض سنوي جلميع األمساء املدرجة يف قائمة اجلزاءات املفروضة علـى تنظـيم القاعـدة    )٢٠٠٨(
تعمـم فيـه     “)جيـري كـل ثـالث سـنوات    االسـتعراض الـذي   (”اليت مل تـستعرض منذ ثالث سنوات أو أكثـر  

األمساء قيد االستعراض على الدول اليت تقتـرح إدراج أمسـاء يف القائمـة ودول اإلقامـة أو اجلنسـية أو املقـر أو      
التأســيس، مــىت كانــت معروفــة، وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف املبــادئ التوجيهيــة للجنــة، مــن أجــل  

تنظيم القاعدة وكفالـة دقتـها قـدر اإلمكـان عـن طريـق حتديـد األمسـاء          حتديث قائمة اجلزاءات املفروضة على
يـزال    املدرجة يف القائمة اليت مل يعد هناك لزوم إلبقائها يف القائمة وتأكيد األمساء املدرجة يف القائمـة الـيت ال  

ختـاذ هـذا   مـن القائمـة بعـد ا     هناك لزوم إلبقائها يف القائمة، ويالحظ أن نظر اللجنة يف طلب شطب اسم مـا 
القرار، وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف املرفق الثاين هلذا القرار، ينـبـغي أن يعتبــر مبثابـة اسـتعراض جيـرى     

  )٤٠ فقرة(ال )٢٠٠٨( ١٨٢٢من القرار  ٢٦  عمال بالفقرة
إجـراءات عادلـة وواضـحة يـتم مبوجبـها إدراج أمسـاء األفـراد        يوعز إىل اللجنـة أن تواصـل كفالـة وجـود      

مـنح اسـتثناءات مبوجـب    وقائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة وشـطبها منـها          يفوالكيانات 
التوجيهيـة قيـد االسـتعراض املسـتمر دعمـا      ، ويوعز إىل اللجنة أن تبقي مبادئهـا  )٢٠٠٢( ١٤٥٢ القرار

  )٤٢ فقرة(ال هلذه األهداف
ليـة، املعلومـات   يشجع الدول األعضاء على أن تتبادل مع القطاع اخلاص، وفقـا لقوانينـها وممارسـاا احمل    

املوجودة يف قواعد بياناا الوطنية املتعلقة بوثائق اهلويـة أو السـفر املـزورة واملزيفـة واملسـروقة واملفقـودة       
اكتشـف   مـا  مـىت اليت تدخل يف نطاق والياا القضائية، وأن تقدم إىل اللجنة معلومات يف هذا الصـدد،  

غـراض منـها احلصـول علـى ائتمـان أو وثـائق سـفر        هويـة مزيفـة، أل   يستخدم القائمة يف امدرج اطرفأن 
  )٤٨ فقرة(ال مزورة

 يفمل تقـرر اللجنـة،    مـا  ينبغي أن تبقى أمام اللجنة أي مسألة معلقـة أكثـر مـن سـتة أشـهر،      ال يؤكـد أنه 
كل حالـة علـى حـدة، أن هنـاك ظروفـا اسـتثنائية تسـتدعي وقتـا إضـافيا للنظـر يف بعـض املسـائل، وفقـا              

  )٤٩ فقرة(ال التوجيهية اللجنة ملبادئ
  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ٣ فقرةانظر ال  تقدمي قائمة املنتهكني 
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يطلب إىل فريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشهر قائمة باألفراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم       
ســجالت القيــود اخلاصــة ــم علــى حتتــوي  ال يف قائمـة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــذين 

لتـدابري املفروضـة علـيهم، ويـوعز إىل     ل الفعـال  تنفيـذ الات الالزمة لتحديد هويتهم من أجل كفالة علومامل
 يف القائمـة  إلبقائهـا  يـزال هنـاك لـزوم    ال إذا كان فيما للبتاملدرجة يف القائمة األمساء  استعراضاللجنة 

  )٣٧ فقرة(ال
  الرصد واإلنفاذ والدعم

مســاعدة الــدول يف االمتثـــال   
  للتدابري

يطلــب إىل اللجنــة أن تقــوم، عــن طريــق فريــق الرصــد أو وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة، بتيســري     
  )٥١ فقرةالدول األعضاء (ال، بطلب من املساعدة يف جمـال بناء القدرات من أجل تعزيز تنفيذ التدابري

أو أعضـائها بزيـارات إىل   /يطلب إىل اللجنة أن تنظـر، حيثمـا ومـىت لـزم األمـر، يف قيـام رئـيس اللجنـة و          إجراء حتقيقات ميدانية
علـى حنـو تـام وفعـال، بغيـة       )(من هـذا القـرار   ١ فقرةبلدان خمتارة لتعزيز تنفيذ التدابري املشار إليها يف ال

 )٢٠٠٠( ١٣٣٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ االمتثـــال التـــام هلـــذا القـــرار وللقـــرارات  تشـــجيع الـــدول علـــى
 ١٧٣٥ و )٢٠٠٥( ١٦١٧ و )٢٠٠٤( ١٥٢٦ و )٢٠٠٣( ١٤٥٥ و )٢٠٠٢( ١٣٩٠ و
  )٥٤ فقرة(ال )٢٠٠٩( ١٩٠٤ و )٢٠٠٨( ١٨٢٢  و )٢٠٠٦(

الـواردة يف  شجع الدول األعضاء على االستفادة من األحكام املتعلقة باالستثناءات املتاحـة مـن التـدابري    ي  االستثناءاتالبت يف 
، )٢٠٠٢( ١٤٥٢ مــن القــرار ٢ و ١ يف الفقــرتني نصــوص عليهــاوامل ]مــن هــذا القــرار[ )(أ ١ فقــرةال

املتعلقـة  جـراءات  اإلاللجنـة أن تسـتعرض   ، ويـوعز إىل  )٢٠٠٦( ١٧٣٥ املعدلة مبوجـب القـرار   ابصيغته
التوجيهية لتيسـري اسـتخدامها مـن قبـل الـدول األعضـاء       اللجنة يف مبادئ  على النحو املبني اتاالستثناءب

  )١٠ فقرةوشفافيتها (ال نح االستثناءاتالتعجيل مبوملواصلة كفالة 
  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٤٢ فقرةانظر ال 

املعلومـــــات املتعلقـــــة   مجـــــع  
  وحتليلها باالمتثال

مـن  [ ١ فقـرة متثال للتدابري املتخذة مبوجـب ال االيوعز إىل اللجنة أن حتدد احلاالت اليت حيتمل فيها عدم 
وأن تقرر مسار العمل املالئم يف كل حالة علـى حـدة، ويطلـب إىل رئـيس اللجنـة أن يفيـد عـن         ]القرار

يف عملـها بشـأن هـذه املسـألة يف التقـارير الدوريـة املقدمـة إىل الـس         التقدم الذي حترزه اللجنة مرحليا 
  )٤٦ فقرة(ال ]من القرار[ ٥٥ فقرةعمال بال

  واإلعالم اإلبالغ

بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول  يتعلــق  فيمــا يطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل الــس تقريــرا عــن اســتنتاجاا   اإلبالغ
 وأن حتـدد اخلطـوات الالزمـة لتحسـني التنفيـذ وتقـدم توصـيات بشـأا         ،األعضاء من أجل تنفيذ التدابري

  )٤٥ فقرة(ال
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  أعاله “مالرصد واإلنفاذ والدع”حتت عنوان من القرار،  ٤٦ فقرةانظر ال   
طريق رئيسها، مرة كل مائة ومثـانني يومـا   يطلب أيضا إىل اللجنة أن تقدم تقريرا شفويا إىل الس، عن  

على األقل، عن حال جممل أعمال اللجنة وفريق الرصد، وحسب االقتضاء يف نفس الوقت الـذي يقـدم   
يريهمـا،  تقر )٢٠٠٤( ١٥٤٠ فيه رئـيس جلنـة مكافحـة اإلرهـاب ورئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار         

  )٥٥ فقرة(ال ويطلب كذلك إىل الرئيس تقدمي إحاطات دورية إىل مجيع الدول األعضاء املهتمة باألمر
  أعاله “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٩ فقرةانظر ال 

  أعاله “الشطب من القائمة/القائمةاإلدراج يف ”حتت عنوان من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  نشر املعلومات ذات الصلة
   مسائل أخرى

يتعلــق بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول   فيمــا يطلــب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل الــس تقريــرا عــن اســتنتاجاا   نية االستعراض
 وأن حتـدد اخلطـوات الالزمـة لتحسـني التنفيـذ وتقـدم توصـيات بشـأا         ،األعضاء من أجل تنفيذ التدابري

  )٤٥ فقرة(ال
  
  

    ٥ اجلدول
    ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام :اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

ــرار أو  ــادر القـ ــة الصـ ــا املهمـ  ـ
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

   )٢٠١١( ١٩٨٨ القرار  

   عامة مسائل

عمـال  يقرر أيضا، دف مساعدة اللجنة يف الوفاء بواليتها، أن يقـوم فريـق الرصـد التـابع للجنـة املنشـأة         مساعدة جلنة اجلزاءات
بتقـدمي الـدعم أيضـا هلـذه      )٢٠٠٤( ١٥٢٦ من القـرار  ٧ فقرةاملنشأ عمال بال )١٩٩٩( ١٢٦٧ بالقرار

اللجنة لفترة مثانية عشر شهرا، وترد والية الفريق يف مرفـق هـذا القـرار، ويطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ        
 )٣١ فقرة(ال مجيع الترتيبات الالزمة لتحقيق ذلك

ها مساعدة اللجنة يف استعراض األمسـاء املدرجـة يف القائمـة بشـكل منـتظم، عـن طريـق القيـام بـأمور منـ            
إعداد سجل اللجنة اخلاص بالوقـائع والظـروف املتصـلة بـإدراج      يةالسفر واالتصال بالدول األعضاء، بغ

  (ب)) فقرة(املرفق، ال األمساء يف القائمة
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 مساعدة اللجنة يف متابعة الطلبـات املقدمـة إىل الـدول األعضـاء للحصـول علـى معلومـات، مبـا يف ذلـك             
  (ج)) فقرة(املرفق، ال من هذا القرار ١ فقرةإليها يف ال يتعلق بتنفيذ التدابري املشار ما

مـن هـذا القـرار جبمـع      ١ فقـرة مساعدة اللجنة يف حتليل حاالت عدم االمتثال للتـدابري املشـار إليهـا يف ال     
املعلومات املقدمة من الدول األعضاء وقيام فريق الرصد، مببـادرة منـه وبنـاء علـى طلـب اللجنـة، بتقـدمي        

  (هـ)) فقرة(املرفق، ال حاالت إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضهادراسات 
مساعدة اللجنة يف النظر يف األمساء املقترح إدراجها على القائمة، بسـبل منـها جتميـع املعلومـات املتعلقـة        

يف وتعميمها على اللجنة وإعداد مشروع املوجز السـردي املشـار إليـه     يف القائمة باالسم املقترح إدراجه
  (ز)) فقرة(املرفق، ال من هذا القرار ١٣ فقرةال

تعزيز تنفيذ التدابـيـر، بنـاء علـى   من أجل مساعدة اللجنة يف تيسري تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات   
  (ق)) فقرة(املرفق، ال طلب الدول األعضاء

    التنسيق
التعـــاون مـــع كيانـــات األمـــم 

  املتحدة األخرى
شامل إىل اللجنة الستعراضه واملوافقة عليه، حسب االقتضاء، يورد فيه فريق الرصـد  تقدمي برنامج عمل 

(املرفــق،  تفاصــيل األنشــطة الــيت يتــوخى تنفيــذها اضــطالعا مبســؤولياته، مبــا فيهــا األســفار املقترحــة         
  (د)) فقرةال

ألمـم املتحـدة لتقـدمي    بعثـة ا   ذلكالتشاور مع الدول األعضاء واملنظمات واهليئات املعنية األخرى، مبا يف  
  املساعدة إىل أفغانستان، وإجراء حوار منتظم مع ممثليها يف نيويورك ويف العواصم،  

يتعلق منها بأي مسـائل قـد تـرد يف تقـارير فريـق الرصـد        ما مع مراعاة التعليقات اليت ترد منها، وخباصة
  (م)) فقرة(املرفق، ال من هذا املرفق )(أ فقرةاملشار إليها يف ال

مساعدة هيئات جملس األمن الفرعية األخرى وأفرقة اخلرباء التابعة هلا، عند الطلب، علـى تعزيـز تعاوـا      
  (ص)) فقرة(املرفق، ال )٢٠٠٦( ١٦٩٩ املشار إليه يف القرار نظمة الدولية للشرطة اجلنائيةمع امل

الكيانــات األخــرى التنســيق مــع 
  ألمم املتحدة)ل لتابعة(غري ا

التشاور مع الدول األعضاء قبل السفر إىل الدول األعضاء اليت يقع عليها االختيار، على أسـاس برنـامج   
  (ط)) فقرة(املرفق، ال عمله الذي تقره اللجنة

بغيــة  مســاءهــذه األ هويــة أصــحاب عــنتشــجيع الــدول األعضــاء علــى تقــدمي أمســاء ومعلومــات إضــافية    
  (ي)) فقرة(املرفق، ال القائمة، وفقا لتعليمات اللجنة يفإدراجها 

  أعاله ،من املرفق )(م فقرةانظر ال  
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املخابرات واألمن يف الدول األعضاء، بسبل منـها املنتـديات اإلقليميـة، بغـرض تيسـري       دوائرالتشاور مع     
  (ن)) فقرة(املرفق، ال تبادل املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري

التشاور مع ممثلي القطاع اخلاص املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسـات املاليـة، لالطـالع علـى التنفيـذ العملـي         
  (س)) فقرة(املرفق، ال التدبري ذلكلتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز 

  (ع)) فقرة(املرفق، ال ـثال هلابالتدابري واالمت ةوعيتالعمل مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بغرض ال  
العمل مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومع الدول األعضاء للحصول على صـور فوتوغرافيـة لألفـراد      

نظمـة  املدرجة أمساؤهم يف القائمة دف إضـافتها إن أمكـن إىل اإلخطـارات اخلاصـة الـيت تصـدر عـن امل       
  (ف)) فقرةالدولية للشرطة اجلنائية (املرفق، ال

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة
األفــــراد والكيانــــات احملــــددة 

  أمساؤهم يف القائمة 
يسلم بأن الرتاع الدائر يف أفغانستان واألمهية اليت توليها حكومة أفغانستان واتمـع الـدويل إلجيـاد حـل     

ذلـك  سياسي سلمي عاجـل للـرتاع يتطلبـان إدخـال التعـديالت علـى القائمـة يف أواـا وبسـرعة، مبـا يف           
إضافة أمساء أفراد وكيانات وشطبها، وحيث اللجنة على البت يف طلبات الشطب من القائمة يف الوقـت  
املناســب، ويطلــب إىل اللجنــة أن تســتعرض كــل قيــد يف القائمــة بصــفة منتظمــة، بطــرق منــها، حســب   

ــدون ممــن مت التصــاحل معهــم واألفــراد            الــذيناالقتضــاء، إجــراء عمليــات اســتعراض لألفــراد الــذين يع
تتضمن القيودات اخلاصة م املعلومات الالزمة لتحديد هويتهم واألفراد املبلغ عن وفام والكيانات  ال

يفيد أو يؤكد أا مل تعد قائمة، ويوعز إىل اللجنة أن تضع مبادئ توجيهيـة لعمليـات    ما اليت يرد بشأا
  :أشهر مبا يلي االستعراض هذه، ويطلب إىل فريق الرصد موافاة اللجنة كل ستة

قائمــة بــاألفراد املدرجــة أمســاؤهم يف قائمــة اللجنــة الــذين تعتــرب حكومــة أفغانســتان أــم ممــن مت        
(من  (أ) ٢١ التصاحل معهم، مشفوعة بالوثائق وثيقة الصلة باملوضوع على النحو املبني يف الفقرة

  )؛القرار
تتضـمن القيـودات اخلاصـة ـم      ال ة ممـن قائمة بـاألفراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـ         

  لتدابري املفروضة عليهم؛  الفعال لتنفيذ الاملعلومات الالزمة لتحديد هويتهم لكفالة 
قائمة باألفراد املبلغ عن وفام مـن بـني األفـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف قائمـة اللجنـة والكيانـات             

 ٢١ فقـرة قائمـة، مشـفوعة بالوثـائق املطلوبـة يف ال    يفيد أو يؤكد أـا مل تعـد    ما اليت يرد بشأا
  إىل (ج))  )(أ ٢٥ فقرة(ال )(من القرار  )(ج
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إجـــــــــــــــــــراءات اإلدراج يف   
  الشطب من القائمة/القائمة

  أعاله، من القرار ٢٥ فقرةانظر ال
اسـم مـن القائمـة، كاملعلومـات      رفعجيد أو جيدر مالحظته من ظروف قد تسوغ  ما إطالع اللجنة على

  (ح)) فقرة(املرفق، ال متوىف فرداملعلنة عن 
  أعاله “التنسيق”حتت عنوان ، املرفقمن  )(ي فقرةانظر ال  

تقــدمي املعلومــات ذات الصــلة 
  باإلدراج يف القائمة

بشـأن  يهيب جبميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة علـى أي معلومـات قـد تتـوافر لـديهم      
طلب إدراج اسم يف القائمة يرد من إحدى الدول األعضاء لكي تسـتعني اللجنـة بتلـك املعلومـات عنـد      

سم يف القائمة وتستمد منها العناصر اليت ميكن إضافتها إىل املوجز السردي اختاذ قرارها بشأن إدراج اال
  )١٤ فقرة(ال )(من القرار ١٣ فقرةألسباب اإلدراج املبني يف ال

  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان من القرار،   )(ج فقرةالانظر   
 ١ فقـرة تقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعني ا الدول األعضاء يف تنفيذ التدابري املشار إليها يف ال  

  (و)) فقرة(املرفق، ال من هذا القرار ويف إعداد املعلومات املقترح إضافتها إىل القائمة
  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان ، املرفق من )ز( فقرةانظر ال  
أمســاؤهم يف القائمــة وغــري ذلــك مــن    ةاملدرجــاألشــخاص موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية عــن هويــة     

(املرفق،  القائمة وكفالة دقتها قدر اإلمكان من أجل حتديثاللجنة يف جهودها  بغية مساعدةاملعلومات 
  (ك)) فقرةال

    الرصد واإلنفاذ والدعم
مســاعدة الــدول يف االمتثـــال   

  للتدابري
  أعاله “مسائل عامة” حتت عنوانمن املرفق،  )(ق فقرةانظر ال

  أعاله “مسائل عامة”حتت عنوان من املرفق،  )(ب فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من املرفق،  )(ط فقرةانظر ال

القيام، بواسطة فريق الرصـد ووكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة، بتيسـري املسـاعدة يف بنـاء القـدرات             تيسري املساعدة التقنية
  (س)) ٣٠ فقرة(ال الالزمة لتعزيز تنفيذ التدابري، بناء على طلب الدول األعضاء

مجــــــع وحتليــــــل املعلومــــــات 
  املتعلقة باالمتثال

  أعاله “مسائل عامة” حتت عنوان من املرفق،   )(هـ فقرةانظر ال
 هتوصـيات بشـأن  عنـه و  تقـارير  تقـدمي و هورصـد  هـذا التنفيـذ   وتقيـيم املعلومـات عـن تنفيـذ التـدابري     جتميع 

أي مسـائل أخـرى ذات صـلة    يف  ةث متعمقـ وإفراديـة، حسـب االقتضـاء، وحبـ     حاالت إجراء دراساتو
  (ل)) فقرةحسب توجيهات اللجنة (املرفق، الباملوضوع، 
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تقدمي توصيات بشـأن حتسـني     
  التنفيذ

، ٢٠١٢ مـارس آذار/ ٣١ تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنـة، أوهلمـا يف موعـد أقصـاه    
، عـن تنفيـذ الـدول األعضـاء للتـدابري املشـار       ٢٠١٢ أكتوبر/األولتشرين  ٣١ وثانيهما يف موعد أقصاه

سني تنفيذ التدابري وإمكانية من هذا القرار، مبا يف ذلك تقدمي توصيات حمددة بشأن حت ١ فقرةإليها يف ال
  ))أ( فقرة(املرفق، ال اختاذ تدابري جديدة

  أعاله“ الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”حتت عنوان من املرفق،  )(و فقرةانظر ال  
  أعاله  ، من املرفق )(ل فقرةانظر ال  

ــة يف    ــدابري املمكن التوصــية بالت
  املستقبل

  أعاله  ، من املرفق )(أ فقرةانظر ال

    اإلجراءات
إجـراءات عادلـة وواضـحة لتسـيري أعماهلـا، ويـوعز إىل اللجنـة أن تضـع          إرسـاء حيث اللجنة علـى كفالـة     إصدار مبادئ توجيهية

 ١١ و ١٠ و ٩ يتعلـق بــالفقرات  فيمـا  مبـادئ توجيهيـة وفقـا لـذلك، ويف أقـرب وقــت ممكـن، وخباصـة       
  )٢٦ فقرة(ال من هذا القرار ٢٧  و ٢٥  و ٢٤  و ٢١ و ٢٠ و ١٧ و ١٢  و

    أعاله “التنسيق”عنوان  حتتمن املرفق،  )(د فقرةانظر ال  برنامج العمل إعداد
    واإلعالم اإلبالغ

ــد إدراج اســم يف القائمــة، مــوجزا ســرديا        الصلةنشر املعلومات ذات  ــيح علــى موقعهــا علــى اإلنترنــت، عن ــة أن تت يــوعز إىل اللجن
ألسباب إدراج ذلك االسم مبساعدة فريق الدعم التحليلي ورصـد اجلـزاءات وبالتنسـيق مـع الـدول الـيت       

  )١٣ فقرة(ال تقترح إدراج أمساء يف القائمة
  أعاله “مسائل عامة” عنوانحتت من املرفق،  )(ز فقرةانظر ال  

    أعاله“ الرصد واإلنفاذ والدعم”حتت عنوان من املرفق،  )(أ فقرةانظر ال  اإلبالغ
أو خطية، عـن عمـل فريـق    /تقدمي إحاطات شفوية وعن طريق إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها،   

  (ر)) فقرة(املرفق، ال يضطلع االرصد، مبا يف ذلك زياراته إىل الدول األعضاء واألنشطة اليت 
موافــاة اللجنــة، يف غضــون تســعني يومــا، بتقريــر خطــي وتوصــيات بشــأن الصــالت القائمــة بــني تنظــيم    

مبوجــب  التــدابري املفروضــة تســري علــيهمالقاعــدة واألفــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات ممــن   
دات املبينـة يف كـل مـن قائمـة اجلـزاءات      من هذا القرار، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى القيـو       ١ فقرةال

من هذا القرار، والقيام بعد ذلـك بتقـدمي    ١ فقرةاملفروضة على تنظيم القاعدة والقائمة املشار إليها يف ال
  (ش)) فقرة(املرفق، ال هذا التقرير وهذه التوصيات بصفة دورية
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    مسائل أخرى  
  (ت)) فقرة(املرفق، ال أخرى حتددها اللجنةاالضطالع بأي مسؤولية   أخرى صادر ا تكليف مهام

      )٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
    عامة مسائل
مـن   ٧ فقرةيف نيويـورك واملنشـأ عمـال بـال    يقـرر أن ميـدد واليـة فريـق الرصـد احلـايل الـذي يوجـد مقـره           التمديد

إضــافية مــدا مثانيـة عشــر شــهرا، بغيــة تقــدمي املســاعدة   وواليــة أعضــائه لفتــرة  )٢٠٠٤( ١٥٢٦ القـرار 
للجنة يف تنفيـذ واليتـها ودعـم أمـني املظـامل، وأن يضـطلع الفريـق، حتـت إشـراف اللجنـة، باملسـؤوليات            

ذا املنصوص عليها يف املرفق األول هلذا القـرار، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ الترتيبـات الالزمـة هلـ        
  )٥٦ فقرة(ال الغرض

يرحب باجلهود اليت بذلتها اللجنة، مبساعدة فريق الرصد وبالتنسيق مـع الـدول الـيت تقتـرح إدراج أمسـاء        مساعدة جلنة اجلزاءات
يف القائمـة، لكــي تتــيح علــى موقــع اللجنــة علـى شــبكة اإلنترنــت، فــور إدراج اســم يف قائمــة اجلــزاءات   

زا سرديا ألسباب اإلدراج، ويـوعز إىل اللجنـة أن تواصـل، مبسـاعدة     املفروضة على تنظيم القاعدة، موج
فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول املعنية اليت تقترح إدراج أمساء يف القائمة، بذل اجلهود لكي تتاح على 

  )١٦ فقرة(ال موقعها على شبكة اإلنترنت املوجزات السردية ألسباب إدراج مجيع األمساء
مساعدة اللجنة يف استعراض األمساء املدرجة يف قائمـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة بشـكل          

أمور منها السفر واالتصال بالدول األعضاء، بغية إعداد سجل اللجنـة اخلـاص   القيام بمنتظم، عن طريق 
  (ج)) فقرة(املرفق، ال بالوقائع والظروف املتصلة بإدراج األمساء يف القائمة

مـن هـذا القـرار جبمـع      ١ فقـرة مساعدة اللجنة يف حتليل حاالت عدم االمتثال للتـدابري املشـار إليهـا يف ال     
املعلومات املقدمة من الدول األعضاء وقيام فريق الرصد، مببـادرة منـه وبنـاء علـى طلـب اللجنـة، بتقـدمي        

  (ط)) فقرة(املرفق األول، ال دراسات حاالت إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها
منــها جتميــع املعلومــات  طــرقمســاعدة اللجنــة علــى النظــر يف األمســاء املقتــرح إدراجهــا علــى القائمــة، ب   

املتعلقة باالسم املقترح إدراجه وتعميمهـا علـى اللجنـة وإعـداد مشـروع املـوجز السـردي املشـار إليـه يف          
  (ك)) فقرة(املرفق األول، ال من هذا القرار ١٦ فقرةال

تعزيز تنفيذ التدابـيـر، بنـاء علـى   من أجل تيسري تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات  يفللجنة مساعدة ا  
  (ث)) فقرة(املرفق األول، ال الدول األعضاء من طلب
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    التنسيق  
التعـــاون مـــع كيانـــات األمـــم 

  املتحدة األخرى
يشجع فريق الرصد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على مواصلة أنشطتهما املشـتركة،  

 ١٥٤٠ وخــرباء اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقراربالتعــاون مــع املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب 
املتخـذة  تبذله من جهود لالمتثال اللتزاماا مبوجـب القـرارات    فيما ، ملساعدة الدول األعضاء)٢٠٠٤(

  )٥٣ فقرة(ال ، بسبل منها تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليميةيف هذا الصدد
(املرفـــق األول،  مســـاعدة أمـــني املظـــامل يف االضـــطالع بواليتـــه احملـــددة يف املرفـــق الثـــاين هلـــذا القـــرار     

  (ب)) فقرةال
تقدمي برنامج عمل شامل إىل اللجنة الستعراضه واملوافقة عليه، حسب االقتضاء، يورد فيه فريق الرصـد    

ه، مبا فيهـا األسـفار املقترحـة، بالتنسـيق الوثيـق      تفاصيل األنشطة اليت يتوخى تنفيذها اضطالعا مبسؤوليات
 ١٥٤٠ مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وفريـق اخلـرباء التـابع للجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار       

  (و)) فقرة(املرفق األول، ال جتنبا لالزدواجية وتعزيزا للتآزر )٢٠٠٤(
لوثيق مع املديرية التنفيذية للجنـة مكافحـة اإلرهـاب وفريـق اخلـرباء التـابع للجنـة املنشـأة عمـال          االتعاون   

وتبادل املعلومات معهما من أجل حتديد جماالت التوافق والتداخل واملسـاعدة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار
(املرفـــق األول،  يف جمـــاالت منـــها تقـــدمي التقـــارير  ،يف تســـهيل التنســـيق الفعلـــي بـــني اللجـــان الـــثالث 

  (ز)) فقرةال
اتيجية األمـم  املضطلع ا يف إطار اسـتر وثيقة الصلة باملوضوع املشاركة على حنو فعال يف مجيع األنشطة   

املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ودعمها، باالستعانة جبهات منـها فرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال       
ــم املتحــدة ملكافحــة          ــة األم ــذهلا منظوم ــيت تب ــود ال ــة تنســيق اجله ــيت أنشــئت لكفال مكافحــة اإلرهــاب ال

  (ح)) فقرة(املرفق األول، ال بصفة عامة أفرقتها العاملة املعنية، واتساقهامن خالل اإلرهاب، وخباصة 
مساعدة هيئات جملس األمن الفرعية األخرى وأفرقة اخلرباء التابعة هلا، عند الطلب، علـى تعزيـز تعاوـا      

  (ذ)) فقرة(املرفق األول، ال )٢٠٠٦( ١٦٩٩ املشار إليه يف القرار نظمة الدولية للشرطة اجلنائيةمع امل
التنسيق مع الكيانـات األخـرى   

  ألمم املتحدة)ل لتابعة(غري ا
  أعاله، من القرار ٥٣ فقرةانظر ال

، علـى أسـاس برنـامج عملـه الـذي      املختـارة التشاور مع الدول األعضاء قبل السـفر إىل الـدول األعضـاء    
  (م)) فقرة(املرفق األول، ال تقره اللجنة

مياثلـه مـن هيئـات التنسـيق يف      مـا  والتعاون مع مركز التنسيق الوطين املعين مبكافحة اإلرهاب أوالتنسيق   
  (ن)) فقرة(املرفق األول، ال البلد الذي تتم زيارته، حسب االقتضاء
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دراسة الطابع املتغري للخطر الـذي يشـكله تنظـيم القاعـدة وأفضـل التـدابري ملواجهتـه، بطـرق منـها إقامـة               
 الباحثني واهليئات األكادميية املختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلـك إىل اللجنـة  حوار مع 

  (ف)) فقرة(املرفق األول، ال
التشاور مع الدول األعضاء واملنظمات املعنية األخرى، بطـرق منـها إجـراء حـوار منـتظم مـع ممثليهـا يف          

يتعلق منها بأي مسـائل   ما منها يف االعتبار، وخباصة نيويورك ويف العواصم، مع أخذ التعليقات اليت ترد
  (ق)) فقرة(املرفق األول، ال من هذا املرفق )(أ فقرةقد ترد يف تقارير فريق الرصد املشار إليها يف ال

لـدول األعضـاء، بسـبل منـها املنتـديات اإلقليميـة، بغـرض        التابعـة ل املخـابرات واألمـن    دوائرالتشاور مع   
  (ر)) فقرة(املرفق األول، ال املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابريتيسري تبادل 

التشاور مع ممثلي القطاع اخلاص املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسـات املاليـة، لالطـالع علـى التنفيـذ العملـي         
  (ش)) فقرة(املرفق األول، ال لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز هذا التدبري

(املرفــق األول،  بالتــدابري واالمتـــثال هلــا التوعيــةالعمــل مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة املعنيــة بغــرض     
  (ت)) فقرةال

العمل مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومع الدول األعضاء للحصول على صـور فوتوغرافيـة لألفـراد      
نظمـة الدوليـة   خطارات اخلاصة الـيت تصـدر عـن امل   ضافتها إن أمكن إىل اإلإلاملدرجة أمساؤهم يف القائمة 

  (خ)) فقرةللشرطة اجلنائية (املرفق األول، ال
  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة

إجـــــــــــــــــــراءات اإلدراج يف 
  الشطب من القائمة/القائمة

  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال
علـى أي معلومـات قـد تتـوافر لـديهم بشـأن       يهيب جبميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة 

طلب يرد مـن إحـدى الـدول األعضـاء إلدراج اسـم يف القائمـة لكـي تسـتعني ـا اللجنـة عنـد البـت يف             
إدراج االســم يف القائمــة وأن تســتمد منــها العناصــر الــيت ميكــن إضــافتها إىل املــوجز الســردي ألســباب    

  )١٨ فقرة(ال أعاله ١٦ فقرةاإلدراج املبني يف ال
يعيد تأكيد ضرورة أن يعمم فريق الرصد على اللجنة كـل سـتة أشـهر قائمـة بـاألفراد املبلـغ عـن وفـام           

مـن بـني األفــراد املدرجـة أمسـاؤهم يف قائمــة اجلـزاءات املفروضــة علـى تنظـيم القاعــدة، مشـفوعة بتقيــيم         
ل امـدة ومكـان   للمعلومات اليت ختصهم، من قبيل شهادة الوفـاة، ويف حـدود اإلمكـان، وضـع األصـو     

وجودها وأمساء أي أفراد أو كيانات ميكنهم تلقـي أي أصول ألغي قرار جتميدها، ويـوعز إىل اللجنـة أن   
يف القائمـة، ويهيـب    يزال هناك لزوم إلبقائها ال إذا كان فيما للبت املدرجة يف القائمة تستعرض األمساء

  )٣٨ فقرة(ال لومات موثوق ا عن وفامباللجنة شطب أمساء األفراد املتوفني الذين تتوافر مع
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ــرار أو  ــادر القـ ــة الصـ ــا املهمـ  ـ
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

يعيد أيضـا تأكيـد ضـرورة أن يعمـم فريـق الرصـد علـى اللجنـة كـل سـتة أشـهر قائمـة بأمسـاء الكيانـات                   
املدرجــة يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــيت أبلــغ أو ثبــت أنــه مل يعــد هلــا وجــود،     

 للبـت  املدرجـة يف القائمـة   ض األمسـاء اسـتعر ا ويوعز إىل اللجنـة مشفوعة بتقييم للمعلومات اليت ختصها، 
املدرجـة   يف القائمـة، ويهيـب باللجنـة شـطب أمسـاء الكيانـات       يزال هناك لزوم إلبقائهـا  ال إذا كان فيما

  )٣٩ فقرة(ال اليت تتوافر معلومات موثوق ا بشأا أمساؤها يف القائمة
ــى    ــة عل ــا إطــالع اللجن ــد تســوغ شــطب اســم مــن القائمــة،      ةالحظــباملجيــد أو جيــدر   م مــن ظــروف ق

  (ل)) فقرة(املرفق األول، ال متوىف فردكاملعلومات املعلنة عن 
أصــحاب هــذه األمســاء بغيــة هويــة عــن معلومــات إضــافية وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى تقــدمي أمســاء    

ــا لتعليمــات ال      ــى تنظــيم القاعــدة، وفق ــةإدراجهــا يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة عل ــق األول،  لجن (املرف
  (س)) فقرةال

يطلب إىل فريق الرصد أن يعمم على اللجنة كل ستة أشهر قائمة باألفراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم      تقدمي قائمة املنتهكني
حتتــوي ســجالت القيــود اخلاصــة ــم علــى  ال يف قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة الــذين

، ويـوعز إىل  ملتـدابري املفروضـة علـيه   الفعـال ل تنفيـذ  الالالزمة لتحديد هويتهم من أجل كفالة  علوماتامل
 يف القائمـة  يـزال هنـاك لـزوم إلبقائهـا     ال إذا كان فيما للبت املدرجة يف القائمة األمساء ضاستعرااللجنة 

  )٣٧ فقرة(ال
تقــدمي املعلومــات ذات الصــلة 

  باإلدراج
  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان ق األول، من املرف  )(ج فقرةانظر ال

 متابعة الطلبـات املقدمـة إىل الـدول األعضـاء للحصـول علـى معلومـات، مبـا يف ذلـك          يفمساعدة اللجنة 
  (هـ)) فقرة(املرفق األول، ال من هذا القرار ١ فقرةيتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف ال ما

  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان من املرفق األول،  )(ك فقرةانظر ال  
وغــري ذلــك مــن   األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف القائمــة  هويــة موافــاة اللجنــة مبعلومــات إضــافية عــن   

املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة      من أجل حتـديث قائمـة اجلـزاءات   املعلومات ملساعدة اللجنة يف جهودها 
  (ع)) فقرة(املرفق األول، ال وكفالة دقتها قدر املستطاع

    الرصد واإلنفاذ والدعم
مســاعدة الــدول يف االمتثـــال   

  للتدابري  
بتيســري  ،يطلــب إىل اللجنــة أن تقــوم، عــن طريــق فريــق الرصــد أو وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة   

  )٥١ فقرة، بطلب من الدول األعضاء (الاملساعدة يف جمـال بناء القدرات من أجل تعزيز تنفيذ التدابري
  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان من املرفق األول،   )(ث فقرةانظر ال   

  أعاله  “ مسائل عامة”حتت عنوان من املرفق األول،   )(ج فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
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  أعاله“ التنسيق”حتت عنوان من املرفق األول،  )(م فقرةانظر ال    
 ١٤٥٢ ملنح االستثناءات عمال بـالقرار  يوعز إىل فريق الرصد أن يستعرض اإلجراءات اليت تتبعها اللجنة    االستثناءاتالبت يف 

ــنح      )٢٠٠٢( ــبل الـــيت ميكـــن للجنـــة مـــن خالهلـــا حتســـني عمليـــة مـ وأن يقـــدم التوصـــيات بشـــأن السـ
  )٥٧ فقرة(ال  االستثناءات

مجــــــع وحتليــــــل املعلومــــــات 
  املتعلقة باالمتثال

والقــوائم املرجعيــة املقدمــة عمــال  )٢٠٠٣( ١٤٥٥ مــن القــرار ٦ فقرةعمــال بــالحتليــل التقــارير املقدمــة 
اللجنـة  واملعلومـات األخـرى املقدمـة مـن الـدول األعضـاء إىل        )٢٠٠٥( ١٦١٧ من القـرار  ١٠ فقرةبال

  (د)) فقرة(املرفق األول، ال حسب تعليمات اللجنة
  أعاله  “ مسائل عامة”حتت عنوان من املرفق األول،  )(ط فقرةانظر ال  
مـن هـذا    )(أ ١ فقـرة مبا يف ذلـك تنفيـذ التـدبري املنصـوص عليـه يف ال     ، جتميع املعلومات عن تنفيذ التدابري  

وسـائر مـن يـرتبط بـه مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات         تنظـيم القاعـدة   يتعلق مبنـع اسـتغالل    فيما القرار
 وتوصـيات بشـأنه  عنـه  وتقييم هذا التنفيذ ورصده وتقـدمي تقـارير    ،إلنترنت ألغراض إجراميةل وكيانات
 صــلةهلــا أي مســائل أخــرى يف  ةث متعمقــوحبــو ،إفراديــة، حســب االقتضــاء حــاالت دراســات وإجــراء
  (ص)) فقرة(املرفق األول، ال حسب توجيهات اللجنة بذلك،

تقدمي توصيات بشـأن حتسـني   
  التنفيذ

  أعاله، من القرار ٥٧ فقرةانظر ال
يوعز أيضا إىل فريق الرصد أن يبقي اللجنة على علـم حبـاالت عـدم االمتثـال للتـدابري املفروضـة مبوجـب        

تخـذة للتصـدي لعـدم    هذا القرار، ويوعز إليه كذلك أن يقدم توصـيات إىل اللجنـة بشـأن اإلجـراءات امل    
  )٥٨ فقرة(ال االمتثال

، ٢٠١٢ مـارس آذار/ ٣١ تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنـة، أوهلمـا يف موعـد أقصـاه      
، عـن تنفيـذ الـدول األعضـاء للتـدابري املشـار       ٢٠١٢ أكتوبر/األولتشرين  ٣١ وثانيهما يف موعد أقصاه

يف ذلك تقدمي توصيات حمددة بشأن حتسني تنفيذ التدابري وإمكانية من هذا القرار، مبا  ١ فقرةإليها يف ال
  (أ)) فقرة(املرفق األول، ال اختاذ تدابري جديدة

 ١ فقـرة تنفيذ التدابري املشار إليها يف ال يفتقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعني ا الدول األعضاء   
 إضافتها إىل قائمة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة     من هذا القرار ويف إعداد املعلومات املقترح 

  (ي)) فقرة(املرفق األول، ال
    واإلعالم اإلبالغ
  أعاله “واإلنفاذ والدعمالرصد ”حتت عنوان من املرفق األول،  )(أ فقرةانظر ال  اإلبالغ

أو خطية، عـن عمـل فريـق    /تقدمي إحاطات شفوية وعن طريق إفادة اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها،   
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  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

  (ض)) فقرة(املرفق األول، ال الرصد، مبا يف ذلك زياراته إىل الدول األعضاء واألنشطة اليت يضطلع ا  
طــي وتوصــيات بشــأن الصــالت القائمــة بــني تنظــيم  موافــاة اللجنــة، يف غضــون تســعني يومــا، بتقريــر خ  

القاعــدة واألفــراد أو اجلماعــات أو املؤسســات أو الكيانــات ممــن يســتوفون شــروط اإلدراج يف القائمــة   
املبينـة يف كـل   ، مع التركيز بوجـه خـاص علـى القيـودات     )٢٠١١( ١٩٨٨ من القرار ١ فقرةمبوجب ال

، )٢٠١١( ١٩٨٨ من قائمة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة والقائمـة املنشـأة مبوجـب القـرار         
  ))ظ( فقرة(املرفق األول، ال والقيام بعد ذلك بتقدمي هذا التقرير وهذه التوصيات بصفة دورية

  أعاله“ مسائل عامة”حتت عنوان من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  ت ذات الصلةنشر املعلوما
    اإلجراءات

  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من املرفق األول،  )و( فقرةانظر ال  إعداد برنامج العمل
    مسائل أخرى

 ١ فقرةيف ال نصوص عليهامثانية عشر شهرا أو أقل إذا لزم األمر التدابري امليف غضون  ستعرضأن ييقرر   نية استعراض اجلزاءات 
  )٥٩ فقرة(ال هذه التدابري مواصلة تعزيزلنظر يف إمكانية ل ]من القرار[

    
 ٦ اجلدول

  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام املظامل: أمني مكتب

ــة   ــرار أو املهمـ ــادرالقـ ــا الصـ  ـ
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

      )٢٠١١( ١٩٨٩القرار     
    عامة مسائل
، وفقا لإلجراءات املبينـة يف  )٢٠٠٩( ١٩٠٤يقرر متديد والية مكتب أمني املظامل املنشأ مبوجب القرار   التمديد

شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار، ويقرر أن يواصل أمـني املظـامل تلقـي     ١٨املرفق الثاين هلذا القرار، ملدة 
ائمـة اجلـزاءات املفروضـة    الطلبات من األفـراد أو اجلماعـات أو املؤسسـات أو الكيانـات للشـطب مـن ق      

على تنظيم القاعدة بصورة مستقلة وحمايدة وأال يطلـب أو يتلقـى تعليمـات مـن أيـة حكومـة، ويقـرر أن        
يقدم أمني املظامل إىل اللجنة مالحظات وتوصية بشأن شطب أمساء األفـراد أو اجلماعـات أو املؤسسـات    

زاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة، عـن      أو الكيانات الذين قدموا طلبا لشطب أمسائهم من قائمة اجلـ 
طريق مكتب أمـني املظـامل، موصـيا اللجنـة إمـا باإلبقـاء علـى االسـم مـدرجا يف القائمـة وإمـا بـالنظر يف             

  )٢١ فقرةشطبه (ال
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ــة   ــرار أو املهمـ ــادرالقـ ــا الصـ  ـ
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  أعاله   ،من القرار ٢١ فقرةانظر ال  توسيع نطاق الوالية      
  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة

إجـــــــــــــــــراءات اإلدراج يف  
  الشطب من القائمة/القائمة

  أعاله   “عامة مسائل”من القرار حتت عنوان  ٢١ فقرةانظر ال
يتعلـق بـأي    فيما من هذا القرار سارية ١ فقرةيقرر أيضا أن تظل مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينة يف ال
 يف تقريــره الشــامل عــن طلــب شــطب اســم   ،فــرد أو مجاعــة أو مؤسســة أو كيــان يوصــي أمــني املظــامل  

  )٢٢ فقرةبإبقاء امسه مدرجا يف القائمة (ال ،القرارعمال باملرفق الثاين هلذا  ما
بأي فرد يتعلق  فيما من هذا القرار تنتهي ١ فقرةأن مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينة يف الكذلك يقرر   

يقدمـه  يوما على انتهاء اللجنة من النظر يف تقرير شامل  ستني انقضاءبعد  أو مجاعة أو مؤسسة أو كيان
بـأن تنظـر اللجنـة     منه، يوصي فيه )(ح ٦ فقرةمبا يف ذلك ال ،املظامل، وفقا للمرفق الثاين هلذا القرارأمني 

تلـك أن تظـل تلـك     السـتني يومـا  مل تقـرر اللجنـة بتوافـق اآلراء قبـل انقضـاء فتـرة        مـا  االسـم،  شـطب يف 
علــى أن يقــوم  كيــان،اجلماعــة أو املؤسســة أو ذلــك ال تلــك أو بــذلك الفــرديتعلــق  فيمــا املطالبــة ســارية

التوصــل إىل توافــق يف اآلراء، بنــاء علــى طلــب مــن أحــد أعضــاء    يــتم فيهــا ال ت الــيتاالاحلــرئيس يف الــ
مـن القائمـة   الكيـان  ذلـك  أو  ةأو املؤسسـ  ةاجلماعتلك أو  شطب اسم ذلك الفرداللجنة، بعرض مسألة 

تقـدمي هـذا    ةيف حالـ  ،وعلـى أن يراعـى كـذلك    ،يومـا  سـتني يف غضـون   للبت يف ذلكعلى جملس األمن 
 خالل تلـك الفتـرة   من هذا القرار تظل سارية ١ فقرةأن مطالبة الدول باختاذ التدابري املبينة يف ال ،الطلب
لــس يف املســألة االكيــان حــىت يبــت  ذلــك  أو ةاملؤسســ أو ةاجلماعــتلــك أو  بــذلك الفــرديتعلــق  فيمــا

  )٢٣ فقرة(ال
ألعضـاء علـى تقـدمي مجيـع املعلومـات ذات الصـلة باملوضـوع إىل أمـني املظـامل، مبـا يف           حيث بقوة الدول ا  

ذلك تقدمي أي معلومات سرية مهمة، عند االقتضاء، ويؤكد وجوب امتثال أمني املظامل ألي شكل من 
  )٢٥ فقرةتقدمه من معلومات (ال ما أشكال قيود السرية اليت تفرضها الدول األعضاء على

، على أن تسمح ألمني املظامل بالكشف عـن هويتـها  يت تقترح إدراج أمساء يف القائمة لدول الحيث بقوة ا  
لألفـراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة الـذين قـدموا        باعتبارها الـدول الـيت اقترحـت اإلدراج،    

  )٢٩ فقرةإىل أمني املظامل (الأمسائهم من القائمة طلبات شطب 
ذا القرار، خيـول مكتـب أمـني املظـامل االضـطالع باملهـام التاليـة عنـد تلقـي طلـب           من ه ٢١ فقرةوفقا لل  

قائمة اجلـزاءات  بل فرد أو مجاعة أو مؤسسة أو كيان مدرج امسه يف ـمن القائمة مقدم من قاسم شطب 
 الكيـان أو  املؤسسـة أو  اجلماعـة أو  لفـرد لأو من املمثل أو اخللـف القـانوين    املفروضة على تنظيم القاعدة

   )األوىل فقرة(املرفق الثاين، ال  )“مقدم الطلب”(
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    مجع املعلومات (أربعة أشهر)      

  من القائمة يقوم أمني املظامل مبا يلي: اسم شطبعند تلقي طلب   
  من القائمة؛ الشطببتلقي طلب ملقدم الطلب اإلقرار   (أ)

  القائمة؛ من الشطبطلبات  تسيرييف عموما إعالم مقدم الطلب باإلجراءات املتبعة   (ب)
  اللجنة؛ يطرحه مقدم الطلب من أسئلة حمددة بشأن إجراءات ما اإلجابة على  (ج)
يف حال عدم استيفاء الطلب علـى الوجـه املطلـوب للمعـايري األصـلية إلدراج األمسـاء يف       القيام،   (د)

الطلـب بـاألمر وإعـادة    مـن هـذا القـرار، بـإعالم مقـدم       ٤ فقـرة املـبني يف ال  علـى النحـو  القائمة، 
  الطلب إليه لكي ينظر فيه؛

يتضـمن   مكررا ألمني املظـامل وال  الطلبالتحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا، وإذا كان   (هـ)
  )١ (املرفق الثاين، الفقرة أي معلومات إضافية، إعادته إىل مقدم الطلب لكي ينظر فيه

جيـر إعادـا إىل مقـدميها علـى الفـور إىل أعضـاء        الـيت مل  القائمـة الشـطب مـن   طلبـات   حييل أمني املظـامل   
اإلقامة واجلنسـية أو   )دول( اليت اقترحت إدراج أمساء أصحاا يف القائمة ودولة )الدول( اللجنة والدولة

ويطلـب أمـني    .وأي دول أخرى يعتربها أمني املظامل معنية بـاألمر  املعنية التأسيس وهيئات األمم املتحدة
ــامل امل ــات األمــم املتحــدة   إىلهــذه الــدول أو   إىلظ ــدم، يف غضــون أربعــة أشــهر، أي     املعنيــة هيئ أن تق

وجيـوز ألمـني املظـامل أن يتحـاور مـع       .االسـم مـن القائمـة    شـطب بطلب  تتعلقمعلومات إضافية مالئمة 
  يلي: ما هذه الدول ملعرفة

  من القائمة؛ الشطبآراء هذه الدول بشأن مدى وجاهة االستجابة لطلب   (أ)
املعلومات أو األسئلة أو االستيضاحات اليت قد ترغب هذه الدول يف إحالتها إىل مقدم الطلـب    (ب)

خطوات ميكن أن يتخذها مقدم  من القائمة، مبا يف ذلك أي معلومات أو الشطببشأن طلب 
  )٢ فقرة(املرفق الثاين، ال من القائمة الشطبالطلب إليضاح طلب 

االسـم مـن القائمـة إىل فريـق الرصـد الـذي يـزود أمـني          شطبظامل أيضا على الفور طلب حييل أمني املو
  املظامل، يف غضون أربعة أشهر، مبا يلي:

االسم من القائمة، مبا يف ذلك  شطباملتصلة بطلب ومجيع املعلومات املتاحة أمام فريق الرصد   (أ)  
قــرارات احملــاكم وإجراءاــا، والتقــارير اإلخباريــة واملعلومــات الــيت ســبق أن تبادلتــها الــدول أو 

  املنظمات الدولية املعنية مع اللجنة أو فريق الرصد؛
تقييمــات ملــدى صــحة املعلومــات الــيت يتيحهــا مقــدم الطلــب وتتصــل بطلــب رفــع االســم              ب)(  

    القائمة؛ من
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األسئلة أو االستيضاحات اليت يود فريق الرصد توجيهها إىل مقدم الطلب بشأن طلب رفع   )ج(      
  )٣ فقرةاالسم من القائمة (املرفق الثاين، ال

ويف ايــة فتــرة األربعــة أشــهر املخصصــة جلمــع املعلومــات، يقــدم أمــني املظــامل إىل اللجنــة تقريــرا خطيــا    
وجيـوز ألمـني    .ه، مبا يف ذلك تفاصيل عـن أي دول قـدمت املعلومـات   مستكمال للتقدم احملرز حىت تارخي

املظامل أن ميدد هذه الفترة مرة واحدة مدة تصل إىل شهرين إذا اعتـرب أنـه يلـزم املزيـد مـن الوقـت جلمـع        
را يف ذلك االهتمام الواجب لطلبات الدول األعضاء من أجل إتاحة وقت إضايف لتـوفري  ـاملعلومات، معي

  )٤ فقرة(املرفق الثاين، ال املعلومات
  احلوار (شهران)  

أن يشـتمل ذلـك    ، وجيـوز للتشـاور عند انتهاء فترة مجع املعلومات، يتيح أمني املظامل فرصة ملـدة شـهرين     
إضـايف، جيـوز ألمـني املظـامل أن      ومع املراعاة الواجبة لطلبـات إتاحـة وقـت    .مع مقدم الطلبحوار على 

للتشـاور  اعتـرب أنـه يلـزم إتاحـة املزيـد مـن الوقـت         ملدة تصـل إىل شـهرين إذا  ميدد هذه الفترة مرة واحدة 
وجيـوز ألمـني املظـامل اختصـار هـذه الفتـرة        .أدنـاه  ٧ فقـرة ولصياغة التقرير الشامل املنصـوص عليـه يف ال  

  )٥ فقرة(املرفق الثاين، ال أقل أن هناك حاجة إىل وقتارتأى الزمنية إذا 
  : أن التشاور مني املظامل خالل فترةوأل  
يطرح أسئلة على مقـدم الطلـب أو يلـتمس منـه معلومـات أو إيضـاحات إضـافية مـن شـأا أن            (أ)  

تساعد اللجنة على النظر يف الطلب، مبا يف ذلك أي أسئلة أو طلبات للحصول على معلومـات  
  ترد من الدول املعنية واللجنة وفريق الرصد؛  

تنظـيم   بينـه وبـني  يطلب من مقـدم الطلـب توقيـع بيـان يعلـن فيـه عـدم وجـود أي ارتبـاط قـائم             (ب)  
أي خلية أو مجاعة مرتبطة به أو منشقة أو متفرعة عنه، ويتعهد فيه بعـدم االرتبـاط   بالقاعدة أو 

تنظيم مستقبال؛  ذا ال  
  ؛ قدر املستطاعجيتمع مبقدم الطلب،   (ج)  
من مقدم الطلب إىل الدول املعنية واللجنة وفريق الرصد، ويتابع مع مقـدم  حييل الردود الواردة   (د)  

  غري املكتملة؛   ردودهالطلب 
ينسق مع الدول واللجنة وفريق الرصد أي استفسارات أخـرى مـن مقـدم الطلـب أو أي ردود       (ه)  

  موجهة إليه؛  
، خــالل مــرحليت مجــع املعلومــات أو احلــوار، أن يطلــع الــدول املعنيــة علــى  ألمــني املظــاملجيــوز   (و)  

مــن  الشــطباملعلومــات الــيت تقــدمها دولــة مــا، مبــا يف ذلــك موقــف تلــك الدولــة بشــأن طلــب 
  القائمة، رهنا مبوافقة الدولة اليت قدمت هذه املعلومات؛
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وأثنـاء إعـداد التقريـر، عـن أي      ، خالل مرحليت مجع املعلومات واحلـوار أال يكشف أمني الظامل  (ز)      
  سرية، بدون موافقة خطية صرحية من تلك الدولة؛ والعلى أساس  ما معلومات قدمتها دولة

ــيت تقتــرح أمســاء     أمــني الظــامل  يــويل  )(ح   ــار الواجــب آلراء الــدول ال ــة احلــوار، االعتب ، خــالل مرحل
ــدم م   كــذلك و ،يف القائمــة هــادراجإل ــيت تق ــدول األعضــاء األخــرى ال ــات ذات صــلة، ال  علوم

دراج اإلســيما الــدول األعضــاء األشــد تضــررا مــن األعمــال أو االرتباطــات الــيت أدت إىل    وال
  )٦ فقرةيف القائمة (املرفق الثاين، ال األصلي

وعند انتهاء فترة التشاور املذكورة أعاله، يقوم أمني املظامل، مبساعدة مـن فريـق الرصـد، بصـياغة تقريـر        
  يلي:  ما يتضمن حصراواللجنة على  يعممشامل 

بطلب رفـع االسـم مـن القائمـة، مـع       ذات الصلةمني املظامل ألجلميع املعلومات املتاحة  تلخيصا  )(أ  
التقريـر العناصـر السـرية الـيت تتضـمنها رسـائل الـدول         وحيتـرم  .حتديد مصـادرها عنـد االقتضـاء   

  األعضاء املوجهة إىل أمني املظامل؛  
رفع من القائمة، مبـا يف ذلـك احلـوار مـع مقـدم      اليتعلق بطلب  ما أمني املظامل يفوصفا ألنشطة   (ب)  

  الطلب؛  
رفع من القائمة يقدمه أمـني املظـامل إىل اللجنـة بنـاء علـى      البيانا باحلجج الرئيسية املتعلقة بطلب   )(ج  

  .هحتليل مجيع املعلومات املتاحة له وعلى توصيات
  اللجنة مناقشة  

يوما املخصصة الستعراض التقرير الشامل من قبل اللجنـة جبميـع اللغـات    مسة عشر فترة اخلبعد انقضاء   
رفع من القائمة على جدول أعماهلا للنظـر فيـه (املرفـق    الالرمسية لألمم املتحدة، يضع رئيس اللجنة طلب 

  )٨ فقرةالثاين، ال
شخصـيا بعـرض التقريـر الشـامل عليهـا      رفع من القائمة، يقوم أمـني املظـامل   الوأثناء نظر اللجنة يف طلب   

مبساعدة من فريـق الرصـد عنـد االقتضـاء (املرفـق      وذلك وجييب على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن الطلب، 
  )٩ فقرةالثاين، ال

مـن تـاريخ تقـدمي التقريـر     اعتبـارا  يومـا   ٣٠اللجنة نظرهـا يف التقريـر الشـامل يف موعـد أقصـاه       تستكمل  
  )١٠ فقرةاستعراضه (املرفق الثاين، الالشامل إليها بغرض 

إدراج االسـم علـى القائمـة، تظـل الـدول مطالبـة        باإلبقاء علىيف احلاالت اليت يوصي فيها أمني املظامل و  
ــا يف ال   ــدابري املنصــوص عليه ــرةباختــاذ الت ــرار يف   ١ فق ــذا الق ــن ه ــا م ــق  م ــك   يتعل ــراد أو تل ــك األف بأولئ
تنظـر فيـه    ،رفع مـن القائمـة  المل يقـدم عضـو يف اللجنـة طلبـا بـ      ما ،اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات

  )١١ فقرةتوافق اآلراء (املرفق الثاين، ال للتوصل إىلاللجنة يف إطار إجراءاا االعتيادية املتبعة 
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يف احلاالت اليت يوصي فيها أمني املظامل بأن تنظر اللجنة يف رفع اسم من القائمة، تنتهي مطالبة الـدول  و      
ــا يف ال  با ــدابري املنصــوص عليه ــرةختــاذ الت ــرار يف   ١ فق ــذا الق ــن ه ــا م ــق  م ــك   يتعل ــراد أو تل ــك األف بأولئ

يومــاً علـى انتــهاء اللجنــة مـن النظــر يف التقريــر    ٦٠بعـد انقضــاء   اجلماعـات أو املؤسســات أو الكيانــات 
 تقرر اللجنة بتوافق اآلراء مل ما (ح)، ٦ فقرةمني املظامل، وفقاً هلذا املرفق الثاين، مبا يف ذلك الألالشامل 

بأولئـك األفـراد أو تلـك    يتعلـق   مـا  يوماً املذكورة اإلبقاء على تلـك املطالبـة يف   الستنيوقبل انقضاء فترة 
التوصـل إىل   يـتم فيهـا   ال احلـاالت الـيت  ؛ علـى أن يقـوم الـرئيس يف    اجلماعات أو املؤسسات أو الكيانات

أولئـك األفـراد    رفـع أمسـاء  مسـألة البـت يف    بإحالةضاء اللجنة، بناء على طلب أحد أعوتوافق يف اآلراء، 
يف  الختــاذ قــرار بشــأامــن القائمــة علــى جملــس األمــن   أو تلــك اجلماعــات أو املؤسســات أو الكيانــات 

تقـدمي مثـل هـذا الطلـب، مطالبـة الـدول باختـاذ         ة، يف حالـ وكذلك شـريطة أن تسـتمر  يوما؛  ٦٠غضون 
بأولئك األفراد أو تلك اجلماعات أو املؤسسـات أو  يتعلق  فيما من هذا القرار ١ فقرةالتدابري املبينة يف ال

  )١٢ فقرةيف املسألة (املرفق الثاين، ال األمن يبت جملسإىل حني  الكيانات
رفـع مـن القائمـة، تبلـغ أمـني املظـامل قرارهـا، مـع تعليـل أسـبابه، مبـا يف            الوإذا قررت اللجنة رفض طلب   

(املرفــق  إضــافية متصــلة بقرارهــا ومــوجز ســردي ألســباب إدراج االســم يف القائمــةأي معلومــات  ذلــك
  )١٣ فقرةالثاين، ال

من القائمة، يوجه أمني املظامل إىل مقـدم الطلـب يف    الرفعوبعد أن تبلغ اللجنة أمني املظامل رفضها طلب   
  : يلي ما تشتمل علىيوما، مع نسخة مسبقة إىل اللجنة، رسالة  مخسة عشرغضون 

  امسه مدرجا يف القائمة؛   على بقاءاإلإبالغه قرار اللجنة   (أ)  
عملية النظر  علىستناد إىل التقرير الشامل الذي وضعه أمني املظامل، باالقدر اإلمكان و إطالعه  (ب)  

  القابلة للنشر اليت مجعها أمني املظامل؛   الوقائعية يف الطلب واملعلومات
أعـاله   ١٣ فقرةاليت زودت ا اللجنة أمني املظامل بشأن القرار، عمالً بالإحالة مجيع املعلومات   )(ج  

  )١٤ فقرة(املرفق الثاين، ال
حيترم أمني املظامل، يف مجيع مراسالته مع مقدم الطلب، سرية مداوالت اللجنة والرسائل السرية املتبادلـة    

  )١٥ فقرةالدول األعضاء (املرفق الثاين، البني و هبين
  واإلعالم اإلبالغ

  مبا يلي:   ،باإلضافة إىل املهام احملددة أعاله، يقوم أمني املظامل  نشر املعلومات ذات الصلة
تعميم املعلومات القابلة للنشر عن إجراءات اللجنة، مبا يف ذلـك مبادئهـا التوجيهيـة وصـحائف       (أ)  

  ؛  وسائر الوثائق اليت تعدهاالوقائع 
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ــة   ــرار أو املهمـ ــادرالقـ ــا الصـ  ـ
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

بـإدراج أمسـائهم    يتعلـق  ما يفإخطار األفراد أو الكيانات، مىت كانت عناوينهم معروفة، باحلالة   )(ب      
البعثـة الدائمـة للدولـة أو الـدول رمسيـا، عمـال        قد أبلغت األمانة العامة تكونيف القائمة بعد أن 

  )١٦ فقرةمن هذا القرار (املرفق الثاين، ال ١٩ فقرةبال
  (ج)) ١٦ فقرةأنشطة أمني املظامل (املرفق الثاين، ال تلخصتقدمي تقارير نصف سنوية إىل جملس األمن   اإلبالغ

    
  )٢٠٠٣( ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة  
 )٢٠٠٣( ١٥١٨ القـرار  مبوجـب  األمـن،  جملس أنشأ  
 للجنــة خلفًــا جلنــةً ،٢٠٠٣ نــوفمرب/الثــاينتشــرين  ٢٤ املــؤرخ

ــأة ــال املنشـــ ــالقرار عمـــ ــأن )١٩٩٠( ٦٦١ بـــ ــراق بشـــ  العـــ
ــت ــت. والكوي ــام ومتثل ــة مه ــد مواصــلة يف اللجن ــراد حتدي  األف
 األصــول مــن وغريهــا أمــواهلم جتميــد ينبغــي الــذين والكيانــات

 العـراق،  تنميـة  صندوق إىل وحتويلها االقتصادية واملوارد املالية
 مـايو أيار/ ٢٢ املـؤرخ  )٢٠٠٣( ١٤٨٣ بـالقرار  عمـال  وذلك

ــرر. ٢٠٠٣ ــس وقـ ــا الـ ــل أن أيضـ ــة تظـ ــة واليـ ــد اللجنـ  قيـ
ــتعراض ــر وأن ،االســـ ــس ينظـــ ــنح يف الـــ ــة اإلذن مـــ  للجنـــ
ــة اإلضــافية باملهمــة باالضــطالع ــة يف املتمثل ــاء مــدى مراقب  وف

 األســـلحة توريـــد حبظـــر املتصـــلة بالتزاماـــا األعضـــاء الـــدول
  .العراق على املفروض

 ٢٠١٠ عــــامي خــــالل حــــدثت الــــيت التطــــورات   
    ٢٠١١  و
 خــالل اللجنــة واليــة علــى تعــديالت أيــة تــدخل مل  

 مبــا مهامهـا  بتوسـيع  للجنـة  يـؤذن  ومل. االسـتعراض  قيـد  الفتـرة 
ــاوز ــام يتجـ ــرار يف احملـــددة املهـ  وعلـــى. )٢٠٠٣( ١٥١٨ القـ

 تلقــي الفتــرة تلــك خــالل اللجنــة واصــلت ذلــك، مــن الــرغم
 القائمــة مــن األمســاء برفــع املعــين التنســيق مركــز مــن بالغــات

  .لألفراد اللجنة قائمة يف مدرجني شخصني اسم رفع بشأن
  

ــأة اللجنـــة   ــالقرار عمـــالً املنشـ  )٢٠٠٣( ١٥٢١ بـ
    ليربيا بشأن

ــا املتعلقــة اجلــزاءات تــدابري األمــن جملــس فــرض    بليربي
ــب ــه مبوجــــ ــؤرخ )١٩٩٢( ٧٨٨ قراريــــ ــرين  ١٩ املــــ تشــــ
ــاين ــوفمرب/الثـــــــ ــؤرخ )٢٠٠١( ١٣٤٣ و ١٩٩٢ نـــــــ  املـــــــ

 ديســـــمرب /األول كـــــانون  ٢٢ ويف. ٢٠٠١ مـــــارس آذار/ ٧
ــرر ،٢٠٠٣ ــس، ق ــتغرية للظــروف اســتجابة ال ــا، يف امل  ليربي

 عمـال  املنشـأة  اللجنـة  حـل  ،)٢٠٠٣( ١٥٢١ القرار ومبوجب
 لالضــطالع جديــدة جلنــة وإنشــاء )٢٠٠١( ١٣٤٣ بــالقرار
ــام ــة: بامله ــذ رصــد )(أ التالي ــدابري تنفي ــا املنصــوص الت  يف عليه
 األســلحة توريــد حظــر ذلــك يف مبــا ،)٢٠٠٣( ١٥٢١ القــرار
 يكـون  الـيت  واألخشاب اخلام املاس على واحلظر السفر وحظر

 مــن بالتنفيــذ املتعلقــة املعلومــات التمــاس )(ب ليربيــا؛ منشــؤها
ــع ــدول، مجيـــ ــيما وال الـــ ــة دول ســـ ــة؛ دون املنطقـــ  اإلقليميـــ

ــات يف النظــر )(ج ــد )(د فيهــا؛ والبــت االســتثناءات طلب  حتدي
 املعلومــات إتاحــة )(هـــ املفروضــة؛ للتــدابري اخلاضــعني األفــراد

 املعلقـة  املسائل يف النظر )(و للجمهور؛ باملوضوع الصلة ذات
 املفروضـة  بالتـدابري  يتعلـق  فيمـا  عليهـا  تعـرض  اليت الشواغل أو

 بشـأن  املناسـبة  اإلجـراءات  واختـاذ  السـابقة،  القـرارات  مبوجب
ــك ــائل تلـ ــواغل؛ املسـ ــدمي )ز( و والشـ ــر تقـ ــس إىل تقريـ  الـ

 خـرباء  فريق أيضا الس وأنشأ. وتوصياا مالحظاا يتضمن
  .  التدابري بتنفيذ املتعلقة باملعلومات اللجنة لتزويد
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 ١٥٣٢ القـــــرار مبوجـــــب كـــــذلك، الـــــس وقـــــام  
 أصــول  بتجميــد ،٢٠٠٤ مــارسآذار/ ١٢ املــؤرخ )٢٠٠٤(

 النتـهاء  موعـد  يحـدد  ومل. اللجنة حددم كما األفراد، بعض
 الـس،  وقـام . اخلصـوص  وجـه  علـى  التدابري تلك سريان مدة

 التــدابري علــى تعــديالت بإدخــال الالحقــة، القــرارات مبوجــب
 األسـلحة  توريـد  حظـر  مـن  االستثناءات ذلك يف مبا املفروضة،

 املنتجــات باســترياد املتعلقــة األحكــام وبإــاء الســفر، وحظــر
  .  باملاس املتعلقة والتدابري ليربيا من اخلشبية

ــرر   ــرار مبوجــــب الــــس، وقــ  )٢٠٠٩( ١٩٠٣ القــ
 التـــــدابري أن ،٢٠٠٩ ديســـــمرب/األول كـــــانون ١٧ املـــــؤرخ

ــن املفروضــة ــق ل ــى ذلــك بعــد تطب ــا، حكومــة عل  ولكــن ليربي
 واألفـــراد احلكوميـــة غـــري الكيانـــات علـــى تطبيقهـــا سيســـتمر
 الـدول  مجيـع  تقـوم  أن أيضـا  الـس  وقـرر . املنطقة يف العاملني

ــار ــة بإخطـ ــبقا اللجنـ ــه مسـ ــحنة أي بتوجيـ ــن شـ ــلحة مـ  األسـ
 يقـدم  مـا  بكـل  أو ليربيــا،  حكومـــة  إىل الصلـــة  ذات واألعتدة

 يتصـل  فيما تدريب أو مشورة أو مساعدة من احلكومــة هلــذه
  .  العسكرية باألنشطة

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

    ٢٠١١  و

 )٢٠١٠( ١٩٦١ القــــرارين مبوجــــب الــــس، قــــام  
ــؤرخ ــانون ١٧ املـــــ ــمرب/األول كـــــ  ٢٠٢٥ و ٢٠١٠ ديســـــ

 ،٢٠١١ ديســــــمرب/األول كــــــانون ١٤ املــــــؤرخ )٢٠١١(
 التــوايل، علــى األســلحة، توريــد وحظــر الســفر حظــر بتجديــد
 لفتـرة  وذلـك  ،)٢٠٠٣( ١٥٢١ القـرار  مبوجـب  فُرضا اللذين

 ،)٢٠١٠( ١٩٦١ القـرار  مبوجـب  الس، وأوعز. شهرا ١٢
 املتاحــة األســباب االقتضــاء، حســب تســتكمل، أن اللجنــة إىل

 وجتميـد  السـفر  حظـر  قوائم يف والكيانات األفراد إلدراج علنا
  .للجنة التوجيهية املبادئ وكذلك األصول،

    اخلرباء فريق  

ــدد   ــس، مـ ــب الـ ــرارين مبوجـ  )٢٠١٠( ١٩٦١ القـ
ــؤرخ ــانون ١٧ املـــــ ــمرب/األول كـــــ  ٢٠٢٥ و ٢٠١٠ ديســـــ

 واليــة ،٢٠١١ ديســمرب/األول كــانون ١٤ املــؤرخ )٢٠١١(
ــق ــدة اخلــرباء فري ــرة كــل يف شــهرا ١٢ مل ــز. م ــس، وأوع  ال

 باملهـام  يضـطلع  أن اخلـرباء  فريـق  إىل القـرارين،  هـذين  مبوجب
ــة: ــات إرســال )(أ التالي ــيم بعث ــا إىل للمتابعــة تقي ــدول ليربي  وال
 املتعلقــة التقـارير  وإعـداد  التحقيقـات  إجـراء  أجـل  مـن  اـاورة 
 تــأثري تقيــيم )(ب األســلحة؛ توريــد حظــر وانتــهاكات بتنفيــذ
 تشـارلز  السـابق  الـرئيس  علـى  املفروض األصول جتميد وفعالية
 ليربيـا  قـدرة  تعزيـز  فيهـا  ميكن اليت ااالت حتديد )(ج تايلور؛
 األصـول  وجتميـد  السـفر  حظـر  تنفيذ تيسري على املنطقة ودول
 هـذا  يف توصـيات  وتقـدمي  اللجنـة،  حـددم  الذين األفراد على

ــيم )(د الصــدد؛ ــدى تقي ــهام م ــات إس ــوارد الغاب ــة وامل  الطبيعي
 والتعــاون التنســيق )(هـــ والتنميـة؛  واألمــن الســالم يف األخـرى 
 املنشــأ، شــهادات إلصــدار كيمــربيل عمليــة نظــام مــع بنشــاط
ــيم ــال وتقي ــة امتث ــذا احلكوم ــام؛ هل ــدمي )(و النظ ــارير تق  إىل تق
 أفرقـة  مـع  بنشـاط  التعاون )(ز به؛ املنوطة الوالية بشأن اللجنة
 وخباصـة  الطبيعيـة،  بـاملوارد  يتعلـق  فيمـا  عنيـة امل األخـرى  اخلرباء
ــوار بكـــوت املعـــين اخلـــرباء فريـــق ــين اخلـــرباء وفريـــق ديفـ  املعـ

ــة  يف اللجنـــة مســـاعدة )(ح الدميقراطيـــة؛ الكونغـــو جبمهوريـ
 حظـر  قوائم يف األمساء إلدراج علنا املتاحة األسباب استكمال

  .األصول وجتميد السفر
ــمن   ــدوالن ويتضـ ــنص ٨ و ٧ اجلـ ــل الـ ــع الكامـ  جلميـ
ــواردة الفقــرات ــة بواليــة واملتصــلة الــس قــرارات يف ال  اللجن

  .اخلرباء وفريق
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  ٧ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام ليربيا: بشأن )٢٠٠٣( ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

القـــــــرار أو املهمـــــــة 
  األحكام  املقررة، حسب الفئة

    
  )٢٠١٠( ١٩٦١القرار 

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة
إجــــــراءات اإلدراج 

الشــطب /يف القائمــة
  من القائمة

مـرة كـل    )٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١ فقـرة اعتزامه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب ال     يؤكد من جديد
أن تقـوم، بالتنسـيق مـع    بـ  )٢٠٠٣( ١٥٢١سنة على األقل، ويوعز إىل جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       

ومبساعدة من فريق اخلـرباء، باسـتكمال األسـباب املتاحـة      مقدمة اقتراحات اإلدراجحكومة ليربيا والدول املعنية 
  )٤ فقرة(ال علنا إلدراج األمساء يف قوائم حظر السفر وجتميد األصول وكذلك املبادئ التوجيهية للجنة

  اإلبالغ واإلعالم
ومات ذات نشر املعل

  الصلة
  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال

  )٢٠١١( ٢٠٢٥القرار 
  القائمةالشطب من /اإلدراج يف القائمة

إجــــــراءات اإلدراج 
الشــطب /يف القائمــة
  من القائمة

ــالقرار      ــس األمــن املنشــأة عمــال ب ــة جمل ــوعز إىل جلن أن تقــوم، حســب االقتضــاء دون إبطــاء    )٢٠٠٣( ١٥٢١ي
ومبسـاعدة مـن فريـق اخلـرباء،     تقتـرح أمسـاء لـإلدراج يف القـوائم     بالتنسيق مـع حكومـة ليربيـا والـدول املعنيـة الـيت       

املبــادئ  وباســتكمالباســتكمال األســباب املتاحــة علنــا إلدراج األمســاء يف قــوائم حظــر الســفر وجتميــد األصــول  
  )٤ فقرة(ال التوجيهية للجنة

  اإلبالغ واإلعالم 
  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  نشر املعلومات ذات الصلة
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  ٨ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام بليربيا: املعين اخلرباء فريق

 ـا  الصـادر  القرار أو املهمـة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٦١القرار     
    عامة مسائل
لفترة إضافية متتـد حـىت    )٢٠٠٩( ١٩٠٣ من القرار ٩ فقرةاخلرباء املعني عمال باليقرر متديد والية فريق   التمديد

  )٦ فقرة(ال :، وذلك لالضطالع باملهام التالية٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٦
    التقييم
، مبـا يف ذلـك بوجـه    )٢٠٠٤( ١٥٣٢القـرار   مـن  ١ فقـرة تقييم أثـر وفعاليـة التـدابري املفروضـة مبوجـب ال       والفعالية األثرتقييم 

  (ب)) ٦ فقرةالرئيس السابق تشارلز تايلور (ال يتعلق مبمتلكات ما خاص
العمل يف سياق اإلطار القانوين اآلخذ يف التطور يف ليربيا، على تقييم مدى مسامهة احلراجـة وغريهـا مـن      تقييم أثر املوارد الطبيعية

ت الصـلة  يف عدم االستقرار، ومـدى مسـامهة التشـريعات ذا    ال املوارد الطبيعية يف السلم واألمن والتنمية،
يف هذا االنتقال (القانون الوطين إلصالح قطاع احلراجة، وقانون جلنة األراضـي، وقـانون حقـوق اتمـع     

، يتعلق باألراضي احلرجية، وقانون مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف ليربيا) فيما احمللي
علـى حنـو أفضـل يف التقـدم الـذي حيـرزه       ، بشأن كيف ميكـن املسـامهة   حسب االقتضاءوتقدمي توصيات، 

  (د)) ٦ فقرة(ال البلد حنو حتقيق السلم واالستقرار املستدامني
    التنسيق

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  األخرىاملتحدة 

 املعاد إنشاؤهسيما فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار  وال التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى،
 والفريــق املعــين جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة املعــاد   ،)٢٠١٠( ١٩٤٦مــن القــرار  ٩ فقــرةمبوجــب ال

  (ز)) ٦ فقرة(البشأن املوارد الطبيعية  ،)٢٠١٠( ١٩٥٢من القرار  ٥ فقرةمبوجب ال ؤهإنشا
التنسيق مع الكيانات األخـرى  

  ألمم املتحدة)لتابعة ل(غري ا
املنشـأ، والتنسـيق مـع عمليـة     تقييم مـدى امتثـال حكومـة ليربيـا لنظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات          

  (هـ)) ٦ فقرةكيمربيل يف تقييم مدى االمتثال (ال
  (ح)) ٦ فقرةالتعاون بنشاط مع نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ (ال  

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة
ــراءات اإلدراج يف  إجــــــــــــــ

  الشطب من القائمة/القائمة
مـرة   )٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١ فقرةيؤكد من جديد اعتزامه استعراض التدابري املفروضة مبوجب ال

كل سـنة علـى األقـل، ويـوعز إىل اللجنـة بـأن تقـوم، بالتنسـيق مـع حكومـة ليربيـا والـدول املعنيـة مقدمـة               
اقتراحات اإلدراج ومبساعدة من فريق اخلرباء، باستكمال األسباب املتاحة علنـا إلدراج األمسـاء يف قـوائم    

  )٤ فقرة(ال حظر السفر وجتميد األصول، وكذلك املبادئ التوجيهية للجنة
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 ـا  الصـادر  القرار أو املهمـة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

مساعدة اللجنة يف استكمال األسباب املتاحة علنا إلدراج األمساء يف قوائم حظر السفر وجتميـد األصـول         
  (ط)) ٦ فقرة(ال

ــلة   تقــــدمي املعلومــــات املتصــ
  بإدراج األمساء يف القائمة

تقرير ملنتصف املدة  وإعدادااورة من أجل إجراء حتريات الدول عة إىل ليربيا وإيفاد بعثتني للتقييم واملتاب
مبوجـب القـرار   علـى النحـو املعـدل     ، وأي انتهاكات هلا، املتعلقة باألسلحةوتقرير ائي عن تنفيذ التدابري

علومــات تتصــل بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد الــوارد بيــام يف        م مبــا يف ذلــك أي ، )٢٠٠٩( ١٩٠٣
، ومبـا يشـمل خمتلـف    )٢٠٠٤( ١٥٣٢ مـن القـرار   ١ فقـرة وال )٢٠٠٣( ١٥٢١من القـرار   )(أ ٤ فقرةال

  (أ)) ٦ فقرةويل االجتار غري املشروع باألسلحة، من املوارد الطبيعية على سبيل املثال (المصادر مت
  الرصد واإلنفاذ والدعم

  أعاله “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان   )(أ ٦ فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
تقدمي توصيات بشأن حتسني 

  التنفيذ
حتديد ااالت اليت ميكن فيها تعزيـز قـدرة ليربيـا ودول املنطقـة مـن أجـل تيسـري تنفيـذ التـدابري املفروضـة           

وتقـدمي توصـيات    )٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١ فقرةوال )٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار  ٤ فقرةمبوجب ال
  (ج)) ٦ فقرةبشأن ذلك (ال

مجـــــع وحتليـــــل املعلومـــــات 
  املتعلقة باالمتثال

  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان   )(أ ٦ فقرةانظر ال
  أعاله “التنسيق”من القرار، حتت عنوان   )(هـ ٦ فقرةانظر ال

تقدمي توصيات بشأن حتسني 
  التنفيذ

  أعاله   “الرصد واإلنفاذ والتقييم”من القرار، حتت عنوان   )(ج ٦ فقرةانظر ال

 اذهاميكن اختالتوصية بتدابري 
  يف املستقبل

  أعاله   “التقييم”من القرار، حتت عنوان   )(د ٦ فقرةانظر ال

  اإلبالغ واإلعالم
  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  نشر املعلومات ذات الصلة

  أعاله   “الشطب من القائمة/القائمة اإلدراج يف”من القرار، حتت عنوان   )(أ ٦ فقرةانظر ال  اإلبالغ
وتقريـر ـائي إىل    ٢٠١١يونيـه  حزيران/ ١تقدمي تقرير ملنتصف املدة إىل الس عن طريق اللجنـة حبلـول     

عــن مجيــع املســائل الــواردة يف هــذه   ٢٠١١ديســمرب /كــانون األول ١الــس عــن طريــق اللجنــة حبلــول  
نـة، حسـب االقتضـاء، قبـل هـذين املوعـدين، وخباصـة عــن        وتقـارير مسـتكملة غـري رمسيـة إىل اللج     فقـرة ال

 ١٥٢١مــن القــرار  ١٠ فقــرةالتقــدم احملــرز يف قطــاع األخشــاب منــذ إلغــاء التــدابري املفروضــة مبوجــب ال 
مـن   ٦ فقـرة روضـة مبوجـب ال  ويف قطاع املـاس منـذ إلغـاء التـدابري املف     ٢٠٠٦يونيه حزيران/ يف )٢٠٠٣(

  (و)) ٦ فقرة(ال ٢٠٠٧أبريل نيسان/  يف )٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
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 ـا  الصـادر  القرار أو املهمـة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

تقــدمي معلومــات مســتكملة       
ــطة    ــن األنشــ ــة عــ إىل اللجنــ

  املضطلع ا

  من القرار، أعاله    )(و ٦ فقرةانظر ال

    )٢٠١١( ٢٠٢٥القرار 
    عامة مسائل
 لتفـرة إضـافية مـدا    )٢٠٠٩( ١٩٠٣مـن القـرار    ٩ فقرةيقرر متديد والية فريق اخلـرباء املعـني عمـال بـال      التمديد

  )٥ فقرة(ال ...لالضطالع باملهام التالية وذلك شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار،  ١٢
    التقييم
، ومــدى اســتمرار )٢٠٠٤( ١٥٣٢مــن القــرار  ١ فقــرةوفعاليــة التــدابري املفروضــة مبوجــب ال  أثــرتقيــيم   والفعالية األثرتقييم 

متلكـات الـرئيس السـابق تشـارلز تـايلور      يتعلـق مب  مـا  ذلك بوجه خـاص  ويشملاحلاجة إىل تلك التدابري، 
  (ب)) ٥ فقرة(ال

العمل، يف سياق اإلطار القانوين اآلخذ يف التطور يف ليربيا، على تقييم مدى مسامهة احلراجة وغريها مـن    تقييم أثر املوارد الطبيعية
التشـريعات ذات الصـلة   يف عدم االستقرار، ومدى مسامهة  ال املوارد الطبيعية يف السالم واألمن والتنمية،

 (القـانون الـوطين إلصـالح قطـاع احلراجـة، وقـانون جلنـة األراضـي، وقـانون حقـوق اتمعـات احملليــة يف           
وجهـود   )يتعلق باألراضي احلرجية، وقانون مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية يف ليربيـا  ما

الكيفيـة الـيت ميكـن ـا حتسـني مسـامهة املـوارد        اإلصالح األخرى يف هذا االنتقال، وتقـدمي توصـيات عـن    
  (د)) ٥ فقرة(ال الطبيعية يف تقدم البلد حنو حتقيق السالم واالستقرار املستدامني

    التنسيق
كيانــات األمــم  التنســيق مــع

  املتحدة األخرى
سيما فريق اخلـرباء   وال التعاون بنشاط يف األمور املتعلقة باملوارد الطبيعية مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى،

املــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٨٠مــــن القــــرار  ١٣ فقــــرةاملعــــين بكــــوت ديفــــوار املعــــاد إنشــــاؤه مبوجــــب ال
ــاد إنشــاؤه مبوجــب       ٢٠١١أبريل نيســان/ ٢٨ ــة املع ــة الكونغــو الدميقراطي ــق اخلــرباء املعــين جبمهوري وفري

  (ز)) ٥ فقرة(ال ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين   ٢٩املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢١من القرار  ٤ فقرةال
األخـرى   التنسيق مع الكيانات

  ألمم املتحدة)لتابعة ل(غري ا
التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمربيل وتقييم مدى امتثال حكومة ليربيا لنظام عمليـة كيمـربيل إلصـدار    

  (هـ)) ٥ فقرةشهادات املنشأ (ال
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 ـا  الصـادر  القرار أو املهمـة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة    
ــراءات اإلدراج يف  إجــــــــــــــ

  الشطب من القائمة/القائمة
إيفاد بعثتني للتقييم واملتابعة إىل ليربيا والدول ااورة من أجل إجراء حتريات وإعداد تقرير ملنتصف املدة 

، )٢٠٠٩( ١٩٠٣وتقرير ائي عن تنفيذ التـدابري املتعلقـة باألسـلحة علـى النحـو املعـدل مبوجـب القـرار         
ي انتهاكات لتلك التدابري، ويشمل ذلك أي معلومات تتصل بتحديد اللجنة أمسـاء األفـراد الـوارد    وعن أ

، كما يشـمل  )٢٠٠٤( ١٥٣٢من القرار  ١ فقرةوال )٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار  )(أ ٤ فقرةبيام يف ال
  (أ)) ٥ فقرة(ال خمتلف مصادر متويل االجتار غري املشروع باألسلحة، كاملوارد الطبيعية

مساعدة اللجنة يف استكمال األسباب املتاحة علنا إلدراج األمساء يف قوائم حظر السفر وجتميـد األصـول     
  (ح)) ٥ فقرة(ال

  الرصد واإلنفاذ والدعم
مســاعدة الــدول يف االمتثــال 

  للتدابري
فروضـة  حتديد ااالت اليت ميكن فيها تعزيـز قـدرة ليربيـا ودول املنطقـة مـن أجـل تيسـري تنفيـذ التـدابري امل         

وتقـدمي توصـيات    )٢٠٠٤( ١٥٣٢من القـرار   ١ فقرةوال )٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار  ٤ فقرةمبوجب ال
  (ج)) ٥ فقرةبشأن ذلك (ال

  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان   )(أ ٥ فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
مجـــــع وحتليـــــل املعلومـــــات 

  املتعلقة باالمتثال
  أعاله   “التنسيق”من القرار، حتت عنوان   )(هـ ٥ فقرةانظر ال

  من القرار، أعاله    )(ج ٥ فقرةانظر ال  تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
 ميكن اختاذهاالتوصية بتدابري 

  يف املستقبل
  أعاله   “التقييم”من القرار، حتت عنوان   )(د ٥ فقرةانظر ال

  اإلبالغ واإلعالم
  أعاله   “الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة”من القرار، حتت عنوان   )(أ ٥ فقرةانظر ال  اإلبالغ

وتقريـر ـائي إىل    ٢٠١٢يونيـه  حزيران/ ١تقدمي تقرير ملنتصف املدة إىل الس عن طريق اللجنـة حبلـول     
عــن مجيــع املســائل الــواردة يف هــذه   ٢٠١٢ديســمرب /كــانون األول ١الــس عــن طريــق اللجنــة حبلــول  

 سـيما  ال تقارير مستكملة غري رمسيـة إىل اللجنـة، حسـب االقتضـاء، قبـل هـذين املوعـدين،       تقدمي و فقرةال
 )٢٠٠٣( ١٥٢١مـن القـرار    ١٠ فقـرة إـاء العمـل بأحكـام ال    احلراجة منـذ التقدم احملرز يف قطاع  بشأن

 )٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار  ٦ فقرةويف قطاع املاس منذ إاء العمل بأحكام ال ٢٠٠٦يونيه حزيران/ يف
  (و)) ٥ فقرة(ال ٢٠٠٧أبريل نيسان/  يف

  أعاله “الشطب من القائمة/إلدراج يف القائمةا”من القرار، حتت عنوان   )(ح ٥ فقرةانظر ال  نشر املعلومات ذات الصلة
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ــة   ــأة اللجنـ ــالقرار عمـــال املنشـ  )٢٠٠٤( ١٥٣٣ بـ
    الدميقراطية الكونغو مجهورية بشأن

 )٢٠٠٣( ١٤٩٣ القـرار  مبوجب األمن، جملس فرض  
 األســلحة توريــد علــى حظــرا ،٢٠٠٣ يوليــهمتوز/ ٢٨ املــؤرخ

 الناشـطة  املسـلحة  والكونغوليـة  األجنبيـة  اجلماعـات  مجيع على
ــيم يف ــو إقل ــو الشــمالية كيف ــة وكيف ــوري اجلنوبي  وأنشــأ. وإيت

 املـــــــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٣ القـــــــرار مبوجـــــــب  الـــــــس،
ــارسآذار/ ١٢ ــة ،٢٠٠٤ م ــة يف لالضــطالع، جلن ــور مجل  ،أم

ــام ــاس )(أ التاليـــة: باملهـ ــن معلومـــات التمـ  بشـــأن الـــدول مـ
 األســــلحة؛ توريـــد  حظـــر  لتنفيـــذ  اختـــذا  الـــيت  اإلجـــراءات 

 املزعومـــة باالنتـــهاكات املتعلقـــة املعلومـــات دراســـة )ب( و
ــاذ ــراءات واختـ ــبة إجـ ــأا؛ مناسـ ــدمي )ج( و بشـ ــر تقـ  إىل تقريـ
ــس ــن الـ ــبل عـ ــز سـ ــة تعزيـ ــر فعاليـ ــد حظـ ــلحة؛ توريـ  األسـ

 التــدابري انتــهكوا أــم ثبــت مــن بأمســاء قائمــة يف النظــر )د( و
 يف املمكنــة  التــدابري  بشــأن  الــس إىل توصــيات  تقــدمي  بغيــة

 بشــأن الــدول مــن مقــدما راتإخطــا تلقــي )هـــ( و املســتقبل؛
 إجــراء أي يف والبــت األســلحة توريــد حظــر مــن االســتثناءات

ــتعني ــرر. بشــأا اختــاذه ي  ١٥٩٦ القــرار مبوجــب الــس، وق
 مـن  مزيـد  فـرض  ،٢٠٠٥ أبريلنيسـان/  ١٨ املؤرخ )٢٠٠٥(

 األشــــخاص علــــى األصــــول وجتميــــد الســــفر علــــى القيــــود
 وكلـف  األسلحة، حظر ينتهك مبا يتصرفون الذين والكيانات

 مبوجـب  الـس،  وقـرر . التـدابري  تلـك  علـى  باإلشـراف  اللجنة
ــرار ــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٥٧ الق  ديســمرب/األول كــانون ٢٢ امل
 التاليـة:  املهـام  تشمل لكي اللجنة والية نطاق توسيع ،٢٠٠٨

 اخلاضــعني والكيانــات األفــراد لقائمــة املنــتظم االســتعراض )أ(
 مسـتكملة  القائمـة  إبقـاء  ـدف  األصـول  وجتميـد  السفر حلظر

 يف األمســاء إدراج عمليــة أن وتأكيــد اإلمكــان، قــدر ودقيقــة
 تقـدمي  علـى  األعضـاء  الـدول  وتشجيع مالئمة، تزال ال القائمة

ــافية معلومــــات أي ــا إضــ ــات؛ تلــــك تــــوافرت كلمــ  املعلومــ
 املفروضـة  التدابري تنفيذ لتيسري توجيهية مبادئ إصدار )ب( و

ــد وإبقاؤهــا القــرار، مبوجــب  وجــرى. الفعلــي االســتعراض قي
ــرة اللجنـــة واليـــة توســـيع ــرار مبوجـــب أخـــرى مـ  ١٨٩٦ القـ

ــؤرخ )٢٠٠٩( ــاينتشــرين  ٣٠ امل ــوفمرب/الث ــذي ،٢٠٠٩ ن  ال
 للــدول  ينبغــي  الــيت  الضــرورية املعلومــات  الــس  فيــه  حــدد

 املنصـوص  اإلخطار بشرط الوفاء أجل من تقدمها أن األعضاء
 مـــارسآذار/ ٣١ املـــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨٠٧ القـــرار يف عليهـــا
  .  األسلحة توريد حظر من ثناءاتاالست بشأن ،٢٠٠٨

ــأ   ــا، الـــــس وأنشـــ ــرار مبوجـــــب أيضـــ  ١٥٣٣ القـــ
 دراسـة  )(أ التاليـة:  باملهـام  لالضـطالع  خـرباء  فريق ،)٢٠٠٤(

 يف املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثـة  جتمعهـا  الـيت  املعلومـات  وحتليل
 املوكولـة  الرصـد  مهمة سياق يف الدميقراطية الكونغو مجهورية

ــا؛ ــل مجــع )ب( و إليه ــع وحتلي ــات مجي  يف الصــلة ذات املعلوم
 االقتضـاء  وعنـد  املنطقـة،  وبلدان الدميقراطية الكونغو مجهورية

 ـا  يتصـل  وما األسلحة بتدفقات يتعلق فيما أخرى، بلدان يف
ــن ــاد مـ ــبكات عتـ ــيت والشـ ــرف الـ ــا تتصـ ــهك مبـ ــدابري ينتـ  التـ

ــة؛ ــر )ج( و املفروضـ ــبل يف النظـ ــني سـ ــدرات حتسـ ــدول قـ  الـ
 بــذلك،  توصــيات  وتقــدمي املنطقــة،  دول ســيما  وال املهتمــة،
 تقريــر تقــدمي )د( و املفروضــة؛ للتــدابري الفعــال التنفيــذ لكفالــة

ــق عــن الــس، إىل ــة طري ــذ عــن اللجن ــدابري تنفي  املفروضــة الت
ــرةال مبوجــب ــرار مــن ٢٠ فق  مشــفوعا ،)٢٠٠٣( ١٤٩٣ الق

 أنشـطته  علـى  اللجنـة  إطالع )هـ( و الصدد؛ هذا يف بتوصيات
 مفيـدة  تكـون  قـد  اليت املعلومات تبادل )و( و متواترة؛ بصورة

 املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة مــع املســندة الرصــد مهمــة أداء يف
ــة يف ــو مجهوريـــ ــة، الكونغـــ ــب الدميقراطيـــ ــاء؛ حســـ  االقتضـــ
 بأمســاء الداعمــة، األدلــة تتضــمن بقائمــة، اللجنــة تزويــد )ز( و

ــخاص ــذين األشـ ــبني الـ ــم تـ ــهكوا أـ ــدابري انتـ ــة، التـ  املفروضـ
 لكـي  األنشـطة  هـذه  يف ساندوهم أم تبني الذين واألشخاص

 توسـيع  وجـرى . تـدابري  مـن  يلـزم  قـد  ما مستقبال الس يتخذ
ــة نطـــاق ــرار مبوجـــب ،الواليـ ــمل ،)٢٠٠٩( ١٨٩٦ القـ  ليشـ
 توجيهيــة مبــادئ بشــأن اللجنــة إىل توصــيات إصــدار مهمــة
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 يف والعــاملني املسـتوردين  جانـب  مــن الواجبـة  العنايـة  ملمارسـة 
ــة، املنتجــات ومســتهلكي التحضــريية الصــناعات جمــال  املعدني
 الكونغـو  مجهوريـة  مـن  املعدنيـة  املنتجـات  بشـراء  قيـامهم  لدى

  .وجتهيزها واقتنائها خمتلفة مصادر من الدميقراطية
  

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
    ٢٠١١  و
ــام   ــذه خـــالل الـــس، قـ ــرار مبوجـــب الفتـــرة، هـ  القـ
 ،٢٠١٠ نــوفمرب/الثــاينتشــرين  ٢٩ املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٥٢

ــد ــر بتجديـ ــد حظـ ــلحة توريـ ــدابري األسـ ــة والتـ ــود املاليـ  والقيـ
 حـىت  )٢٠٠٨( ١٨٠٧ القـرار  مبوجـب  السـفر  علـى  املفروضة

 مبوجــب بتجديــدها وقــام ،٢٠١١ نــوفمرب/الثــاينتشــرين  ٣٠
 نـــوفمرب/الثــاين تشــرين   ٢٩ املــؤرخ  )٢٠١١( ٢٠٢١ القــرار 
  .٢٠١٢ نوفمرب/الثاينتشرين   ٣٠ حىت ٢٠١١

  
  اخلرباء فريق  
 واليـة  ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار مبوجب الس، مدد  

تشـرين   ٣٠ حـىت  الطبيعيـة  املـوارد  مبسائل املتعلقة اخلرباء فريق

ــوفمرب/الثــاين ــق إىل ســادس خــبري إضــافة مــع ،٢٠١١ ن . الفري
 علـى  أنشـطته  يركـز  أن اخلـرباء  فريـق  إىل أيضـا  الـس  وطلب

 املشـــروعة، غـــري املســـلحة اجلماعـــات مـــن املتضـــررة املنـــاطق
 الـدعم  تقـدم  الـيت  والدوليـة  اإلقليميـة  الشـبكات  علـى  وكذلك

 االنتـهاكات  ومـرتكيب  اإلجرامية والشبكات اجلماعات، لتلك
 الـــــدويل اإلنســـــاين والقــــانون  اإلنســـــان حلقـــــوق اجلســــيمة 

ــق إىل كــذلك وطلــب. اإلنســان حقــوق وانتــهاكات  أن الفري
 املشـار  الواجبـة  العناية ببذل املتعلقة التوجيهية املبادئ أثر يقيم
 ٢٠٢١ القــرار مبوجــب الــس، ومــدد. القــرار ذلــك يف إليهــا

 نـوفمرب /الثـاين تشـرين   ٣٠ حـىت  اخلرباء فريق والية ،)٢٠١١(
 آلثــار تقييمــه إطـار  يف يــدرج، أن الفريــق إىل وطلـب  ،٢٠١٢
ــذل ــة بــ ــة، العنايــ ــا الواجبــ ــن تقييمــ ــة عــ ــادية التنميــ  االقتصــ

 الكونغــو مجهوريــة يف املعنيــة التعــدين منــاطق يف واالجتماعيــة
  .  الدميقراطية

ــنص ١٠ و ٩ اجلــدوالن ويتضــمن   ــل ال ــع الكام  جلمي
ــواردة الفقــرات ــة بواليــة واملتصــلة الــس قــرارات يف ال  اللجن

  اخلرباء وفريق
  
  

  ٩ اجلدول
  ٢٠١١- ٢٠١٠بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية: األحكام املتعلقة بالوالية،  )٢٠٠٤( ١٥٣٣اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــة  ــرار أو املهمــ ــادرالقــ ــا الصــ  ــ
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

    
    )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار 

  القائمةالشطب من /اإلدراج يف القائمة
ــراءات اإلدراج يف  إجــــــــــــــ

  الشطب من القائمة  /القائمة
م للجماعـات املسـلحة   يقرر أن تقوم اللجنة، لدى البت يف تعيني اسم كيان أو شخص ممن يقدمون الـدع 

غري القانونية يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية عن طريـق االجتـار غـري املشـروع بـاملوارد      
بالنظـــر، فـــي   ، )٢٠٠٨( ١٨٥٧مـــن القــــرار    ٤ فقـرة مـن ال  )الفرعية (ز فقرةالطبيعية، عمال بأحكام ال

إذا كان هـذا الكيـان أو الشـخص قـد حتـرى العنايـة الواجبـة طبقـا لإلجـراءات املبينـة يف            فيما مجلة أمور،
  )٩ فقرة[من القرار] (ال ٨ فقرةال
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  ١٠ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام الدميقراطية: الكونغو جبمهورية املعين اخلرباء فريق

 ـا  الصـادر القرار أو املهمـة  
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٥٢القرار     
    عامةمسائل 
املنشـأ والية فريق اخلـرباء   ٢٠١١نوفمرب /الثاينتشرين  ٣٠أن ميدد لفترة تنتهي يف يطلب إىل األمني العام   التمديد

القرارات الالحقة، مـع إضـافة خـبري سـادس     ، اليت جرى جتديدها مبوجب )٢٠٠٤( ١٥٣٣عمال بالقرار 
١٨ فقـرة احملدد يف العلى النحو ، ويطلب إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بواليته معين مبسائل املوارد الطبيعية

١٨٥٧مــن القــرار  ١٠ و ٩الــيت جــرى توســيع نطاقهــا مبوجــب الفقــرتني   )٢٠٠٨( ١٨٠٧مــن القــرار 
مث قبــل  ٢٠١١مـايو  أيار/ ١٨عـن طريــق اللجنـة حبلــول   حتريريــة تقـارير   إىل الــس يقـدم ، وأن )٢٠٠٨(

  )٥ فقرة(ال ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ١٧
    التقييم
يطلب إىل فريق اخلرباء أن يركز أنشطته على املناطق املتأثرة بوجود اجلماعات املسلحة غري القانونيـة، مبـا     والفعالية األثرتقييم 

لية وكيفو اجلنوبية ومقاطعـة أوريونتـال، وعلـى الشـبكات اإلقليميـة والدوليـة       يشمل مقاطعيت كيفو الشما
ــهاكات         ــرتكيب االنت ــة وم ــة والشــبكات اإلجرامي ــري القانوني ــات املســلحة غ ــدعم إىل اجلماع ــدم ال ــيت تق ال
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل وخروقات حقـوق اإلنسـان، ومنـهم أفـراد القـوات العسـكرية الوطنيـة،        

ون يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويطلب كذلك إىل فريق اخلرباء أن يقيم أثـر  العامل
يواصل تعاونه  من هذا القرار، وأن ٧ فقرةاملبادئ التوجيهية املتعلقة ببذل العناية الواجبة املشار إليها يف ال

  )٦ فقرة(ال مع احملافل األخرى
    التنسيق

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  املتحدة األخرى

وفريـق اخلـرباء، ويشـجع    سيما دول املنطقة، وبـني البعثـة    وال يشجع على تعزيز التعاون بني مجيع الدول،
كذلك على أن تكفل كافة األطراف وكافة الدول تعاون الكيانات واألفـراد الـداخلني يف نطـاق واليتـها     

  )١٧ فقرة(ال أو اخلاضعني لسيطرا مع فريق اخلرباء
التنسيق مع الكيانات األخـرى  

  ألمم املتحدة)لتابعة ل(غري ا
  أعاله   “التقييم”من القرار، حتت عنوان  ٦ فقرةانظر ال

  الرصد واإلنفاذ والدعم
  أعاله   “التقييم”من القرار، حتت عنوان  ٦ فقرةانظر ال  حمددةتركيز األنشطة يف منطقة 
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 ـا  الصـادر القرار أو املهمـة  
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

  اإلبالغ واإلعالم    
  أعاله   “عامة مسائل”حتت عنوان  ،من القرار ٤ فقرةانظر ال  اإلبالغ
    )٢٠١١( ٢٠٢١القرار 
    عامة مسائل
املنشـأ والية فريق اخلـرباء   ٢٠١٢نوفمرب /الثاينتشرين  ٣٠أن ميدد لفترة تنتهي يف يطلب إىل األمني العام   التمديد

ويطلب إىل فريق اخلـرباء  ، اليت جرى جتديدها مبوجب القرارات الالحقة، )٢٠٠٤( ١٥٣٣عمال بالقرار 
اليت جرى توسيع نطاقهـا   )٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١٨ فقرةاحملدد يف العلى النحو أن يضطلع بواليته 
عـن  حتريريــــة  ر ــــ تقاري إلــى الـس  دمــيق، وأن )٢٠٠٨( ١٨٥٧من القــرار  ١٠ و ٩مبوجب الفقرتني 

  )٤ فقرة(ال ٢٠١٢أكتوبر /األولتشرين   ١٩مث قبل  ٢٠١٢مايو أيار/  ١٨طريق اللجنة حبلول 
    التقييم

ويطلب إىل فريـق اخلـرباء أن يـدرج     )٢٠١٠( ١٩٥٢من القرار  ١٣إىل  ٦يكرر تأكيد أحكام الفقرات   تقييم أثر املوارد الطبيعية 
نايــة الواجبــة تقييمــا شــامال بشــأن التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة يف منــاطق    يف تقييمــه ألثــر مبــادرة الع 

  )٥ فقرة(ال التعدين املعنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
    التنسيق

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  املتحدة األخرى

يتعلـق بــاملوارد الطبيعيـة، تعاونـا نشـطا مــع أفرقـة اخلـرباء األخــرى        فيمـا  يهيـب بفريـق اخلـرباء أن يتعــاون،   
١٩٨٠مـن القـرار    ١٣ فقـرة مبوجب الديفوار الذي مت جتديد واليته  املعنية، وخباصة الفريق املعين بكوت

)٢٠١٠( ١٩٦١مــن القــرار  ٦ فقــرةوالفريــق املعــين بليربيــا الــذي مت جتديــد واليتــه مبوجــب ال  )٢٠١١(
  )١٧ فقرة(ال

نــــــات التنســــــيق مــــــع الكيا
ألمـم  لتابعـة ل األخـرى (غـري ا  

  املتحدة)

سيما دول املنطقة، والبعثة وفريق اخلرباء، ويشجع كـذلك   يشجع على تعزيز التعاون بني مجيع الدول، وال
على أن تكفل مجيع األطراف ومجيع الدول تعاون األفـراد والكيانـات اخلاضـعني لواليتـها أو لسـيطرا مـع       

لبه أن تكفـل مجيـع األطـراف ومجيـع الـدول سـالمة أعضـائه ووصـوله فـورا          فريق اخلرباء، ويكرر تأكيد مط
  )١٦ (الفقرة واليته وبدون عوائق، خاصة إىل األشخاص والوثائق واملواقع اليت يرى أن هلا أمهية يف تنفيذ

  الشطب من القائمة/اإلدراج يف القائمة
  أعاله   “عامة مسائل”حتت عنوان  ،من القرار ٤ فقرةانظر ال  تقدمي قائمة بأمساء املنتهكني 

ــلة تقــــدمي  املعلومــــات املتصــ
  القائمة بإدراج األمساء يف

  أعاله   “عامة مسائل”حتت عنوان  ،من القرار ٤ فقرةانظر ال
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 ـا  الصـادر القرار أو املهمـة  
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    
مســاعدة الــدول يف االمتثــال 

  للتدابري
  أعاله   “عامة مسائل”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال

  أعاله “عامةمسائل  ”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
  أعاله “عامة مسائل”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  مناقشة تنفيذ التدابري

  أعاله “عامة مسائل”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  تيسري املساعدة التقنية
مجـــــع وحتليـــــل املعلومـــــات 

  املتعلقة باالمتثال  
  أعاله “عامةمسائل ”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال

  اإلبالغ واإلعالم
  أعاله   “عامة مسائل”من القرار حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال  اإلبالغ

      
ــالقرار عمــال املنشــأة األمــن جملــس جلنــة    ١٥٧٢ ب

  ديفوار   كوت بشأن )٢٠٠٤(

 املـــــــــؤرخ ،)٢٠٠٤( ١٥٧٢ القـــــــــرار مبوجـــــــــب  
 حظـرا  األمـن  جملـس  فـرض  ،٢٠٠٤ الثـاين/نوفمرب تشرين  ١٥

 جتميــد عــن فضــال ،ديفــوار كــوت ضــد األســلحة توريــد علــى
 الـذين  احملـددين  والكيانـات  األفراد ضد السفر وحظر األصول
ــة يهــددون ــة املصــاحلة عملي ــوار.  وتكــ يف الوطني  وأنشــأديف

 والقيــام املفروضــة التــدابري علــى لإلشــراف جلنــة أيضــا الــس
 األفـــراد  بأمســـاء  قائمـــة وإعـــالن  حتديـــد (أ) التاليـــة:  باملهـــام

ــات ــدابري اخلاضــعني والكيان  الســعي (ب) اهلــدف؛ احملــددة للت
 تنفيـذها  بشـأن  والكيانات الدول من معلومات على للحصول

 فيهـا؛  والبت االستثناءات طلبات يف النظر (ج) التدابري؛ لتلك
 يف اللجنــة ــا تسترشــد توجيهيــة مبــادئ جمموعــة إصــدار (د)

ــريف ــا؛ تصـ ـــ)  أعماهلـ ــدمي(هـ ــر تقـ ــس إىل تقريـ ــمن الـ  يتضـ
ــا ــياا مالحظاـ ــبو. وتوصـ ــرار مبوجـ  )٢٠٠٥( ١٦٤٣ القـ

ــؤرخ ــانون  ١٥ املـ ــمربكـ ــرى ،٢٠٠٥األول/ديسـ ــيع جـ  توسـ
 اسـترياد  على املفروض احلظر رصد لتشمل اللجنة والية نطاق
  .  القرار ذلك مبوجبديفوار   كوت من اخلام املاس

ــرار ومبوجــــــــب   ــؤرخ ،)٢٠٠٥( ١٥٨٤ القــــــ  املــــــ
 اخلـــرباء مـــن فريقـــا الـــس أنشـــأ ،٢٠٠٥ فربايرشـــباط/ ١

 حبـث  (أ) التالية: باملهام واالضطالع عملها يف اللجنة ملساعدة
ــل ــات وحتليـ ــيت املعلومـ ــا الـ ــة جتمعهـ ــم عمليـ ــدة األمـ  يف املتحـ
 الرصـــد؛ واليـــة إطـــار يف الفرنســـية والقـــواتديفـــوار  كـــوت

ــع (ب) ــل مجــــ ــع وحتليــــ ــات مجيــــ ــلة ذات املعلومــــ  يف الصــــ
ــوار كــوت ــدان ،ديف ــة، وبل ــدان ويف املنطق  بشــأن أخــرى، بل

 تقــدمي وبشــأن أعتــدة، مــن ــا يتصــل ومــا األســلحة تــدفقات
 العسـكرية،  باألنشطة املتصل التدريب أو املشورة أو املساعدة
ــيت الشــبكات بشــأن وكــذلك ــهك بشــكل تعمــل ال  حظــر ينت

ــلحة؛ ــر (ج) األسـ ــق يف النظـ ــني طرائـ ــدرات حتسـ ــدول، قـ  الـ
ــيما وال ــة، دول ســ ــمان املنطقــ ــذ لضــ ــال التنفيــ ــر الفعــ  حلظــ
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 التــدابري تنفيــذ عــن الــس إىل تقــارير تقــدمي (د) األســلحة؛
 بشـكل  أنشـطته  علـى  اللجنـة  إطـالع  (هــ)  توصـيات؛  واقتراح
ــتظم؛ ــة مــع يتبــادل أن (و) من  والقــوات املتحــدة األمــم عملي
 واليــة إجنــاز يف فائـدة  ذات تكــون قـد  معلومــات أي الفرنسـية 
 الــيت اجلهــات بأمســاء اللجنــة تزويــد (ز) مــا؛ املنوطــة الرصــد

ــبني ــا ت ــهكت أ ــيت واجلهــات األســلحة حظــر انت ــها؛ ال  دعمت
 سـيما  وال الصـلة،  ذات األخرى اخلرباء أفرقة مع التعاون (ح)
  .  ليربيا بشأن املنشأ اخلرباء فريق

  
 ٢٠١٠عــــامي خــــالل حــــدثت الــــيت التطــــورات  

    ٢٠١١  و

تشرين  ١٥ املؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤٦ مبوجب القرارين  
 املـــــــــــــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٨٠ و ٢٠١٠األول/أكتـــــــــــــوبر  

نيسـان/أبريل   ٣٠، مـدد الـس حـىت    ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٨
حظر توريد األسلحة وجتميـد األصـول وحظـر السـفر،      ٢٠١٢

  وتدابري منع استرياد املاس اخلام، على التوايل. 

ــنص ومت   ــرار يف ال ــى )٢٠١١( ١٩٨٠ الق  اســتثناء عل
ــلحة ــدة مــن ــا يتصــل ومــا األس  والتــدريب واملركبــات أعت

ــتقين اــال يف واملســاعدة ــيت ال ــتم ال ــا ي ــدعم توفريه ــة ل  العملي
 مـن  رمسـي  طلـب  علـى  بنـاء  األمـن،  قطـاع  إلصالح يةاإليفوار
  .مسبقا اللجنة عليه توافقديفوار   كوت حكومة

  
  اخلرباء فريق  

 مبوجــب الـس،  قـام ، االســتعراض قيـد  الفتـرة  خـالل   
 األول/أكتــوبرتشــرين  ١٥ املــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤٦ قراريــه
ــؤرخ )٢٠١١( ١٩٨٠ و ٢٠١٠ ــان ٢٨ املـــــــ  /أبريلنيســـــــ
ــة بتمديــد ،٢٠١١  /أبريلنيســان ٣٠ حــىت اخلــرباء فريــق والي
ــق إىل وطلــب ،٢٠١٢ ــرا يقــدم أن الفري ــة إىل تقري  عــن اللجن

  ديفوار.  كوت على املفروضة التدابري تنفيذ
 جلميـع  الكامـل  الـنص  ١٢ و ١١ اجلـدوالن  يتضـمن و  
 وفريـق  اللجنـة  بواليـة  الصـلة  ذات الـس  قرارات يف الفقرات

  .اخلرباء
    

  ١١ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام :ديفوار  كوت بشأن )٢٠٠٤( ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار     
    التنسيق

التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 
ألمـم  ل غري التابعةاألخرى (

  املتحدة)

يطلب إىل األمني العام أن حييل، حسب االقتضاء، إىل الس، عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه عمليـة األمـم        
ويستعرضــه فريــق اخلــرباء، حيثمــا تســىن ذلــك، مــن معلومــات عــن إمــداد            ديفــوار  كــوت املتحــدة يف  

  )١٢ فقرةباألسلحة وما يتصل ا من أعتدة (ال ديفوار  كوت
يـل، حسـب االقتضـاء، إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه القـوات           يطلب إىل حكومة فرنسـا أن حت   

باألسـلحة   ديفـوار  كـوت الفرنسية ويستعرضه فريق اخلرباء، حيثما تسىن ذلـك، مـن معلومـات عـن إمـداد      
  )١٣ فقرةوما يتصل ا من أعتدة (ال
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

جنـة، مـا يكـون قـد تسـىن      يطلب إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسب االقتضاء، إىل الـس، عـن طريـق الل         
، ديفوار كوتلفريق اخلرباء استعراضه من معلومات تتعلق بإنتاج املاس وتصديره بشكل غري مشروع من 

 ١٨٩٣مـن القـرار    ١٧ و ١٦ويقرر كذلك أن جيـدد العمـل باالسـتثناءين املنصـوص عليهمـا يف الفقـرتني       
فيما يتعلق بتوفري عينات من املـاس اخلـام ألغـراض البحـوث العلميـة الـيت تتـوىل عمليـة كيمـربيل           )٢٠٠٩(

  )١٤ فقرةتنسيقها (ال
  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة

ــات ذات   ــدمي املعلومــــ تقــــ
  الصلة باإلدراج

، حسب االقتضـاء،  )٢٠٠٦( ١٧٢٧من القرار  (هـ) ٧ فقرةيقرر أيضا أن يتضمن التقرير املشار إليه يف ال
أي معلومات وتوصيات تكون هلـا وجاهتـها فيمـا يتصـل باحتمـال قيـام اللجنـة بتسـمية مزيـد مـن األفـراد            

، )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ١١ و ٩والكيانات ممن تنطبق عليهم املواصفات الـوارد بياـا يف الفقـرتني    
الفريــق العامــل غــري الرمســي التــابع لــس األمــن املعــين باملســائل العامــة املتعلقــة    ويشــري كــذلك إىل تقريــر 

منــه الــيت تنــاقش  ٢٣ و ٢٢ و ٢١بــاجلزاءات عــن أفضــل املمارســات واألســاليب، مبــا يف ذلــك الفقــرات  
  )١٠ فقرةاخلطوات اليت ميكن اختاذها إليضاح املعايري املنهجية آلليات الرصد (ال

  لدعمالرصد واإلنفاذ وا

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ١٣ فقرةانظر ال

تقـــــدمي توصـــــيات بشـــــأن 
  حتسني التنفيذ

  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٠ فقرةانظر ال

  واإلعالماإلبالغ 

  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ١٤ فقرةانظر ال  اإلبالغ
    مسائل أخرى

اعتــــزام النظــــر يف فــــرض   
  ٤١تدابري مبوجب املادة 

 ١١ و ٩لفقـرات  يشدد على استعداده التام لفرض تدابري حمـددة اهلـدف ضـد مـن تعتـربهم اللجنـة، وفقـا ل       
  ، أشخاصا يقومون بأمور من بينها:)٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١٤  و

، وخباصـة عـن طريـق عرقلـة تنفيـذ عمليـة       ديفـوار  كوتديد عملية السالم واملصاحلة الوطنية يف   (أ)  
  لسياسي؛السالم املشار إليها يف اتفاق واغادوغو ا

أو القوات الفرنسية الـيت تـدعمها أو املمثـل اخلـاص      ديفوار كوتمهامجة عملية األمم املتحدة يف   (ب)  
  أو عرقلة عملهم؛ ديفوار  كوتأو امليسر أو ممثله اخلاص يف  ديفوار كوتلألمني العام ل
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  ليت تدعمها؛والقوات الفرنسية ا ديفوار  كوتعرقلة حرية حركة عملية األمم املتحدة يف   (ج)      
  ؛ديفوار  كوتارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف   (د)  
  التحريض علنا على الكراهية والعنف؛  (ه)  

  )٦ فقرةل(ا )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ٧ فقرةانتهاك التدابري املفروضة مبوجب ال  (و)
    )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 

  الرصد واإلنفاذ والدعم

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

ــا يف ال       ــتثناء املنصــوص عليه ــدابري االس ــق ت ــرر أيضــا أن يقتصــر تطبي ــرةيق ـــ) ٨ فق ــرار   (ه ــن الق  ١٥٧٢م
على األسلحة وما يتصل ا من أعتدة واملركبات وعلى التدريب واملساعدة يف اال التقين الـيت   )٢٠٠٤(

يــتم توفريهــا لــدعم العمليــة اإليفواريــة إلصــالح قطــاع األمــن، بنــاء علــى طلــب رمســي مــن حكومــة               
  )٩ فقرة(ال )٢٠٠٤( ١٥٧٢توافق عليه مسبقا جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  ديفوار  كوت

ســيما دول املنطقــة دون اإلقليميــة، أن تتعــاون علــى حنــو كامــل مــع     وال يطلــب إىل مجيــع الــدول املعنيــة،   
  )١٢ فقرةاللجنة، ويأذن للجنة بأن تطلب أية معلومات أخرى قد تراها ضرورية (ال

 الــس، حســب االقتضــاء، عــن طريــق اللجنــة، مبــا جتمعــه عمليــة األمــم  يطلــب إىل األمــني العــام أن يــوايف  
ويستعرضــه فريــق اخلــرباء، حيثمــا تســىن ذلــك، مــن معلومــات عــن إمــداد            ديفــوار  كــوت املتحــدة يف  

  )١٦ فقرةباألسلحة وما يتصل ا من أعتدة (ال ديفوار  كوت
يق اللجنة، مبا جتمعه القوات الفرنسية يطلب إىل حكومة فرنسا أن توايف الس، حسب االقتضاء، عن طر  

باألسـلحة ومـا يتصـل     ديفـوار  كـوت ويستعرضه فريق اخلرباء، حيثما تسىن ذلك، من معلومات عن إمداد 
  )١٧ فقرةا من أعتدة (ال

يطلب إىل عملية كيمربيل أن توايف الس، حسب االقتضاء، عن طريق اللجنة، مبا يكون قـد تسـىن لفريـق      
، ديفـوار  كـوت اخلرباء استعراضـه مـن معلومـات تتعلـق بإنتـاج املـاس وتصـديره بشـكل غـري مشـروع مـن            

 )٢٠٠٩( ١٨٩٣مــن القــرار  ١٧ و ١٦ويقـرر كــذلك جتديـد االســتثناءات املنصـوص عليهــا يف الفقـرتني     
فيما يتعلق بتـوفري عينـات مـن املـاس اخلـام ألغـراض البحـوث العلميـة الـيت تتـوىل عمليـة كيمـربيل تنسـيقها              

  )١٨ فقرة(ال
    مسائل أخرى

اعتــــزام النظــــر يف فــــرض   
  ٤١تدابري مبوجب املادة 

يشــدد علــى اســتعداده التــام لفــرض تــدابري حمــددة اهلــدف ضــد األشــخاص الــذين تعتــربهم اللجنــة، وفقــا      
  ، مسؤولني عن أعمال من مجلتها:)٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١٤  و ١١  و ٩للفقرات 
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

، وخباصـة عـن طريـق عرقلـة تنفيـذ عمليـة       ديفـوار  كوتديد عملية السالم واملصاحلة الوطنية يف   (أ)      
  السالم املشار إليها يف اتفاق واغادوغو السياسي؛

والقـوات الفرنسـية الـيت تـدعمها واملمثـل اخلـاص        ديفـوار  كـوت مهامجة عملية األمـم املتحـدة يف     (ب)  
  أو عرقلة عملهم؛ ديفوار كوتلألمني العام ل

  والقوات الفرنسية اليت تدعمها؛ ديفوار  كوتعرقلة حرية حركة عملية األمم املتحدة يف   (ج)  
  ؛ديفوار  كوتقانون اإلنساين الدويل يف ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وال  (د)  
  التحريض علنا على الكراهية والعنف؛  (ه)  
  )١٠ فقرة(ال ]من القرار[ ١ فقرةانتهاك التدابري املفروضة مبوجب ال  (و)  
    

  ١٢ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام :ديفوار  كوتب املعين اخلرباء فريق

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٤٦القرار     

    ةعاممسائل 

حـــىت ، )٢٠٠٦( ١٧٢٧مـــن القــرار   ٧ فقــرة يقــرر متديــد واليـــة فريــق اخلـــرباء علــى النحــو املـــبني يف ال       التمديد
ــة يف هــذا الشــأن       ٢٠١١/أبريل نيســان ٣٠ ــة الالزم ــدابري اإلداري ــام أن يتخــذ الت ــني الع ــب إىل األم ، ويطل
  )٩ فقرة(ال

    التنسيق
التنسيق مع كيانـات األمـم   

  املتحدة األخرى 
حيث مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة املعنية واملنظمات واألطـراف املهتمـة األخـرى علـى التعـاون علـى       

والقوات الفرنسية، خباصة عـن   ديفوار كوتحنو تام مع اللجنة ومع فريق اخلرباء وعملية األمم املتحدة يف 
ابري املفروضة مبوجـب الفقـرات   طريق تقدمي أي معلومات تتوافر لديها بشأن احتمال وقوع انتهاكات للتد

بصـيغتها الـيت تكـرر     )٢٠٠٥( ١٦٤٣مـن القـرار    ٦ فقـرة وال )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القـرار   ١١ و ٩ و ٧
 ،حسـب االقتضـاء   ،ويطلب كذلك إىل فريق اخلـرباء أن ينسـق أنشـطته    ]؛من القرار[ ١ فقرةتأكيدها يف ال

  )١٥ فقرة(ال ديفوار  كوتمع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من أجل النهوض بالعملية السياسية يف 
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات     
ألمـم  ل غري التابعةاألخرى (

  املتحدة)

  من القرار، أعاله   ١٥ فقرةانظر ال

  دعمالرصد واإلنفاذ وال

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

يطلب إىل األمني العام أن حييل، حسب االقتضاء، إىل الس، عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه عمليـة األمـم        
ويستعرضــه فريــق اخلــرباء، حيثمــا تســىن ذلــك، مــن معلومــات عــن إمــداد            ديفــوار  كــوت املتحــدة يف  

  )١٢ فقرةباألسلحة وما يتصل ا من أعتدة (ال ديفوار  كوت
يـل، حسـب االقتضـاء، إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه القـوات           يطلب إىل حكومة فرنسـا أن حت   

باألسـلحة   ديفـوار  كـوت الفرنسية ويستعرضه فريق اخلرباء، حيثما تسىن ذلـك، مـن معلومـات عـن إمـداد      
  )١٣ فقرةوما يتصل ا من أعتدة (ال

جنـة، مـا يكـون قـد تسـىن      يطلب إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسب االقتضاء، إىل الـس، عـن طريـق الل     
، ديفوار كوتلفريق اخلرباء استعراضه من معلومات تتعلق بإنتاج املاس وتصديره بشكل غري مشروع من 

 ١٨٩٣مـن القـرار    ١٧ و ١٦ويقرر كذلك أن جيـدد العمـل باالسـتثناءين املنصـوص عليهمـا يف الفقـرتني       
فيما يتعلق بتوفري عينات من املـاس اخلـام ألغـراض البحـوث العلميـة الـيت تتـوىل عمليـة كيمـربيل           )٢٠٠٩(

  )١٤ فقرةتنسيقها (ال
تقـــــدمي توصـــــيات بشـــــأن 

  حتسني التنفيذ
يطلب إىل فريق اخلرباء أن يوايف الس، عن طريق اللجنة، قبل مخسـة عشـر يومـا مـن انتـهاء فتـرة واليتـه،        

 ٦ فقـرة وال )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١ و ٩ و ٧التدابري املفروضة مبوجب الفقرات بتقرير عن تنفيذ 
  )١١ فقرة، وبتوصيات يف هذا الصدد (ال)٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 

  ماإلبالغ واإلعال

  أعاله   “الرصد واإلنفاذ والدعم”عنوان  من القرار، حتت ١١ فقرةانظر ال  بالغاإل
    )٢٠١١( ١٩٨٠القرار 
    ةعاممسائل 
ــق اخلــرباء، علــى النحــو املــبني يف ال        التمديد ــرر متديــد واليــة فري ــن القــرار   ٧ فقــرةيق ، حــىت )٢٠٠٦( ١٧٢٧م

  )١٣ فقرة، ويطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري الالزمة لدعم أعماله (ال٢٠١٢ /أبريلنيسان  ٣٠
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    التنسيق    
التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 

ألمـم  لتابعة لا غرياألخرى (
  املتحدة)

حيث مجيع الدول وهيئـات األمـم املتحـدة املعنيـة واملنظمـات واألطـراف املهتمـة األخـرى علـى أن تتعـاون           
والقـوات الفرنسـية، وخباصـة     ديفوار كوتم املتحدة يف تعاونا كامال مع اللجنة وفريق اخلرباء وعملية األم

عن طريـق تقـدمي أي معلومـات تتـوافر لـديها بشـأن احتمـال وقـوع انتـهاكات للتـدابري املفروضـة مبوجـب             
 ١٢ فقـرة وال )٢٠٠٥( ١٦٤٣من القـرار   ٦ فقرةوال )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١ و ٩ و ٧الفقرات 

[مـن القـرار] ويطلـب كـذلك إىل      ١ فقـرة بصـيغتها الـيت تكـرر تأكيـدها يف ال     )٢٠١١( ١٩٧٥من القرار 
  )٢١ فقرةمع مجيع اجلهات الفاعلة السياسية (ال ،حسب االقتضاء ،فريق اخلرباء أن ينسق أنشطته

  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة
ــات ذات   ــدمي املعلومــــ تقــــ

  الصلة باإلدراج
ــه يف ال        ــق اخلــرباء، علــى النحــو املشــار إلي ــرر أن يتضــمن تقريــر فري ــرةيق ــن القــرار   (هـــ) ٧ فق  ١٧٢٧م

، حسب االقتضاء، أي معلومات وتوصيات تتعلق باحتمال قيام اللجنة بإضـافة أمسـاء أخـرى إىل    )٢٠٠٦(
 ١٥٧٢من القـرار   ١١ و ٩قائمة األفراد والكيانات ممن تنطبق عليهم املواصفات الوارد بياا يف الفقرتني 

، ويشري كذلك إىل تقرير الفريـق العامـل غـري الرمسـي التـابع لـس األمـن املعـين باملسـائل العامـة           )٢٠٠٤(
منــه الــيت  ٢٣ و ٢٢ و ٢١املتعلقــة بــاجلزاءات عــن أفضــل املمارســات واألســاليب، مبــا يف ذلــك الفقــرات  

  )١٥ فقرةاملعايري املنهجية آلليات الرصد (التناقش اخلطوات املمكنة لتوضيح 
  الرصد واإلنفاذ والدعم

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

ا جتمعــه عمليــة األمــم مبــ، حســب االقتضــاء، عــن طريــق اللجنــة، يــوايف الــسيطلــب إىل األمــني العــام أن 
ويستعرضــه فريــق اخلــرباء، حيثمــا تســىن ذلــك، مــن معلومــات عــن إمــداد            ديفــوار  كــوت املتحــدة يف  

  )١٦ فقرةباألسلحة وما يتصل ا من أعتدة (ال ديفوار  كوت
ا جتمعه القوات الفرنسية مب، حسب االقتضاء، عن طريق اللجنة، توايف السيطلب إىل حكومة فرنسا أن   

باألسـلحة ومـا يتصـل     ديفـوار  كـوت ويستعرضه فريق اخلرباء، حيثما تسىن ذلك، من معلومات عن إمداد 
  )١٧ فقرةا من أعتدة (ال

ا يكون قـد تسـىن لفريـق    يطلب إىل عملية كيمربيل أن توايف الس، حسب االقتضاء، عن طريق اللجنة، مب  
، ديفـوار  كـوت اخلرباء استعراضـه مـن معلومـات تتعلـق بإنتـاج املـاس وتصـديره بشـكل غـري مشـروع مـن            

 )٢٠٠٩( ١٨٩٣مــن القــرار  ١٧ و ١٦ويقـرر كــذلك جتديـد االســتثناءات املنصـوص عليهــا يف الفقـرتني     
بتـوفري عينـات مـن املـاس اخلـام ألغـراض البحـوث العلميـة الـيت تتـوىل عمليـة كيمـربيل تنسـيقها               فيما يتعلق

  )١٨ فقرة(ال
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

تقـــــدمي توصـــــيات بشـــــأن     
  حتسني التنفيذ

تقريـرا ملنتصـف املـدة،     ٢٠١١األول/أكتوبر تشرين  ١٥يطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة حبلول 
تهاء فترة واليته بتزويد الس، عن طريـق اللجنـة، بتقريـر ـائي عـن      وأن يقوم قبل مخسة عشر يوما من ان

مـن القـرار    ٦ فقرةوال )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١ و ٩ و ٧تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
  )١٤ فقرةوتقدمي توصيات يف هذا الشأن (ال )٢٠١١( ١٩٧٥من القرار  ١٢ فقرةوال )٢٠٠٥( ١٦٤٣

  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٥ فقرةانظر ال  
  اإلبالغ واإلعالم

  أعاله   “الرصد واإلنفاذ والدعم”عنوان  من القرار، حتت ١٤ فقرةانظر ال  اإلبالغ
  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٥ فقرةانظر ال  
    

ــالقرار عمــال املنشــأة األمــن جملــس جلنــة    ١٥٩١ ب
  السودان بشأن )٢٠٠٥(

 املـؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٥٦ بقـراره  األمن، جملس فرض  
 مشـــل األســلحة  توريــد  علــى  حظــرا  ،٢٠٠٤ يوليــه متوز/ ٣٠

ــع ــات مجي ــري الكيان ــة غ ــراد احلكومي ــاملني واألف ــة يف الع  منطق
ــد فــيهم مبــن الســودان، يف دارفــور  القــرار ومبوجــب .اجلنجوي
ــؤرخ )٢٠٠٥( ١٥٩١  أنشــــأ ،٢٠٠٥ /مــــارسآذار ٢٩ املــ
 تنفيـذ  وكـذلك  األسـلحة  توريد حظر تنفيذ لرصد جلنة الس

 السـفر  منع ومها القرار، يفرضهما اللذين اإلضافيني اإلجراءين
 اسـتنادا  اللجنـة  حتـددهم  الـذين  األفـراد  علـى  األصول، وجتميد

 باالضـطالع  اللجنـة  كلفـت  وقد. القرار يف الواردة املعايري إىل
ــام ــة: بامله ــادئ وضــع (أ) التالي ــة املب ــة التوجيهي  لتيســري الالزم
ــذ ــدابري تنفي ــر تقــدمي (ب) املفروضــة؛ الت ــس إىل تقري  عــن ال
 السـودان  حكومـة  مـن  املقدمة الطلبات يف النظر (ج) ؛أعماهلا
 عليهـا؛  املسبقة واملوافقة األسلحة حظر من االستثناءات بشأن
 اخلطــوات بشـأن  اخلــرباء فريـق  مـن  املقدمــة التقـارير  تقيـيم  (د)
 حـوار  إجـراء  علـى  التشـجيع (هــ)   التدابري؛ لتنفيذ تتخذها اليت
 املنطقـة،  دول سـيما  وال املهتمـة،  األعضـاء  والدول اللجنة بني

 لجنـة بال االجتمـاع  إىل الـدول  هذه ممثلي دعوة تشمل بوسائل
  .التدابري تنفيذ ملناقشة

ــب   ــرار ومبوجــ ــا، )٢٠٠٥( ١٥٩١ القــ  أنشــــأ أيضــ
 باملهـام  للقيـام  اللجنـة  إشـراف  حتـت  يعمـل  خـرباء  فريق الس

ــة: ــة مســاعدة (أ) التالي ــذ رصــد يف اللجن ــدابري تنفي ــدمي الت  وتق
 الـس؛  فيهـا  ينظـر  أن ميكـن  الـيت  اإلجـراءات  بشـأن  توصيات

 يف مبـا  أعماله، عن اللجنة إىل والتقارير تاإلحاطا تقدمي (ب)
 حســـب أنشــطته،  تنســيق  (ج) وتوصـــياته؛ اســتنتاجاته  ذلــك 

 السـودان  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  بـه  تقـوم  مـا  مـع  االقتضاء،
  .عمليات من

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
  ٢٠١١  و

 تغـيريات  أي حتـدث  مل، االسـتعراض  قيد الفترة خالل  
ــة يف كــبرية ــة والي ــك، ومــع. اللجن  مبوجــب الــس، عــزز ذل
 األول/أكتـــوبرتشـــرين  ١٤ املـــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤٥ القــرار 
 مـن  االستثناءات بتوضيح األسلحة توريد حظر إنفاذ ،٢٠١٠

 ،الــدول مجيــع مطالبــة خــالل مــن ذلــك يف مبــا التــدبري، ذلــك



أجهزة جملس األمن الفرعية: اللجان واحملاكم  -  التاسعاجلزء 
األخرى واهليئات    

 

809 14-65169 

 

ــا ــا مب ــد ،الســودان فيه ــاد عن ــى االعتم ــتثناء عل ــوارد االس  يف ال
 تقــدمي قبــل مســبقا اللجنــة ختطــر أن، )٢٠٠٥( ١٥٩١ القــرار

 اتفــاق لتنفيــذ دعمــا دارفــور منطقــة إىل واإلمــدادات املســاعدة
ــات يف الشــامل الســالم ــور مشــال والي ــوب دارف ــور وجن  دارف
  .  دارفور وغرب

  
  اخلرباء فريق  

ــرارين مبوجــــــــب    املــــــــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٤٥ القــــــ
 )٢٠١١( ١٩٨٢ و ٢٠١٠ األول/أكتــــــــوبرتشــــــــرين  ١٤

 اخلـرباء  فريـق  والية الس مدد ،٢٠١١ مايوأيار/ ١٧ املؤرخ
ــوبرتشــرين  ١٩ حــىت  فربايرشــباط/ ١٩ و ٢٠١١ األول/أكت

 فريـق  ينسق أن طلبه أيضا الس وكرر. التوايل على ،٢٠١٢
 ـا  تقـوم  الـيت  عمليـات ال مع االقتضاء، حسب أنشطته، اخلرباء
 دارفـور  يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطـة  العملية

 اجلهـود  ومـع  السـودان،  يف األفريقـي  االحتـاد  بعثـة  خلفـت  اليت
 وطلـب . دارفـور  يف السياسـية  العملية تعزيز إىل الرامية الدولية
 اللجنــة إىل تقــاريره يف يقــيم أن اخلــرباء فريــق إىل أيضــا الــس

 حلظـر  األطـراف  مجيـع  انتـهاكات  مـن  احلـد  حنو حمرز تقدم أي
 التقــدمو األصــول؛ وجتميــد الســفر، وحظــر األســلحة، توريــد
ــية العمليـــة تعتـــرض الـــيت العقبـــات إزالـــة حنـــو احملـــرز  السياسـ

 واملنطقــة؛ دارفــور يف االســتقرار هلــا يتعــرض الــيت والتهديــدات
 ذات للقـرارات  األخـرى  االنتـهاكات  مـن  للحد احملرز والتقدم
  .  الصلة

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ١٤ و ١٣ اجلـدوالن  يتضـمن و  
 وفريـق  اللجنـة  بواليـة  الصـلة  ذات الـس  قرارات يف الفقرات

  .اخلرباء

    
  ١٣ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام السودان: بشأن )٢٠٠٥( ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار     

    ةعام مسائل
يعيــد تأكيــد واليــة اللجنــة املتمثلــة يف تشــجيع احلــوار مــع الــدول األعضــاء املهتمــة، وخباصــة دول املنطقــة،    التمديد

بطرق من بينها دعوة ممثلي هـذه الـدول إىل االجتمـاع مـع اللجنـة ملناقشـة مسـألة تنفيـذ التـدابري، ويشـجع           
العملية املختلطة لالحتاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور     كذلك اللجنة على االستمرار يف حوارها مع 

  )١٢ فقرة(ال
  التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

  أعاله   “ةعام مسائل”حتت عنوان من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    

  أعاله “ةعام مسائل”حتت عنوان من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال  مناقشة تنفيذ التدابري
    

  ١٤ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام بالسودان: املعين اخلرباء فريق

ــرار أو املهمــة    ــا الصــادرالق
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  )٢٠١٠( ١٩٤٥القرار     

    ةعام مسائل

والية فريـق اخلـرباء املعـين بالسـودان الـذي عـني يف        ٢٠١١األول/أكتوبر تشرين  ١٩يقرر أن ميدد حىت   التمديد
والذي سبق أن مددت واليته مبوجـب أحكـام القـرارات     )٢٠٠٥( ١٥٩١األصل عمال بأحكام القرار 

 ١٨٤١ و ،)٢٠٠٧( ١٧٧٩ و ،)٢٠٠٦( ١٧١٣ و ،)٢٠٠٦( ١٦٦٥ و ،)٢٠٠٥( ١٦٥١
، ويطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمـة يف أسـرع وقـت    )٢٠٠٩( ١٨٩١ و ،)٢٠٠٨(

  )١ فقرةممكن (ال
  التنسيق

التنســيق مـــع كيانــات األمـــم   
  املتحدة األخرى

يطلب أيضا إىل فريق اخلرباء أن ينسق أنشطته، حسب االقتضاء، مع العمليـات الـيت تضـطلع ـا العمليـة      
املتحــدة يف دارفــور ومــع اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل تعزيــز العمليــة    املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم  

السياسية يف دارفور، وأن يقيم يف تقريريه املؤقـت والنـهائي التقـدم احملـرز يف احلـد مـن االنتـهاكات الـيت         
 )٢٠٠٤( ١٥٥٦مـن القـرار    ٨ و ٧ترتكبها مجيع األطراف للتدابري املفروضة مبوجب أحكام الفقـرتني  

والتقـدم احملـرز يف إزالـة العقبـات الـيت تعتـرض العمليـة السياسـية          )٢٠٠٥( ١٥٩١من القرار  ٧ فقرةوال
ون اإلنســاين الــدويل أو القــانون واألخطــار الــيت ــدد االســتقرار يف دارفــور واملنطقــة، وانتــهاكات القــان 

الدويل حلقوق اإلنسان أو غريها من الفظـائع، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي والعنـف القـائم علـى أسـاس          
  )٤ فقرةنوع اجلنس واالنتهاكات األخرى للقرارات املذكورة أعاله (ال

  الرصد واإلنفاذ والدعم

مجــــــع وحتليــــــل املعلومــــــات 
  املتعلقة باالمتثال

  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٤ فقرةانظر ال
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ــرار أو املهمــة    ــا الصــادرالق
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  اإلبالغ واإلعالم    

إحاطـة يف منتصـف    ٢٠١١/مـارس  آذار ٣١يطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة يف موعد أقصاه   اإلبالغ
ع ا وأن يوافيها بتقرير مؤقت يف موعد أقصاه تسعون يوما مـن اختـاذ هـذا    املدة عن األعمال اليت يضطل

القرار وأن يوايف جملس األمن يف موعد أقصاه ثالثون يوما قبل انتـهاء فتـرة واليتـه بتقريـر ـائي يتضـمن       
  )٣ فقرةاستنتاجاته وتوصياته (ال

  )٢٠١١( ١٩٨٢القرار 

  ةعاممسائل 

والية فريق اخلرباء املعـين بالسـودان الـذي عـني أصـال عمـال        ٢٠١٢فرباير شباط/ ١٩يقرر أن ميدد حىت   التمديد
 )٢٠٠٦( ١٦٦٥ و )٢٠٠٥( ١٦٥١وسبق متديد واليتـه مبوجـب القـرارات     )٢٠٠٥( ١٥٩١بالقرار 

ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٤١ و )٢٠٠٧( ١٧٧٩ و )٢٠٠٦( ١٧١٣ و ــرين  ١٥املــــ ــوبر تشــــ األول/أكتــــ
، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري اإلداريــة   )٢٠١٠( ١٩٤٥ و )٢٠٠٩( ١٨٩١ و ٢٠٠٨

  )٢ فقرةالالزمة يف أسرع وقت ممكن (ال
  اإلبالغ واإلعالم

 يطلب إىل فريق اخلـرباء أن يقـدم إىل جملـس األمـن تقريـرا ائيـا يتضـمن اسـتنتاجاته وتوصـياته يف موعـد            اإلبالغ
  )٣ فقرةيتجاوز ثالثني يوما قبل اية فترة واليته (ال  ال

    
  )٢٠٠٥( ١٦٣٦ بالقرار عمال املنشأة اللجنة  

تشـرين   ٣١ املـؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٣٦ القرار مبوجب  
 علـى  لإلشـراف  جلنة األمن جملس أنشأ ،٢٠٠٥ األول/أكتوبر

 األفــراد علــى املفروضــة األصــول وجتميــد الســفر حظــر تــدابري
 احلكومـــة أو املســـتقلة الدوليـــة التحقيـــق جلنـــة تعينـــهم الـــذين
 اإلرهـايب  الـتفجري  يف ضلوعهم يف املشتبه من بوصفهم اللبنانية
  .٢٠٠٥ فربايرشباط/  ١٤ يف بريوت يف وقع الذي

  

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
  ٢٠١١  و

 تغـيريات  أي حتـدث  مل راض،االسـتع  قيد الفترة خالل  
 مت قـد  يكـن  مل، ٢٠١١ عـام  ايـة  ويف. اللجنة والية يف كبرية

  .اللجنة قبل من أفراد أي تسجيل
  

  )٢٠٠٦( ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة  

 املـــــــــؤرخ ،)٢٠٠٦( ١٧١٨ القـــــــــرار مبوجـــــــــب  
 فــرض األمــن جملــس قــرر ،٢٠٠٦ األول/أكتــوبرتشــرين  ١٤

 الدميقراطيــة الشــعبية كوريــا مجهوريــة ضــد التــدابري مــن طائفــة
ــد ــار بعـ ــذي االختبـ ــه الـ ــالح أجرتـ ــووي لسـ ــرين  ٩ يف نـ تشـ
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 األســلحة، لتوريــد حظــر ذلــك يف مبــا ،٢٠٠٦ األول/أكتــوبر
 براجمهـــا يف تســـهم أن ميكـــن الـــيت األصـــناف لتوريـــد وحظـــر

 حظـر  وفـرض  سلحة،األ برامج ا يتصل وما النووية لألسلحة
 علــى األصــول وجتميــد الســفر وحظــر الكماليــة، الســلع علــى
 تنفيـذ  علـى  لإلشـراف  جلنـة  أيضـا  الس وأنشأ. خمتارين أفراد

 التاليـــة: باملهـــام أمـــور، مجلـــة يف والقيـــام، املفروضـــة التـــدابري
 الـيت  اإلجـراءات  بشـأن  الـدول  مجيع من املعلومات التماس (أ)

ــة؛ الــــواردة التــــدابري لتنفيــــذ اختــــذا  فحــــص (ب) املفروضــ
ــات ــة املعلوم ــهاكات املتعلق ــة باالنت ــدابري املزعوم  املفروضــة للت

 االســتثناءات طلبــات يف النظــر (ج) ؛بشــأا إجــراءات واختــاذ
 وســـلع ومعـــدات ومـــواد أصـــناف حتديـــد (د) فيهـــا؛ والبـــت

ــا ــتم إضــافية وتكنولوجي ــا تفصــيلها ي ــراض الحق ــدابري ألغ  الت
 حســـب توجيهيـــة مبـــادئ إصـــدار (و) القـــرار؛ يف املفروضـــة

 عـن  الـس  إىل تقارير تقدمي (ز) التدابري؛ تنفيذ لتيسري احلاجة
 فعاليـة  تعزيـز  سـبل  بشـأن  وتوصياا مالحظاا تتضمن عملها
  .املفروضة التدابري

ــرار ومبوجــــــــب   ــؤرخ ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القــــــ  املــــــ
ــهحزيران ١٢ ــب ،٢٠٠٩ /يونيـ ــة وعقـ ــة التجربـ ــيت النوويـ  الـ

 مـايو أيار/ ٢٥ يف الدميقراطيـة  الشـعبية  كوريـا  مجهوريـة  أجرا
ــرض ،٢٠٠٩  توســيع ذلــك يف مبــا إضــافية، تــدابري الــس ف
ــاق ــر نطـ ــد حظـ ــلحة توريـ ــا األسـ ــل ومـ ــا يتصـ ــن ـ ــواد مـ  مـ

 للمعـامالت  حظرا لتشمل املالية التدابري وكذلك وتكنولوجيا،
ــة،  أو اخلـــدمات، أو املشـــورة، أو الـــتقين، التـــدريب أو املاليـ

 الـس  ووسـع . واملـواد  األسـلحة  بتلـك  يتصـل  فيما املساعدة،
 ذلـك  فرضـها  الـيت  التـدابري  علـى  لإلشـراف  اللجنة والية نطاق

 الشـحنات  بتفتـيش  أوامر إصدار طريق عن ذلك يف مبا القرار،

 الـــواردةو الدميقراطيـــة الشـــعبية كوريـــا مجهوريـــة إىل املتجهـــة
  .  منها

  فريق اخلرباء  

 الـس  أنشـأ  أيضـا،  )٢٠٠٩( ١٨٧٤ رالقرا مبوجب  
 االضـطالع  أجل من اللجنة، من بتوجيه يتصرف خرباء، فريق

ــام ــة: باملهــ ــاعدة (أ) التاليــ ــة مســ ــذ يف اللجنــ ــها؛ تنفيــ  واليتــ
ــل وحبــث مجــع (ب) ــذ املتعلقــة املعلومــات وحتلي ــدابري بتنفي  الت

 تقــــدمي (ج) االمتثــــال؛ عــــدم حــــاالت وخباصــــة املفروضــــة،
 أو اللجنـة  أو الـس  ينظـر  قـد  اليت اإلجراءات بشأن توصيات

 إىل تقريـر  تقـدمي  (د) التـدابري؛  تنفيذ لتحسني اختاذها يف الدول
  .  وتوصياته مالحظاته يتضمن الس

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

  ٢٠١١  و
ــرارين مبوجــــــــب    املــــــــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٢٨ القــــــ

 املــــــــــؤرخ )٢٠١١( ١٩٨٥ و ٢٠١٠ /يونيــــــــــهحزيران ٧
 اخلــرباء فريــق واليــة الــس مــدد ،٢٠١١ /يونيــهحزيران ١٠

ــهحزيران ١٢ حـــــــىت ــه/يحزيران ١٢ و ٢٠١١ /يونيـــــ  ونيـــــ
 ،)٢٠١١( ١٩٨٥ القـــرار ومبوجـــب. التـــوايل علـــى ،٢٠١٢
 وتقريــر املــدة ملنتصــف تقريــر تقــدمي الفريــق إىل الــس طلــب
 تلـك  تقـدمي  اللجنـة،  مـع  مناقشة إجراء وبعد اللجنة، إىل ائي

 أن اخلـرباء  فريـق  إىل أيضـا  الـس  وطلـب . الس إىل التقارير
ــة إىل يقــدم ــامج اللجن ــة وشــجع مقــررا، عمــل برن  علــى اللجن
 كـذلك  وطلـب  العمل، برنامج بشأن منتظمة مناقشات إجراء

 معلومـات  مـن  يسـتجد  مـا  آخر اللجنة إىل يقدم أن الفريق إىل
  .ذلك العمل برنامج عن

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ١٦ و ١٥ اجلـدوالن  يتضـمن و  
 وفريـق  اللجنـة  بواليـة  الصـلة  ذات الـس  قرارات يف الفقرات

  .اخلرباء
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  ١٥ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠،بالوالية املتعلقة األحكام :)٢٠٠٦( ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ــا الصــادر القــرار أو املهمــة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١١( ١٩٨٥القرار     
    اجلوانب اإلجرائية
يتجـاوز ثالثـني يومـا     ال يطلب أيضا إىل فريق اخلرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج العمـل املقـرر يف أجـل        وضع برنامج عمل

منتظمـة بشـأن برنـامج العمـل هـذا، ويطلـب       بعد تعيني الفريـق، ويشـجع اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات       
  ) ٣ فقرةكذلك إىل الفريق أن يقدم إىل اللجنة آخر ما يستجد من معلومات عن برنامج العمل هذا (ال

    
  ١٦ اجلدول

  ٢٠١١-٢٠١٠بالوالية املتعلقة األحكام الدميقراطية: الشعبية كوريا جبمهورية املعين اخلرباء فريق
 ــا الصــادرالقــرار أو املهمــة  

  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٢٨القرار     
    ةعاممسائل 
يقــرر أن ميــدد واليــة فريــق اخلــرباء املعــين جبمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة علــى النحــو احملــدد يف        التمديد

، ويطلـب إىل األمـني العـام أن    ٢٠١١/يونيـه  حزيران ١٢حـىت   )٢٠٠٩( ١٨٧٤من القـرار   ٢٦ فقرةال
  )١ فقرةيتخذ التدابري اإلدارية الالزمة يف هذا الصدد (ال

  اإلبالغ واإلعالم

 ٢٠١٠الثــاين/نوفمرب تشــرين  ١٢يطلــب إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل جملــس األمــن يف موعــد أقصــاه     اإلبالغ
يتجـاوز ثالثـني يومـا قبـل انتـهاء فتـرة        ال تقريرا عن أعماله يف منتصف املدة، وأن يوايف الس يف موعد

  )٢ فقرةواليته بتقرير ائي يتضمن النتائج اليت خلص إليها وتوصياته (ال
    )٢٠١١( ١٩٨٥القرار 
    ةعام مسائل
يقــرر متديــد واليــة فريــق اخلــرباء املعــين جبمهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، املنصــوص عليهــا يف              التمديد

العـام أن  ، ويطلـب إىل األمـني   ٢٠١٢/يونيـه  حزيران ١٢، حىت )٢٠٠٩( ١٨٧٤من القرار  ٢٦ فقرةال
  )١ فقرةيتخذ التدابري اإلدارية الالزمة لذلك (ال
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 ــا الصــادرالقــرار أو املهمــة  
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    اجلوانب اإلجرائية    
يتجـاوز ثالثـني يومـا     ال يطلب أيضا إىل فريق اخلرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج العمـل املقـرر يف أجـل        وضع برنامج عمل

بعد تعيني الفريـق، ويشـجع اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات منتظمـة بشـأن برنـامج العمـل هـذا، ويطلـب             
  )٣ فقرةمن معلومات عن برنامج العمل هذا (الكذلك إىل الفريق أن يقدم إىل اللجنة آخر ما يستجد 

  اإلبالغ واإلعالم

، يف أجـل  )٢٠٠٦( ١٧١٨يطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار      اإلبالغ
، تقرير منتصف املدة عـن أعمالـه، ويطلـب أن يقـدم الفريـق إىل      ٢٠١١الثاين/نوفمرب تشرين  ١٢أقصاه 

، ٢٠١١األول/ديسـمرب   كـانون  ١٢مناقشة جيريها مع اللجنة، تقريره ملنتصف املدة حبلـول  الس، بعد 
يتجـاوز ثالثـني    ال ويطلب أيضا تقدمي تقرير ائي إىل اللجنة، مشفوعا باستنتاجاته وتوصياته، يف موعـد 

يهــا مــع يومــا قبــل انتــهاء واليــة الفريــق، ويطلــب كــذلك أن يقــدم الفريــق إىل الــس، بعــد مناقشــة جير  
  )٢ فقرةاللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء والية الفريق (ال

        
  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة اللجنة  

كـانون   ٢٣ املـؤرخ  )٢٠٠٦( ١٧٣٧ القرار مبوجب  
ــس أنشــأ ،٢٠٠٦ األول/ديســمرب ــن جمل ــة األم  لإلشــراف جلن

 األصـول  جتميـد  وهـي  القـرار،  يف املفروضـة  التدابري تنفيذ على
ــد ــة اخلــدمات وتقيي ــود ووضــع املالي ــى قي  واحلظــر الســفر، عل

ــروض ــد علــى املف ــواد األصــناف توري  والســلع واملعــدات وامل
 إيــران مجهوريــة بــرامج يف تســهم أن ميكــن الــيت والتكنولوجيــا

 أمـور،  مجلـة  يف والقيـام،  النوويـة،  باألسـلحة  املتصلة اإلسالمية
 دول ســيما  وال الــدول، مجيــع  مــن تلــتمس  أن (أ) يلــي: مبــا

 التـدابري  لتنفيذ اختذا اليت اإلجراءات بشأن معلومات املنطقة،
ــى املفروضــة ــال؛ حنــو عل ــتمس (ب) فع ــن تل ــة م ــة أمان  الوكال

 اختــذا الــيت اإلجـراءات  عــن معلومــات الذريـة  للطاقــة الدوليـة 
 دراســــة )ج( فعــــال؛ حنــــو علــــى املفروضــــة التــــدابري لتنفيــــذ

ــات ــة املعلوم ــهاكات املتعلق ــة باالنت ــدابري املزعوم  املفروضــة للت
 والبـت  االستثناءات طلبات يف النظر (د) بشأا؛ تدابري واختاذ

 ومعـدات  ومواد أصنافا الضرورة، حسب تعني، أن(هـ)  فيها؛
 التـدابري  ألغـراض  حتديـدها  جيـري  إضـافية،  وتكنولوجيا وسلعا

 أن (ز) إضـــافيني؛ وكيانـــات أفـــرادا حتـــدد أن (و) املفروضـــة؛
ــدر ــادئ تصـ ــة التوجيهيـــة املبـ ــذ لتيســـري الالزمـ  التـــدابري تنفيـ

 وعــن عملـها  عـن  تقـارير  الـس  إىل تقـدم  أن (ح) املفروضـة؛ 
 بوســائل يتعلــق فيمــا وتوصــياا مالحظاــا مــع القــرار، تنفيــذ
  .  املفروضة التدابري فعالية تعزيز

 لتنطبــق اللجنــة واليــة نطــاق توســيع مت ذلــك وعقــب  
 ١٧٤٧ القـــــرارات يف املفروضـــــة اإلضـــــافية التـــــدابري علـــــى

ــؤرخ )٢٠٠٧( ــارسآذار ٢٤ املــــــــ  ١٨٠٣ و ٢٠٠٧ /مــــــــ
 )٢٠١٠( ١٩٢٩ و ٢٠٠٨ /مــارسآذار ٣ املــؤرخ )٢٠٠٨(

  .٢٠١٠ /يونيهحزيران ٩ املؤرخ
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ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
  ٢٠١١  و
ــرار مبوجــــــب   ــس أذن ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القــــ  الــــ
 مجهوريـة  علـى  املفـروض  األسـلحة  توريـد  حظر نطاق بتوسيع
 مــن الــواردة البضــائع بتفتــيش للــدول وأذن اإلســالمية، إيــران
 خـــالل حتــدد  الـــيت األصــناف  علــى  واالســـتيالء وإليــه،  البلــد 

 الـس  ووسـع . منـها  والـتخلص  حمظـور  توريـدها  بأن التفتيش
 املاليــة  اخلــدمات  علــى املفروضــة  القيــود  نطــاق أخــرى  مــرة

 البلـد  أنشـطة  يف تسـهم  أن ميكـن  اليت البحري النقل وشركات
 ممارسـة  إىل الـدول  ودعـا  االنتشار، حيث من احلساسة النووية
. اإليرانيـة  الكيانـات  مـع  التجاريـة  املعامالت إجراء عند اليقظة
 تلـك  تنفيـذ  علـى  لإلشـراف  اللجنـة  والية نطاق الس ووسع
  .التدابري

  اخلرباء فريق  

ــب   ــرار مبوجـ ــرر ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القـ ــس قـ  أن الـ
 أوليـة  لفتـرة  األكثـر  علـى  خـرباء  مثانيـة  مـن  يتـألف  فريقا ينشئ
 يلـي:  مبـا  للقيـام  اللجنة من بتوجيه يتصرف واحدة، سنة مدا

ــاعدة (أ) ــة مسـ ــذ يف اللجنـ ــها؛ تنفيـ ــع (ب) واليتـ ــث مجـ  وحبـ
 املتحـدة  األمـم  وهيئـات  الـدول  مـن  ترد اليت املعلومات وحتليل
ــة ــة واألطـــراف املعنيـ ــرى املهتمـ ــزاءات، تنفيـــذ عـــن األخـ  اجلـ

 بشــأن توصــيات تقــدمي (ج) االمتثــال؛ عــدم حــاالت وخاصــة
 الـس  إىل تقارير تقدمي (د) الصلة؛ ذات التدابري تنفيذ حتسني

 قـراره  مبوجـب  اخلـرباء،  فريـق  واليـة  الـس  ومدد. أعماله عن
 حـــىت  ،٢٠١١ /يونيـــهحزيران ٩ املـــؤرخ ،)٢٠١١( ١٩٨٤

    .٢٠١٢ /يونيهحزيران  ٩
 جلميـع  الكامـل  الـنص  ١٨ و ١٧ اجلـدوالن  يتضـمن و  
  .اللجنة بوالية الصلة ذات الس قرارات يف الفقرات

    
  ١٧ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام :)٢٠٠٦( ١٧٣٧ بالقرار عمال نشأةامل اللجنة

 ا الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار     
    التنسيق

اختـــــاذ إجـــــراءات بشـــــأن 
  االنتهاكات املزعومة

 )٢٠٠٦( ١٧٣٧عاليـة النتـهاكات التـدابري املنصـوص عليهـا يف القـرارات       يوعز إىل اللجنـة أن تتصـدى بف  
هذا القرار، ويذكر بأنـه جيـوز للجنـة أن حتـدد أمسـاء األفـراد        ويف )٢٠٠٨( ١٨٠٣ و )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و

والكيانات الذين يقدمون املساعدة إىل األشخاص أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف التهرب مـن اجلـزاءات   
  )٢٦ فقرةالوارد ذكرها يف هذه القرارات أو يف انتهاك أحكام هذه القرارات (ال

  ائمةاإلدراج يف القائمة/الشطب من الق
  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٢٦ فقرةانظر ال  حتديد األفراد والكيانات
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 ا الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات 
  املتعلقة باالمتثال

، بصـيغتها  )٢٠٠٦( ١٧٣٧مـن القـرار    ١٨ فقرةيقرر أيضا أن تسري والية اللجنة على النحو املبني يف ال
، على التدابري املنصوص عليها يف هذا القرار أيضا، )٢٠٠٨( ١٨٠٣من القرار  ١٤ فقرةاملعدلة مبوجب ال

  )٢٨ فقرةمن هذا القرار (ال ١٧ فقرةمبا يف ذلك تلقي التقارير املقدمة من الدول عمال بال
يقرر أن تتخذ مجيع الدول التدابري الالزمة للحيلولة دون دخول األفراد املدرجـة أمسـاؤهم يف مرفـق القـرار       االستثناءاتالبت يف 

واملرفـق   )٢٠٠٨( ١٨٠٣واملرفق األول للقـرار   )٢٠٠٧( ١٧٤٧واملرفق األول للقرار  )٢٠٠٦( ١٧٣٧
ــال بــال        ــدرج أمســاءهم الــس أو اللجنــة عم ــذا القــرار، أو الــذين ي  ١٧٣٧مــن القــرار   ١٠ فقرةاألول هل

عبورهم أراضيها، مـا عـدا يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا ذلـك الـدخول أو العبـور ألغـراض           ، أو )٢٠٠٦(
االضطالع بأنشطة تتصل مباشرة بتزويد مجهورية إيـران اإلسـالمية باألصـناف الـوارد ذكرهـا يف الفقـرتني       

، ويشــدد )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ٣ فقــرةوفقــا لل )٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار ‘ ٢’ و ‘١’(ب)  ٣
ما يقتضـي مـن الـدول منـع رعاياهـا مـن دخـول أراضـيها، ويقـرر أن التـدابري            فقرةعلى أنه ليس يف هذه ال

حالـة علـى حـدة، أن هـذا السـفر       تنطبق عندما تقرر اللجنـة، علـى أسـاس كـل     فقرة الاملفروضة يف هذه ال
تــربره ضــرورة إنســانية، مبــا يف ذلــك أداء الواجبــات الدينيــة، أو حيــث تســتنتج اللجنــة أن االســتثناء خيــدم   
بشكل آخر أغراض هذا القرار، ويشمل ذلك احلاالت الـيت تنطبـق فيهـا املـادة اخلامسـة عشـرة مـن النظـام         

  )١٠ رةفقاألساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (ال
    اجلوانب اإلجرائية  
ــرارات          وضع برنامج عمل ــام للق ــذ الت ــز التنفي ــن أجــل تعزي ــا م ــة جهوده ــف اللجن ــرر أن تكث  ١٧٤٧ و )٢٠٠٦( ١٧٣٧يق

وهلذا القرار، بطرق منها وضع برنامج عمـل يشـمل االمتثـال والتحقيقـات      )٢٠٠٨( ١٨٠٣ و )٢٠٠٧(
يف غضـون مخسـة وأربعـني يومـا مـن تـاريخ اختـاذ        واالتصال واحلوار واملساعدة والتعاون، يقدم إىل الس 

  )٢٧ فقرةهذا القرار (ال
    )٢٠١١( ١٩٨٤القرار 
    التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

ن يوما بعد تعـيني  وثالثأقصاه املقرر يف أجل  هيطلب أيضا إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة برنامج عمل
الفريق، ويشجع اللجنة على إجراء مناقشات منتظمة بشأن برنامج العمل هـذا، ويطلـب كـذلك أن يقـدم     

  )٣ فقرةبرنامج العمل هذا (ال بشأنالفريق إىل اللجنة آخر ما يستجد من معلومات 
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  ١٨ اجلدول
    ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام اإلسالمية: إيران جبمهورية املعين اخلرباء فريق

ــة   ــرار أو املهمـ ــادرالقـ ــا الصـ  ـ
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٢٩القرار     
    ةعاممسائل 
يطلب إىل األمني العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة ولفترة أولية مدا سـنة واحـدة، فريقـا يضـم مـا       اإلنشاء

أجل االضطالع باملهام التالية: يعمل بتوجيه من اللجنة من“) فريق اخلرباء(”يزيد عن مثانية خرباء  ال
)٢٠٠٦( ١٧٣٧مــن القــرار  ١٨ فقــرةمســاعدة اللجنــة يف أداء واليتــها علــى النحــو احملــدد يف ال   (أ)
م من هذا القرار؛ (ب) مجع وحبث وحتليل املعلومـات الـيت تـرد مـن الـدول وهيئـات األمـ        ٢٨ فقرةوال

١٧٣٧املتحــدة املعنيــة واألطــراف املهتمــة األخــرى عــن تنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف القــرارات  
ويف هذا القرار، وخباصـة حـاالت عـدم االمتثـال؛      )٢٠٠٨( ١٨٠٣ و )٢٠٠٧( ١٧٤٧ و )٢٠٠٦(

(ج) تقدمي توصيات بشأن اإلجراءات الـيت قـد ينظـر الـس أو اللجنـة أو الدولـة يف اختاذهـا لتحسـني         
يتجــاوز  ال إىل الــس فــــي موعــدتقــدمي تقريــر مؤقــت عــن أعمالــــه   (د) تنفيــذ التــدابري ذات الصــلة؛

تسعني يوما من تاريــخ تعيني فريق اخلرباء وتقريــر ائــي إىل الـس فـــي موعـد أقصـاه ثالثـون يومـا       
  )٢٩ فقرةقبل انتهــاء فترة واليتـــه يضمنه استنتاجاته وتوصياته (ال

    من القرار، أعاله ٢٩ فقرةانظر ال  تقدمي املساعدة للجنة اجلزاءات
  الرصد واإلنفاذ والدعم  

مجع وحتليـل املعلومـات املتعلقـة    
  باالمتثال

  أعاله   “ةعام مسائل”حتت عنوان من القرار،  ٢٩ فقرةانظر ال

ــدمي توصــيات بشــأن حتســني    تق
  التنفيذ

  أعاله   “ةعام مسائل”حتت عنوان من القرار،  ٢٩ فقرةانظر ال

    اإلبالغ
  أعاله   “ةعام مسائل”حتت عنوان من القرار،  ٢٩ فقرةانظر ال  اإلبالغ
    )٢٠١١( ١٩٨٤القرار 
    ةعام مسائل
مـن   ٢٩ فقـرة يقرر متديد واليـة فريـق اخلـرباء املعـين جبمهوريـة إيـران اإلسـالمية املنصـوص عليهـا يف ال           التمديد

، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ التــدابري  ٢٠١٢/يونيــه حزيران ٩حــىت  )٢٠١٠( ١٩٢٩القــرار 
  )١ فقرةاإلدارية الالزمة لذلك (ال



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

818 14-65169  
 

ــة   ــرار أو املهمـ ــادرالقـ ــا الصـ  ـ
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    اجلوانب اإلجرائية    
ن يومـا بعـد   وثالثـ  أقصـاه املقرر يف أجل  هيطلب أيضا إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة برنامج عمل  وضع برنامج عمل

مج العمل هذا، ويطلب كـذلك  تعيني الفريق، ويشجع اللجنة على إجراء مناقشات منتظمة بشأن برنا
  )  ٣ فقرةبرنامج العمل هذا (ال بشأنأن يقدم الفريق إىل اللجنة آخر ما يستجد من معلومات 

  اإلبالغ واإلعالم

تقريـرا   )٢٠٠٦( ١٧٣٧يطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار        اإلبالغ
، ويطلـب أن يقـدم الفريـق    ٢٠١١الثـاين/نوفمرب  تشـرين   ٩عمالـه يف أجـل أقصـاه    ملنتصف املـدة عـن أ  

، بعــد مناقشــة جيريهــا مــع ٢٠١١األول/ديســمرب  كــانون ٩تقريــره ملنتصــف املــدة إىل الــس، حبلــول 
اللجنة، ويطلب أيضا أن يقدم إىل اللجنة تقريـرا ائيـا يف أجـل أقصـاه ثالثـون يومـا قبـل انتـهاء واليـة          
الفريق يتضمن النتائج اليت خلص إليها وتوصياته، ويطلب كذلك أن يقدم الفريـق تقريـره النـهائي إىل    

  ) ٢ فقرة، بعد مناقشة جيريها مع اللجنة (الالس لدى انتهاء والية الفريق
    

ــة   ــالً املنشــأة اللجن ــالقرار عم  )٢٠١١( ١٩٧٠ ب
   ليبيا بشأن

 املـــــــــؤرخ ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القـــــــــرار مبوجـــــــــب  
 حظـــر فـــرض األمـــن جملـــس قـــرر ،٢٠١١ فربايرشـــباط/ ٢٦

 جتميـد  عـن  فضـال  ،)٢٠(الليبية العربية اجلماهريية على لألسلحة
 املـرتبطني  األسـرة  وأفـراد  األفـراد  علـى  السـفر  وحظـر  األصول
ــذايف مبعمــر ــس وأذن .الق ــة بإنشــاء أيضــا ال  لالضــطالع جلن
 وحظـر  األسـلحة،  توريـد  حظـر  تنفيـذ  رصد (أ) التالية: باملهام
 حلظـر  اخلاضـعني  األفراد حتديد (ب) األصول؛ وجتميد السفر،
ــر الســــفر ــاء؛ طلبــــات يف والنظــ ــراد حتديــــد (ج) اإلعفــ  األفــ

 اإلعفـــاء؛ طلبـــات يف والنظـــر األصـــول لتجميـــد اخلاضـــعني
__________ 

ــارا   )٢٠(   ــن اعتب ــبتمربأيلول/ ١٦ م ــري ،٢٠١١ س ــم تغ  الرمســي االس
ــد ــم يف للبل ــن املتحــدة األم ــة” م ــة اجلماهريي ــة العربي  إىل “الليبي

  .ليبيا يف االنتقايل الوطين الس طلب على بناء “ليبيا”

ــا وضــع (د) ــد م ــزم ق ــادئ مــن يل ــة مب ــذ لتســهيل توجيهي  تنفي
 عـن  الـس  إىل تقريـر  تقـدمي (هــ)   القرار؛ يف املفروضة التدابري

ــا؛ ــجيع (و) أعماهلـ ــراء تشـ ــوار إجـ ــني حـ ــة بـ ــدول اللجنـ  والـ
 تشـــمل بوســـائل املنطقـــة، دول ســـيما وال املهتمـــة، األعضـــاء

 تنفيـذ  ملناقشـة  باللجنـة  االجتمـاع  إىل الـدول  هـذه  ممثلـي  دعوة
 مجيـع  مـن  مفيـدة،  تعتربهـا  معلومـات  أي التمـاس  (ز) التدابري؛
 املفروضـة  التـدابري  لتنفيـذ  اختذا اليت اإلجراءات بشأن الدول،

ــرار يف ــورة القـ ــة؛ بصـ ــص (ح) فعالـ ــات فحـ ــة املعلومـ  املتعلقـ
ــا ـــزعم مب ــه ي ــن ارتكاب ــهاكات م ــال عــدم أو انت ــدابري االمتث  للت

  .بشأا املالئمة اإلجراءات واختاذ القرار، يف الواردة
ــرار ومبوجــــــــب   ــؤرخ ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القــــــ  املــــــ

 تتصــل إضــافية تــدابري الــس فــرض ،٢٠١١ /مــارسآذار ١٧
 بالســكان اآلهلــة واملنــاطق املــدنيني حبمايــة اإلذن منــها بليبيــا،
 حظـر  منطقة وفرض ليبيا يف اهلجمات خلطر املعرضني املدنيني
 الـيت  الـرحالت  باسـتثناء  لليبيـا،  اجلوي اال يف للطريان كامل
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 املعونــــة وإيصــــال اللــــييب، الشــــعب لفائــــدة ضــــرورية تعتــــرب
 اإلبقـاء  أيضا الس وقرر. األجانب الرعايا وإجالء اإلنسانية،

ــ األســـلحة توريـــد وحظـــر األصـــول جتميـــد علـــى  نياملفروضـ
ــرار مبوجــب ــة ،)٢٠١١( ١٩٧٠ الق ــروف ويئ ــيش الظ  لتفت
 الـس  ووسـع . احلظـر  انتـهاكها  يف يشـتبه  الـيت  النقل عمليات

 اإلضــافية التـدابري  علـى  اإلشـراف  لتشــمل اللجنـة  واليـة  نطـاق 
ــيت ــها الـ ــرار، فرضـ ــه القـ ــة وتوجيـ ــد إىل اللجنـ ــات حتديـ  اجلهـ

 أو األفـراد  أو الليبيـة  السـلطات  مـن  األصـول  لتجميـد  اخلاضعة
 املـــــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٠٩ القـــــرار ومبوجـــــب. الكيانـــــات

 بعـض  رفع أو بتخفيف الس قام ،٢٠١١ سبتمربأيلول/ ١٦
 )٢٠١١( ١٩٧٠ القــرارين مبوجــب ســابقا املفروضــة التــدابري

 اللـــييب للشـــعب األصـــول إتاحـــة لكفالـــة )٢٠١١( ١٩٧٣ و
 املــــــؤرخ )٢٠١١( ٢٠١٧ القــــــرار ومبوجــــــب. ولصــــــاحله

 اللجنــة إىل لــسا طلــب ،٢٠١١ األول/أكتــوبرتشــرين  ٣١
 املديريـــة مـــع وبالتعـــاون خربائهـــا بفريـــق ينةمســـتع تقـــوم، أن

 هيئـات  مـن  غريهـا  مـع  عملـها  يف اإلرهـاب،  ملكافحة التنفيذية
ــم ــة، املتحــدة األم ــع وبالتشــاور املعني ــات املنظمــات م  والكيان

 وخاصــة والتحــديات، التهديــدات بتقيــيم واإلقليميــة، الدوليــة
 األسـلحة  كـل  انتشـار  عـن  النامجـة  باإلرهـاب،  منـها  يتصـل  ما

 املنطقــة،  يف ليبيــا  مــن  أنواعهــا جبميــع  الصــلة  ذات واألعتــدة
. الظهــــر علــــى احملمولــــة جــــو - ســــطح القــــذائف وخاصــــة

ــا ــة إىل طلـــب كمـ ــرا تقـــدم أن اللجنـ ــأن تقريـ ــات بشـ  مقترحـ
ــة ــد ملواجهـ ــذي التهديـ ــكله الـ ــاب، يشـ ــع اإلرهـ ــار ومنـ  انتشـ
  .  الصلة ذات واألعتدة األسلحة

  
  فريق اخلرباء    

 أيضـا  الـس  أنشـأ  ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار مبوجب  
ــق ــرة خــرباء فري ــة لفت ــدا أولي ــنة م ــل واحــدة، س  حتــت للعم

 وحتليــل وحبــث مجــع (أ) التاليــة: املهــام أداء يف اللجنــة إشــراف
 يف عليهــا املنصــوص التــدابري تنفيــذ بشــأن تــرد الــيت املعلومــات
ــرارين ــة ،)٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠ القـــ  وخباصـــ

 الـيت  بـاإلجراءات  توصـيات  تقدمي (ب) االمتثال؛ عدم حاالت
 تنفيـذ  لتحسـني  اختاذهـا  يف الدول أو اللجنة أو الس ينظر قد

 ختـامي  وتقريـر  مرحلـي  تقرير تقدمي (ج) الصلة؛ ذات التدابري
  .وتوصياته باستنتاجاته الس إىل

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ٢٠ و ١٩ اجلـدوالن  ويتضـمن   
 وفريـق  اللجنـة  بواليـة  الصـلة  ذات الـس  قرارات يف الفقرات

      .اخلرباء
  ١٩ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام ليبيا: بشأن )٢٠١١( ١٩٧٠ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١١( ١٩٧٠القرار     
    ةعام مسائل

من نظامه الداخلي املؤقـت، جلنـة تابعـة لـس األمـن تضـم مجيـع أعضـاء          ٢٨يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة   اإلنشاء  
  )٢٤ فقرة... (ال ، لتضطلع باملهام التالية“)اللجنة”فيما يلي بـ الس (يشار إليها 
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    التنسيق    
اختـــــاذ إجـــــراءات بشـــــأن  

  االنتهاكات املزعومة
من انتـهاكات أو عـدم االمتثـال للتـدابري الـواردة يف هـذا القـرار         فحص املعلومات املتعلقة مبا يزعم ارتكابه

  (ح)) ٢٤ فقرةواختاذ اإلجراءات املالئمة بشأا (ال
التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 

ألمـم  لتابعة لا غرياألخرى (
  املتحدة)

سـيما دول املنطقـة، بوسـائل تشـمل دعـوة       وال تشجيع إجراء حوار بني اللجنـة والـدول األعضـاء املهتمـة،    
  (و)) ٢٤ فقرةممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ التدابري (ال

  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة
ع األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد     يقرر كذلك أن تقـوم مجيـع الـدول األعضـاء دون إبطـاء بتجميـد مجيـ         

االقتصادية األخـرى املوجـودة يف أراضـيها الـيت ميلكهـا أو يـتحكم فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،            
أو الــذين تســميهم اللجنــة املنشــأة عمــال ] للقــرار[األفــراد أو الكيانــات املدرجــة أمســاؤهم يف املرفــق الثــاين  

الكيانات الذين يعملون بامسهم أو بتوجيه منـهم أو الكيانـات الـيت ميلكوـا      أدناه أو األفراد أو ٢٤ فقرةبال
أو يتحكمــون فيهــا، ويقــرر كــذلك أن تكفــل مجيــع الــدول األعضــاء عــدم إتاحــة رعاياهــا أو أي أفــراد أو 
كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لألفراد أو الكيانات املدرجة أمساؤهم 

  )١٧ فقرةيف املرفق الثاين هلذا القرار أو األفراد الذين تسميهم اللجنة أو لفائدم (ال
والنظـر يف طلبـات   ] ن القـرار [مـ  ١٥ فقـرة حتديد األفراد الذين تسـري علـيهم التـدابري املفروضـة مبوجـب ال       حتديد األفراد والكيانات

  (ب)) ٢٤ فقرة(ال ١٦ فقرةاإلعفاء وفقا لل
والنظـر يف طلبـات   ] مـن القـرار  [١٧ فقـرة الـذين تسـري علـيهم التـدابري املفروضـة مبوجـب ال       حتديد األفـراد   

  (ج)) ٢٤ فقرة(ال ٢٠  و ١٩اإلعفاء وفقا للفقرتني 
على األفراد والكيانـات الـذين تسـميهم    ] من القرار[١٧ و ١٥يقرر أن تسري التدابري الواردة يف الفقرتني   

  :(ج) أدناه، على التوايل  و (ب) ٢٤اللجنة عمال بالفقرتني 
الذين يشاركون أو يتواطؤون يف إصدار األمر بارتكاب انتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنسـان ضـد       (أ)  

أشخاص يف اجلماهريية العربية الليبية أو التحكم يف ارتكاب تلك االنتهاكات أو توجيهها بطريقة أخـرى،  
 جمات، مبا يف ذلك عمليات القصف اجلوي، ضد ويشمل ذلك املشاركة أو التواطؤ يف التخطيط للقيام

السكان املدنيني واملرافق املدنية أو قيادة تلك اهلجمات أو إصدار األمر بارتكاا أو القيـام ـا، مبـا ينتـهك     
  أحكام القانون الدويل؛  

ابـة عنـهم أو   الفرعيـة (أ)، أو بالني  فقـرة الذين يعملون باسم األفراد أو الكيانات الوارد بيـام يف ال   (ب)  
  )٢٢ فقرةبتوجيه منهم (ال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    

  على احلاالت التالية:] من القرار[ ١٥ فقرةيقـــرر أيضا أال تسري التدابري املفروضة مبوجب ال  البت يف االستثناءات
إنسـانية، مبـا يف   عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السـفر لـه مـا يـربره ألسـباب        

  ذلك أداء الفرائض الدينية؛
أو عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن االستثناء من احلظر من شأنه أن خيـدم أهـداف     

 ١٦ فقــرةإحـالل الســالم وحتقيــق املصــاحلة الوطنيــة يف اجلماهرييـة العربيــة الليبيــة واالســتقرار يف املنطقــة (ال  
  )(ج)  و  (أ)

  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان (ب) من القرار،  ٢٤ فقرةانظر ال  
  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان (ج) من القرار،  ٢٤ فقرةانظر ال  

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

] مبوجب القـرار [ اليت اختذا لتنفيذ التدابري املفروضةالتماس أي معلومات تعتربها مفيدة بشأن اإلجراءات 
  (ز)) ٢٤ فقرةبصورة فعالة من مجيع الدول (ال

  (أ)) ٢٤ فقرة(ال] من القرار[ ١٧  و ١٥ و ١٠ و ٩رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرات   رصد التنفيذ
    اجلوانب اإلجرائية  

] مبوجــــب القــــرار[ وضــــع مبــــادئ توجيهيــــة، حســــب االقتضــــاء، لتســــهيل تنفيــــذ التــــدابري املفروضــــة   توجيهيةإصدار مبادئ 
  (د))  ٢٤ فقرة(ال

  اإلبالغ واإلعالم

تقدمي تقرير أول عن أعماهلا إىل الس يف غضون ثالثني يوما وموافاته الحقا بتقارير حسـبما تـراه اللجنـة      اإلبالغ
  )(هـ) ٢٤ فقرةضروريا (ال

    مسائل أخرى  
  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ٢٢ فقرةانظر ال  معايري اإلدراج يف القائمة

    )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
    ةعام مسائل

على التدابري املنصـوص   )٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ٢٤ فقرةيقرر أن تسري أيضا والية اللجنة املبينة يف ال  توسيع نطاق الوالية
  )٢٦ فقرةعليها يف هذا القرار (ال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    

ترفض مجيع الدول السماح ألي طائرة مسجلة يف اجلماهريية العربيـة الليبيـة أو ميلكهـا أو يشـغلها      يقرر أن  البت يف االستثناءات
رعايـا ليبيــون أو شـركات ليبيــة بـاإلقالع مــن أراضـيها أو اهلبــوط فيهـا أو عبــور جماهلـا اجلــوي مـا مل تكــن        

  )١٧ فقرةطراري (الاللجنة قد وافقت مسبقا على تلك الرحلة بالذات، أو ما عدا حاالت اهلبوط االض
  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة

مــن القــرار  ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧يقــرر كــذلك أن يســري جتميــد األصــول املفــروض مبوجــب الفقــرات   حتديد األفراد والكيانات
على مجيع األموال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى املوجـودة يف أراضـيها         )٢٠١١( ١٩٧٠

واليت متلكها أو تسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، السـلطات الليبيـة، علـى النحـو الـذي حتـدده       
ســلطات أو بتوجيــه منــها أو الكيانــات الــيت  اللجنــة، أو األفــراد أو الكيانــات الــذين يعملــون باســم تلــك ال 

متلكها أو تسيطر عليها، على النحو الذي حتدده اللجنة، ويقرر كذلك أن تكفل مجيـع الـدول عـدم إتاحـة     
رعاياها أو أي أفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية للسـلطات         

ي حتــدده اللجنــة، أو لألفــراد أو الكيانــات الــذين يعملــون باســم تلــك  الليبيــة أو لفائــدا، علــى النحــو الــذ
السلطات أو بتوجيـه منـها، أو الكيانـات الـيت متلكهـا أو تسـيطر عليهـا، علـى النحـو الـذي حتـدده اللجنـة،             
ويوعز إىل اللجنة أن حتدد تلك السلطات الليبية أو األفراد أو الكيانات يف غضون ثالثـني يومـا مـن تـاريخ     

  )١٩ فقرةهذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك (ال اختاذ
مـن القـرار    ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٧ و ١٦ و ١٥يقرر كذلك أن تسري أيضا التدابري احملددة يف الفقرات   

 ١٩٧٠على األفراد والكيانات الذين حيدد الس أو اللجنة أم انتهكوا أحكام القـرار   )٢٠١١( ١٩٧٠
  )٢٣ فقرةمنه، أو أم ساعدوا آخرين على القيام بذلك (ال ١٠ و ٩، وخباصة الفقرتان )٢٠١١(

    )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 
  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة

إجـــــــــــــراءات االدراج يف  
  القائمة/الشطب من القائمة  

يوعز إىل اللجنة أن تواظب، بالتشاور مع السـلطات الليبيـة، علـى مراجعـة مـا تبقـى مـن التـدابري املفروضـة          
ــرارين   ــق مب  )٢٠١١( ١٩٧٣ و )٢٠١١( ١٩٧٠مبوجــب الق ــا املركــزي واملصــرف   فيمــا يتعل صــرف ليبي

العــريب اللــييب اخلــارجي واملؤسســة الليبيــة لالســتثمار وحمفظــة االســتثمار الليبيــة األفريقيــة، ويقــرر أن تقــوم   
اللجنة، بالتشاور مع السلطات الليبية، برفع أمساء هذه الكيانات من قائمة األفراد والكيانات الذين تسـري  

عمليــا لكفالــة تــوافر األصــول لشــعب ليبيــا ومبــا يعــود عليــه باملنفعــة   علــيهم التــدابري يف أقــرب وقــت ممكــن
  )١٩ فقرة(ال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  الرصد واإلنفاذ والدعم    

على توريد أو بيع أو  )٢٠١١( ١٩٧٠من القرار  ٩ فقرةيقرر أال يسري أيضا التدبري املفروض مبوجب ال  البت يف االستثناءات
  نقل املواد املذكورة أدناه إىل ليبيا:  

األسلحة وما يتصل ا من أعتدة جبميع أنواعها، مبا يف ذلـك املسـاعدة التقنيـة والتـدريب واملسـاعدة املاليـة         
وغريهــا مــن أشــكال املســاعدة، املقصــود ــا حصــرا مســاعدة الســلطات الليبيــة يف فــرض األمــن أو نــزع     

مسبقا، ما مل تتخذ اللجنـة   )٢٠١١( ١٩٧٠السالح، اليت ختطر ا جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
  قرارا خبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛

األســلحة الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة واألعتــدة املتصــلة ــا املصــدرة مؤقتــا إىل ليبيــا املقــرر أن يكــون              
موظفي األمم املتحدة وممثلي وسائط اإلعالم والعاملني يف جمـال تقـدمي املسـاعدة    استخدامها مقصورا على 

اإلنسانية وجمال التنمية ومن يرتبط ـم مـن أفـراد الـيت ختطـر ـا اللجنـة مسـبقا، مـا مل تتخـذ اللجنـة قـرارا             
  (ب))  و  (أ) ١٣ فقرةخبالف ذلك يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار (ال

، أال تســري التــدابري املفروضــة )٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ١٩ فقــرةذلك، إضــافة إىل أحكــام اليقــرر كــ  
مـن   ١٩ فقرةوال] من هذا القرار[ ١٥ فقرةمن ذلك القرار، بصيغتها املعدلة مبوجب ال ١٧ فقرةمبوجب ال

، على األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصـادية األخـرى اململوكـة ملصـرف     )٢٠١١( ١٩٧٣القرار 
ليبيا املركزي أو للمصرف العريب اللييب اخلارجي أو املؤسسة الليبيـة لالسـتثمار أو حمفظـة االسـتثمار الليبيـة      

  ما يلي:  األفريقية شريطة
أن تقدم إحدى الدول األعضاء إخطـارا للجنـة باعتزامهـا اإلذن باحلصـول علـى أمـوال أو أصـول ماليـة أو           

موارد اقتصادية أخرى للوفاء بغرض أو أكثر من األغراض التالية، وما مل تتخذ اللجنة قـرارا خبـالف ذلـك    
  يف غضون مخسة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار:

  جات اإلنسانية؛االحتيا  ‘١’    
  الوقود والكهرباء واملياه الستخدامها يف األغراض املدنية حصرا؛  ‘٢’    
  استئناف ليبيا إلنتاج املواد اهليدروكربونية وبيعها؛  ‘٣’    
إنشــاء مؤسســات حكوميــة مدنيــة وهياكــل أساســية عامــة مدنيــة أو تشــغيل تلــك املؤسســات أو    ‘٤’    

  اهلياكل أو تعزيزها؛
 استئناف عمليات القطاع املصريف، مبا يف ذلك دعم التجارة الدولية مـع ليبيـا أو تيسـريها    تسهيل  ‘٥’    

  (أ)) ١٦ فقرة(ال
  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٩ فقرةانظر ال  
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١١( ٢٠١٧القرار     
    التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

أن تقــوم، مســتعينة بفريــق خربائهــا  )٢٠١١( ١٩٧٠يطلــب إىل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  
اإلرهـاب يف عملـها مـع غريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة         وبالتعاون مع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة     

املعنية، مبا فيها منظمة الطريان املدين الدويل، وبالتشاور مع املنظمات والكيانات الدولية واإلقليمية، بتقيـيم  
األخطار والتحديات، وخباصة ما يتصل منها باإلرهاب، النامجة عن انتشار كل األسلحة واألعتدة املتصـلة  

جـو احملمولـة، وأن تقـدم إىل الـس تقريـرا       -ميع أنواعها من ليبيا يف املنطقة، وخباصة قـذائف أرض  ا جب
تضمنه مقترحات ملواجهـة هـذا اخلطـر ومنـع انتشـار األسـلحة واألعتـدة املتصـلة ـا، مبـا يف ذلـك يف مجلـة             

نـات علـى حنـو آمـن خـال مـن       أمور، تدابري لتأمني هذه األسلحة واألعتدة املتصلة ا وضـمان إدارة املخزو 
  )٥ فقرةاملخاطر وتعزيز مراقبة احلدود وأمن النقل (ال

  الرصد واإلنفاذ والدعم

  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٥ فقرةانظر ال   توصياتميتقد
    

  ٢٠ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام :بليبيا املعين اخلرباء فريق

 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١١( ١٩٧٣القرار     
    ةعام مسائل
يطلب إىل األمني العام أن ينشئ لفترة أولية مدا سنة واحدة، بالتشاور مع اللجنة، فريقا من مثانيـة خـرباء     اإلنشاء

  )٢٤ فقرة... (ال ، حتت إشراف اللجنة، لالضطالع باملهام التالية“)فريق اخلرباء(”كحد أقصى 
تقـــــدمي املســـــاعدة للجنـــــة 

  اجلزاءات 
ويف هــذا  )٢٠١١( ١٩٧٠مــن القــرار  ٢٤ فقــرةواليتــها علــى النحــو احملــدد يف المســاعدة اللجنــة يف أداء 

  (أ)) ٢٤ فقرةالقرار (ال
  الرصد واإلنفاذ والدعم

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

مجع املعلومات اليت ترد من الدول وهيئـات األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة املعنيـة واألطـراف املهتمـة         
ويف هـذا القـرار، وخباصـة حـاالت      )٢٠١١( ١٩٧٠األخرى عن تنفيذ التدابري املنصوص عليهـا يف القـرار   

  (ب)) ٢٤ فقرةعدم االمتثال، وحبثها وحتليلها (ال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

تقـــــدمي توصـــــيات بشـــــأن     
  حتسني التنفيذ

لتحسني تنفيذ التـدابري  تقدمي توصيات بشأن اإلجراءات اليت قد ينظر الس أو اللجنة أو الدول يف اختاذها 
  (ج)) ٢٤ فقرةذات الصلة (ال

  اإلبالغ واإلعالم

يتجـاوز تسـعني يومـا مـن تاريـــخ تعـيني فريـق         ال تقدمي تقريـر مؤقـت عـن أعمالـــه إىل الـس فـــي موعـد         اإلبالغ
اخلرباء، وتقريــر ختامي يتضمن استنتاجاته وتوصياته إىل الس فــي موعد أقصاه ثالثون يوما قبل انتهـــاء  

  (د)) ٢٤ فقرةمدة واليتـــه (ال
    )٢٠١١( ٢٠١٧القرار 
    التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

أن تقــوم، مســتعينة بفريــق خربائهــا  )٢٠١١( ١٩٧٠يطلــب إىل جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار  
وبالتعاون مع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب يف عملـها مـع غريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة             
املعنية، مبا فيها منظمة الطريان املدين الدويل، وبالتشاور مع املنظمات والكيانات الدولية واإلقليمية، بتقيـيم  

ة ما يتصل منها باإلرهاب، النامجة عن انتشار كل األسلحة واألعتدة املتصـلة  األخطار والتحديات، وخباص
جـو احملمولـة، وأن تقـدم إىل الـس تقريـرا       -ا جبميع أنواعها من ليبيا يف املنطقة، وخباصة قـذائف أرض  

مجلـة   تضمنه مقترحات ملواجهـة هـذا اخلطـر ومنـع انتشـار األسـلحة واألعتـدة املتصـلة ـا، مبـا يف ذلـك يف           
أمور، تدابري لتأمني هذه األسلحة واألعتدة املتصلة ا وضـمان إدارة املخزونـات علـى حنـو آمـن خـال مـن        

  )٥ فقرةاملخاطر وتعزيز مراقبة احلدود وأمن النقل (ال
  الرصد واإلنفاذ والدعم

  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٥ فقرةانظر ال   توصياتميتقد
    

  *)٢٠١١( ١٩٨٨ اربالقر عمال املنشأة اللجنة  

ــب   ــرارين مبوجــــــ  ١٩٨٩ و )٢٠١١( ١٩٨٨ القــــــ
 جملــس قــرر ،٢٠١١ /يونيــهحزيران ١٧ املــؤرخني )٢٠١١(

ــن ــام أن األمـ ــزاءات نظـ ــة اجلـ ــى املفروضـ ــيم علـ ــدة تنظـ  القاعـ
__________ 

 )١٩٩٩( ١٢٦٧القـرارين   العاملـة مبوجـب  انظر أيضـا اللجنـة     *  
بشــأن تنظــيم القاعــدة ومــا يــرتبط بــه مــن    )٢٠١١( ١٩٨٩ و

  .أفراد وكيانات، أعاله

 وحظـر  األصـول  جتميـد  مـن  يتـألف  والـذي  ،الطالبـان  وحركة
 والكيانـات  بـاألفراد  يتعلـق  فيمـا  األسلحة توريد وحظر السفر

 سـابقا  ـا  حتـتفظ  كانـت  الـيت  املوحـدة  القائمـة  علـى  املدرجني
 مـن  سـيجري  ،)١٩٩٩( ١٢٦٧ بـالقرار  عمـال  املنشأة اللجنة
 فـإن  لـذلك،  ونتيجة. منفصلني نظامني إىل فصله فصاعدا اآلن

 بواليـة  كُلفـت  )٢٠١١( ١٩٨٨ بـالقرار  عمـال  املنشأة اللجنة
ــذ رصــد ــدول تنفي ــدابري األعضــاء ال ــك ضــد اجلــزاءات لت  أولئ
 األفـــراد”( ألـــف الفـــرع يف مدرجـــة أمســـاؤهم كانـــت الـــذين

ــون ــة املرتبطــ ــان حبركــ ــرع )“طالبــ ــاء والفــ ــات”( بــ  الكيانــ
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 )“طالبــان حبركــة املرتبطــة األخــرى واملؤسســات واجلماعــات
 وكـذلك  القـرار،  اختـاذ  تـاريخ  مـن  اعتبـارا  املوحدة القائمة من

 املــرتبطني والكيانــات واملؤسســات واجلماعــات األفــراد ســائر
 واالسـتقرار  السـالم  يهدد خطرا يشكلون الذين طالبان حبركة
 إضـافة . حـديثا  املنشـأة  اللجنـة  قبـل  مـن  أفغانسـتان،  يف واألمن

 باملهـام  أمـور،  مجلـة  يف بالقيـام،  اللجنة الس كلف ذلك، إىل
 االسـم  رفـع  أو القائمة يف اإلدراج طلبات يف النظر (أ) التالية:

 األفـــراد قائمـــة بتحـــديث بانتظـــام القيـــام (ب) القائمـــة؛ مـــن
ــوجزات إتاحــة (ج) أمســاؤهم؛ املدرجــة  ألســباب الســردية امل
 اللجنـة  موقـع  علـى  القائمة يف القيودات جبميع املتعلقة اإلدراج

 يف املدرجـــة مســـاءاأل اســـتعراض (د) اإلنترنـــت؛ شـــبكة علـــى
 املعلومـات  عـن  الـس  إىل دوريـة  تقـارير  تقـدمي (هــ)   القائمة؛
 علـق يت فيمـا  ذلـك  يف مبـا  القرار، تنفيذ بشأن اللجنة إىل املقدمة

 وجـود  ضـمان  (و) القـرار؛  يفرضها اليت للتدابري االمتثال بعدم
 األفــراد أمســاء إدراج مبوجبــها يــتم وواضــحة عادلــة إجــراءات

 مــــنح  إىل إضــــافة منــــها، ورفعهــــا القائمــــة يف والكيانــــات
ــتثناءات ــد (ز) إنســـانية؛ ألســـباب االسـ  التـــدابري تنفيـــذ رصـ

 املبـادئ  وضع (ط) االستثناء؛ طلبات يف النظر (ح) املفروضة؛
ــة ــة التوجيهيـــ ــري الالزمـــ ــذ لتيســـ ــدابري تنفيـــ ــة؛ التـــ  املفروضـــ

 بشـــأن األعضـــاء والـــدول اللجنـــة بـــني احلـــوار تشـــجيع (ي)
 مـن  ارتكابـه  يـزعم  مبـا  املتعلقـة  املعلومـات  فحص (ك) التنفيذ؛

 واختـاذ  القـرار،  يف الـواردة  للتـدابري  االمتثـال  عدم أو انتهاكات
 تعزيـز  أجـل  مـن  القـدرات  بنـاء  تيسـري  (ل) بشأا؛ جراءاتاإل

 بـاجلزاءات،  املعنيـة  اللجـان  مـن  غريهـا  مع التعاون (م) التنفيذ؛

 )١٩٩٩( ١٢٦٧ القــرارين مبوجـب  العاملــة اللجنـة  سـيما  وال
  .  )٢٠١١( ١٩٨٩  و

ــرار ومبوجــــب   ــرر ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القــ ــس قــ  الــ
 اجلـــزاءات ورصـــد التحليلـــي الـــدعم فريـــق يقـــوم أن كـــذلك
 شـهرا،  ١٨ مـدا  أولية لفترة واليتها تنفيذ يف اللجنة مبساعدة

 تقـارير  تقـدمي  (أ) التاليـة:  باملهـام  أمـور،  مجلـة  يف يضطلع، وأن
 يف مبـا  املفروضـة،  للتدابري األعضاء الدول تنفيذ عن اللجنة إىل

 املسـاعدة  تقـدمي  (ب) التنفيـذ؛  لتحسـني  توصـيات  تقـدمي  ذلك
 القائمـة؛  يف املدرجة لألمساء املنتظم استعراضها عند اللجنة إىل

ــة ةمســاعد (ج) ــة يف اللجن ــات متابع ــة الطلب ــدول إىل املقدم  ال
 مسـاعدة  (د) التنفيذ؛ بشأن معلومات على للحصول األعضاء

 توصـيات  تقـدمي (هــ)   االمتثـال؛  عـدم  حاالت حتليل يف اللجنة
 يف للمسـاعدة  األعضـاء  الـدول  ـا  تستعني أن ميكن اللجنة إىل

 يف األمسـاء  إلدراج مقترحاـا  يف اللجنـة  مسـاعدة  (و) التنفيذ؛
 تشـــجيع (ز) الســـردية؛ املـــوجزات مشـــاريع وإعـــداد القائمـــة
 هويـة  عـن  إضافية ومعلومات أمساء تقدمي على األعضاء الدول

 الراميـة  جهودها يف اللجنة مساعدة بغية مساءاأل تلك أصحاب
 وكفالــة املعلومــات بأحــدث املوحــدة القائمــة اســتكمال إىل

ــها ــدر دقت ــيم (ح) اإلمكــان؛ ق ــدمي والرصــد التقي ــارير وتق  التق
  .التدابري تنفيذ بشأن والتوصيات

 الفقـرات  جلميـع  الكامـل  الـنص  ٢١ اجلدول يتضمنو  
  .اللجنة بوالية الصلة ذات الس قرارات يف
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    ٢١ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام :)٢٠١١( ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١١( ١٩٨٨القرار     
    ةعام مسائل
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت، جلنـة تابعـة لـس األمـن تتـألف مـن مجيـع             ٢٨يقرر أن ينشئ، وفقـا للمـادة     اإلنشاء

  )٣٠ فقرة... (ال ، لتضطلع باملهام التالية“)اللجنة(”أعضاء الس 
    التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

ثة، بطـرق مـن بينـها حتديـد هويـة األفـراد       يشجع على مواصلة التعاون بني اللجنة وحكومة أفغانستان والبع
مــن هـذا القــرار أو دعمهــا،   ٣ فقـرة والكيانـات ممــن يشـاركون يف متويــل األعمـال أو األنشــطة املبينــة يف ال   

ــة           ــة اللجن ــة ملخاطب ــي البعث ــوة ممثل ــات، ودع ــك الكيان ــراد وتل ــؤالء األف ــن ه ــات تفصــيلية ع ــوفري معلوم وت
  )٢٨ فقرة(ال

يقر بضرورة احملافظة على االتصال مع اجلهات املعنية من جلان تابعة لس األمن ومنظمـات دوليـة وأفرقـة      
 ١٣٧٣واللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      )١٩٩٩( ١٢٦٧خرباء، مبا يف ذلـك اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      

بشــأن مكافحــة اإلرهــاب (جلنــة مكافحــة اإلرهــاب) ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات  )٢٠٠١(
، )٢٠٠٤( ١٥٤٠واجلرميــة واملديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب واللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    

وخباصـة بـالنظر إىل اسـتمرار وجـود تنظـيم القاعـدة وأي خليـة أو مجاعـة منتسـبة إليـه أو مجاعـة منشـقة أو             
  )٣٢ فقرةمتفرعة منه وأثرها السليب يف الرتاع األفغاين (ال

 ١٢٦٧ملنشـأة عمـال بـالقرار    سـيما اللجنـة ا   وال التعاون مع غريها من جلان جملس األمن املعنية باجلزاءات،  
  (ع)) ٣٠ فقرة(ال )١٩٩٩(

التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 
ألمـم  لتابعة لا غرياألخرى (

  املتحدة)

  من القرار، أعاله   ٢٨ فقرةانظر ال

  اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة
ــاألفراد         حتديد األفراد والكيانات ــارا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، التــدابري التاليــة فيمــا يتعلــق ب ــع الــدول، اعتب يقــرر أن تتخــذ مجي

والكيانات الذين أدرجت أمساؤهم قبـل اختـاذ هـذا القـرار يف قائمـة األفـراد والكيانـات املنـتمني إىل حركـة          
 ا، علـى النحـو احملـدد يف الفـرع     طالبان وغريهم من األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املرتبطني

الكيانــات واجلماعــات واملؤسســات األخــرى (”والفــرع بــاء “) األفــراد املرتبطــون حبركــة طالبــان(”ألــف 
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

 ١٣٣٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧من القائمـة املوحـدة للجنـة املنشـأة عمـال بـالقرارين       “) املرتبطة حبركة طالبان    
، وغريهــم مــن األفــراد واجلماعــات واملؤسســات والكيانــات املــرتبطني حبركــة طالبــان الــذين          )٢٠٠٠(

ــة املنشــأة عمــال         ــرره اللجن ــا تق ــا مل يشــكلون خطــرا يهــدد الســالم واالســتقرار واألمــن يف أفغانســتان وفق
  ) ١ فقرة(ال] ن القرارم[ ٣٠ فقرةبال

يوعز إىل اللجنة أن تعجل بالنظر يف أي معلومـات تـبني أن فـردا شـطب امسـه مـن القائمـة عـاد إىل ممارسـة            
من هذا القرار، بطرق منها املشاركة يف أعمال تتناىف مع شروط التصاحل املبينـة   ٣ فقرةاألنشطة املبينة يف ال

حكومـة أفغانسـتان أو أي دولـة عضـو أخـرى، أن تقـدم طلبـا،         من هذا القرار، ويطلـب إىل  ١٨ فقرةيف ال
  )٢٣ فقرةعند االقتضاء، بإعادة إدراج اسم الفرد املعين يف القائمة (ال

إجـــــــــــــراءات االدراج يف  
  القائمة/الشطب من القائمة

 بأمسـاء األفـراد  ] مـن القـرار  [ ٣٠ فقرةيشجع كل الـدول األعضـاء علـى أن تـوايف اللجنـة املنشـأة عمـال بـال        
واجلماعات واملؤسسات والكيانات الذي يشاركون، بـأي وسـيلة كانـت، يف متويـل األعمـال أو األنشـطة       

  )١٠ فقرةأعاله أو دعمها إلدراجها يف القائمة (ال ٣ فقرةاملبينة يف ال
يقرر أن تقوم الدول األعضاء، عند اقتـراح أمسـاء علـى اللجنـة إلدراجهـا يف القائمـة، مبوافـاة اللجنـة بـأكرب            

قدر ممكن من املعلومات فيمـا يتعلـق باالسـم املقتـرح إدراجـه، وخباصـة مـا يكفـي مـن املعلومـات لتحديـد            
هوية األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات بصورة دقيقة وجازمة، وقـدر اإلمكـان، باملعلومـات الـيت     

  )١١ فقرةالشأن (ال يلزم تقدميها إىل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية إلصدار إخطار خاص يف هذا
يقرر أيضا أن تقوم الدول األعضاء أيضا، عند اقتراح أمساء على اللجنة إلدراجها يف القائمـة، مبوافـاة اللجنـة      

ببيان مفصل باألسباب الداعية إىل ذلك، وأنه جيوز نشر بيان األسباب، بناء على طلب يقدم يف هذا الشأن، 
الدول األعضاء للجنة أا سرية، وأنه جيوز استخدام بيان األسباب يف  باستثناء األجزاء اليت تبني فيها إحدى

  )١٢ (الفقرة] من القرار[١٣ إعداد املوجز السردي ألسباب إدراج األمساء يف القائمة املبني يف الفقرة
مجيـع   يطلب إىل األمانـة العامة أن تنشر يف موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت، فور إضافة اسم إىل القائمة،  

املعلومات القابلة للنشر عن صاحب االسم، مبا يف ذلك املوجز السـردي ألسـباب إدراج امسـه يف القائمـة،     
ويشدد على أمهية أن تتيح يف الوقت املناسب املوجز السـردي ألسـباب اإلدراج يف القائمـة جبميـع اللغـات      

  )  ١٥ فقرةالرمسية لألمم املتحدة (ال
لى أساس كل حالـة علـى حـدة بشـطب أمسـاء األفـراد والكيانـات ممـن مل تعـد          يوعز إىل اللجنة أن تعجل ع  

مـن القائمـة، ويطلـب إىل اللجنـة أن تـويل االعتبـار       ] مـن القـرار  [ ٣ فقـرة تسري علـيهم املعـايري املبينـة يف ال   
الواجب لطلبات شطب أمساء األفراد الذين يستوفون شروط املصاحلة املتفق عليها بـني حكومـة أفغانسـتان    

اتمع الدويل واليت تشمل نبذ العنف وعدم إقامة أي صالت مع املنظمات اإلرهابية الدوليـة، مبـا يشـمل    و
ــه، واحتــرام الدســتور       ــة أو مجاعــة منتســبة إليــه أو مجاعــة منشــقة أو متفرعــة من تنظــيم القاعــدة أو أي خلي

  )١٨ فقرةاألفغاين، مبا يف ذلك حقوق املرأة واألشخاص املنتمني لألقليات (ال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

يقرر أنه جيوز لألفراد والكيانـات الـذين يلتمسـون شـطب أمسـائهم مـن القائمـة دون رعايـة إحـدى الـدول                 
 ١٧٣٠األعضــاء أن يقــدموا طلبــات الشــطب مــن القائمــة إىل آليــة مركــز التنســيق املنشــأة عمــال بــالقرار    

  )٢٠ فقرة(ال )٢٠٠٦(
يشجع البعثة على دعم التعاون بني حكومة أفغانستان واللجنـة وتيسـريه لضـمان إتاحـة املعلومـات الكافيـة         

من هـذا القـرار أن    ٣٠ فقرةللجنة للنظر يف طلبات الشطب من القائمة، ويوعز إىل اللجنة املنشأة عمال بال
  ذلك مناسبا:   تنظر يف طلبات الشطب من القائمة وفقا للمبادئ التالية، حيثما كان

ــدر         (أ)   ــذين مت التصــاحل معهــم، ق ــاألفراد ال ينبغــي أن تشــمل طلبــات الشــطب مــن القائمــة املتعلقــة ب
اإلمكــان، رســالة مــن الــس األعلــى للســالم عــن طريــق حكومــة أفغانســتان تؤكــد أن التصــاحل مت وفقــا      

طـار برنـامج   للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتصـاحل، أو تؤكـد، يف حـال األفـراد الـذين مت التصـاحل معهـم يف إ       
ــوفر الرســالة        ــامج الســابق؛ وأن ت ــيت تثبــت التصــاحل معهــم يف إطــار الربن ــائق ال ــز الســالم، وجــود الوث تعزي

  معلومات حالية عن عنوان الفرد وسبل االتصال به؛  
ينبغي أن تشمل طلبات الشطب من القائمة املتعلقة باألفراد الذين تولوا سابقا مناصـب يف تنظـيم     (ب)  

ومل تعــد تســري علــيهم معــايري اإلدراج يف القائمــة علــى النحــو املــبني يف   ٢٠٠٢قبــل عــام حركــة طالبــان 
يؤيــد فعليــا  ال مــن هــذا القــرار، قــدر اإلمكــان، رســالة مــن حكومــة أفغانســتان تؤكــد أن الفــرد   ٣ فقــرةال

لة أيضـا  يشـارك فيهـا، وأن تـوفر الرسـا     ال األعمال الـيت ـدد السـالم واالسـتقرار واألمـن يف أفغانسـتان أو      
  معلومات آنية عن عنوان الفرد وسبل االتصال به؛  

ينبغي أن تشمل طلبات الشطب من القائمة لألفراد املبلغ عـن وفـام شـهادة وفـاة رمسيـة صـادرة         (ج)  
    )٢١ فقرةعن الدولة اليت حيمل الفرد جنسيتها أو بلد إقامته أو أي دولة أخرى معنية (ال

ة، يف أقرب وقت ممكـن بعـد أن تتخـذ اللجنـة قـرارا بشـطب اسـم مـن القائمـة،          يقرر أن تقوم األمانة العام  
بإحالة القرار إىل حكومة أفغانستان والبعثة الدائمة ألفغانسـتان لغـرض اإلخطـار، وينبغـي أن تقـوم األمانـة       

الكيـان  العامة أيضا، يف أسرع وقت ممكن، بإخطار البعثة الدائمة للدولة أو الدول الـيت يعتقـد أن الفـرد أو    
املعين موجود فيها، وأن تقوم، يف حال األفراد أو الكيانات من غـري األفغـانيني، بإخطـار الدولـة أو الـدول      
اليت حيمل الشخص جنسيتها، ويقـرر كـذلك أن تتخـذ الـدول الـيت تتلقـى هـذا اإلخطـار التـدابري الالزمـة،           

إخطـار أو إبـالغ الفـرد أو الكيـان املعـين بقـرار       وفقا لقوانينها وممارساا احمللية، للقيام يف الوقت املناسـب ب 
  )٢٤ فقرةشطب امسه من القائمة (ال

يسلم بأن الرتاع الدائر يف أفغانستان واألمهيـة الـيت توليهـا حكومـة أفغانسـتان واتمـع الـدويل إلجيـاد حـل            
سياسي سلمي عاجل للرتاع يتطلبان إدخال التعديالت على القائمة يف أواا وبسرعة، مبـا يف ذلـك إضـافة    

ــات الشــطب      ــت يف طلب ــى الب ــة عل ــات وشــطبها، وحيــث اللجن ــراد وكيان مــن القائمــة يف الوقــت   أمســاء أف
ــها، حســب         ــد يف القائمــة بصــفة منتظمــة، بطــرق من ــة أن تســتعرض كــل قي ــب إىل اللجن املناســب، ويطل
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

تتضـمن   ال االقتضاء، إجراء عمليات استعراض لألفراد الذين يعدون ممن مت التصـاحل معهـم واألفـراد الـذين        
اد املبلـغ عـن وفـام والكيانـات الـيت يـرد       القيودات اخلاصة م املعلومات الالزمـة لتحديـد هويتـهم واألفـر    

توجيهية لعمليات االستعراض  بشأا ما يفيد أو يؤكد أا مل تعد قائمة، ويوعز إىل اللجنة أن تضع مبادئ
  )٢٥ فقرة.. (ال. هذه، ويطلب إىل فريق الرصد موافاة اللجنة كل ستة أشهر مبا يلي

  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٢٨ فقرةانظر ال  
النظر يف طلبات اإلدراج يف القائمة وطلبات الشطب منها وما يسـتجد مـن معلومـات يقتـرح إضـافتها إىل        

  (أ)) ٣٠ فقرةأعاله (ال ١ فقرةاملعلومات املتوفرة فيما يتعلق بالقائمة املشار إليها يف ال
د مـن معلومـات يقتـرح إضـافتها إىل     النظر يف طلبات اإلدراج يف القائمة وطلبـات الشـطب منـها ومـا يسـتج       

الكيانـات  (”والفـرع بـاء   “) األفـراد املرتبطـون حبركـة طالبـان    (”املعلومات املتوفرة فيما يتعلق بـالفرع ألـف   
من القائمة املوحدة اليت كانت، حىت تاريخ اختـاذ  “) واجلماعات واملؤسسات األخرى املرتبطة حبركة طالبان

املتعلـق بتنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان       )١٩٩٩( ١٢٦٧نشأة عمـال بـالقرار   هذا القرار، قيد نظر اللجنة امل
  (ب)) ٣٠ فقرةومن يرتبط ما من أفراد وكيانات (ال

  (ج)) ٣٠ فقرةأعاله (ال ١ فقرةالقيام بانتظام بتحديث القائمة املشار إليها يف ال  
املــوجزات الســردية ألســباب اإلدراج املتعلقــة جبميــع القيــودات يف القائمــة علــى موقــع اللجنــة علــى  إتاحــة   

  (د)) ٣٠ فقرةشبكة اإلنترنت (ال
  (هـ)) ٣٠ فقرةاستعراض األمساء املدرجة يف القائمة (ال  
، مبــا يف ذلــك تقــدمي تقــارير دوريــة إىل الــس عــن املعلومــات املقدمــة إىل اللجنــة بشــأن تنفيــذ هــذا القــرار   

  (و)) ٣٠ فقرةيتعلق بعدم االمتثال للتدابري اليت يفرضها القرار (ال فيما
ضمان وجود إجراءات عادلة وواضـحة يـتم مبوجبـها إدراج أمسـاء األفـراد والكيانـات يف القائمـة وشـطبها           

  (ز)) ٣٠ فقرةمنها ومنح االستثناءات ألسباب إنسانية (ال
تقــــــــــــدمي املعلومــــــــــــات 

  باإلدراجالصلة  ذات
يهيب جبميع أعضـاء اللجنـة وفريـق الرصـد أن يطلعـوا اللجنـة علـى أي معلومـات قـد تتـوافر لـديهم بشـأن             
طلب إدراج اسم يف القائمة يـرد مـن إحـدى الـدول األعضـاء لكـي تسـتعني اللجنـة بتلـك املعلومـات عنـد            

إضـافتها إىل املـوجز السـردي     يف القائمة وتستمد منها العناصر الـيت ميكـن   االسماختاذ قرارها بشأن إدراج 
  ) ١٤ فقرة(ال] من القرار[ ١٣ فقرةألسباب اإلدراج املبني يف ال

يقرر أن تقوم اللجنة، بعد نشر اسم أدرج يف القائمة ويف غضون ثالثة أيام من تاريخ إضـافته إىل القائمـة،     
للدولة أو الدول الـيت يعتقـد أن الفـرد    بإخطار حكومة أفغانستان والبعثة الدائمة ألفغانستان والبعثة الدائمة 

أو الكيان موجود فيهـا، وأن تقـوم، يف حـال األفـراد أو الكيانـات مـن غـري األفغـانيني، بإخطـار الدولـة أو           
  )١٧ فقرةالدول اليت يعتقد أن الشخص حيمل جنسيتها (ال

  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٢٨ فقرةانظر ال  
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  دعمالرصد واإلنفاذ وال    

مساعدة الدول يف االمتثال 
  للتدابري

القيام، بواسطة فريق الرصد ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة، بتيسري املساعدة يف بناء القدرات الالزمة 
  (س)) ٣٠ فقرةالتدابري، بناء على طلب الدول األعضاء (اللتعزيز تنفيذ 

  أعاله “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان (ز) من القرار،  ٣٠ فقرةانظر ال  البت يف االستثناءات
  (ي)) ٣٠ فقرة(ال] من القرار[ ٩ و ١النظر يف طلبات االستثناء وفقا للفقرتني   

سـيما دول املنطقـة، بوسـائل تشـمل دعـوة       وال تشجيع إجراء حوار بني اللجنـة والـدول األعضـاء املهتمـة،      مناقشة تنفيذ التدابري
  (ل)) ٣٠ فقرةممثلي هذه الدول إىل االجتماع باللجنة ملناقشة تنفيذ التدابري (ال

مجــــع وحتليــــل املعلومــــات  
  املتعلقة باالمتثال

  (ح)) ٣٠ فقرةالنظر يف التقارير املقدمة من فريق الرصد (ال
التماس أي معلومات تعتربها مفيدة من مجيع الدول بشأن اإلجراءات اليت اختذا لتنفيـذ التـدابري املفروضـة    

  (م)) ٣٠ فقرة[مبوجب القرار] بصورة فعالة (ال
فحص املعلومات املتعلقة مبا يزعم ارتكابه من انتـهاكات أو عـدم االمتثـال للتـدابري الـواردة يف هـذا القـرار          

  (ن)) ٣٠ فقرةذ اإلجراءات املالئمة بشأا (الواختا
  (ط)) ٣٠ فقرة(ال] من القرار[١ فقرةرصد تنفيذ التدابري املفروضة يف ال  ذرصد التنفي

    اجلوانب اإلجرائية
  أعاله   “القائمة اإلدراج يف القائمة/الشطب من”حتت عنوان من القرار،  ٢٥ فقرةانظر ال  إصدار مبادئ توجيهية

حيث اللجنة على كفالة إرساء إجراءات عادلة وواضحة لتسيري أعماهلا، ويوعز إىل اللجنة أن تضـع مبـادئ     
 ١٧ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩توجيهية وفقا لذلك، ويف أقرب وقت ممكن، وخباصة فيمـا يتعلـق بـالفقرات    

  )٢٦ فقرةمن هذا القرار (ال ٢٧  و ٢٥ و ٢٤ و ٢١ و ٢٠  و
  (ك))   ٣٠  (الفقرة] مبوجب القرار[ مبادئ توجيهية، حسب االقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابري املفروضة وضع  

    اإلبالغ
عند إدراج اسم يف القائمـة، مـوجزا سـرديا ألسـباب      يوعز إىل اللجنة أن تتيح على موقعها على اإلنترنت،  نشر املعلومات ذات الصلة

إدراج ذلك االسم مبساعدة فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات وبالتنسيق مع الدول اليت تقتـرح إدراج  
  )١٣ فقرةأمساء يف القائمة (ال

  أعاله   “اإلدراج يف القائمة/الشطب من القائمة”حتت عنوان من القرار،  ١٥ فقرةانظر ال  
تقدمي تقارير دورية إىل الس عن املعلومات املقدمة إىل اللجنة بشأن تنفيذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك فيمـا        اإلبالغ

  (و)) ٣٠ فقرةيتعلق بعدم االمتثال للتدابري اليت يفرضها القرار (ال
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  األخرى اللجان  - ٢  

ــالل   ــر خــ ــلت ،٢٠١١-٢٠١٠ ةالفتــ ــة واصــ  اللجنــ
ــأة ــالقرار عمــــال املنشــ ــة بشــــأن )٢٠٠١( ١٣٧٣ بــ  مكافحــ
 كـذلك . اجتماعاـا  عقـد  )اإلرهـاب  مكافحـة  جلنة( اإلرهاب
 الـذي  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة اللجنة واصلت

 ملنـع  تـدابري  تتخـذ  أن أمـور،  مجلة يف مبوجبه، الدول على تعني
ــدول غــري مــن اجلهــات ــى احلصــول مــن ال ــدمار أســلحة عل  ال
 للجنـة  التنفيذيـة  املديريـة  وواصـلت . اجتماعاـا  عقـد  الشامل،
  .اإلرهاب مكافحة جلنة عمل دعم اإلرهاب مكافحة
 تعزيـز  إىل األمـن  جملـس  دعـا  ت،املناسبا من عدد ويف  
 واللجنـة  اإلرهـاب  مكافحـة  وجلنـة  اجلزاءات جلان بني التعاون
 املثـال،  سـبيل  وعلى .)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار مبوجب املنشأة

ــرار مبوجــب ــؤرخ )٢٠١١( ١٩٨٨ الق ــهحزيران ١٧ امل  /يوني
 بشـأن  القـرار،  بذلك عمال املنشأة اللجنة الس دعا ،٢٠١١
 فقـط  لـيس  وكيانـات،  أفراد من ا يرتبط وما الطالبان حركة

 القـرارين  وجـب مب العاملـة  اللجنة مع االتصال على احملافظة إىل
 القاعــدة تنظــيم بشــأن )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧

 مكافحـة  جلنـة  مـع  أيضـا  بل وكيانات، أفراد من بهوما يرتبط 
ــاب، ــة اإلرهـ ــة واملديريـ ــة التنفيذيـ ــة للجنـ ــاب، مكافحـ  اإلرهـ

 سـيما  وال” ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  واللجنة
 مجاعـة  أو خليـة  وأي القاعدة تنظيم وجود استمرار إىل بالنظر
 ذلـك  حيدثه وما املنطقة يف عنه متفرعة أو منشقة أو به مرتبطة

ــن ــر م ـــزاع يف ســليب أث ــاين الن ــى. )٢١(“األفغ ــل، حنــو وعل  مماث
 علـى  التأكيـد  الـس  كـرر  ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القـرار  مبوجب
ــز ضــرورة ــني اجلــاري التعــاون تعزي ــثالث اللجــان ب ــة ال  وأفرق
 تعزيـز  االقتضـاء،  حسـب  منـها،  بسبل منها لكل التابعة اخلرباء
 إطــار يف تــتم الــيت البلــدان زيــارات وتنســيق املعلومــات تبــادل
 والعالقـات  ورصـدها  التقنيـة  املسـاعدة  وتيسـري  منها كل والية

__________ 

  .٣٢  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٨٨القرار   )٢١(  

 األخـرى  واملسائل واإلقليمية الدولية والوكاالت املنظمات مع
 عــن أيضــا الــس وأعــرب. مجيعهــا الــثالث اللجــان ــم الــيت

ــق فيمــا للجــان توجيهــات تقــدمي اعتزامــه  حمــل باــاالت يتعل
 التعـاون  هـذا  وتيسـري  جهودها تنسيق بغرض املشترك االهتمام

 الترتيبـات  يتخـذ  أن العـام  األمـني  إىل وطلـب  أفضـل،  حنو على
 وقـت  أقـرب  يف العمـل  مـن  اخلـرباء  أفرقـة  تتمكن لكي الالزمة
    .)٢٢(مشتركة مواقع يف ممكن

  
ــالقرار عمــال املنشــأة األمــن جملــس جلنــة    ١٣٧٣ ب

  اإلرهاب مكافحة بشأن )٢٠٠١(

 أيلـول/  ٢٨ املـؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٧٣ القرار مبوجب  
 اإلرهــاب مكافحــة جلنــة األمــن جملــس أنشــأ ،٢٠٠١ ســبتمرب
 طائفـة  تنفيـذ  البلـدان  إىل فيـه  طلـب  الـذي  القـرار  تنفيـذ  لرصـد 
ــن واســعة ــدابري م ــاب مكافحــة ت ــاب يف اإلره ــات أعق  اهلجم

ــة ــبتمربأيلول/ ١١ يف وقعـــــت الـــــيت اإلرهابيـــ  يف ٢٠٠١ ســـ
ــات ــدة الواليـ ــة املتحـ ــافة. األمريكيـ ــك، إىل وباإلضـ ــأ ذلـ  أنشـ

كـانون   ٣٠ املـؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٣٥ القـرار  مبوجب الس،
 اإلرهـاب  مكافحـة  للجنـة  تنفيذيـة  مديرية ،٢٠٠٤ الثاين/يناير

ــذ ــرارات لتنفيـ ــة القـ ــات املتعلقـ ــادرة بالسياسـ ــن الصـ ــة عـ  جلنـ
 مـن  دولـة  كل من اخلرباء تقييمات وإجراء اإلرهاب، مكافحة
 جمـــال يف التقنيـــة املســـاعدة تقـــدمي وتيســـري األعضـــاء، الـــدول
  .  البلدان إىل اإلرهاب مكافحة

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــ خـ  ٢٠١٠ اميعـ

  ٢٠١١  و

ــودة يف ٦٣٩٠يف اجللســــة    ــبتمرب  ٢٧، املعقــ أيلول/ســ
، اعتمد الس بيانـا أدىل بـه الـرئيس فيمـا يتعلـق بالبنـد       ٢٠١٠
األخطار اليت دد السالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء     ”املعنون 

، شدد فيه، يف مجلة أمـور، علـى أمهيـة بنـاء     “األعمال اإلرهابية
__________ 

  .٥٢  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٨٩القرار   )٢٢(  
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دة التقنيـة ـدف تعزيـز قـدرات الـدول      القدرات وتقدمي املسـاع 
األعضاء من أجل تنفيـذ قراراتـه علـى حنـو فعـال، وشـجع جلنـة        
مكافحة اإلرهاب ومديريتها التنفيذية علـى مواصـلة العمـل مـع     
الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبــها، لتقيــيم املســاعدة التقنيــة        
 وتيسريها، وخباصة بالتعاون الوثيق يف إطـار فرقـة العمـل املعنيـة    

بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ومع مجيع اجلهات اليت تقدم 
   .)٢٣(املساعدة التقنية على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف

 املـــــــــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٦٣ القـــــــــرار ومبوجـــــــــب  
 مجلـــة يف الـــس، أكـــد ،٢٠١٠ األول/ديســـمربكــانون   ٢٠

 كفالــة هــو اإلرهــاب مكافحــة للجنــة العــام اهلــدف أن أمــور،
ــذ ــام التنفي ــرار الت ــد. )٢٠٠١( ١٣٧٣ للق ــس وأك  أمهيــة ال
 مكافحـة  للجنة التنفيذية املديرية بني الغرض حمدد حوار إجراء

ــاب، ــة اإلرهـ ــة وجلنـ ــاب، مكافحـ ــدول اإلرهـ ــاء، والـ  األعضـ
 يشـارك  اجتماعـات  ترتيـب  يف االسـتمرار  علـى  اللجنة وشجع

 اإلرهـاب  مبكافحـة  معنيون األعضاء الدول من مسؤولون فيها
ــة واملنظمــات ــة الدولي ــة ودون اإلقليمي ــةاملعن اإلقليمي  وتركــز ي

 القــرارين بتنفيــذ يتصــل فيمــا إقليمــي توجــه أو موضــوع علــى
 القــــــرار ومبوجــــــب .)٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣
ــد أيضــا الــس كــرر ،)٢٠١٠( ١٩٦٣ ــه تأكي ــة إىل طلب  جلن

 رئيســها، طريــق عــن الــس إىل تقــدم أن اإلرهــاب مكافحــة
 جممل عن شفويا تقريرا يوما، ومثانني مائة كل مرة األقل على

 علـى  اللجنـة  رئـيس  وحـث  التنفيذية، ومديريتها اللجنة أعمال
 األعضــاء الــدول مجيــع تزويــد يف املتمثلــة املمارســة يواصــل أن

ــة ــة غــري بإحاطــات املهتم ــس وكــرر. رمسي ــد ال ــى التأكي  عل
 اإلرهــاب مكافحــة جلنــة بــني اجلــاري التعــاون تعزيــز ضــرورة
ــة ــأة واللجنـ ــال املنشـ ــالقرار عمـ ــة )١٩٩٩( ١٢٦٧ بـ  واللجنـ

 التابعـة  اخلـرباء  وأفرقـة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بـالقرار  عمـال  املنشأة
ــل ــها لكـ ــبل منـ ــها، بسـ ــاء، حســـب منـ ــز االقتضـ ــادل تعزيـ  تبـ

__________ 

  )٣(  S/PRST/2010/19.  

ــه املعلومــات ــارات وتنســيق وتنظيم ــدان زي  يف واملشــاركة البل
 مـع  العالقـات  وإقامـة  التقنيـة  املسـاعدة  وتقـدمي  العمـل  حلقات

 املسـائل  مـن  وغريهـا  واإلقليميـة  الدوليـة  والوكاالت املنظمات
  .  مجيعها الثالث اللجان م اليت

  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب  

 األمــن جملــس قــرر ،)٢٠١٠( ١٩٦٣ القــرار مبوجـب   
 سياســية بعثــة بوصــفها العمــل التنفيذيــة املديريــة تواصــل أن

ــل خاصــة ــار يف تعم ــه إط ــذي التوجي ــوفره ال ــة ت  مكافحــة جلن
كـانون   ٣١ يف املنتهية للفترة العامة السياسة جمال يف اإلرهاب

 علـى  التنفيذيـة  املديريـة  الـس  وحث .٢٠١٣ األول/ديسمرب
 لتنفيـذ  التقنيـة  املسـاعدة  تقـدمي  تيسـري  يف دورهـا  تعزيز مواصلة
 األعضــاء الـدول  قــدرات زيـادة  بغيــة )٢٠٠١( ١٣٧٣ القـرار 

 يف احتياجاـا  تلبية طريق عن اإلرهاب مكافحة على واملناطق
 العمـل  فرقـة  إطـار  يف الوثيـق  بالتعاون اإلرهاب، مكافحة جمال

 الـيت  اجلهـات  ومـع  اإلرهـاب  مكافحـة  جمـال  يف بالتنفيـذ  املعنية
 وشـجع . األطـراف  ومتعـدد  ثنـائي  أسـاس  علـى  املساعدة تقدم

ــة الــس ــة املديري ــى التنفيذي ــويل، أن عل ــق بالتعــاون ت  يف الوثي
 االهتمـام  مـن  مزيـدا  املعنيـة،  العاملـة  وأفرقتـها  العمل فرقة إطار

ــرار ــا يف )٢٠٠٥( ١٦٢٤ للقـ ــع حوارهـ ــدول مـ ــاء الـ  األعضـ
 علــى للتحــريض التصــدي تشــمل اســتراتيجيات وضــع بغــرض

 القـرارين  تنفيـذ  عـن  التقـارير  وإعـداد  إرهابية، أعمال ارتكاب
ــول )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣ ــانون  ٣١ حبلـــ كـــ

 التنفيذيــة املديريـة  الـس  شـجع  كمـا  .٢٠١١ األول/ديسـمرب 
 غـــري اجلهـــات مـــن وغـــريه املـــدين اتمـــع مـــع التفاعـــل علـــى

 جهـود  لـدعم  جهـود  مـن  تبذله ما سياق يف الفاعلة، يةاحلكوم
  .  القرارين تنفيذ لرصد اإلرهاب مكافحة جلنة

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ٢٣ و ٢٢ اجلـدوالن  يتضـمن و  
 مكافحـة  جلنـة  بواليـة  الصـلة  ذات الـس  قرارات يف الفقرات
  .اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية واملديرية اإلرهاب
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  ٢٢ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام اإلرهاب: مكافحة بشأن )٢٠٠١( ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة اللجن

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٦٣القرار     
    ةعام مسائل
، )٢٠٠١( ١٣٧٣يشدد علـى أن اهلـدف العـام للجنـة مكافحـة اإلرهـاب هـو كفالـة التنفيـذ التـام للقـرار              الوالية

ويشري إىل الدور البالغ األمهية للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب يف تقـدمي الـدعم إىل اللجنـة يف         
  )١ فقرةاالضطالع بواليتها (ال

إىل جملس األمن للنظر بشـكل شـامل يف   يرحب بالتوصيات الواردة يف تقرير جلنة مكافحة اإلرهاب املقدم   
  )٣ فقرةعمل املديرية التنفيذية، ويؤيد هذه التوصيات (ال

    التنسيق
التنسيق مع كيانـات األمـم   

  املتحدة األخرى
يكــرر تأكيــد ضــرورة تعزيــز التعــاون اجلــاري بــني جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  

وأفرقـة اخلـرباء التابعـة لكـل منـها بسـبل        )٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنة املنشأة عمال بـالقرار   )١٩٩٩( ١٢٦٧
منها، حسب االقتضاء، تعزيز تبـادل املعلومـات وتنظيمـه وتنسـيق زيـارات البلـدان واملشـاركة يف حلقـات         

لتقنية وإقامـة العالقـات مـع املنظمـات والوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة وغريهـا مـن          العمل وتقدمي املساعدة ا
املســائل الــيت ــم اللجــان الــثالث مجيعهــا، ويعــرب عــن اعتزامــه تقــدمي توجيهــات إىل اللجــان فيمــا يتعلــق   

 ١٩٠٤بااالت حمل االهتمام املشترك بغرض حتسني تنسيق جهود مكافحـة اإلرهـاب، ويشـري إىل قـراره     
الذي يطلب فيه إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة لكي تتمكن أفرقة اخلرباء من العمـل   )٢٠٠٩(

  )١٦ فقرةيف أقرب وقت ممكن يف مواقع مشتركة (ال
التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 

ألمـم  لتابعة لا غرياألخرى (
  املتحدة)

  من القرار، أعاله   ١٦ فقرةال انظر

  الرصد واإلنفاذ والدعم

يؤكد أمهية إجراء حوار حمـدد الغـرض بـني املديريـة التنفيذيـة وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب والـدول األعضـاء،             مناقشة التنفيذ  
ترتيب اجتماعات يشارك فيها مسـؤولون مـن الـدول     ويشجع اللجنة واملديرية التنفيذية على االستمرار يف

ــى        ــة وتركــز عل ــة املعني ــة ودون اإلقليمي ــة اإلقليمي ــون مبكافحــة اإلرهــاب واملنظمــات الدولي األعضــاء معني
  )٨ فقرة(ال )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣موضوع أو توجه إقليمي فيما يتصل بتنفيذ القرارين 
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

  اإلبالغ واإلعالم    

يطلب إىل جلنة مكافحة اإلرهاب أن تقدم إىل جملس األمن عن طريق رئيسـها، علـى األقـل مـرة كـل مائـة         اإلبالغ
يـة، وتقدميـه، عنـد االقتضـاء، يف نفـس      ومثانني يوما، تقريرا شفويا عن جممل أعمال اللجنة واملديريـة التنفيذ 
ورئـيس جلنـة جملـس     )١٩٩٩( ١٢٦٧الوقت الذي يقدم فيه رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار  

تقريريهمـا، وحيـث رئـيس جلنـة مكافحـة اإلرهـاب علـى أن         )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن املنشأة عمـال بـالقرار   
يواصل املمارسة املتمثلة يف تزويد مجيع الدول األعضاء املهتمة بإحاطات غري رمسية تركز علـى أمـور منـها    

  )١٤ فقرةاملواضيع أو التوجهات اإلقليمية (ال
    

  ٢٣ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ ،بالوالية املتعلقة األحكام اإلرهاب: مكافحة للجنة التنفيذية املديرية

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

    )٢٠١٠( ١٩٦٣القرار     
    ةعاممسائل 
، )٢٠٠١( ١٣٧٣يشدد علـى أن اهلـدف العـام للجنـة مكافحـة اإلرهـاب هـو كفالـة التنفيـذ التـام للقـرار              الوالية  

ويشري إىل الدور البالغ األمهية للمديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب يف تقـدمي الـدعم إىل اللجنـة يف         
  )١ فقرةاالضطالع بواليتها (ال

اسـية خاصـة تعمـل يف إطـار التوجيـه الـذي تـوفره        يقرر أن تواصل املديرية التنفيذية العمل بوصفها بعثة سي  التمديد
، ٢٠١٣األول/ديســمرب  كــانون ٣١جلنــة مكافحــة اإلرهــاب يف جمــال السياســة العامــة للفتــرة املنتهيــة يف    

  )٢ فقرة(ال ٢٠١٢/يونيه حزيران  ٣٠ويقرر كذلك إجراء استعراض مؤقت حبلول 
    التقييم

يذكر بأن اختاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب واحترام حقـوق اإلنسـان يكمـل كـل منـهما اآلخـر ويعـززه          تقييم األثر والفعالية 
ويعدان أساسيني لنجاح اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب، ويالحـظ أمهيـة احتـرام سـيادة القـانون لتتسـىن       

ير أنشـطتها يف هـذا اـال    مكافحة اإلرهاب بفعالية، ومـن مث يشـجع املديريـة التنفيذيـة علـى مواصـلة تطـو       
 ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣لضــمان معاجلــة مجيــع مســائل حقــوق اإلنســان ذات الصــلة بتنفيــذ القــرارين   

ب االقتضاء، فيما يتعلق بالزيارات القطرية الـيت تـنظم   على حنو متسق وعادل، مبا يف ذلك، حس )٢٠٠٥(
  )١٠ فقرةمبوافقة الدولة العضو املشمولة بتلك الزيارات (ال
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

علـى الصـعيد    )٢٠٠١( ١٣٧٣يوعز إىل املديرية التنفيذيـة أن تعـد دراسـة استقصـائية حمدثـة عـن تنفيـذ القـرار               
، تتناول يف مجلة أمور ما يلي: (أ)وقبل انعقاد االجتماع املذكور أعاله ٢٠١١حزيران/يونيه  ٣٠العاملي حبلول 

  تقييم تطور املخاطر والتهديدات واآلثار املترتبة على التنفيذ؛    -  
  حتديد الثغرات يف التنفيذ؛    -  
   )١٢ فقرةاقتراح سبل عملية جديدة لتنفيذ القرار (ال  -  

علـى الصـعيد    )٢٠٠٥( ١٦٢٤يوعز أيضا إىل املديرية التنفيذية أن تعد دراسة استقصائية عن تنفيذ القرار   
  تتناول يف مجلة أمور ما يلي: ٢٠١١األول/ديسمرب  كانون  ٣١العاملي حبلول 

  هديدات واآلثار املترتبة على التنفيذ؛تقييم تطور املخاطر والت  -  
  حتديد الثغرات يف التنفيذ؛    -  
  )١٣ فقرةاقتراح سبل عملية جديدة لتنفيذ القرار (ال  -  

    التنسيق
التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 

ألمـم  لتابعة لا غرياألخرى (
  املتحدة)

بنـاء علـى موافقتـها، اجتماعـات تتخـذ       يشجع أيضا املديرية التنفيذية على أن ترتـب مـع الـدول األعضـاء،    
عــدة أشــكال منــها مــا هــو بغــرض النظــر يف مــا إذا كــان ميكــن حســب االقتضــاء إســداء املشــورة بشــأن      
اســتحداث اســتراتيجيات وطنيــة شــاملة ومتكاملــة ملكافحــة اإلرهــاب وآليــات لتنفيــذها تشــمل االهتمــام     

زاماا مبوجب القانون الدويل وبالتعاون الوثيـق يف  بالعوامل اليت تؤدي إىل وقوع أنشطة إرهابية، عمال بالت
  )٦ فقرةإطار فرقة العمل وأفرقتها العاملة بغية ضمان اتساق اجلهود وتكاملها وتفادي أي ازدواجية (ال

يشجع كـذلك املديريـة التنفيذيـة علـى التفاعـل، حسـب االقتضـاء وبالتشـاور مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب               
والدول األعضاء املعنية، مع اتمع املدين وغريه من اجلهات غري احلكومية الفاعلة، يف سياق مـا تبذلـه مـن    

  )٧ فقرة(ال )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣جهود لدعم جهود اللجنة لرصد تنفيذ القرارين 
حيث املديرية التنفيذية علـى تكثيـف تعاوـا أيضـا مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة             

 )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣لتنفيـذ الكامـل للقـرارين    دف تعزيز قـدرة الـدول األعضـاء علـى ا    
  )٩ فقرةوتيسري تقدمي املساعدة التقنية (ال

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

يشجع املديرية التنفيذية على أن تويل، بالتعاون الوثيق يف إطار فرقة العمـل وأفرقتـها العاملـة املعنيـة، مزيـدا      
يف حوارهـا مـع الـدول األعضـاء بغـرض وضـع اسـتراتيجيات، وفقـا          )٢٠٠٥( ١٦٢٤من االهتمام للقرار 

وجب القانون الدويل، تشمل التصدي للتحريض على ارتكاب أعمال إرهابيـة بـدافع التطـرف    اللتزاماا مب
ويف  )٢٠٠٥( ١٦٢٤والتعصب وتيسري تقدمي املساعدة التقنيـة لتنفيـذها، علـى النحـو املطلـوب يف القـرار       

  )٥ فقرةية ملكافحة اإلرهاب (الاستراتيجية األمم املتحدة العامل
  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٦ فقرةانظر ال  
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

يكــرر تأكيــد ضــرورة تعزيــز التعــاون اجلــاري بــني جلنــة مكافحــة اإلرهــاب واللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار        
وأفرقـة اخلـرباء التابعـة لكـل منـها بسـبل        )٢٠٠٤( ١٥٤٠واللجنة املنشأة عمال بالقرار  )١٩٩٩( ١٢٦٧

منها، حسب االقتضاء، تعزيز تبـادل املعلومـات وتنظيمـه وتنسـيق زيـارات البلـدان واملشـاركة يف حلقـات         
قامة العالقـات مـع املنظمـات والوكـاالت الدوليـة واإلقليميـة وغريهـا مـن         العمل وتقدمي املساعدة التقنية وإ

املســائل الــيت ــم اللجــان الــثالث مجيعهــا، ويعــرب عــن اعتزامــه تقــدمي توجيهــات إىل اللجــان فيمــا يتعلــق  
 ١٩٠٤بااالت حمل االهتمام املشترك بغرض حتسني تنسيق جهود مكافحـة اإلرهـاب، ويشـري إىل قـراره     

الذي يطلب فيه إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمة لكي تتمكن أفرقة اخلرباء من العمـل   )٢٠٠٩(
  )١٦ فقرةيف أقرب وقت ممكن يف مواقع مشتركة (ال

يــق الــدعم التحليلــي ورصــد  يشــجع املديريــة التنفيذيــة علــى مواصــلة األنشــطة املشــتركة، بالتعــاون مــع فر    
وفريــق اخلـرباء التــابع للجنـة املنشــأة عمــال    )١٩٩٩( ١٢٦٧اجلـزاءات التــابع للجنـة املنشــأة عمـال بــالقرار    

م املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء يف        ومكتب األمـ  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بالقرار 
جهودهــا الراميــة إىل االمتثــال اللتزاماــا مبوجــب القــرارات املتخــذة يف هــذا الصــدد، بطــرق منــها تنظــيم     

  )١٧ فقرةحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية (ال
مجيع األنشطة املضـطلع ـا يف هـذا الصـدد     يرحب مبواظبة املديرية التنفيذية على املشاركة بشكل نشط يف   

يف إطار استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ودعم هذه األنشطة، يف أطر منـها فرقـة العمـل    
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وأفرقتها العاملة املنشأة لكفالة تنسيق اجلهود الـيت تبـذهلا منظومـة    

  )١٨ فقرةكافحة اإلرهاب واتساقها بصفة عامة، ويشجع على القيام بذلك (الاألمم املتحدة مل
  الرصد واإلنفاذ والدعم

مســاعدة الــدول يف االمتثــال 
  للتدابري

  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ١٧ فقرةانظر ال

 ١٣٧٣حيث املديرية التنفيذية علـى مواصـلة تعزيـز دورهـا يف تيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة لتنفيـذ القـرار             تيسري املساعدة التقنية
بغية زيادة قدرات الدول األعضاء واملناطق على مكافحـة اإلرهـاب عـن طريـق تلبيـة احتياجاـا        )٢٠٠١(

يف جمال مكافحة اإلرهاب، بالتعاون الوثيق يف إطار فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب    
ج املركـز واإلقليمـي   ومع اجلهات اليت تقدم املساعدة على أساس ثنـائي ومتعـدد األطـراف، ويرحـب بالنـه     

  ) ٤ فقرةالذي تتبعه املديرية التنفيذية يف هذا العمل (ال
  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٥ فقرةانظر ال  

يؤكد أمهية إجراء حوار حمـدد الغـرض بـني املديريـة التنفيذيـة وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب والـدول األعضـاء،             مناقشة التنفيذ  
يرية التنفيذية على االستمرار يف ترتيب اجتماعات يشارك فيها مسـؤولون مـن الـدول    ويشجع اللجنة واملد
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام  املهام فئة حسب تكليف،

ــى            ــة وتركــز عل ــة املعني ــة ودون اإلقليمي ــة اإلقليمي ــون مبكافحــة اإلرهــاب واملنظمــات الدولي األعضــاء معني
  )٨ فقرة(ال )٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣موضوع أو توجه إقليمي فيما يتصل بتنفيذ القرارين 

  أعاله   “التقييم”حتت عنوان من القرار،  ١٠ فقرةانظر ال  إجراء حتقيقات ميدانية
  أعاله   “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٧ فقرةانظر ال  رصد التنفيذ

  أعاله   “التقييم”حتت عنوان من القرار،  ١٠ فقرةانظر ال  
تقــــدمي التوصــــيات بشــــأن 

  حتسني التنفيذ
  أعاله   “التقييم”حتت عنوان من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال
  أعاله “التقييم”حتت عنوان من القرار،  ١٣ فقرةانظر ال

  اإلبالغ واإلعالم

يشجع املديرية التنفيذية على أن تواصل تقدمي تقارير إىل جلنة مكافحة اإلرهاب عن أعماهلـا، علـى أسـاس      اإلبالغ
منتظم أو إن طلبت اللجنة منها ذلك، عن طريق إحاطات شفوية و/أو خطية، مبا فيهـا مـا يتعلـق بزياراـا     

  )  ١٥ فقرةللدول األعضاء وعقد حلقات عمل وغري ذلك من األنشطة (ال
  

  .)٢٠٠١( ١٣٧٣ االجتماع اخلاص لالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة الختاذ القرار  (أ)  
    

    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة اللجنة  

 املــــــــــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القــــــــــرار مبوجــــــــــب  
ــس أنشــأ ،٢٠٠٤ /أبريلنيســان ٢٨ ــن، جمل ــرة األم ــة لفت  أولي

 يلــزم الــذي القــرار تنفيــذ علــى لإلشــراف جلنــة ســنتان، مــدا
 غــري مــن جهــة أي علــى حتظــر قــوانني وإنفــاذ باعتمــاد الــدول

 النوويـــة األســـلحة اقتنـــاء أو تصـــنيع أمـــور، مجلـــة يف الـــدول،
 لألغـراض  وخباصـة  إيصـاهلا،  ووسـائل  والبيولوجية والكيميائية
ــة ــة متديــد وجــرى. اإلرهابي  مبوجــب عــامني ملــدة اللجنــة والي

 ،٢٠٠٦ /أبريلنيســـان ٢٧ املـــؤرخ )٢٠٠٦( ١٦٧٣ القـــرار
 املـؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨١٠ رارالقـ  مبوجـب  سـنوات  ثـالث  ملدة
 مبوجــب ســنوات ١٠ ملــدة وأخــريا ،٢٠٠٨ /أبريلنيســان ٢٥

. ٢٠١١ /أبريلنيســـان ٢٠ املـــؤرخ )٢٠١١( ١٩٧٧ القـــرار

ــب ــرار ومبوجـ ــرر ،)٢٠١١( ١٩٧٧ القـ ــس قـ ــا الـ  أن أيضـ
  .واليتها تنفيذ يف اللجنة ملساعدة اخلرباء من فريقا ينشئ

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

  ٢٠١١  و

ــب   ــرار مبوجـــ ــر ،)٢٠١١( ١٩٧٧ القـــ ــس أقـــ  الـــ
ــة اجلهــود بــني التنســيق تعزيــز بضــرورة  مــن كــل علــى املبذول
 لتعزيــز  والــدويل واإلقليمــي اإلقليمــي ودون الــوطين الصــعيد
 يشـكلهما  اللـذين  اخلطريين والتهديد للتحدي العاملية املواجهة
 واألمـن  للسـالم  إيصاهلا ووسائل الشامل الدمار أسلحة انتشار

 إىل حباجـة  تزال ال كثرية دوال بأن أيضا الس وأقر. الدوليني
 أمهيـة  على وشدد ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار تنفيذ يف املساعدة

 وامليسـر  املنسـق  بـدور  ورحـب  الفعالـة  باملساعدة الدول تزويد
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 ١٥٤٠ بـــالقرار عمـــال املنشـــأة اللجنـــة بـــه تضـــطلع الـــذي
ــذا يف )٢٠٠٤( ــدد هـ ــس، وقـــرر. الصـ ــو الـ  يتصـــرف وهـ

 ملـدة  اللجنـة  واليـة  متديـد  امليثـاق،  مـن  السـابع  الفصـل  مبوجب
ــنوات ١٠ ــىت سـ ــان ٢٥ حـ ــل أنو ،٢٠٢١ /أبريلنيسـ  تواصـ

 القــرار الـدول  مجيـع  بتنفيـذ  للنـهوض  جهودهـا  تكثيـف  اللجنـة 
 الـدول  مـع  بنشـاط  العمـل  على اللجنة الس وحث. بالكامل

 عــن فضــال الفعالــة، واملمارســات اخلــربات تبــادل تعزيــز علــى
 اللجنـــة إىل الــس  وطلــب . الغــرض  لــذلك  املســاعدة  تــوفري 
 إعـداد  ـدف  والتوجيهات والنماذج الفعالة املمارسات حتديد

 يف والنظــر والتوجيهــات والنمــاذج املمارســات بتلــك مصــنف
 لكـي  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القـرار  بشـأن  فـين  مرجعي دليل وضع

 تشــجيع مــع القــرار، تنفيــذل كأســاس طوعــا الــدول تســتخدمه
 ذلـك  يف مبـا  الصـلة،  ذات اخلـربات  مـن  االسـتفادة  على اللجنة
 وسـلم . الصـدد  ذلـك  يف اخلـاص،  والقطاع املدين اتمع خربة

ــس ــأن الـ ــذ بـ ــة تنفيـ ــة واليـ ــب اللجنـ ــا يتطلـ ــتمرا دعمـ  مسـ
 يف النظـر  إىل اللجنـة  دعـا  الغايـة،  تلكل وحتقيقا كافية، وموارد

ــاخلربات لالســتعانة وســائل تســتحدث أن ــاظ ب ــا، واحلف  عليه
 ميكـن  الـيت  السـابقني  اخلـرباء  فريـق  أعضـاء  خـربات  ذلك يف مبا
 فيمـا  املسـاعدة  من االحتياجات ولتلبية حمددة لبعثات تتاح أن

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار بتنفيذ يتعلق

  فريق اخلرباء  

 أيضــا، الــس أذن )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القــرار مبوجــب  
 يف املفروضـة  التـدابري  تنفيـذ  علـى  لإلشـراف  اللجنـة  إنشاء عند

ــرار، ــأ الق ــة تســتعني نب ــة خبــربات” اللجن  حســب أخــرى فني
 املــؤرخ )٢٠٠٦( ١٦٧٣ القــرارين ومبوجــب. )٢٤(“االقتضــاء

ــان ٢٧ ــؤرخ )٢٠٠٨( ١٨١٠ و ٢٠٠٦ /أبريلنيســـــــ  املـــــــ
ــان ٢٥ ــس كـــرر ،٢٠٠٨ /أبريلنيسـ  أن علـــى التأكيـــد الـ

 ومبوجـب . )٢٥(“اخلـرباء  من دائمة مساعدة” هلا ستوفر اللجنة
 ،٢٠١١ /أبريلنيســـان ٢٠ املـــؤرخ )٢٠١١( ١٩٧٧ القـــرار
 اللجنـة،  مـع  بالتشـاور  ينشئ، أن العام األمني إىل الس طلب
 ملسـاعدة  إطارهـا  ويف اللجنـة  مـن  بتوجيـه  يتصرف خرباء فريق

ــة ــطالع يف اللجنـ ــها االضـ ــب بواليتـ ــرارات مبوجـ  ١٥٤٠ القـ
 )٢٠٠٨( ١٨١٠ و )٢٠٠٦( ١٦٧٣ و )٢٠٠٤(
ــها بســبل ،)٢٠١١( ١٩٧٧ و  أجــل مــن املســاعدة تيســري من

  .أفضل حنو على )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار تنفيذ
ــع   ٢٥  و ٢٤اجلـــدوالن  يتضـــمنو   الـــنص الكامـــل جلميـ

الفقـــرات يف قـــرارات الـــس ذات الصـــلة بواليـــة اللجنـــة وفريـــق 
  اخلرباء.

__________ 

 .٤  فقرة، ال)٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار   )٢٤(  

، )٢٠٠٨( ١٨١٠ و ؛٤ فقـــرة، ال)٢٠٠٦( ١٦٧٣القـــراران   )٢٥(  
 .  ٦  فقرةال
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  ٢٤ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام :)٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة اللجنة

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

     )٢٠١١( ١٩٧٧القرار   

   ةعاممسائل 

 ٢٠٢١/أبريل نيسـان  ٢٥ملـدة عشـر سـنوات حـىت      ١٥٤٠متديد والية اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     يقرر   التمديد
  )٢ فقرة(ال

   التنسيق

التنسيق مع كيانـات األمـم   
  املتحدة األخرى

وجلنـة جملـس األمـن     ١٥٤٠ يكرر تأكيد ضرورة مواصلة تعزيز التعاون اجلـاري بـني اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      
ان ومـن يـرتبط مـا مـن أفـراد وكيانـات       بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالب )١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرار 

ــالقرار     ــن املنشــأة عمــال ب ــس األم ــة جمل ــها، حســب     )٢٠٠١( ١٣٧٣وجلن بشــأن مكافحــة اإلرهــاب، بســبل من
ل منـها، واملسـاعدة التقنيـة    االقتضاء، تعزيز تبادل املعلومات والتنسيق بشأن الزيارات إىل الدول، يف إطار واليـة كـ  

واملسائل األخرى اليت م اللجان الثالث مجيعها؛ ويعرب عن اعتزامه تقدمي التوجيـه للجـان فيمـا يتعلـق باـاالت      
  )١٩ حمل االهتمام املشترك من أجل تنسيق جهودها على حنو أفضل (الفقرة

التنســـــيق مـــــع الكيانـــــات 
األخرى (من خارج األمـم  

  املتحدة)

علـى املشـاركة مـة مـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة          ١٥٤٠ جنـة املنشـأة عمـال بـالقرار    حيث الل
ودون اإلقليمية املعنية يف تعزيـز تبـادل اخلـربات والـدروس املسـتفادة واملمارسـات الفعالـة يف اـاالت الـيت          

، باالســـتعانة علـــى وجـــه اخلصـــوص باملعلومـــات الـــيت تقـــدمها الـــدول )٢٠٠٤( ١٥٤٠يشـــملها القـــرار 
وباالستفادة من احلاالت اليت ثبتت فيها جدوى املساعدة، وعلى تويل االتصال بشأن الـربامج املتاحـة الـيت    

واضــعة يف االعتبــار جــدوى املســاعدة املصــممة حســب   ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠ميكــن أن تيســر تنفيــذ القــرار  
  )١٠ فقرةعلى املستويات الوطنية (ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠احلاجة للتنفيذ الفعلي للقرار 

الالزمـة يف   علـى أن تباشـر، بـدعم مـن اخلـربة      ١٥٤٠ يشجع، يف هذا الصدد، اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  
، بطـرق منـها القيـام بزيـارات إىل     )٢٠٠٤( ١٥٤٠ هذا اال، حوارا نشطا مع الدول بشأن تنفيذ القـرار 

  )١١ فقرةالدول بناء على دعوة منها (ال
فريــق اخلــرباء، بتحديــد املمارســات أن تقــوم، بــدعم مــن  ١٥٤٠ر يطلــب إىل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرا 

بغـرض إعـداد مصـنف ـا والنظـر يف وضـع        )٢٠٠٤( ١٥٤٠ والنماذج والتوجيهات الفعالة بشأن القـرار 
ويشـجع، يف هـذا    )٢٠٠٤( ١٥٤٠دليل مرجعـي فـين بشـأنه تسـتخدمهما الـدول طوعـا يف تنفيـذ القـرار         

الصدد، اللجنة على أن تسـتعني أيضـا، وفقـا لتقـديرها، بـاخلربة املتـوفرة يف هـذا اـال، مبـا يف ذلـك خـربة            
  )١٢ فقرةاتمع املدين والقطاع اخلاص، مبوافقة الدولة، حسب االقتضاء (ال
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

ليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة علـى القيـام، حسـب االقتضـاء، بـإبالغ         حيث الدول واملنظمـات الدوليـة واإلق     
بااالت الـيت ميكـن هلـا تقـدمي املسـاعدة فيهـا؛ ويهيـب بالـدول وتلـك           ١٥٤٠ر اللجنة املنشأة عمال بالقرا

، إن مل تكـن  ٢٠١١أغسـطس  آب/ ٣١املنظمات أن توايف اللجنة جبهة االتصال ألغراض املساعدة حبلـول  
  )١٤ فقرةك سابقا (القد فعلت ذل

لضــمان عمليــة مســاعدة منســقة  ١٥٤٠ار يــدعم اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقر 
وشــفافة تقــدم يف الوقــت املناســب معلومــات جــاهزة إىل الــدول الــيت تطلــب املســاعدة والــدول املســتعدة     

  )١٦ فقرةلتقدميها (ال
، بـني  ١٥٤٠قضـايا املسـاعدة، مبشـاركة اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        يشجع على عقد اجتماعات بشأن  

الدول املستعدة لتقدمي املساعدة والدول اليت تطلب املساعدة والـدول املهتمـة األخـرى واملنظمـات الدوليـة      
  )١٧ فقرةواإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية (ال

، ٢٠١١أغســطس آب/ ٣١املعنيــة أن تقـوم، حبلــول  يهيـب باملنظمــات الدوليـة واإلقليميــة ودون اإلقليميـة     
 ١٥٤٠وموافاة اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      )٢٠٠٤( ١٥٤٠بتعيني جهة اتصال أو منسق لتنفيذ القرار 

عدة التقنيـة ومجيـع املسـائل    بذلك، ويشجعها على تعزيز التعاون وتبادل املعلومات مـع اللجنـة بشـأن املسـا    
 )١٨ فقرة(ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠األخرى املتصلة بتنفيذ القرار 

أن تواصل تنظيم مناسبات للتوعية بشأن تنفيـذ القـرار    ١٥٤٠يطلب أيضا إىل اللجنة املنشأة عمال بالقرار  
ــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــي، وحســب      )٢٠٠٤( ١٥٤٠ واملشــاركة فيهــا علــى كــل مــن الصــعيد ال

االقتضاء على الصعيد الوطين، وأن تعزز تركيز جهود التوعية هذه علـى قضـايا مواضـيعية وإقليميـة حمـددة      
  )٢١ فقرةتتصل بالتنفيذ (ال

ــالقرار     ــة املنشــأة عمــال ب إىل النظــر يف أن تســتحدث، بالتعــاون الوثيــق مــع املنظمــات    ١٥٤٠يــدعو اللجن
الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة وغريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة، وسـائل لالسـتعانة بـاخلربات            

اليت ميكن إتاحتـها لبعثـات    واحلفاظ عليها، مبا يف ذلك بشكل خاص خربات أعضاء فريق اخلرباء السابقني
  (د))   ٢٢ فقرة(ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠حمددة ولتلبية االحتياجات من املساعدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 

  الرصد واإلنفاذ والدعم

مساعدة الدول يف االمتثال 
  للتدابري

 يشجع مجيع الدول على أن تعد طوعـا خطـط عمـل وطنيـة للتنفيـذ مبسـاعدة اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار          
 ١٥٤٠، حسب االقتضاء، حتدد أولوياا وخططها فيما يتعلق بتنفيذ األحكام الرئيسية مـن القـرار   ١٥٤٠

  )٨ فقرةلك اخلطط إىل اللجنة (ال، وأن تقدم ت)٢٠٠٤(
تكثيف جهودهـا للنـهوض بتنفيـذ مجيـع الـدول القـرار        ١٥٤٠ يقرر أن تواصل اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

بالكامل من خالل برنامج عملها الذي يشمل مجع املعلومات املتعلقة حبالة تنفيذ الدول  )٢٠٠٤( ١٥٤٠
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

وباجلهود اليت تبذهلا الدول من أجل التوعية واحلوار واملساعدة والتعاون ودراسـة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار   
مـن   ٣ إىل ١ت مـن  تناول بوجه خاص مجيـع اجلوانـب املـذكورة يف الفقـرا    تلك املعلومات بشكل عام؛ وي

 املســاءلة، (ب) احلمايــة املاديــة، (ج) مراقبــة احلــدود وجهــود إنفــاذ القــانون،  (أ) ك القــرار الــيت تشــملذلــ
الضــوابط الوطنيــة علــى الصــادرات والشــحنات العــابرة، مبــا يف ذلــك الضــوابط علــى تــوفري األمــوال      (د)

قبيل متويل تلك الصادرات والشحنات العـابرة؛ ويتضـمن، إذا لـزم األمـر، أولويـات حمـددة        واخلدمات من
الـذي يعـد مبسـاعدة فريـق      )٢٠٠٤( ١٥٤٠لعملها، مع مراعـاة استعراضـها السـنوي بشـأن تنفيـذ القـرار       

  )٩ فقرةيسمرب من كل عام (الد/األول كانون  اخلرباء قبل اية شهر
ــالقرار         ــة املنشــأة عمــال ب ــها إىل اللجن ــى أن حتيل ــات للمســاعدة عل ــديها طلب ــيت ل ــدول ال  ١٥٤٠ يشــجع ال

  )١٣ فقرةويشجعها على أن تستخدم منوذج اللجنة لطلبات املساعدة هلذا الغرض (ال
  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٤ فقرةانظر ال 
  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٦ رةفقانظر ال 
  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٧ فقرةانظر ال 
على مواصـلة تشـجيع تقـدمي التربعـات املاليـة ملسـاعدة الـدول يف         ١٥٤٠حيث اللجنة املنشأة عمال بالقرار  

وتلبيتـها واالسـتفادة مـن تلـك التربعـات بشـكل كامـل،         )٢٠٠٤( ١٥٤٠حتديد احتياجاا لتنفيذ القـرار  
ويطلب إىل اللجنة أن تقوم، وفقا لتقديرها، بتعزيز كفاءة استخدام آليات التمويل القائمـة داخـل منظومـة    

  )(هـ) ٢٢ فقرةاألمم املتحدة وفعاليته (ال
  أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١١ فقرةانظر ال  نفيذ التدابريمناقشة ت

  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ٢١ فقرةانظر ال
علــى أن تواصـل توطيـد دور اللجنــة يف تيسـري تقـدمي املســاعدة      ١٥٤٠حيـث اللجنـة املنشــأة عمـال بـالقرار       تيسري املساعدة التقنية

، وخباصــة باملشــاركة بنشــاط، بــدعم مــن فريــق اخلــرباء، يف   )٢٠٠٤( ١٥٤٠التقنيــة ألجــل تنفيــذ القــرار  
لطلبات املقدمة للحصول عليها بوسائل مثـل القيـام بزيـارات للـدول بنـاء علـى       مواءمة عروض املساعدة وا

دعوة من الدولة املعنية واستخدام مناذج طلبات املساعدة أو خطط العمل أو املعلومات األخرى اليت تقـدم  
  )١٥ فقرةإىل اللجنة (ال

   اجلوانب اإلجرائية

برنـامج عمـل سـنويا إىل الـس قبـل ايـة        ١٥٤٠يقرر مرة أخرى أن تقـدم اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار        وضع برنامج عمل
  )٤ فقرة(ال ٢٠١١مايو أيار/  ٣١رر أن يعد برنامج العمل املقبل قبل مايو من كل عام، ويقأيار/  شهر
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 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

أن تنظر يف وضع توصـيات للجنـة وفريـق     ١٥٤٠يطلب، يف ذلك الصدد، إىل اللجنة املنشأة عمال بالقرار    
النظر اخلرباء بشأن اخلربة املطلوبة والتمثيل اجلغرايف املوسع وأساليب العمل والطرائق واهليكل، مبا يف ذلك 

 يف جـدوى إسـناد مهـام التنسـيق والقيـادة لفريــق اخلـرباء، وأن تقـدم تلـك التوصـيات إىل الـس يف موعــد          
  (ب)) ٥ فقرة(ال ٢٠١١أغسطس آب/  ٣١يتجاوز   ال

  اإلبالغ واإلعالم

التـدابري وتنفيـذ األنشـطة لتحقيـق الشـفافية،      أن تواصل اختـاذ   ١٥٤٠يطلب إىل اللجنة املنشأة عمال بالقرار  نشر املعلومات ذات الصلة
عن طريق مجلة أمور منها االستفادة إىل أقصى حد ممكن مـن موقـع اللجنـة علـى شـبكة اإلنترنـت، وحيـث        
اللجنة على عقد اجتماعات منتظمـة مفتوحـة أمـام مجيـع الـدول األعضـاء، مبشـاركة فريـق اخلـرباء، بشـأن           

  )٢٠ فقرةق باألهداف املذكورة أعاله (الأنشطة اللجنة وفريق اخلرباء فيما يتعل
 ١٥٤٠استعراضــا شــامال حلالــة تنفيــذ القــرار   ١٥٤٠يقــرر أيضــا أن جتــري اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    اإلبالغ

يدها، مبا يف ذلك، إذا لـزم  مرة بعد مرور مخس سنوات على جتديد واليتها ومرة أخرى قبل جتد )٢٠٠٤(
ــرا عــن         ــس األمــن تقري ــة، وأن تقــدم إىل جمل ــى الوالي األمــر، تقــدمي توصــيات بشــأن إدخــال تعــديالت عل

ــى ذلــك، أن جيــرى االســتعراض األول قبــل         ــتنتاجات هــذين االستعراضــني، ويقــرر، بنــاء عل  كــانون اس
 )٣ فقرة(ال ٢٠١٦األول/ديسمرب 

مل تقـدم بعـد أول تقريـر هلـا عـن اخلطـوات الـيت اختـذا أو الـيت تعتـزم            يهيب مرة أخرى جبميع الدول الـيت  
 ) ٦ فقرةأن توايف اللجنة بذلك التقرير دون تأخري (ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠اختاذها تنفيذا للقرار 

يشجع مرة أخرى مجيع الدول اليت قدمت تلك التقارير علـى أن تـوفر، عنـد االقتضـاء أو بنـاء علـى طلـب         
، مبـا يف ذلـك   )٢٠٠٤( ١٥٤٠، معلومات إضافية عن تنفيـذها القـرار   ١٥٤٠اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
 )٧ فقرةاملمارسات الفعالة للدول (المعلومات تقدم طوعا عن 

مـن مكتـب شـؤون     ١٥٤٠يؤيد الدعم اإلداري واللوجسيت القائم املقدم إىل اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار     
، تقريــرا إىل ٢٠١٢الثاين/ينــاير  كــانون نــزع الســالح يف األمانــة العامــة، ويقــرر أن تقــدم اللجنــة، حبلــول  

الس عن إمكانية تعزيز هذا الدعم، بوسائل منها تعزيز القدرة اإلقليمية للمكتب على دعـم تنفيـذ القـرار    
 (أ)) ٢٢ فقرةعلى كل من الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين (ال
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  ٢٥ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام :)٢٠٠٤( ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة للجنة التابع اخلرباء فريق

 ـا  الصادر القرار أو املهمة
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

   )٢٠١١( ١٩٧٧القرار   

   ةعاممسائل 

، فريقا مـن مثانيـة خـرباء    ١٥٤٠يطلب إىل األمني العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة املنشأة عمال بالقرار   اإلنشاء
، يتصرف بتوجيه من اللجنة ويف إطارها ويتشكل من أفراد مـن أهـل اخلـربة    “)فريق اخلرباء(”على األكثر 

 ١٥٤٠ع بواليتـها مبوجـب القـرارات    واملعرفة املناسبتني لتوفري اخلربة للجنة ومساعدة اللجنـة يف االضـطال  
 املســاعدة مــن أجــل وهــذا القــرار، بســبل منــها تيســري  )٢٠٠٨( ١٨١٠ و )٢٠٠٦( ١٦٧٣ و )٢٠٠٤(

  (أ)) ٥ فقرةعلى حنو أفضل (ال )٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار 
  الرصد واإلنفاذ والدعم

مساعدة الدول يف االمتثال 
  للتدابري

تكثيف جهودهـا للنـهوض بتنفيـذ مجيـع الـدول القـرار        ١٥٤٠يقرر أن تواصل اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
بالكامل من خالل برنامج عملها الذي يشمل مجع املعلومات املتعلقة حبالة تنفيذ الدول  )٢٠٠٤( ١٥٤٠
وباجلهود اليت تبذهلا الدول من أجل التوعية واحلوار واملساعدة والتعاون ودراسـة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 

مـن ذلـك    ٣إىل  ١تلك املعلومات بشكل عام؛ ويتناول بوجه خاص مجيع اجلوانب املذكورة يف الفقـرات  
 لة، (ب) احلمايـــة املاديـــة، (ج) مراقبـــة احلـــدود وجهـــود إنفـــاذ القـــانون، املســـاء (أ) القـــرار الـــيت تشـــمل

الضــوابط الوطنيــة علــى الصــادرات والشــحنات العــابرة، مبــا يف ذلــك الضــوابط علــى تــوفري األمــوال      (د)
واخلدمات من قبيل متويل تلك الصادرات والشحنات العـابرة؛ ويتضـمن، إذا لـزم األمـر، أولويـات حمـددة       

الـذي يعـد مبسـاعدة فريـق      )٢٠٠٤( ١٥٤٠اعـاة استعراضـها السـنوي بشـأن تنفيـذ القـرار       لعملها، مع مر
  )٩ فقرةاألول/ديسمرب من كل عام (ال كانون  اخلرباء قبل اية شهر

أن تقــوم، بــدعم مــن فريــق اخلــرباء، بتحديــد املمارســات   ١٥٤٠يطلــب إىل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار   تيسري املساعدة التقنية
بغـرض إعـداد مصـنف ـا والنظـر يف وضـع        )٢٠٠٤( ١٥٤٠والنماذج والتوجيهات الفعالة بشأن القـرار  

، ويشـجع، يف هـذا   )٢٠٠٤( ١٥٤٠دليل مرجعي فين بشـأنه تسـتخدمهما الـدول طوعـا يف تنفيـذ القـرار       
الصدد، اللجنة على أن تسـتعني أيضـا، وفقـا لتقـديرها، بـاخلربة املتـوفرة يف هـذا اـال، مبـا يف ذلـك خـربة            

  )١٢ فقرةاتمع املدين والقطاع اخلاص، مبوافقة الدولة، حسب االقتضاء (ال
علــى أن تواصـل توطيـد دور اللجنــة يف تيسـري تقـدمي املســاعدة      ١٥٤٠شــأة عمـال بـالقرار   حيـث اللجنـة املن   

، وخباصــة باملشــاركة بنشــاط، بــدعم مــن فريــق اخلــرباء، يف   )٢٠٠٤( ١٥٤٠التقنيــة ألجــل تنفيــذ القــرار  
للحصول عليها بوسائل مثـل القيـام بزيـارات للـدول بنـاء علـى       مواءمة عروض املساعدة والطلبات املقدمة 

دعوة من الدولة املعنية واستخدام مناذج طلبات املساعدة أو خطط العمل أو املعلومات األخرى اليت تقـدم  
  )١٥ فقرةإىل اللجنة (ال
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  العاملة األفرقة - ثانيا
  

  مالحظة  

ــالل   ــرة خــ ــد الفتــ ــتعراض، قيــ ــل االســ ــد تواصــ  عقــ
ــدد اجتماعــات ــن ع ــة م ــة األفرق ــة العامل ــس التابع ــن ل . األم

 مجيــع  مــن العاملــة األفرقــة تألفــت  اللجــان، حالــة يف وكمــا
 خاصـة،  كجلسـات  اجتماعاا وعقدت ١٥ ـال الس أعضاء

  .اآلراء بتوافق القرارات واختُّذت. ذلك خالف يتقرر مل ما
 املعـين  العامل الفريق من كل اجتماعات عقد واستمر  
 مبنـع  املعـين  املخصـص  العامـل  والفريق السالم، حفظ بعمليات
ــا يف الرتاعــات نشــوب ــها، أفريقي ــق وحل  املعــين العامــل والفري

 املعـين  الرمسـي  غـري  العامـل  والفريـق  املسـلح،  والـرتاع  باألطفال
ــائق ــة واملســائل بالوث ــق األخــرى، اإلجرائي  غــري العامــل والفري
 مــرات ولعــدة. الــدوليتني اجلنــائيتني بــاحملكمتني املعــين الرمســي
ــامي خـــالل ــار ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عـ ــراحة الـــس أشـ  يف صـ
ــه ــة إىل قرارات ــة األفرق ــى. املنحــى املواضــيعية العامل  ســبيل وعل

ــال،ا ــب ملثــــــ ــرار مبوجــــــ ــؤرخ )٢٠١١( ١٩٩٨ القــــــ  املــــــ
 املعـين  العامـل  الفريـق  إىل الس أوعز ،٢٠١١ يوليهمتوز/ ١٢

 واسـعة  جمموعـة  يف بـالنظر  يقـوم  أن املسـلح  والنــزاع  باألطفال
 الضـغط  مـن  مزيـد  ممارسـة  خالهلـا  مـن  ميكن اليت اخليارات من

 ضـد  والتجـاوزات  االنتـهاكات  ارتكـاب  يف يتمـادى  مـن  على
  .)٢٦(املسلح النـزاع حاالت يف األطفال
ــة معظـــم أن حـــني ويف    علـــى أُنشـــئت العاملـــة األفرقـ

 فـإن  جتديـد،  إىل حتتـاج  ال وبالتـايل  املشـاركة  بـاب  فـتح  أساس
 يف الرتاعـات  نشـوب  مبنـع  املعين املخصص العامل الفريق والية

ــا ــها، أفريقي ــذي وحل ــة يف أنشــئ ال ــرة البداي  واحــدة، ســنة لفت
 حـــــــىت ٢٠١٠ األول/ديســـــــمربكـــــــانون  ٢١ يف مــــــددت 

ــانون  ٣١ ــمربكـ ــع ومل. )٢٧(٢٠١١ األول/ديسـ ــق جيتمـ  الفريـ
 املـــــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٦٦ بـــــالقرار عمـــــال املنشـــــأ العامـــــل

ــه مــن الــرغم علــى ،٢٠٠٤ األول/أكتــوبرتشــرين  ٨  كــان أن
  .االستعراض قيد الفترة يف موجودا
 إنشــاء عــن مــوجزة عامــة حملــة ٢٦ اجلــدول يتضــمنو  

  .للمجلس التابعة العاملة األفرقة ووالية
__________ 

  .٢١  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٩٨القرار   )٢٦(  
  )٢٧(  S/2010/654. 

    
    ٢٦ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ العاملة، األفرقة
  الرئاسات  الوالية  اإلنشاء

   العامل املعين بعمليات حفظ السالمالفريق    

ــانون ٣١أُنشــــــــئ يف   كــــــ
ــاير   ٢٠٠١الثاين/ينـــــــــــــــــ

)S/PRST/2001/3(  

لنظر يف عدد من مسائل حفـظ السـالم املتصـلة مبسـؤوليات الـس واجلوانـب       ا
الفنية لفرادى عمليات حفظ السالم، دون اإلخالل باختصاص اللجنة اخلاصـة  

 املعنية بعمليات حفظ السالم

  )٢٠١٠ليابان (ا
  )٢٠١١نيجرييا (

القيام، عند االقتضاء، بالتماس آراء البلدان املسـامهة بقـوات، بسـبل منـها عقـد       
اجتماعات بني الفريـق العامـل والبلـدان املسـامهة بقـوات، بغيـة أخـذ آرائهـا يف         

  االعتبار من قبل الس
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  الرئاسات  الوالية  اإلنشاء

  أفريقيا وحلهاالفريق العامل املخصص املعين مبنع نشوب الرتاعات يف    

ــارس آذار أُنشــــــــئ يف /مــــــ
٢٠٠٢ )S/2002/207((أ)  

والبيانـات   S/PRST/2002/2 التوصـيات الـواردة يف البيـان الرئاسـي    رصد تنفيذ 
  الرئاسية السابقة والقرارات املتعلقة مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلها

  )٢٠١٠أوغندا (
  )٢٠١١جنوب أفريقيا (

لــس األمــن والــس االقتصــادي اقتــراح توصــيات بشــأن تعزيــز التعــاون بــني جم 
واالجتمــاعي، وكــذلك مــع ســائر وكــاالت األمــم املتحــدة الــيت تعــاجل شــؤون   

  أفريقيا

 

القيــام، بوجــه خــاص، بدراســة املســائل اإلقليميــة واملســائل املطروحــة يف مجيــع   
الرتاعات، الـيت هلـا تـأثري علـى عمـل الـس يف جمـال منـع نشـوب الرتاعـات يف           

  أفريقيا وحلها

 

اقتراح توصيات على جملس األمن لتعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات   
ودون اإلقليميــة يف جمــال منــع نشــوب  (ب))منظمــة الوحــدة األفريقيــةاإلقليميــة (

  الرتاعات وحلها

 

                                                 )٢٠٠٤( ١٥٦٦الفريق العامل املنشأ عمال بالقرار 

تشــــــــــرين  ٨أُنشــــــــــئ يف 
ــوبر   ٢٠٠٤األول/أكتـــــــــــ

  ))٢٠٠٤( ١٥٦٦(القرار 

النظر يف وضع توصيات وتقدميها إىل الـس فيمـا يتعلـق بالتـدابري العمليـة الـيت       
ستفرض على األفراد واجلماعات والكيانات الضالعني يف األنشطة اإلرهابية أو 
املرتبطني ا، من غري األفـراد واجلماعـات والكيانـات املـدرجني يف قـوائم جلنـة       

ــالقرار     ــن املنشــأة عمــال ب ــس األم ــدة    )١٩٩٩( ١٢٦٧جمل ــيم القاع بشــأن تنظ
وحركة الطالبان ومن يرتبط ما من أفراد وكيانات، مبا يف ذلك وضع ما يعد 
ــق املقاضــاة أو        ــة عــن طري ــة لتقــدميهم للعدال ــر فعالي ــن إجــراءات أكث مالئمــا م

 ،ام عــرب أقــاليم الــدول األعضــاءالتســليم وجتميــد أرصــدم املاليــة ومنــع حتركــ
ومنع تزويدهم جبميع أنواع األسلحة والعتـاد، وكـذلك فيمـا يتعلـق بـإجراءات      

  تنفيذ تلك التدابري

  )٢٠١٠تركيا (
  )٢٠١١اهلند (

ــة        ــويض ضــحايا األعمــال اإلرهابي ــة إنشــاء صــندوق دويل لتع النظــر يف إمكاني
كـون جزئيـا مـن األصـول     وأسرهم، ميكن أن ميول عن طريق التربعات، وقد يت

الــيت يــتم االســتيالء عليهــا مــن املنظمــات اإلرهابيــة وأعضــائها والقــائمني علــى   
  رعايتها، وأن يقدم توصياته ذا الشأن إىل الس
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  الرئاسات  الوالية  اإلنشاء

                                                                                               فريق العامل املعين باألطفال والرتاع املسلحال   

يوليـــــه متوز/ ٢٦أُنشـــــئ يف 
 ١٦١٢(القــــــــــرار  ٢٠٠٥

)٢٠٠٥((  

  استعراض تقارير آلية الرصد واإلبالغ بشأن األطفال والرتاعات املسلحة
ــيت       ــذ خطــط العمــل ال ــدم احملــرز يف وضــع وتنفي ــا يف  دعــياســتعراض التق إليه

  )٢٠٠٥( ١٦١٢ و )٢٠٠٤( ١٥٣٩القرارين 

  )٢٠١٠املكسيك (
  )٢٠١١أملانيا (

النظر يف املعلومات األخرى ذات الصلة املقدمة إليه لتقدمي توصيات إىل الس  
الرتاعـات  بشأن التـدابري املمكـن اختاذهـا لتعزيـز محايـة األطفـال املتضـررين مـن         

املســلحة وذلــك بعــدة طــرق مــن بينــها تقــدمي توصــيات بشــأن املهــام املناســب   
  إسنادها إىل بعثات حفظ السالم وتوصيات فيما يتعلق بأطراف الرتاع

 

ــم       ــات أخــرى داخــل منظومــة األم ــات، حســب االقتضــاء، إىل هيئ ــه طلب توجي
  كل منها  املتحدة الختاذ إجراءات دعما لتنفيذ هذا القرار، وفقا لوالية

  

   الفريق العامل غري الرمسي املعين بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى

/يونيــــــه حزيران أُنشــــــئ يف
ــرار   ١٩٩٣ (مل يتخــذ أي ق

  رمسي يف هذا الشأن)

  )٢٠١٠اليابان (  لتعامل مع املسائل املتعلقة بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى ا
ــنة واهلرســــــــك  البوســــــ

)٢٠١١(  
   الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني اجلنائيتني الدوليتني

/يونيــــــه حزيران يفأنشــــــئ 
عمال باقتراح بعض  ٢٠٠٠

ــة   ــاء الـــس يف اجللسـ أعضـ
ــودة يف ٤١٦١ ، املعقــــــــــــــ

ــه حزيران ٢٠  ٢٠٠٠/يونيــ
ــي   ــرار رمسـ ــذ أي قـ (مل يتخـ

  يف هذا الشأن)

ــة    ا ــام األساســـي للمحكمـــة الدوليـ ــألة احملـــددة املتعلقـــة بالنظـ لتعامـــل مـــع املسـ
يا (القانونية) األخرى بعد ذلك بالتعامل مع القضاكُلف ليوغوسالفيا السابقة و

  املتعلقة باحملكمتني

  )٢٠١٠النمسا (
  )٢٠١١الربتغال (

  
ــة جــددت  (أ)   ــق والي ــدة العامــل الفري ــيس مــن مــذكرات مبوجــب ٢٠١١ األول/ديســمربكــانون  ٣١ حــىت واحــدة ســنة مل  األمــن جملــس رئ

)S/2003/1138، و S/2004/1031، و S/2005/814، و S/2007/6، و S/2008/795، و S/2009/650، و S/2010/654(.  
 .اآلن األفريقي االحتاد  (ب)  
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  هيئات التحقيق - ثالثا 
  مالحظة  

 األمـن  جملـس  يـأذن  مل ،٢٠١١-٢٠١٠ الفترة خالل  
  .  جديدة حتقيق هيئات أي بإنشاء

  
 ومالبسـات  وقـائع  يف للتحقيـق  املتحـدة  األمم جلنة  

 احملترمــة الســابقة، باكســتان وزراء رئيســة اغتيــال
    بوتو بينظري

تبــادل للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس    طريــق عــن  
ــباط/فرباير  ٣جملـــس األمـــن، أذن جملـــس األمـــن يف    ٢٠٠٩شـ

لألمني العام بإنشاء جلنة دولية فيما يتعلق باغتيال رئيسـة وزراء  
باكســــتان الســــابقة، احملترمــــة بيــــنظري بوتــــو، الــــذي وقــــع يف 

. وكلفـت جلنـة التحقيـق    )٢٨(٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٧
__________ 

  )٢٨(  S/2009/67 و  S/2009/68.  

ــ ــوزراء     بتحدي ــال رئيســة ال ــة باغتي ــائع واملالبســات احمليط د الوق
                                                السابقة، وحددت فترة واليتها بستة أشهر كحد أقصى.

ــن   ــق وع ــالتني تبــادل طري ــؤرخ رس كــانون  ٣٠ تنيم
 ،)٢٩(٢٠١٠ الثاين/ينــاير كــانون   ٦ و ٢٠٠٩ األول/ديســمرب

 حـــىت أشـــهر، ثالثـــة ملـــدة اللجنـــة واليـــة األمـــن جملـــس مـــدد
 اســــتكمال مــــن اللجنــــة لــــتمكني ،٢٠١٠ /مــــارسآذار ٣١

 مؤرخــــة وبرســــالة. الــــس إىل اتقريرهــــ وإعــــداد حتقيقاــــا
 األمــن، جملــس رئــيس إىل موجهــة ٢٠١٠ /أبريلنيســان ١٥
                                                .)٣٠(فيه للنظر الس إىل اللجنة تقرير العام األمني قدم

__________ 

  )٢٩(  S/2010/7 و S/2010/8. 

  )٣٠(  S/2010/191.  

    
  احملكمتان - رابعا

  
  مالحظة  

 األمــن جملــس واصــل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 احملكمــة مــن لكــل اإلجنــاز اســتراتيجية تنفيــذ أجــل مــن العمــل
 لروانـدا  الدوليـة  اجلنائيـة  واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية
. اجلنـائيتني  للمحكمـتني  املتبقيـة  األعمـال  تصريفل آلية بإنشاء

 خمتلــف  تنفيــذ  خــالل  مــن احملكمــتني،  كلتــا  نشــاط  واســتمر
ــالحات ــة اإلصـ ــني اإلجرائيـ ــاءة لتحسـ ــة، الكفـ  ويف واإلنتاجيـ

ــة نفســه الوقــت ــرام كفال  اإلجــراءات يف املتــهمني حقــوق احت
  .االتباع الواجبة

  
اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقيـة للمحكمـتني     

  اجلنائيتني
كـانون   ٢٢ املـؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار مبوجب  

 الفصــل إطــار يف ،األمــن جملــس أنشــأ ،٢٠١٠ األول/ديســمرب

 املتبقيــة األعمــال لتصــريف الدوليــة اآلليــة امليثــاق، مــن الســابع
ــائيتني للمحكمــتني  أحــدمها فــرعني: مــن اآلليــة وتتكــون. اجلن

 يف عملـه  يف يشرع أن على لرواندا، الدولية ةاجلنائي للمحكمة
 ليوغوســالفيا الدوليــة للمحكمــة وآخــر ؛٢٠١٢ يوليـه متوز/ ١

ــه يف يشــرع أن علــى الســابقة، ــهمتوز/ ١ يف عمل . ٢٠١٣ يولي
 ســنوات أربــع مــدا أوليــة لفتــرة اآلليــة تعمــل أن املقــرر مــنو

ــارا  كـــان مـــا تواصـــل أنو ،٢٠١٢ يوليـــهمتوز/ ١ مـــن اعتبـ
. أساســية ومهــام والتزامــات وحقــوق واليــة مــن للمحكمــتني

 التــدابري مجيــع تتخــذا أن احملكمــتني إىل كــذلك لــسا وطلـب 
 يتعـــــدى ال موعـــــد يف املتبقيـــــة أعماهلمـــــا إلجنـــــاز املمكنـــــة

 إلغالقهمــــا تعــــدا وأن ،٢٠١٤ األول/ديســــمربكــــانون  ٣١
 أفرقــة إنشــاء منــها بوســائل اآلليــة، إىل سلســا انتقــاال وتضــمنا
 التــزام إىل الــس وأشــار. احملكمــتني كلتــا يف لــذلك للتحضــري
ــدول ــاون الـ ــع بالتعـ ــتني مـ ــة احملكمـ ــائل يف ،واآلليـ ــها مسـ  منـ
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االستجابة لطلبـات املسـاعدة لتحديـد مكـان املتـهمني والقـبض       
عليهم واحتجـازهم وتسـليمهم وإحالتـهم، واختـاذ كـل التـدابري       

تنفيـذ أحكـام   الالزمة مبوجب القوانني الداخلية لكل منها علـى  
القرار والنظام األساسي لآلليـة. وأكـد الـس كـذلك ضـرورة      
أن تركز احملكمتان عملهما على مالحقة وحماكمة أعلـى القـادة   
مرتبة ممن يشتبه يف حتملهم أكرب قدر من املسؤولية عـن اجلـرائم   

تنطـوي   اليت تدخل ضمن اختصاصهما، وإحالة القضايا الـيت ال 
  سؤولية إىل احملاكم الوطنية املختصة.على هذا املستوى من امل

ــة األشــخاص املســؤولني       -ألف  ــة حملاكم ــة الدولي احملكم
ــانون     ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــاين عـ اإلنسـ

الــــدويل الــــيت ارتكبــــت يف إقلــــيم يوغوســــالفيا  
    ١٩٩١السابقة منذ عام 

ــس أنشــأ   ــن، جمل ــراره مبوجــب األم  )١٩٩٣( ٨٢٧ ق
ــايوأيار/ ٢٥ املــــؤرخ ــة احملكمــــة ،١٩٩٣ مــ ــاة الدوليــ  ملقاضــ

ــؤولني األشـــخاص ــن املسـ ــهاكات عـ ــيمة االنتـ ــانون اجلسـ  للقـ
 الســابقة يوغوســالفيا إقلــيم يف ارتكبــت الــيت الــدويل اإلنســاين

 خـالل  املرتكبة االنتهاكات على للمحاكمة ،١٩٩١ عام منذ
  .ذلك تلت اليت والرتاعات البلد تفكك

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

    ٢٠١١  و

 األمــن جملــس أجــرى االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 ليوغوســالفيا الدوليــة احملكمــة تنظــيم علــى فنيــة تغــيريات عــدة

 الــدائمني القضــاة عــدد تعــديل علــى انطــوت حيــث الســابقة،
  .القضاة خمتلف عمل فترات ومتديد واملخصصني

 فقــرات جلميــع الكامــل الــنص ٢٧ اجلــدول يتضــمنو  
  .كمةاحمل بوالية الصلة ذات الس قرارات

  
  ٢٧ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام السابقة: ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

   )٢٠١٠( ١٩١٥القرار   

   اجلوانب اإلجرائية

اختصاصــــــــات القضــــــــاة 
  املخصصني

يقرر أنه جيوز أن يتجاوز جمموع عدد القضاة املخصصـني العـاملني يف احملكمـة الدوليـة لفتـرة مؤقتـة العـدد        
من النظام األساسـي للمحكمـة    ١٢من املادة  ١ فقرةاحملدد باثين عشر قاضيا حسبما تنص عليه الاألقصى 

الدولية، على أال يتجاوز عددهم ثالثة عشر قاضيا كحد أقصى يف أي وقت من األوقات، مـع العـودة إىل   
ــول      ــاثين عشــر قاضــيا حبل ــه حزيران ٣٠العــدد األقصــى احملــدد ب ــهاء   ٢٠١٠/يوني ــد االنت مــن قضــية  أو عن

  )١ فقرةبوبوفيتش، إن حدث هذا أوال (ال
   )٢٠١٠( ١٩٣١القرار 

   اجلوانب اإلجرائية

يقرر أن ميدد فترة عمل القضاة الدائمني العاملني يف احملكمة الدولية التالية أمسـاؤهم، الـذين هـم أعضـاء يف       متديد فترة عمل القضاة
أو حىت االنتهاء مـن القضـايا الـيت كلفـوا بـالنظر       ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون ٣١دائرة االستئناف، حىت 

  )٣ فقرة... (ال فيها أو إىل حني انتهاء فترات عملهم كأعضاء يف دائرة االستئناف، إن حدث هذا أوال
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 ـا  الصادرالقرار أو املهمة 
  األحكام   املهام فئة حسب تكليف،

يقـرر أيضــا أن ميــدد فتــرة عمــل القضــاة الــدائمني العــاملني يف احملكمــة الدوليــة التاليــة أمســاؤهم، الــذين هــم     
أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت  ٢٠١١األول/ديســمرب  كــانون ٣١أعضــاء يف الــدائرة االبتدائيــة، حــىت 

  )٤ فقرة... (ال كلفوا بالنظر فيها، إن حدث هذا أوال
يقرر كذلك أن ميدد فترة عمل القضاة املخصصني العاملني يف احملكمة الدولية التاليـة أمسـاؤهم، الـذين هـم      

أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت  ٢٠١١األول/ديســمرب  كــانون ٣١الــدائرة االبتدائيــة، حــىت أعضــاء يف 
  )٥ فقرة... (ال كلفوا بالنظر فيها، إن حدث هذا أوال

، فتـرة عمـل قضـاة الـدائرة االبتدائيـة يف احملكمـة       ٢٠١١/يونيـه  حزيران ٣٠يؤكد اعتزامه أن ميـدد، حبلـول    
الزمين للمحاكمات الـيت تتوقـع احملكمـة الدوليـة إجراءهـا، ويطلـب إىل رئـيس         الدولية، استنادا إىل اجلدول

احملكمة الدولية أن يقدم إىل جملس األمن جدوال زمنيا مستكمال للقضـايا الـيت تنظـر فيهـا الـدائرة االبتدائيـة       
  )٦ فقرة(ال ٢٠١١مايو أيار/  ١٥يتجاوز  ال ودائرة االستئناف يف موعد

   )٢٠١٠( ١٩٥٤القرار 

   اجلوانب اإلجرائية

األول/ديســمرب  كــانون ٣١يقــرر أن يــأذن للقاضــي كــيفن بــاركر، علــى الــرغم مــن انتــهاء فتــرة عملــه يف     القضاةمتديد فترة عمل 
، بإمتام قضية دوردفيتش اليت شرع فيها قبل انتهاء فترة عمله، وحييط علما باعتزام احملكمـة الدوليـة   ٢٠١٠

  )١ فقرة(ال ٢٠١١فرباير شباط/  إمتام هذه القضية حبلول اية
 كـــانون ٣١أيضـــا أن يـــأذن للقاضـــي أولـــديس كينـــيس، علـــى الـــرغم مـــن انتـــهاء فتـــرة عملـــه يف  يقـــرر  

، بإمتام قضية غوتوفينا وآخرون اليت شرع فيها قبل انتهاء فتـرة عملـه، وحيـيط علمـا     ٢٠١٠األول/ديسمرب 
  )٢ فقرة(ال ٢٠١١آذار/مارس   باعتزام احملكمة الدولية إمتام هذه القضية قبل اية

لك السماح للقاضي كينيس بالعمل يف احملكمة الدولية مبا يتجاوز جممـوع فتـرة العمـل املنصـوص     يقرر كذ 
  )٣ فقرةمكررا ثانيا من النظام األساسي للمحكمة الدولية (ال ١٣من املادة  ٢ فقرةعليها يف ال

   )٢٠١١( ١٩٩٣القرار 

   اجلوانب اإلجرائية

الدوليـة التاليـة أمسـاؤهم الـذين هـم أعضـاء يف       يقرر أن ميدد فترة عمل القضاة الدائمني العاملني يف احملكمـة    متديد فترة عمل القضاة
أو حـىت االنتـهاء مـن القضـايا الـيت كلفـوا بـالنظر         ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون ٣١الدوائر االبتدائية حىت 

  )١ فقرة... (ال فيها، إن حدث هذا أوال
أمسـاؤهم الـذين هـم    يقرر أيضا أن ميدد فتـرة عمـل القضـاة املخصصـني العـاملني يف احملكمـة الدوليـة التاليـة          

أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت   ٢٠١٢األول/ديســمرب  كــانون ٣١أعضــاء يف الــدوائر االبتدائيــة حــىت  
  )٢ فقرة... (ال كلفوا بالنظر فيها، إن حدث هذا أوال
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احملكمـــــة اجلنائيـــــة الدوليـــــة حملاكمـــــة األشـــــخاص   - باء 

املسؤولني عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـــة وغـري ذلـك     
من االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنســـاين الـدويل     
املرتكبـــة يف إقليـــــــم روانـــدا واملـــواطنني الروانـــديني 
املسؤولني عن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مــن      

أراضـي الـدول اـــاورة بـني      االنتهاكات املماثلـة يف 
ــاير   ١ ــانون الثاين/ينــــ ــانون   ٣١  و ١٩٩٤كــــ كــــ

    ١٩٩٤األول/ديسمرب 

تشــرين   ٨ املــؤرخ  )،١٩٩٤( ٩٥٥ القــرار  مبوجــب  
 اجلنائيـــة احملكمـــة األمـــن جملـــس أنشـــأ ،١٩٩٤ الثـــاين/نوفمرب

 اإلبــادة  أعمــال  عــن  املســؤولني  األشــخاص  حملاكمــة  الدوليــة
ــة ــري اجلماعيـ ــك وغـ ــن ذلـ ــهاكات مـ ــيمة االنتـ ــانون اجلسـ  للقـ
 الروانـديني  واملـواطنني  رواندا إقليم يف املرتكبة الدويل اإلنساين

 االنتـهاكات  من وغريها اجلماعية اإلبادة أعمال عن املسؤولني
 كـــانون ١ بـــني اـــاورة الـــدول أراضـــي يف املرتكبـــة املماثلـــة

  .  ١٩٩٤ األول/ديسمربكانون   ٣١  و الثاين/يناير
  

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
    ٢٠١١  و

 األمــن جملــس أجــرى االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 لروانـدا،  الدوليـة  اجلنائية احملكمة تنظيم على فنية تغيريات عدة

 واملخصصـني  الـدائمني  القضاة عدد تعديل على انطوت حيث
  .القضاة خمتلف عمل فترات ومتديد

 فقــرات جلميــع الكامــل الــنص ٢٨ اجلــدول يتضــمنو  
  .احملكمة بوالية الصلة ذات الس قرارات

    
  ٢٨ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ بالوالية، املتعلقة األحكام لرواندا: الدولية اجلنائية احملكمة

در ــا االقــرار أو املهمــة الصــ
  األحكام   املهام تكليف، حسب فئة

   )٢٠١٠( ١٩٣٢القرار   

   اجلوانب اإلجرائية

ثالثا من النظام األساسي للمحكمة الدولية على النحـو الـوارد يف مرفـق هـذا القـرار       ١٢يقرر تعديل املادة   تعديل النظام األساسي
  )٦ فقرة(ال

القاضــيني الــدائمني التــاليني العــاملني يف احملكمــة الدوليــة، ومهــا عضــوان يف دائــرة    يقــرر متديــد فتــرة عمــل   متديد فترة عمل القضاة
أو حىت االنتهاء من القضايا اليت كلفا بالنظر فيهـا، إن   ٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون ٣١االستئناف، حىت 
  )٣ فقرة... (ال حدث هذا أوال

احملكمــة الدوليــة التاليـة أمســاؤهم، الــذين هــم   يقـرر أيضــا أن ميــدد فتـرة عمــل القضــاة الــدائمني العـاملني يف    
أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت  ٢٠١١األول/ديســمرب  كــانون ٣١أعضــاء يف الــدائرة االبتدائيــة، حــىت 

  )٤ فقرة... (ال كلفوا بالنظر فيها، إن حدث هذا أوال



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

852 14-65169  
 

در ــا االقــرار أو املهمــة الصــ
  األحكام   املهام تكليف، حسب فئة

التاليـة أمسـاؤهم، الـذين هـم     يقرر كذلك متديد فترة عمل القضـاة املخصصـني العـاملني يف احملكمـة الدوليـة         
أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت  ٢٠١١األول/ديســمرب  كــانون ٣١أعضــاء يف الــدائرة االبتدائيــة، حــىت 

  )٥ فقرة... (ال كلفوا بالنظر فيها، إن حدث هذا أوال
   )٢٠١١( ١٩٩٥ القرار

   اجلوانب اإلجرائية

مكـررا ثالثـا مـن     ١٢مـن املـادة    (أ) ٢ فقرةوال ١٣من املادة  ١ فقرةيقرر أنه، بصرف النظر عن أحكام ال  اختصاصات القضاة
النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة، جيـوز للقضـاة املخصصـني ترشـيح أنفسـهم لالنتخـاب ملنصـب رئـيس           

  )١ فقرةاحملكمة الدولية والتصويت يف االنتخابات هلذا املنصب (ال
مكـررا ثالثـا مـن النظـام      ١٢مـن املـادة    ٢ فقـرة يقرر أيضا، يف هذا الصدد، أنه بصرف النظر عن أحكام ال 

مـة الدوليـة، جيـوز للقاضـي املخصـص الـذي ينتخـب رئيسـا للمحكمـة الدوليـة أن يتمتـع            األساسي للمحك
ــع          ــيري يف مركــزه أو دف ــك تغ ــى ذل ــب عل ــدائم، دون أن يترت ــا القاضــي ال  ــع ــيت يتمت ــنفس الســلطات ال ب

بدالت أو استحقاقات إضافية عدا البدالت أو االسـتحقاقات الـيت يتقاضـاها بالفعـل ودون أن تترتـب       أي
  )٢ فقرةي تغيريات يف ما هو قائم من أحكام وشروط اخلدمة كقاض خمصص (العليه أ

مكررا ثالثا مـن النظـام األساسـي للمحكمـة      ١٢من املادة  ٢  يقرر كذلك أنه، بصرف النظر عن أحكام الفقرة 
 الدولية، جيوز للقاضي املخصص الذي ينتخب نائبا لـرئيس احملكمـة الدوليـة أن يتصـرف كـرئيس عنـدما يـتعني       
عليه ذلك مبوجب النظام األساسي أو القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات، دون أن يترتـب علـى ذلـك تغـيري يف       
مركزه أو دفع أي بدالت أو استحقاقات إضافية عـدا البـدالت أو االسـتحقاقات الـيت يتقاضـاها بالفعـل ودون       

  )٣ قاض خمصص (الفقرةأن تترتب عليه أي تغيريات يف ما هو قائم من أحكام وشروط اخلدمة ك
مكـررا   ١٢مـن املـادة    ٣ فقـرة يقرر، يف ضوء الظروف االستثنائية القائمة، أنه بصرف النظر عن أحكـام ال  

من النظام األساسي للمحكمة الدولية، جيوز للقاضي دنيس بايرون أن يعمل على أساس عدم التفـرغ وأن  
إىل حني االنتهاء من القضية اليت كلف بـالنظر   ٢٠١١سبتمرب أيلول/ ١يزاول عمال قضائيا آخر ابتداء من 

، ويؤكـد أن  ٢٠١١األول/ديسـمرب   كـانون  فيها، وحييط علما باعتزام احملكمة الدوليـة إمتـام القضـية حبلـول    
هذا اإلذن االستثنائي لن يعد أنـه ينشـئ سـابقة. وسـيكون رئـيس احملكمـة الدوليـة مسـؤوال عـن كفالـة أن           

ا مـع االسـتقالل واحليـاد اللـذين يلـزم أن يتحلـى مـا القاضـي وأال ينشـأ عنـه           يكون هـذا الترتيـب متماشـي   
  )٤ فقرةتضارب يف املصاحل وأال يؤدي إىل تأخر صدور احلكم (ال
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در ــا االقــرار أو املهمــة الصــ
  األحكام   املهام تكليف، حسب فئة

   )٢٠١١( ٢٠١٣ القرار  

   اجلوانب اإلجرائية

مكـررا   ١٢مـن املـادة    ٣ فقـرة يقرر أنه يف ضوء الظروف االستثنائية القائمة وبصرف النظر عـن أحكـام ال    اختصاصات القضاة
وخاميــدوف العمــل بعــض الوقــت  مــن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة، جيــوز للقاضــي باختيــار توزم  

ــة    ــر لغايـ ــائي آخـ ــل قضـ ــة عمـ ــانون ٣١ومزاولـ ــي  ٢٠١١األول/ديســـمرب  كـ ــأن القاضـ ــا بـ ــيط علمـ ، وحيـ
توزموخاميدوف قد التزم بـأن يصـدر ضـمن اآلجـال احملـددة حكمـه يف القضـيتني املعروضـتني عليـه حاليـا           

  )١ فقرة(ال
   )٢٠١١( ٢٠٢٩القرار 

   اجلوانب اإلجرائية

ــرة ع    متديد فترة عمل القضاة ــدد فت ــرر أن مي ــدائرتني       يق ــة أمســاؤهم، األعضــاء يف ال ــة التالي ــدائمني يف احملكمــة الدولي مــل القضــاة ال
أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت كلفــوا بــالنظر فيهــا، إن    ٢٠١٢/يونيــه حزيران ٣٠االبتــدائيتني، حــىت 

  )١ فقرة... (ال حدث هذا أوال
الدولية التالية أمسـاؤهم، األعضـاء يف الـدائرتني    يقرر أيضا أن ميدد فترة عمل القضاة املخصصني يف احملكمة  

أو حــىت االنتــهاء مــن القضــايا الــيت كلفــوا بــالنظر فيهــا، إن    ٢٠١٢/يونيــه حزيران ٣٠االبتــدائيتني، حــىت 
  )٢ فقرة... (ال حدث هذا أوال

      
  اللجان املخصصة - خامسا 

  مالحظة  

 املتحـدة  األمـم  جلنـة  واصـلت  نظر،ال قيد الفترة خالل  
 ٦٩٢ و )١٩٩١( ٦٨٧ بـالقرارين  عمال املنشأة للتعويضات،

ــدة جلــان تنشــأ ومل. اجتماعاــا عقــد )،١٩٩١(  خــالل جدي
  .٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي

  
    للتعويضات املتحدة األمم جلنة  

 )١٩٩١( ٦٨٧ القـرارين  مبوجـب  األمن، جملس أنشأ  
 املــــؤرخ )١٩٩١( ٦٩٢ و ١٩٩١ /أبريلنيســــان ٣ املــــؤرخ

 لكـي  للتعويضـات  املتحـدة  األمـم  جلنـة  ،١٩٩١ مايوأيار/ ٢٠
 تلــف أو ضــرر أو خســارة أي لتعــويض صــندوق إدارة تتــوىل
ــات حلــق ــة باحلكوم ــا األجنبي ــاب يف وشــركاا، ورعاياه  أعق
  .للكويت العراق واحتالل غزو

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

    ٢٠١١  و

 أي الــس يــدخل مل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
  .التعويضات جلنة والية على تغيريات
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  املستشارون واملبعوثون واملمثلون اخلاصون -سادسا 
  مالحظة  

 واسـعة  سـلطة  العـام  لألمـني  فيه خيول الذي الوقت يف  
ــيني يف ــثلني تع ــى واملستشــارين، املم ــذي النحــو عل  كــررت ال

 مـن  كـثري  يف التعيينات، هذه جتري ،)٣١(العامة اجلمعية تأكيده
 هـذه  ويف. منه بدعم أو األمن جملس طلب على بناء احلاالت،
 فرعيــة هيئــة مبثابــة املمثــل أو املبعــوث اعتبــار ميكــن احلــاالت،

 باملستشـارين  قائمـة  السـادس  قسـم ال يف وتـرد . للمجلـس  تابعة
 تعيينـهم  يف الـس  شـارك  الـذين  اخلاصـني  واملمثلني واملبعوثني

ــذين ــام تتصــل وال ــس مبســؤولية والي  الســلم صــون عــن ال
 اخلاصــني املمــثلني القائمــة هــذه تشــمل . والالــدوليني واألمــن
 السياسـية؛  البعثـات  أو السـالم  حفـظ  لبعثـات  كرؤساء املعينني

ــر اجلــزء ويشــملهم ــرة، وخــالل. العاش ــام الفت  املستشــارون ق
 اإلبـــادة  ومبنـــع  بقـــربص، املعنيـــون  العـــام لألمـــني  اخلاصـــون
ــة،  ،)٢٠٠٤( ١٥٥٩ األمـــن جملـــس قـــرار وبتنفيـــذ اجلماعيـ
 مجــيعهم الغربيــة للصــحراء العــام لألمــني الشخصــي واملبعــوث

 أنشـأ  ،٢٠١٠ عـام  ويف. إلـيهم  املسـندة  املهـام  ممارسة مبواصلة
 العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  ومهـا  جديـدتني،  وظيفـتني  الس
 اخلـاص  واملستشـار  الـرتاع،  حـاالت  يف اجلنسـي  بـالعنف  املعين

 القرصـنة  بأعمـال  املتصـلة  القانونيـة  باملسائل املعين العام لألمني
 .الصومال سواحل قبالة

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

    ٢٠١١  و

 مبوجـب  الس، رحب قربص، يف باحلالة يتعلق ما يف  
ــرارات ــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــــ ــهحزيران ١٥ املــــ  /يونيــــ

ــانون  ١٤ املـــــــــــــــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٥٣ و ٢٠١٠ كـــــــــــــ
__________ 

  .٥  فقرة، اجلزء الثاين، ال٥١/٢٢٦القرار   )٣١(  

 املــــــــــــؤرخ )٢٠١١( ١٩٨٦ و ٢٠١٠ األول/ديســــــــــــمرب
ــهحزيران ١٣ ــؤرخ )٢٠١١( ٢٠٢٦ و ٢٠١١ /يونيــــــ  املــــــ
ــاجلهود ،٢٠١١ األول/ديســمربكــانون  ١٤ ــيت املتواصــلة ب  ال

 يف واليتـه  تتمثـل  الـذي  العـام،  لألمـني  اخلـاص  املستشـار  يبذهلا
ــاعدة ــرفني مسـ ــراء يف الطـ ــات إجـ ــة مفاوضـ ــدف كاملـ  إىل ـ
 .  شاملة تسوية إىل التوصل

ــهمتوز/ ١٦ ويف    ــد ،٢٠١٠ يوليـ ــس، اعتمـ ــا الـ  فيمـ
ــع الــدوليني، واألمــن الســالم بصــون يتصــل  علــى التركيــز م

 دور إىل فيـه  أشـار  رئاسيا بيانا أفريقيا، يف الوقائية الدبلوماسية
 يف اجلماعيـة  اإلبـادة  مبنـع  املعـين  العـام  لألمـني  اصاخلـ  املستشار
  .  )٣٢(وحلها الرتاعات نشوب مبنع املتصلة املسائل

 الـس،  أعاد الغربية، الصحراء يف باحلالة يتعلق وفيما  
ــب ــرارين مبوجـــ  ،)٢٠١١( ١٩٧٩ و )٢٠١٠( ١٩٢٠ القـــ

 الـذي  والعمـل  العـام  لألمـني  الشخصـي  للمبعوث دعمه تأكيد
 باملشـاورات  ورحب الطرفني، بني املفاوضات تيسري يف به قام
 اللتـزام  دعمـه  وأكـد  اـاورة،  والدول الطرفني مع جيريها اليت

  .الغربية الصحراء ملسألة حل بإجياد الشخصي املبعوث
  

املمثل اخلاص لألمني العام املعين بـالعنف اجلنسـي يف     
  الرتاع حاالت

 )٢٠٠٩( ١٨٨٨ القــــرار مبوجــــب الــــس، طلــــب  
 يعــني أن العــام األمــني إىل ،٢٠٠٩ ســبتمربأيلول/ ٣٠ املــؤرخ

 والعمـل  واالسـتراتيجية  املتسقة القيادة مهمة لتويل خاصا ممثال
 لألمــم التابعـة  القائمـة  التنسـيق  آليــات تعزيـز  أجـل  مـن  بفعاليـة 
 منـها  جهات عدة لدى الدعوة أجل من اجلهود وبذل املتحدة

 لـدى و والقضـائيون،  العسكريون املمثلون فيها مبا احلكومات،
__________ 

  )٣٢(  S/PRST/2010/14احلادية عشرة.  فقرة، ال  
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ــع ــراف مجيـ ــرتاع أطـ ــلح الـ ــع املسـ ــدين، واتمـ ــن املـ ــل مـ  أجـ
 حـد  علـى  القطري الصعيد وعلى املقر مستوى على التصدي،
 الوقــت يف والعمـل  املســلح الـرتاع  يف اجلنســي للعنـف  السـواء، 

 املعنـيني  املصـلحة  أصـحاب  مجيع بني التعاون تعزيز على نفسه
 املتحـدة  األمـم  مبـادرة ” خـالل  مـن  اأساس جهودهم، وتنسيق

ــرتاع حــاالت يف اجلنســي العنــف ملكافحــة ــني املشــتركة “ال  ب
 املتبادلـة  الرسـائل  مبوجـب  املوقـف  هـذا  واتخـذ . )٣٣(الوكاالت

 وعينـت  ،٢٠١٠ عام يف األمن جملس ورئيس العام األمني بني
ــت الســيدة ــة كــأول (الســويد) فالســتروم مارغري  خاصــة ممثل
 ويف. الــرتاع حــاالت يف اجلنســي بــالعنف معنيــة العــام لألمــني

 رحـب  رئاسـيا  بيانـا  الـس  اعتمـد  ،٢٠١٠ /أبريلنيسان ٢٧
 علــى واليتــها دعــم تأكيــد وكــرر اخلاصــة، املمثلــة بتعــيني فيــه

  .)٣٤()٢٠٠٩( ١٨٨٨ القرار يف املبني النحو
  

املستشــار اخلـــاص املعـــين باملســـائل القانونيـــة املتعلقـــة    
  بالقرصنة قبالة سواحل الصومال  

ــب   ــب الـــس، رحـ ــان مبوجـ ــي بيـ ــده رئاسـ  يف اعتمـ
ــاعتزام ،٢٠١٠ أغســــطسآب/ ٢٥ ــام األمــــني بــ ــيني العــ  تعــ

__________ 

  .٤  فقرة، ال)٢٠٠٩( ١٨٨٨القرار   )٣٣(  
  )٣٤(  S/PRST/2010/8األوىل.  فقرة، ال  

 قبالـة  بالقرصـنة  املتعلقة القانونية باملسائل معين خاص مستشار
 لشــغل (فرنســا) النــغ جــاك الســيد وعــين الصــومال، ســواحل

ــادلتني رســالتني مبوجــب املنصــب ذلــك  العــام األمــني بــني متب
ــيس ــن جملـــس ورئـ ــؤرختني األمـ ــطسآب/ ٢٦ و ٢٥ مـ  أغسـ
ــاد. ٢٠١٠ ــس، وأعـ ــب الـ ــرار مبوجـ  )٢٠١٠( ١٩٥٠ القـ
ــه تأكيـــد ،٢٠١٠ الثـــاين/نوفمربتشـــرين  ٢٣ املـــؤرخ  اهتمامـ

ــلة ــر مبواصـ ــع يف النظـ ــارات مجيـ ــبعة اخليـ ــأن السـ ــة بشـ  حماكمـ
 آخـذا  ،)٣٥(العام األمني تقرير يف الواردة فيهم املشتبه القراصنة

 املسـتندة  اجلديـدة  اإلضافية واملالحظات املعلومات االعتبار يف
 مزيـد  اختـاذ  بغيـة  اخلـاص،  املستشـار  جيريها اليت املشاورات إىل
  .)٣٦(القراصنة مبحاسبة الكفيلة اخلطوات من

ــرار بشــأن تفاصــيل ٢٩ اجلــدول ويتضــمن    الــس إق
 الـيت  التطورات وبشأن واليام، وبشأن خاصني، ممثلني تعيني

  .االستعراض قيد الفترة خالل حدثت
__________ 

  )٣٥(  S/2010/394.  
  .١٤  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٥٩القرار   )٣٦(  

    
    ٢٩ اجلدول

    ٢٠١١-٢٠١٠ اخلاصني، واملمثلني واملبعوثني باملستشارين املتعلقة التطورات

  القرارات  اإلنشاء

  املبعوث الشخصي لألمني العام للصحراء الغربية  
S/1997/236   

  ١٩٩٧آذار/مارس   ١٩
  ٢٠١٠/أبريل نيسان  ٣٠املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٢٠القرار 
تأكيد دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العـام ومبعوثـه الشخصـي للصـحراء الغربيـة       إذ يعيد

 )٢٠٠٩( ١٨٧١ و )٢٠٠٨( ١٨١٣ و )٢٠٠٧( ١٧٨٣ و )٢٠٠٧( ١٧٥٤لتنفيذ القـرارات  
الثانيــة مــن  فقــرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٩ القــرار الثانيــة مــن الديباجــة؛ ويــرد حكــم مماثــل يف فقــرة(ال

  الديباجة)
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ــذي           ــام، الســيد كريســتوفر روس، وللعمــل ال ــني الع ــوث الشخصــي لألم وإذ يؤكــد دعمــه للمبع
مــؤخرا إىل يضــطلع بــه لتيســري املفاوضــات بــني الطــرفني، وإذ يرحــب أيضــا بالزيــارة الــيت قــام ــا  

الثانية عشرة من الديباجة؛ ويـرد   فقرةاملنطقة وباملشاورات اجلارية مع الطرفني والدول ااورة (ال
  الثامنة عشرة من الديباجة) فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٩حكم مماثل يف القرار 

  ٢٠١١/أبريل نيسان  ٢٧املؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٩القرار  
يؤكد دعمه القوي اللتزام األمني العام ومبعوثه الشخصي بإجياد حـل ملسـألة الصـحراء الغربيـة يف     

  )٥ فقرةهذا السياق، ويرحب بالوترية املتسارعة لالجتماعات واالتصاالت (ال
  ار اخلاص لألمني العام املعين بقربصاملستش

S/1997/320   
  ١٩٩٧نيسان/أبريل   ١٧

S/1997/320   
  ١٩٩٧نيسان/أبريل   ٢١

  ٢٠١٠/يونيه حزيران  ١٥املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٣٠القرار 
وإذ يرحـب أيضـا بـاجلهود املتواصـلة الـيت يبـذهلا السـيد ألكسـندر داونـر بصـفته املستشـار اخلــاص            

املكلف مبسـاعدة الطـرفني يف إجـراء مفاوضـات كاملـة ـدف التوصـل         لألمني العام املعين بقربص
  ... إىل تسوية شاملة

ــرة(ال ــرارات       فقـ ــل يف القـ ــم مماثـ ــرد حكـ ــة؛ ويـ ــن الديباجـ ــرة مـ ــعة عشـ ، )٢٠١٠( ١٩٥٣التاسـ
 ٢٠٢٦ و ن مــن الديباجــة؛والعشــر فقــرة، ال)٢٠١١( ١٩٨٦ و ن مــن الديباجــة؛والعشــر فقــرةال
  ن من الديباجة)والعشر فقرة، ال)٢٠١١(

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية
   )٢٠٠١( ١٣٦٦القــــــــــــــــــــــــرار 

  ٢٠٠١أغسطس آب/  ٣٠
S/2004/567   

  ٢٠٠٤يوليه متوز/  ١٢
S/2004/568   

  ٢٠٠٤وليه يمتوز/  ١٣

    ٢٠١٠ يوليهمتوز/  ١٦املؤرخ  S/PRST/2010/14البيان الرئاسي 
ويقر الس كذلك باحلاجة إىل مزيـد مـن االتسـاق بـني مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة املعنيـة           ...

...  الدبلوماسـية الوقائيـة املوضـوعة حتـت تصـرفها     فيما يتعلق باالسـتخدام األكثـر فعاليـة ألدوات    
ويف هذا الصدد، يشري الس إىل دور املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية يف 
املسائل املتعلقة مبنع نشوب الرتاعات وحلها. ويشدد الس على ضرورة مشاركة مجيـع اجلهـات   

تمـع املـدين، مشـاركة كاملـة، مبـا يكفـل احملافظـة علـى الـزخم          الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلـك ا 
  احلادية عشرة) فقرةوعلى توقعات وضع إطار ذي مغزى للدبلوماسية الوقائية (ال

  )٢٠٠٤( ١٥٥٩املبعوث اخلاص لألمني العام املعين بتنفيذ قرار جملس األمن 
S/PRST/2004/36   

  ٢٠٠٤ األول/أكتوبرتشرين   ١٩
  ٢٠١١-٢٠١٠مل حتدث أية تطورات يف الفترة 
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  S/2004/974   
  ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب   ١٤

S/2004/975   
 ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب   ١٦

  

  لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاعاملمثلة اخلاصة 
S/PRST/2010/8   

    ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ٢٧
S/2010/62   

  ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون  ٢٩
S/2010/63   

  ٢٠١٠ فربايرشباط/  ٢

  ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ٢٧ املؤرخ S/PRST/2010/8رئاسي البيان ال
يرحب جملس األمـن بتعـيني السـيدة مـارغوت فالسـتروم ممثلـة خاصـة لألمـني العـام معنيـة بـالعنف            

القــرار يف  احملــدددعمــه لواليتــها علــى النحــو  عــن  اإلعــراباجلنســي يف حــاالت الــرتاع، ويكــرر  
  األوىل) فقرة(ال )٢٠٠٩( ١٨٨٨

  املستشار اخلاص لألمني العام املعين باملسائل القانونية املتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال
S/2010/451   

  ٢٠١٠أغسطس آب/  ٢٥
S/2010/452   

  ٢٠١٠ أغسطسآب/  ٢٦

S/PRST/2010/16 ٢٠١٠ أغسطسآب/  ٢٥ املؤرخ  
 بالقرصـنة  صـلة يرحب الس باعتزام األمني العام تعيني مستشار خاص معين باملسائل القانونية املت

اجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة العامـة، مبـا      بني تنسيق الأمهية  هيف اعتبارواضعا قبالة سواحل الصومال، 
ــك املستشــار اخلــاص،    ــا  يف ذل  ــيت تضــطلع ــال ال ــة     واألعم ــة املعني ــة الدولي ــع اجلهــات الفاعل مجي

  السابعة) فقرة(ال
  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب تشرين   ٢٣املؤرخ  )٢٠١٠( ١٩٥٠القرار  

يعيد تأكيد اهتمامه مبواصلة النظـر يف مجيـع اخليـارات السـبعة حملاكمـة األشـخاص املشـتبه يف أـم         
قراصنة اليت ورد بياا يف تقرير األمني العام واليت تكفل مسـتويات خمتلفـة مـن املشـاركة الدوليـة،      

يـرد مـن معلومـات ومالحظـات إضـافية جديـدة مـن األمـني العـام علـى           مع األخذ يف االعتبار مـا  
أساس املشاورات الـيت جيريهـا مستشـاره اخلـاص املعـين باملسـائل القانونيـة املتصـلة بالقرصـنة قبالـة           
سواحل الصومال، بغية اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان حماسـبة القراصـنة، مشـددا علـى ضـرورة      

نظمات اإلقليميـة والدوليـة علـى حتقيـق هـذا اهلـدف، ويشـجع فريـق         توطيد التعاون بني الدول وامل
االتصال املعين مبكافحة القرصـنة قبالـة سـواحل الصـومال علـى مواصـلة مناقشـاته يف هـذا الصـدد          

  )١٤ فقرة(ال
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  ٢٠١١ األول/أكتوبرتشرين   ٢٤املؤرخ  )٢٠١١( ٢٠١٥القرار    
ــز مســؤولية الصــومال ومشــاركته النشــطة يف       ــة املطــاف إىل تعزي ــد أن التوصــل يف اي ــد تأكي يعي
اجلهود املبذولة حملاكمة األشخاص املشتبه يف أم قراصنة، كما شدد على ذلك املستشـار اخلـاص   

ريـره احملـال إىل   لألمني العام املعين باملسائل القانونية املتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصـومال يف تق 
يــزال يشــكل هــدفا علــى درجــة كــبرية مــن    ال ،٢٠١١الثاين/ينــاير  كــانون ١٩جملــس األمــن يف 

  )١ فقرةاألمهية يف السياق العام ملكافحة القرصنة (ال
    

  جلنة بناء السالم -سابعا     
  مالحظة  

 )٢٠٠٥( ١٦٤٥ القـرار  مبوجـب  األمـن،  جملس أنشأ  
 بـالتزامن  متصـرفًا  ،٢٠٠٥ األول/ديسـمرب كـانون   ٢٠ املؤرخ

 استشـارية  هيئـة  بوصـفها  السـالم  بنـاء  جلنة العامة، اجلمعية مع
 إنشـاء  مـن  الرئيسـية  الغايـات  أن الـس  وقرر. دولية حكومية
 األطــراف كافـة  بـني  اجلمـع  هامنـ  أمـور  مجلـة  يف تتمثـل  اللجنـة 
 اسـتراتيجيات  وضع أجل من املوارد حلشد الصلة ذات الفاعلة

ــة ــة متكامل ــاء لعملي ــاش الســالم بن ــهاء بعــد واإلنع  الصــراع انت
 االســـتراتيجيات، هـــذه بشـــأن واملقترحـــات املشـــورة وتقـــدمي
 تضـم  أن أيضـا  الـس  وقـرر . الصـدد  هذا يف توصيات وتقدمي
ــة ــة اللجنـ ــة التنظيميـ ــاء للجنـ ــالم بنـ ــبعة السـ ــن سـ ــاء مـ  أعضـ

ــس ــل. )٣٧(الــــ ــام وقبــــ ــت ،٢٠١٠ عــــ ــاالت أُدرجــــ  احلــــ
 وســــرياليون الوســــطى اــــــأفريقي ومجهوريــــة بورونــــدي يـفــــ
. السـالم  بنـاء  جلنـة  أعمـال  جـدول  يف وليربيـا بيسـاو   - غينياو

__________ 

ـــ   )٣٧(   ــم الــ ــوا ٣١يضــ ــن؛  ٧ عضــ ــارهم جملــــس األمــ ــاء خيتــ  أعضــ
مـن   ٥ و واالجتماعي؛أعضاء ينتخبهم الس االقتصادي  ٧ و

ــم املتحــدة      ــات األم ــررة يف ميزاني ــار املســامهني باألنصــبة املق كب
وبالتربعات لصناديق األمم املتحـدة وبراجمهـا ووكاالـا، مبـا يف     

ــاء الســالم؛    ــم لبن ــك صــندوق دائ ــار املســامهني    ٥ و ذل ــن كب م
بــاألفراد العســكريني وأفــراد الشــرطة املدنيــة يف بعثــات األمــم       

  .العامةأعضاء تنتخبهم اجلمعية  ٧ و املتحدة؛

 جــــدول إىل غينيــــا أضــــيفت ،٢٠١١ فربايرشــــباط/ ٢٣ ويف
ــة أعمــال ــاء جلن ــا الســالم، بن ــع إىل أدى مم ــدد رف  اإلمجــايل الع

 الفتـرة  هـذه  خـالل  اللجنة أعمال جدول يف املدرجة للحاالت
  .  حاالت ست إىل
  

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
    ٢٠١١  و

 توجيـه  الـس  واصـل  االسـتعراض،  قيـد  الفترة خالل  
 التشـــكيالت ورؤســـاء الســـالم بنـــاء جلنـــة رئـــيس إىل الـــدعوة
 يف املدرجـة  احلـاالت  عـن  إحاطـات  لتقـدمي  املخصصـة  القطرية
ــال جــدول ــة، أعم ــادة اللجن ــبة ع ــد مبناس ــة، جتدي  يف أو الوالي

. )٣٨(الـرتاع  انتـهاء  بعد السالم بناء مسألة يف الس نظر وقت
__________ 

مت إرساء املمارسة املتمثلة يف دعوة رؤساء التشـكيالت القطريـة     )٣٨(  
ــالم، حســـب االقتضـــاء،       ــة بنـــاء السـ ــة التابعـــة للجنـ املخصصـ
ــا يف      ــر فيه ــيت ينظَ ــس ال ــة للمجل للمشــاركة يف اجللســات الرمسي
ــى       ــة عل ــى أســاس كــل حال ــين، أو عل ــد املع ــة بالبل ــة املتعلق احلال

 ٢٠١٠يوليـه  متوز/ ٢٦دة، مبوجب مـذكرة الـرئيس املؤرخـة    ح
)S/2010/507 ،ولالطـــــالع علـــــى مزيـــــد مـــــن ٦١ فقـــــرةال .(

املعلومــات بشــأن الــدعوات إىل اجللســات الرمسيــة لــس األمــن 
واملشاركة فيها، انظـر اجلـزء الثـاين. ولالطـالع علـى الـدعوات       

ملوجهـــة إىل رئـــيس جلنـــة بنـــاء الســـالم ورؤســـاء التشـــكيالت  ا
القطريـــة املخصصـــة ومشـــاركام، انظـــر اجلـــداول الـــواردة يف 

  .الصلةاجلزء األول يف إطار البنود ذات 
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 اجللســة يف اللجنــة رئــيس شــارك املســألة، بتلــك يتصــل وفيمــا
 إن قـال  حيـث  ،٢٠١٠ /أبريلنيسـان  ١٦ يف املعقودة ٦٢٩٩
 الــدور مــن االســتفادة تعظــيم ســبل يف ينظــر أن ينبغــي الــس

 أقـــوى عضـــوية عالقـــة إقامـــة إىل ودعـــا للجنـــة، االستشـــاري
 نظـر  مراحـل  خمتلـف  خـالل  واللجنـة  الس بني دينامية وأكثر

 أعمـــــال جـــــدول يف مدرجـــــة حمـــــددة حـــــاالت يف الــــس 
 رئـيس  شـارك  سـرياليون،  يف باحلالـة  يتعلـق  مـا  ويف. )٣٩(اللجنة

ــكيلة ــرياليون تشـــــ ــة يف ســـــ ــودة ،٦٢٩١ اجللســـــ  يف املعقـــــ
ــارسآذار ٢٢  االهتمــام إيــالء مواصــلة إىل ودعــا ،٢٠١٠ /م

 لعـام  العامة االنتخابات قبل ما فترة يف املساعدة وتقدمي الالزم
ــادة وإىل ٢٠١٢ ــل زي ــاء جلهــود املخصــص التموي . الســالم بن
 جلســـته يف الـــس إىل إحاطـــة ليربيـــا تشـــكيلة رئـــيس وقـــدم

ــودة ،٦٤٩٥ ــارسآذار ١٦ يف املعقــــ ــاقش ،٢٠١١ /مــــ  ونــــ
  .)٤٠(العدالة نظام وإصالح الوطنية املصاحلة مسألتي

  
  السالم بناء للجنة التنظيمية اللجنة  

 جملــس أعضــاء مـن  )٤١(عضــوان شـارك  الفتــرة، خـالل   
 ايـة  حـىت  السـالم  بناء للجنة التنظيمية اللجنة أعمال يف األمن
 اختــار ،٢٠١٠ األول/ديسـمرب كـانون   ٣٠ ويف. ٢٠١٠ عـام 

 لفتـرة  التنظيميـة  اللجنة يف للمشاركة وكولومبيا غابون الس
  .)٤٢(٢٠١١ عام اية حىت واحدة سنة مدا عضوية

  
  ليربيا يف احلالة بشأن املشورة طلب  
 إىل موجهـة  ٢٠١٠ يوليـه متوز/ ١٩ مؤرخة رسالة يف  

 دعـم  عـن  األمـن  جملـس  رئـيس  أعرب السالم، بناء جلنة رئيس
__________ 

  )٣٩(  S/PV.6299 ٤٣، الصفحة.  
  )٤٠(  S/PV.6495 ٦-٥، الصفحتان.  
  غابون واملكسيك  )٤١(  
  )٤٢(  S/2010/690.  

 أعمــال جـدول  يف إلدراجهــا ليربيـا  مـن  املقــدم للطلـب  الـس 
ــة، ــة ودعــا اللجن  بشــأن والتوصــيات املشــورة تقــدمي إىل اللجن

 القـــانون ســـيادة جمـــاالت يف ليربيـــا يف الســـالم بنـــاء أولويـــات
 اللجنـة  ووافقـت . )٤٣(الوطنيـة  واملصاحلة األمن قطاع وإصالح

 يف ليربيـــا إدراج علـــى الحقـــا الســـالم بنـــاء للجنـــة التنظيميـــة
 .)٤٤(هلا خمصصة قطرية تشكيلة وإنشاء أعماهلا جدول

  
  السالم بناء جلنة إىل اإلشارة تتضمن اليت القرارات  
 إىل األمـن  جملس أشار ،٢٠١١-٢٠١٠ الفترة خالل  

 باملسـائل  يتعلـق  فيمـا  القـرارات  من العديد يف السالم بناء جلنة
ــة واملســائل املواضــيعية ــى احملــددة القطري  وعــرض. الســواء عل

 عـن  وأعـرب  اللجنـة  لعمل دعمه تقدمي أمور، مجلة يف الس،
. أكــرب بصــورة االستشــاري دورهــا مــن لالســتفادة اســتعداده

 محايـة  إدمـاج  كفالـة  على اللجنة تعمل أن أيضا الس وطلب
ــرتاع مــن املتضــررين األطفــال ــاههم وحقــوقهم املســلح ال  ورف

ــة الــس وشــجع. الســالم عمليــات مجيــع يف ومتكينــهم  اللجن
 املنظمــات مــع الوثيــق بالتشــاور عملــها تواصــل أن علــى أيضــا

ــة ــة ودون اإلقليمي ــة ــدف اإلقليمي  اســتراتيجيات وضــع كفال
  .  اإلنعاشو السالم بناء جمايل يف وتكامال اتساقا أكثر

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ٣١ و ٣٠ ناجلـدوال  يتضـمن و  
ــواردة الفقــرات ــرارات يف ال ــيت الــس ق ــة تتصــل ال ــاء بلجن  بن
  .األعمال جدول دوبن حسب مرتبة السالم،

__________ 

  )٤٣(  S/2010/389.  
  )٤٤(  S/2010/390.  
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  ٣٠ اجلدول
 ٢٠١١-٢٠١٠ املواضيعية، البنود إطار يف املتخذة القرارات

  احلكم  القرار والتاريخ

   األطفال والرتاع املسلح  

  )٢٠١١( ١٩٩٨القرار 
  ٢٠١١يوليه متوز/  ١٢

يهيـب بالدول األعضاء وكيانـات األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا جلنـة بنـاء السـالم، واألطـراف األخـرى           
ــاههم        ــوقهم ورف ـــزاع املســلح وحق ــال املتضــررين مــن الن ــة األطف ــة إدراج مســألة محاي ــة كفال املعني

كينهم يف مجيع عمليات السالم وكفالة إيالء األولوية للمسائل املتصلة باألطفـال املتضـررين مـن    ومت
  )  ١٩ فقرةالنـزاع املسلح يف خطـط وبرامج واستراتيجيات اإلنعاش والتعمري بعد انتهاء النـزاع (ال

    واألمن الدوليني التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم
S/PRST/2010/1   

  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١٣
بنـاء  عمليـات  تضطلع به يف  لمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية أنبالدور الذي ميكن للس ويقر ا
، ويؤكـد أمهيـة التفاعـل والتعـاون بـني جلنـة       بعد انتـهاء الرتاعـات   والتنمية واإلنعاش والتعمريالسالم 

ــة علــى مواصــلة العمــل      ــة ودون اإلقليميــة. ويشــجع الــس اللجن بنــاء الســالم واملنظمــات اإلقليمي
وتكامـــل  زيــادة اتســاق  بالتشــاور الوثيــق مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميـــة بغيــة ضــمان        

  السابعة) فقرة(ال انتهاء الرتاعاتواإلنعاش بعد بناء السالم االستراتيجيات املتعلقة ب
  م واألمن الدولينيدور فعال يف صون الساللجملس األمن  أداءكفالة : صون السالم واألمن الدوليني

S/PRST/2010/18   
  ٢٠١٠أيلول/سبتمرب   ٢٣

 اتاجلهـ ر واملسـؤوليات الـيت تضـطلع ـا     ااألدو إحـراز تقـدم يف توضـيح   لس أيضا أمهيـة  ا يؤكدو
الفاعلة الرئيسية يف جمال بناء السالم، ويرحب بوجه خاص بالدور اهلام الذي تضطلع بـه جلنـة بنـاء    

 دعمـه  تأكيـد . ويكـرر الـس   ودعمـه  ج متكامل ومتسق إزاء بنـاء السـالم  اتباع السالم يف تعزيز 
ع الـس  مـن دورهـا االستشـاري. ويتطلـ     بقدر أكرب الستفادةل استعدادهويعرب عن  ،للجنةا لعمل
  اخلامسة عشرة) فقرة(ال ٢٠١٠لجنة لعام عمل الاستعراض عن لنظر يف تقرير امليسرين إىل ا

االسـتراتيجية مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة       اتهالتزامه بتعزيـز شـراك   تأكيدلس اويكرر  
ودعمــه لتلــك املنظمــات، مبــا يتفــق والفصــل الثــامن مــن امليثــاق، يف ميــادين منــع نشــوب الرتاعــات  

تعزيــز  ةالــس أيضــا علــى ضــرورة مواصــل  . ويشــددوحفــظ الســالم وبنــاء الســالموصــنع الســالم 
، الواقـع  رضأاء علـى الصـعيد االسـتراتيجي أو علـى     الفاعلة املعنيـة، سـو   اجلهاتشراكاته مع سائر 

اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي وجلنـة بنـاء السـالم واملؤسسـات املاليـة       مع  خباصةو
  السابعة عشرة) فقرةالدولية مثل البنك الدويل واتمع املدين (ال
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  احلكم  القرار والتاريخ

  الترابط بني األمن والتنمية: صون السالم واألمن الدوليني  
S/PRST/2011/4  

  ٢٠١١ فربايرشباط/ ١١
الس تأكيد دعمـه لعمـل جلنـة بنـاء السـالم واسـتعداده لالسـتفادة بقـدر أكـرب مـن دورهـا            ويكرر 

االستشاري. ويسلم الس كذلك بضرورة التنسيق واحلوار مع اللجنة. ويهيب الس باللجنـة أن  
تواصل النهوض بنهج متكامل ومتسق يف جمال بناء السالم وأن تسعى إىل ضمان أن تعزز األنشطة 

  الرابعة عشرة)  فقرة(ال تدعمها يف جمايل التنمية واألمن بعضها بعضااليت 
   بناء السالم بعد انتهاء الرتاع

S/PRST/2010/7  
  ٢٠١٠ أبريل/نيسان  ١٦

ويقـر   لبنـاء السـالم يف أبكـر مرحلـة ممكنـة.      تقـدمي املسـاعدة  يف لس تأكيد أمهية الشـروع  اويكرر 
بنـاء السـالم،    يف معاجلـة أولويـات  ي تضـطلع بـه جلنـة بنـاء السـالم      ذالـ  البـالغ األمهيـة  الدور بلس ا
وتنسـيقها.   حشد الدعم واملـوارد وحتسـني ختطـيط اجلهـود املبذولـة لبنـاء السـالم       عن طريق  خباصةو

 ٢٠١٠لجنـة لعـام   الالتنسـيق مـع اللجنـة ويتطلـع إىل اسـتعراض       بضرورة زيادةويقر الس كذلك 
  التاسعة) فقرةدورها (ال كيفية تعزيزشأن وإىل التوصيات ب

لكفالة تـوفري  الثنائية واملتعددة األطراف  املعنية لس بأمهية تعزيز التنسيق بني اجلهات املاحنةاويقر   
 ويؤكـد الـس  . لبناء السالم بعد انتـهاء الـرتاع  سب متسق ميكن التنبؤ به ويف الوقت املنا ايلمدعم 

الـرتاع،   الـيت تعقـب مباشـرة انتـهاء     الحتياجاتا لتلبية ةخصصضرورة أن تضطلع آليات التمويل امل
أقـرب  أجـال يف  أطول صندوق بناء السالم، بدور حمفز ينبغي أن يعقبه متويل أكرب حجما و خباصةو

ويشـجع الـس علـى زيـادة التـآزر      . عاش وإعـادة البنـاء  اإلن وقت ممكن من أجل االضطالع جبهود
  العاشرة)  فقرةبني صندوق بناء السالم وجلنة بناء السالم (ال

S/PRST/2010/20  
  ٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين  ١٣

الس بالدور اهلام الذي تقوم به جلنة بناء السالم يف تعزيز اتباع ج متكامـل ومتسـق يف بنـاء     ويرحب
السالم، مبـا يشـمل مشـاركة املـرأة، ودعمـه. ويكـرر الـس تأكيـد دعمـه لعمـل اللجنـة، ويعـرب عـن              

  اشرة)  الع (الفقرة استعداده لالستفادة بشكل أكرب من الدور االستشاري الذي تضطلع به اللجنة
ــرار   )٢٠١٠( ١٩٤٧القـــــــــــــــــــ

  ٢٠١٠األول/أكتوبر تشرين   ٢٩
وعلــى النحــو يطلــب إىل مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة يف األمــم املتحــدة القيــام، يف إطــار والياــا   

  ) ٢ فقرة، بغرض زيادة فعالية جلنة بناء السالم (ال(أ)الالزم، بتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير
ــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ             ــاء الســالم تضــمني تقاريرهــا الســنوية معلومــات ع ــب إىل جلنــة بن يطل

  ) ٤ فقرةالتوصيات املقدمة يف هذا الشأن يف التقرير (ال
S/PRST/2011/2  

  ٢٠١١الثاين/يناير  كانون  ٢١
جلنـة بنـاء   الـذي تضـطلع بـه    لس استعداده لالستفادة بشكل أكرب من الدور االستشـاري  اويؤكد 

هــداف األالــدور الــذي ميكــن للجنــة أن تؤديــه يف املســاعدة علــى حتقيــق   الــسيالحــظ الســالم. و
البقـاء وختضـع للمسـاءلة يف     تتـوافر هلـا مقومـات   بناء السالم، مبـا فيهـا إرسـاء مؤسسـات     األساسية ل

واضـحة املعـامل وتركـز    شراكات  قيامالس أيضا أمهية  ؤكداملدرجة يف جدول أعماهلا. ويالبلدان 
بني األمم املتحدة ووكاالت التنمية والشركاء الثنائيني وسـائر اجلهـات الفاعلـة     على جماالت حمددة
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  احلكم  القرار والتاريخ

تنفيــذ املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة، مــن أجــل   خباصــةاملعنيــة، و  
 املسـاءلة النـهوض ب علـى حتقيـق النتـائج و    تعمـل  استراتيجيات وطنية ترمي إىل بناء مؤسسـات فعالـة  

  اخلامسة)  فقرةاملتبادلة (ال
  عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

S/PRST/2010/2 

  ٢٠١٠فرباير شباط/  ١٢
ــدما إىل اســتعراض        ــع ق ــاء الســالم، ويتطل ــة بن ــز التنســيق مــع جلن ــة اليتعهــد بتعزي ــام للجن  ٢٠١٠ع

  السادسة) فقرةدورها (ال والتوصيات املتعلقة بكيفية مواصلة تعزيز
  

  .)“املتحدة ألممبا السالم بناء هيكل استعراض”( املرفق ،S/2010/393  ) (أ  
    

  ٣١ اجلدول
 ٢٠١١-٢٠١٠ بلد، لكل املخصصة البنود مبوجب املتخذة القرارات

  احلكم  القرار والتاريخ

   احلالة يف بوروندي  

    )٢٠١٠( ١٩٥٩القرار 
  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ١٦

يثنـي على حكومة بورونـدي إلمتامهـا عمليـة إعـادة إدمـاج آخـر جمموعـات األطفـال الـذين كـانوا           
باجلماعات املسلحة واحملاربني السـابقني، ويشـجع احلكومـة علـى كفالـة اسـتدامة       مرتبطني من قبل 

هذه النتائج، ويشجع جلنة بناء السالم على النظر يف اإلجراءات احملددة الـيت ميكنـها االضـطالع ـا     
لتعزيز الدعم الذي تقدمه لعملية إعادة اإلدمـاج املسـتدام للسـكان املتضـررين مـن احلـرب وغريهـم        

ئات الضعيفة، وتؤيد اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة يف محلـة نـزع السـالح الطـوعي للمـدنيني          من الف
  )٩ فقرةوالشروع يف عملية وسم األسلحة وتسجيلها اليت تقوم ا الشرطة الوطنية البوروندية (ال

يشجع حكومة بوروندي وجلنـة بنـاء السـالم وشـركاء بورونـدي علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل            
الوفاء بااللتزامـات الـيت قطعوهـا علـى أنفسـهم مبوجـب اإلطـار االسـتراتيجي لبنـاء السـالم يف           على 

بوروندي ويطلب إىل اللجنة أن تستمر، بدعم من مكتب األمم املتحدة يف بوروندي، يف مسـاعدة  
احلكومة على إرساء أسس السالم واألمن املسـتدامني وإعـادة اإلدمـاج والتنميـة الطويلـة األجـل يف       

وروندي، مبا يف ذلـك كفالـة إحـراز تقـدم يف تنفيـذ سـيادة القـانون ومراعـاة أهـداف بنـاء السـالم            ب
بالكامل يف عمليات التخطيط االسـتراتيجي يف املسـتقبل، وخباصـة يف إطـار ورقـة اسـتراتيجية احلـد        

  )١٠ فقرةمن الفقر، ويطلب إىل اللجنة أن تسدي املشورة إىل جملس األمن بشأن هذه املسائل (ال
    احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

S/PRST/2010/26  
  ٢٠١٠األول/ديسمرب  كانون  ١٤

سـتمر لعمليـة بنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى.        املاتمـع الـدويل    بـدعم لس اويرحب  
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل      باألعمـال املهمـة الـيت يضـطلع ـا      ،ويرحب، على وجه اخلصوص

جلمهوريــة أفريقيــا  لبنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى بقيــادة املمثلــة اخلاصــة لألمــني العــام  
ــوديوورك  - ســاهلي، الســيدة الوســطى ــاء الســالم يف   زي ــة بن ــذهلا جلن ــيت تب ــاجلهود ال  إســداء ، وب
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  احلكم  القرار والتاريخ

فيهـا   السـالم، مبـا   األولويات األساسـية لبنـاء  للوفاء بملشورة والدعوة من أجل تنسيق الدعم الدويل ا  
ويرحــب الــس كــذلك بإجنــاز اإلطــار    .االنتخابــات ونــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج  

  الثامنة)  فقرةالوسطى (ال االستراتيجي املتكامل لتنسيق جهود بناء السالم يف مجهورية أفريقيا
    بيساو -غينيا احلالة يف 

S/PRST/2010/15  
  ٢٠١٠يوليه متوز/  ٢٢

إلطـار عمـل   ويرحب الس باملشاركة املستمرة للجنة بناء السالم ويدعو أيضا إىل التنفيذ الفوري 
بيسـاو. ويرحـب الـس كـذلك بـدور مكتـب        -األمم املتحـدة لتحقيـق السـالم والتنميـة يف غينيـا      
بيســاو يف مــا يبذلــه مــن جهــود مــن أجــل تنســيق  -األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف غينيــا 

ول غــرب اإلجــراءات الــيت يتخــذها الشــركاء، وخباصــة االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــد  
ومجاعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية، لتقدمي املسـاعدة يف جمـال إصـالح     أفريقيا واالحتاد األورويب

  السابعة) فقرة(ال قطاع األمن
    )٢٠١٠( ١٩٤٩القرار 

  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب تشرين   ٢٣
فريقــي مبــا يف ذلــك جلنــة بنــاء الســالم واملنظمــات اإلقليميــة مثــل االحتــاد األ   اتمــع الــدويل،  ثحيــ

الربتغاليـة،  اللغة الناطقة ب مجاعة البلدانو اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياوورويب واالحتاد األ
 ساحل غرب أفريقيابادرة ملدعم السياسي واملايل الالشركاء الثنائيني حسب االقتضاء، على زيادة و

 اللـذين يشـكالن خطـرا يهـدد    الوطنية واالجتـار باملخـدرات    العابرة للحدودملكافحة اجلرمية املنظمة 
ــا الســال ــن يف غيني ــذا الصــدد      - م واألم ــة، ويرحــب يف ه ــة دون اإلقليمي ــبيســاو ويف املنطق التزام ب

اآلخـرين  مـع األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب والشـركاء       اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا   
االجتـار باملخـدرات   ملكافحـة   االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     عمل اجلماعـة لتنفيذ الفوري خلطة با

 حمـددة اهلـدف  فـرض عقوبـات   ل املطروحـة  يـارات اخل، مبا يف ذلـك  يف غرب أفريقيا واجلرمية املنظمة
يوافـق علـى   ، وأو مـن مؤيـديها   املخـدرات االجتـار ب شـبكة  يعرف أم أعضـاء يف   الذين ضد األفراد

  )  ١٥ فقرة(ال ةاملناسبات والنظر يف اختاذ اإلجراء فعليإبقاء احلالة قيد االستعراض ال
بيســاو وأن  -يطلــب إىل جلنــة بنــاء الســالم أن تواصــل دعــم تنفيــذ أولويــات بنــاء الســالم يف غينيــا   

عتـرض بنـاء   تواصل كذلك تقـدمي املشـورة إىل الـس بشـأن كيفيـة إزالـة العقبـات األساسـية الـيت ت         
بيسـاو، وخباصـة إصـالح قطـاع األمـن واالجتـار باملخـدرات، وأن تـوايف الـس           -السالم يف غينيـا  

بآخر ما يستجد مـن معلومـات عـن التقـدم الـذي أحرزتـه يف املسـاعدة علـى معاجلـة هـذه املشـكلة            
  )١٧ فقرة(ال

    احلالة يف ليربيا
  )٢٠١٠( ١٩٣٨القرار 

  ٢٠١٠سبتمرب أيلول/  ١٥
ليربيـا إىل جلنـة بنـاء السـالم للمشـاركة يف إصـالح قطـاع         إذ يرحب بالطلب الذي وجهته حكومـة 

  الثامنة من الديباجة) فقرةاألمن وإرساء سيادة القانون وحتقيق املصاحلة الوطنية (ال
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يشدد على ضرورة االتساق بني عمليات حفظ السالم وبنـاء السـالم والتنميـة وتكاملـها مـن أجـل          
يطلـب أن ينسـق األمـني العـام مـع جلنـة بنـاء السـالم وأن         التصدي بفعالية حلاالت ما بعد النـزاع، و

يتعاون معها، ويشجع اللجنة علـى أن تقـدم، بعـد التشـاور الوثيـق مـع حكومـة ليربيـا، تقريـرا عـن           
نتائج بعثتها األخرية وتوصـياا بشـأن أفضـل السـبل الـيت ميكنـها ـا اإلسـراع يف إحـراز تقـدم أوال           

األمــن وإرســاء ســيادة القــانون وحتقيــق املصــاحلة الوطنيــة وقبــل كــل شــيء يف جمــال إصــالح قطــاع 
  )٧ فقرة(ال

    احلالة يف سرياليون
    )٢٠١٠( ١٩٤١القرار 

  ٢٠١٠سبتمرب أيلول/  ٢٩
إذ ينوه بدور جلنـة بنـاء السـالم يف دعـم جهـود بنـاء السـالم يف سـرياليون، وإذ يرحـب باسـتعراض           

بنــاء الســالم بشــأن ســرياليون املؤرخــة  الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الرفيعــة املســتوى للجنــة  
ــاء      ٢٠١٠ســبتمرب أيلول/ ٢٨ ــة بن ــاء الســالم لعملي ــة مــن صــندوق بن ، وإذ يالحــظ املســامهة املقدم

  الثامنة من الديباجة) فقرةالسالم يف سرياليون (ال
 ٢٠١٢يشجع جلنة بناء السالم على أن توفر الدعم حلكومة سرياليون يف التحضري النتخابات عـام   

النحو املطلوب، مبـا يف ذلـك إمكانيـة حشـد مـا يلـزم مـن دعـم مـن الشـركاء الـدوليني لتنفيـذ             على 
برنامج التغيري الذي وضعته احلكومة واستراتيجية الرؤية املشـتركة الـيت أعـدا األمـم املتحـدة، وأن      

دم تقدم لس األمن املشورة يف هذا الصدد وتطلعه على آخـر املسـتجدات، مبـا يف ذلـك علـى التقـ      
  )  ٨ فقرةاحملرز يف حتقيق أهداف بناء السالم األساسية، حسب االقتضاء (ال

    
  تنشأ مل لكنها إنشاؤها اقترح األمن، لس تابعة فرعية أجهزة -ثامنا 

  مالحظة  

 حـاالت  هنـاك  تكـن  مل االستعراض، قيد الفترة خالل  
  .إنشاؤه يتم ومل فرعي جهاز إنشاء رمسيا فيها اقترح
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  املرفق  
  اهليئات من وغريها واحملاكم باللجان صلة ذات وثائق    

    
  البيان  التاريخ  الرمز  اجلهاز

القرارين وجب مبالعاملة اللجنة 
 ١٩٠٧ ) و١٩٩٢( ٧٥١

بشأن الصومال  )٢٠٠٩(
(أ)وإريتريا

 

S/2010/14  ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ٦  
S/2010/372  لشـؤون  ألمم املتحدة املقيم ومنسـق ا التقرير األول ملنسق ا  ٢٠١٠يوليه متوز/  ١٢

ــانية  ــالقرار    يف اإلنسـ ــال بـ ــدم عمـ ــومال، املقـ  ١٩١٦الصـ
)٢٠١٠(  

 S/2010/580  لشـؤون  ألمم املتحدة املقـيم ومنسـق ا  التقرير الثاين ملنسق ا  ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٣
ــانية  ــالقرار    يف اإلنسـ ــال بـ ــدم عمـ ــومال، املقـ  ١٩١٦الصـ

)٢٠١٠(  
 S/2010/688  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٣١    
 S/2011/125  الشـؤون  األمم املتحدة املقيم ومنسق التقرير الثالث ملنسق   ٢٠١١آذار/مارس   ١١

ــانية  ــالقرار    يف اإلنسـ ــال بـ ــدم عمـ ــومال، املقـ  ١٩١٦الصـ
)٢٠١٠(  

 S/2011/694  الشـؤون  األمم املتحدة املقيم ومنسـق  التقرير الرابع ملنسق   ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب   ٩
ــانية ــالقرار    يف  اإلنسـ ــال بـ ــدم عمـ ــومال، املقـ  ١٩٧٢الصـ

)٢٠١١(    
بالصــومال فريــق الرصــد املعــين 

  وإريتريا
S/2010/91  تقرير فريق الرصـد املعـين بالصـومال املقـدم عمـال بـالقرار         ٢٠١٠آذار/مارس   ١٠

٢٠٠٨( ١٨٥٣(  
 S/2011/433  تقرير فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريـا املقـدم عمـال      ٢٠١١يوليه متوز/  ١٨

  )٢٠١٠( ١٩١٦بالقرار 
 S/AC.29/2011/1  إىل رئـيس اللجنـة، بشـأن    رسالة مـن منسـق فريـق الرصـد       ٢٠١١آب/أغسطس   ١

  S/2011/433 الوثيقة
اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار 

بشـــــــــــــأن  )١٩٩٧( ١١٣٢
  (ب)سرياليون

S/2010/659  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ٢٣  

القرارين وجب مب العاملةاللجنة 
 ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧

تنظيم القاعدة  بشأن )٢٠١١(
ــرتبط   ــا يــ ــراد  ومــ ــن أفــ ــه مــ بــ

  (ج)وكيانات

S/2010/125  تقريـر جيســد موقــف اللجنـة بشــأن التوصــيات الــواردة يف     ٢٠١٠آذار/مارس   ٥
التقريــر العاشــر لفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد اجلــزاءات 

)S/2009/502(  
S/2010/341  رسالة موجهة من رئيس اللجنـة إىل رئـيس جملـس األمـن،       ٢٠١٠حزيران/يونيه   ٢٨

بشأن حالة استعراض األمساء املدرجة يف القائمـة املوحـدة   
  )٢٠٠٨( ١٨٢٢عمال بالقرار 
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 S/2010/653  تقريـر جيســد موقــف اللجنـة بشــأن التوصــيات الــواردة يف     ٢٠١٠ديسمرب /األولكانون   ٢٠
تقرير فريق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات عـن نتـائج       

  )S/2010/497استعراض القائمة املوحدة (
 S/2010/685  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١  
 S/2010/686  رسالة موجهة مـن رئـيس اللجنـة إىل رئـيس جملـس األمـن         ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١

بشأن االستعراض الشامل جلميع املسائل املعلقة املعروضـة  
  اللجنةعلى 

 S/2011/728  تقريـر جيســد موقــف اللجنـة بشــأن التوصــيات الــواردة يف     ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ٢١
التقريـــر احلـــادي عشـــر لفريـــق الـــدعم التحليلـــي ورصـــد 

  )S/2011/245اجلزاءات (
 S/2012/305  ٢٠١١التقرير السنوي لعام   ٢٠١٢أيار/مايو   ٨  

فريــق الــدعم التحليلــي ورصــد  
    اجلزاءات

S/2010/497  تقرير فريق الـدعم التحليلـي ورصـد اجلـزاءات عـن نتـائج         ٢٠١٠أيلول/سبتمرب   ٢٨
 ١٩٠٤استعراض القائمـة املوحـدة، املقـدم عمـال بـالقرار      

)٢٠٠٩(  
 S/2011/245  احلادي عشرالتقرير   ٢٠١١أبريل /نيسان  ١٣  
 S/2011/790  تقريــر عــن الــروابط القائمــة بــني تنظــيم القاعــدة وحركــة    ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٢٠

ــالقرارين    ــال بـــ ــدم عمـــ ــان، مقـــ  )٢٠١١( ١٩٨٨طالبـــ
    )٢٠١١( ١٩٨٩ و

رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠يونيه /حزيران  ٣ S/2010/282  مكتب أمني املظامل
  بشأن تعيني أمني املظامل

 S/2011/29  التقرير األول ألمني املظـامل عـن أنشـطة املكتـب يف الفتـرة       ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٢١ 
كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٥إىل  ٢٠١٠يوليـــه متوز/ ١٤مــن  

٢٠١١  
 S/2011/404  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١يونيه /حزيران  ٣٠

  بشأن إعادة تعيني أمني املظامل  
 S/2011/447  التقرير الثاين ألمـني املظـامل عـن أنشـطة املكتـب يف الفتـرة         ٢٠١١يوليه متوز/  ٢١

    ٢٠١١يوليه متوز/  ٢١كانون الثاين/يناير إىل   ٢١من 
اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

٢٠٠٣( ١٥١٨(  
S/2011/40  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٢٤  

S/2011/806  ٢٠١١التقرير السنوي لعام   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٣٠  
اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار 

  ليربيا بشأن )٢٠٠٣( ١٥٢١
S/2010/689  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١  
S/2011/804  ٢٠١١التقرير السنوي لعام   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٣٠  



أجهزة جملس األمن الفرعية: اللجان واحملاكم  -  التاسعاجلزء 
األخرى واهليئات    

 

867 14-65169 

 

  البيان  التاريخ  الرمز  اجلهاز

رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠شباط/فرباير   ٨  S/2010/79  فريق اخلرباء املعين بليربيا
  بشأن تعيني ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء  

 S/2010/319  ٢٠٠٩( ١٩٠٣التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠يونيه /حزيران  ١٧(  
 S/2010/609  ٢٠٠٩( ١٩٠٣التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ١٥(  
 S/2011/78  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١شباط/فرباير   ١٧

  بشأن تعيني ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء
 S/2011/367  ٢٠١٠( ١٩٦١التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١يونيه /حزيران  ١٥(  
 S/2011/559  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ٧

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء  
 S/2011/757  ٢٠١٠( ١٩٦١التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ٣٠(  

اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
بشـــــــــــــأن  )٢٠٠٤( ١٥٣٣

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

S/2010/288 ــو       ٢٠١٠يونيه /حزيران  ٣٠ ــة الكونغ ــدة إىل مجهوري ــن املوف ــس األم ــة جمل ــر بعث تقري
  )٢٠١٠أيار/مايو   ١٦إىل  ١٣الدميقراطية (

S/2011/18  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ١٠  
ــق ــة    فري ــين جبمهوري اخلــرباء املع

  الكونغو الدميقراطية
S/2010/99 رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠شباط/فرباير   ٢٥

  بشأن تعيني ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء
 S/2010/207  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠أبريل /نيسان  ٢٢

  بشأن تعيني خبريين يف فريق اخلرباء  
 S/2010/252  ٢٠٠٩( ١٨٩٦التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠أيار/مايو   ٢١(  
 S/2010/337  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠يونيه /حزيران  ٢٥

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء
 S/2010/596  ٢٠٠٩( ١٨٩٦التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ١٥(  
 S/2011/77  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١شباط/فرباير   ١٧

   فريق اخلرباءبشأن تعيني مخسة خرباء يف
 S/2011/219  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أبريل /نيسان  ١

  بشأن تعيني ستة خرباء يف فريق اخلرباء
 S/2011/345  ٢٠١٠( ١٩٥٢التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١يونيه /حزيران  ٦(  
 S/2011/738  ٢٠١٠( ١٩٥٢التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٩(  

اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
بشـــــــــــــأن  )٢٠٠٤( ١٥٧٢

 ديفوار  كوت

S/2010/687  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١  
S/2011/808  ٢٠١١التقرير السنوي لعام   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٢٩  
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فريــــــــــق اخلــــــــــرباء املعــــــــــين 
  ديفوار  كوتب

S/2010/179  ٢٠٠٩( ١٨٩٣التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠أبريل /نيسان  ٩(  

 S/2011/3  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٥
  بشأن تعيني مخسة خرباء يف فريق اخلرباء

 S/2011/271  ٢٠٠٩( ١٨٩٣التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٠(  
 S/2011/272  ٢٠١٠( ١٩٤٦التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٠(    
 S/2011/419  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١يوليه متوز/  ٧

  بشأن تعيني أربعة خرباء يف فريق اخلرباء
 S/2011/638  موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن رســالة   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  ١٣

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء
 S/2011/642  ٢٠١١( ١٩٨٠التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  ١٧(  
 S/2011/788  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ٢٠

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء
اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

بشـــــــــــــأن  )٢٠٠٥( ١٥٩١
  السودان

S/2010/16  ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٨  
S/2010/679  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣٠  

رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠مارس /آذار  ١٥  S/2010/140  فريق اخلرباء املعين بالسودان
  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء

 S/2011/27  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ١٩
  بشأن تعيني ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء

 S/2011/60  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١شباط/فرباير   ٧
  اخلرباءبشأن تعيني خبري واحد يف فريق 

 S/2011/96  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١شباط/فرباير   ٢٤
  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء

 S/2011/111  ٢٠٠٩( ١٨٩١التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١١مارس /آذار  ٨(  
 S/2011/613  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  ٣

  فريق اخلرباءبشأن تعيني خبري واحد يف 
 S/2011/614  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول  ٣

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء
 S/2011/658  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أكتوبر /األولتشرين   ٢٤

  بشأن تعيني ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء
 اللجنـــة املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار

٢٠٠٦( ١٧١٨(  
S/2010/28  ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ١٤  
S/2011/84  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١١شباط/فرباير   ١٨  
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ــة   ــين جبمهوريـ ــرباء املعـ ــق اخلـ فريـ
  كوريا الشعبية الدميقراطية

S/2010/376  مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن رســالة موجهــة   ٢٠١٠يوليه متوز/  ٨
  بشأن تعيني سبعة خرباء يف فريق اخلرباء

 S/2010/571  ٢٠٠٩( ١٨٧٤التقرير املقدم عمال بالقرار   ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٥(    
اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

٢٠٠٦( ١٧٣٧(  
S/2010/263  رسالة موجهة من ممثل اململكـة املتحـدة إىل رئـيس جملـس       ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٧

ـــ   ــناف واملـ ــأن األصــ ــن بشــ ــلع  األمــ ــدات والســ واد واملعــ
  والتكنولوجيات ذات الصلة بربامج القذائف التسيارية

 S/2010/682  ٢٠١٠التقرير السنوي لعام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣١    
ــة    ــين جبمهوري ــق اخلــرباء املع فري

  إيران اإلسالمية  
S/2010/576  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٥

  بشأن تعيني مثانية خرباء يف فريق اخلرباء
 S/2011/4  األمــن  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس  ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٦

  بشأن تعيني خبري واحد يف فريق اخلرباء
 S/2011/405  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١يونيه /حزيران  ٣٠

  بشأن تعيني مثانية خرباء يف فريق اخلرباء
اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

٢٠١١( ١٩٨٨(  
S/2012/543  ٢٠١١التقرير السنوي لعام   ٢٠١٢يوليه متوز/  ١٢  

اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
بشـــــــــــــأن  )٢٠٠١( ١٣٧٣

  مكافحة اإلرهاب

S/2010/89  كــانون  ١برنـامج عمـل اللجنــة، الـذي يغطـي الفتــرة مـن        ٢٠١٠شباط/فرباير   ١٧
  ٢٠١٠حزيران/يونيه   ٣٠الثاين/يناير إىل 

 S/2010/366  برناجما عمل اللجنة واملديريـة التنفيذيـة التابعـة هلـا، اللـذان        ٢٠١٠يوليه متوز/  ١٢
ــن   ــرة مـــ ــان الفتـــ ــه إىل متوز/ ١يغطيـــ ــانون  ٣١يوليـــ كـــ

  ٢٠١٠األول/ديسمرب 
 S/2011/223  كــانون  ١برنـامج عمـل اللجنــة، الـذي يغطـي الفتــرة مـن        ٢٠١١مارس /آذار  ٢٥

  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٣١الثاين/يناير إىل 
 S/2011/303  موجز الرئيس عن االجتماع اخلاص للجنـة مـع املنظمـات      ٢٠١١أيار/مايو   ٦

دون اإلقليميـــة بشـــأن مســـألة منـــع  الدوليـــة واإلقليميـــة و
اإلرهاب، الذي عقـد يف ستراسـبورغ، فرنسـا، يف الفتـرة     

  ٢٠١١نيسان/أبريل   ٢١إىل  ١٩من 
 S/2011/463  املتعلقـة  الدراسـة االستقصـائية العامليـة    النسـخة احملدثـة مـن      ٢٠١١آب/أغسطس   ١٧

الـــيت  )٢٠٠١( ١٣٧٣تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن حبالـــة 
  أعدا اللجنة

اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

S/2010/52   ٢٠٠٩االســتعراض الشــامل لعـــام    عـــنالوثيقــة النهائيــة     ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٩ 
: النتـائج  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ذ قـرار جملـس األمـن    حلالة تنفي

  والتوصيات الرئيسية  
 S/2010/53  رسالة موجهة من رئيس اللجنة إىل رئيس جملس األمن    ٢٠١٠يناير /كانون الثاين  ٢٩  
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 S/2010/112  برنــامج عمـــل اللجنــة التاســـع الــذي يغطـــي الفتــرة مـــن       ٢٠١٠شباط/فرباير   ٢٦
كـــــانون الثاين/ينـــــاير   ٣١إىل  ٢٠١٠شـــــباط/فرباير  ١

٢٠١١  
 S/2011/37  قــرار اللجنــة املتعلــق بتمديــد برنــامج عملــها التاســع حــىت    ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٢٦

    ٢٠١١نيسان/أبريل   ٢٥
 S/2011/266   رسالة موجهة من رئيس اللجنة إىل رئيس جملس األمن    ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٤  
 S/2011/380  برنــامج عمــل اللجنــة العاشــر الــذي يغطــي الفتــرة مـــن          ٢٠١١يونيه /حزيران  ١٧

  ٢٠١٢أيار/مايو   ٣١إىل  ٢٠١١حزيران/يونيه   ١
 S/2011/556  رسالة موجهة من رئيس اللجنة إىل رئيس جملس األمن  ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ١  
 S/2011/579  ٢٠٠٤( ١٥٤٠تقرير اللجنة عن االمتثال للقرار   ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ١٢(  
 S/2011/819  اللجنة وفريق اخلـرباء  املتعلقة بتوصيات ال عنتقرير اللجنة   ٢٠١١رب ديسم/كانون األول  ٣٠

 ةرباخلـــو هوطرائقـــالعمـــل وأســـاليب مـــن حيـــث اهليكـــل 
  تمثيلالو

احملكمــــــة الدوليــــــة حملاكمــــــة   
ــن   األشـــــخاص املســـــؤولني عـــ
ــانون    ــهاكات اجلســيمة للق االنت
اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت 
يف إقلــيم يوغوســالفيا الســـابقة   

  ١٩٩١منذ عام 

S/2010/133  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠مارس /آذار  ١٥
  بشأن متديد فترة والية اثنني من القضاة املخصصني

S/2010/154  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١٠مارس /آذار  ١٥
 بشـأن إنشاء مراكز معلومات  عنحييل ا دراسة جدوى 

  احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

 S/2010/270  ــات الـــرئيس واملـــدعي العـــام للمحكمـــة الدوليـــة        ٢٠١٠أيار/مايو   ٣١ تقييمـ
مـن القـرار    ٦ فقرةليوغوسالفيا السابقة املقدمـة عمـال بـال   

٢٠٠٤( ١٥٣٤(  
 S/2010/413  التقرير السنوي السابع عشر    ٢٠١٠يوليه متوز/  ٣٠  
 S/2010/588  ــات الـــرئيس واملـــدعي العـــام للمحكمـــة الدوليـــة        ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ١ تقييمـ

مـن القـرار    ٦ فقرةاملقدمـة عمـال بـال   ليوغوسالفيا السابقة 
٢٠٠٤( ١٥٣٤(  

 S/2010/599  رسالتان متطابقتان موجهتان مـن األمـني العـام إىل رئـيس       ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٣
اجلمعيــة العامــة ورئــيس جملــس األمــن، بشــأن متديــد فتــرة  

  والية اثنني من القضاة  
 S/2011/316  ــات الـــرئيس واملـــدعي العـــام للمحكمـــة الدوليـــة        ٢٠١١أيار/مايو   ١٢ تقييمـ

مـن القـرار    ٦ فقرةليوغوسالفيا السابقة املقدمـة عمـال بـال   
٢٠٠٤( ١٥٣٤(  

 S/2011/473  التقرير السنوي الثامن عشر    ٢٠١١يوليه متوز/  ٣١  
 S/2011/566  رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن   ٢٠١١أيلول/سبتمرب   ١٣

  بشأن إعادة تعيني املدعي العام للمحكمة
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 S/2011/716  ــات الـــرئيس واملـــدعي العـــام للمحكمـــة الدوليـــة      تقي  ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ١٥ يمـ
مـن القـرار    ٦ فقرةليوغوسالفيا السابقة املقدمـة عمـال بـال   

٢٠٠٤( ١٥٣٤(  
احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة  
ــن   األشـــــخاص املســـــؤولني عـــ
أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري  

االنتـهاكات اجلسـيمة   ذلك مـن  
للقــــــانون اإلنســــــاين الــــــدويل 
ــدا،   ــيم روانـــ ــة يف إقلـــ املرتكبـــ
ــديني   ــواطنني الروانـــــــــ واملـــــــــ
ــادة    املســؤولني عــن أعمــال اإلب
ــن    ــا مــــــ ــة وغريهــــــ اجلماعيــــــ
االنتــهاكات املماثلــة يف أراضــي 

ــني   ــدول اــاورة ب كــانون  ١ال
ــاير و ــانون  ٣١ الثاين/ينـــــ كـــــ
  ١٩٩٤األول/ديسمرب 

S/2010/259  تقييمات الرئيس واملدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٨
لرواندا بشأن تنفيذ استراتيجية اإلجناز للمحكمة، املقدمـة  

    )٢٠٠٤( ١٥٣٤عمال بالقرار 
S/2010/408  التقرير السنوي اخلامس عشر    ٢٠١٠يوليه متوز/  ٣٠  
S/2010/574  تقييمات الرئيس واملدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٥

لرواندا بشأن تنفيذ استراتيجية اإلجناز للمحكمة، املقدمـة  
  )٢٠٠٤( ١٥٣٤عمال بالقرار 

S/2010/598   رسالتان متطابقتان موجهتان مـن األمـني العـام إىل رئـيس       ٢٠١٠نوفمرب /ين الثاينتشر  ٢٣
ــرة     ــد فت ــيس جملــس األمــن بشــأن متدي ــة العامــة ورئ اجلمعي

  والية قاض واحد  
S/2011/472  التقرير السنوي السادس عشر    ٢٠١١يوليه متوز/  ٢٩  
S/2011/731  تقييمات الرئيس واملدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة     ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين  ١٦

لرواندا بشأن تنفيذ استراتيجية اإلجناز للمحكمة، املقدمـة  
    )٢٠٠٤( ١٥٣٤عمال بالقرار 

رســالة موجهــة مــن رئــيس جملــس األمــن إىل األمــني العــام   ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ٣٠  S/2010/690  جلنة بناء السالم
  ظيمية للجنة بناء السالمبشأن اختيار أعضاء اللجنة التن

 S/2011/41  ا الرابعة    ٢٠١١يناير /كانون الثاين  ٢٨تقرير جلنة بناء السالم عن دور  
        

  .‘‘الصومال بشأن )١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عمالً املنشأة اللجنة’’ بـ سابقا تعرف  ) (أ  
  .)٢٠١٠( ١٩٤٠ بالقرار عمال ،٢٠١٠ سبتمربأيلول/  ٢٩ يف اللجنة حل مت  (ب)  
ـــ ســابقا تعــرف  (ج)   ــة’’ ب ــالقرار عمــال املنشــأة اللجن ــرتبط ومــا الطالبــان وحركــة القاعــدة تنظــيم بشــأن )١٩٩٩( ١٢٦٧ ب ــراد مــن مــا ي  أف

  .‘‘وكيانات
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    استهاللية مالحظة  

  ]امليثاق من[ ٢٩ املادة

  .وظائفه ألداء ضرورة له يرى ما الثانوية الفروع من ينشئ أن األمن لس  

  ]املؤقت الداخلي النظام من[ ٢٨ املادة
  .حمددة ملسألة مقررا أو جلنة أو هيئة يعني أن األمن لس  
 األمــم ميثـاق  مـن  ٢٩ املـادة  يف الفرعيـة  األجهــزة بإنشـاء  األمـن  جملـس  صـالحية  حتـدد   
 العاشـر  اجلـزء  ويتنـاول . الصـالحية  هـذه  املؤقـت  الـداخلي  نظامـه  من ٢٨ املادة وتكفل املتحدة

 مبوجــب وظائفــه ألداء الــس أنشــأها الــيت امليدانيـة  الفرعيــة بــاألجهزة املتعلقــة الــس راتاقـر 
ــاق ــة األجهــزة هــذه تقســيم وميكــن. امليث ــة الفرعي ــتني، إىل امليداني ــات (أ) مهــا: فئ  حفــظ عملي
  .  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات (ب) السالم؛

ــا   ــة األجهــزة أم ــة اللجــان وهــي - األخــرى الفرعي ــة واألفرق ــات العامل ــق وهيئ  التحقي
 - السـالم  بنـاء  وجلنة واملمثلون واملبعوثون اخلاصون واملستشارون املخصصة واللجان واحملاكم
  .  التاسع اجلزء فيتناوهلا

 الســالم؛ حفــظ عمليــات أوال مهــا: قســمني إىل اجلــزء هــذا ينقســم ذلــك، علــى وبنــاء  
 معلومــات الفرعيــان القســمان هــذان ويعــرض. الســالم بنــاء وبعثــات السياســية البعثــات وثانيــا

ــيت الرئيســية للتطــورات وملخصــا مــوجزة أساســية ــة كــل شــهدا ال ــة هيئ  عــن والناجتــة فرعي
 بوثـائق  قائمـة  املرفـق  ويـورد . باالسـتعراض  املشـمولة  الفتـرة  خالل الس اختذها اليت راتاالقر

 العـام  واألمـني  األمـن  جملس رئيس بني الرسائل تبادل قبيل من الفرعية، باهليئات املتعلقة الس
  .  الفرعية اهليئة تكوين و/أو الوالية بشأن توصيات تتضمن اليت العام األمني وتقارير

 علـى  السـالم  بنـاء  وبعثات السياسية والبعثات السالم حفظ عمليات واليات وتصنف  
 حتــت وجتمــع تكليــف ــا صــدر مهمــة ٧٧ إطــار يف الــس راتاقــر أحكــام يف املــبني النحــو

 علــى والتصــديق االنتخابيــة املســاعدة مثــل واســع، نطــاق علــى طبيعتــها حتــدد للمهــام فئــة ١١
ــات، صــحة ــوق االنتخاب ــانون وســيادة اإلنســان، وحق ــات ،الق  وملســاعدة. السياســية والعملي
 نشـطة  واليـة  بـأي  يتصـل  فيمـا  تكليـف  ـا  صـدر  الـيت  املهـام  مـن  مهمـة  كـل  فهم على القارئ
 صـنف وت ،“تكليـف  ـا  الصـادر  للمهمـة  مسـتوى ” تكليـف  ا صدر مهمة لكل سندي سابقا،

 عنصــرا” أو للواليــة “تأكيــد إعــادة” وإمــا “جديــد تكليــف ــا صــدر مهمــة” إمــا باعتبارهــا
 كلـف  الـيت  املهام من أكثر أو واحدة مهمة جزئيا، وإما كليا إما احلكم، تضمن وإذا. “إضافيا
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 ــا صــدر مهمــة بوصــفها تصــنف فإــا األوىل، للمــرة ــا باالضــطالع الفرعــي اجلهــاز الــس
 إضـافيا،  عنصـرا  باعتبـاره  أو للواليـة  تأكيـد  إعـادة  بوصـفه  احلكم إىل أشري وإذا ؛جديد تكليف
 تعليمـات  يقـدم  أنـه  وإمـا  سـابق  تكليـف  ـا  صـدر  مهمـة  بيـان  يكـرر  إما الس أن يعين فذلك

 للمــرة الــس، طلــب إذا املثــال، ســبيل فعلــى. األصــلي نطاقهــا يف وتوســع ــا تتعلــق إضــافية
 مكلفـة  تعتـرب  أـا  يعـين  فهـذا  وطنيـة،  انتخابـات  تنظـيم  علـى  املسـاعدة  سياسية بعثة إىل األوىل،
 مهـام  فئـة  إطـار  يف ،“االنتخابيـة  املسـاعدة ” تقـدمي  مبهمـة  العامـة  واليتـها  ضـمن  جديـدا  تكليفا

 البعثـة  هـذه  إىل الـس  طلـب  وإذا. “االنتخابـات  صـحة  علـى  والتصديق االنتخابية املساعدة”
 عنصـرا  بوصـفه  يصـنف  الطلـب  فـإن  حمليـة،  انتخابـات  تنظيم على املساعدة ذلك بعد السياسية

 يعكـس  . وال“االنتخابيـة  املسـاعدة ” يف واملتمثلـة  تكليـف  ا الصادر القائمة املهمة إىل إضافيا
 مرجـع  إعـداد  ألغـراض  ويسـتخدم  الس من قرار أو ممارسة أي هذا والتبويب التصنيف نظام

  .فقط األمن جملس ممارسات
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  السالم حفظ عمليات - أوال
  مالحظة  

 جملـس  اختـذها  الـيت  القـرارات  على األول قسمال يركز  
ــةو األمـــن ــاء املتعلقـ ــات بإنشـ ــا، الســـالم حفـــظ عمليـ  وإائهـ

ــيت عناصــرها، تشــكيل وكــذلك ــاء هاعتمــدا ال ــرة أثن ــد الفت  قي
  .  االستعراض

وقــد مجعــت عمليــات حفــظ الســالم حســب املنطقــة،    
وفقــا لترتيــب تــاريخ إنشــائها، باســتثناء العمليــات املتصــلة ببلــد  

واليـة كـل عمليـة مـن     لعام  عرضرد يمعا. و تمجعاليت واحد 
ــالم وت  ــظ السـ ــات حفـ ــر عمليـ ــكيل عناصـ ــام  شـ ــة عـ ها يف بدايـ

، ويليه موجز للتطـورات املتعلقـة بالواليـة خـالل الفتـرة      ٢٠١٠
قيــد االســتعراض. ويف معظـــم احلــاالت، تـــبني جــداول ثالثـــة     

أحــدث قــوام مــأذون بــه مــن األفــراد العســكريني وأفــراد         (أ)
ــام      ــل ع ــة قب ــد للوالي ، وكــذلك ٢٠١٠الشــرطة وأحــدث متدي

فـراد  مجيع القرارات اليت أذنت بالقوام من األفراد العسكريني وأ
الشرطة ومتديد الواليات خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير؛ (ب)   

، مـن فئـات املهـام   فئـة   ١١املهام اليت صدر ا تكليف، حبسب 
تأكيــد لعمليــة حفــظ الســالم منــذ إنشــائها أو منــذ آخــر إعــادة  

لوالية بقرار مـن الـس؛ (ج) الـنص الكامـل جلميـع الفقـرات       ل
تغيريات املدخلــة علــى واليــة يف قــرارات الــس ذات الصــلة بــال

البعثــة واملتخــذة خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض. وتــرد الوثــائق   
شــكيل  األخــرى املتصــلة بواليــة عمليــات حفــظ الســالم أو ت      

  ها يف مرفق هذا اجلزء.  عناصر
  

 عـامي  خـالل  السـالم  حفـظ  عمليات عن عامة حملة  
    ٢٠١١  و ٢٠١٠

ــامي خــالل   ــوىل ،٢٠١١ و ٢٠١٠ ع ــس ت  إدارة ال
 دون اإلمجـايل  العـدد  وظـل  ؛ـا  أذن السـالم  حلفـظ  عملية ١٥
  .  السنتني فترة خالل تغيري

  
  عمليات حفظ السالم املنشأة حديثا واملنتهية    

 عمليـات  ثالث أنشئت االستعراض، قيد الفترة خالل  
 اسـتقالل  ضـوء  ويف. بعثتـان  أيت بينما السالم حلفظ جديدة
 يف للســالم حفــظ عمليتــا أنشــئت الوشــيك، الســودان جنــوب

 ومهـا  السـودان،  يف املتحـدة  األمـم  يتلبعـث  كخلف ٢٠١١ عام
 القـرار  مبوجـب  املنشـأة  ألبيـي  املؤقتـة  األمنية املتحدة األمم قوة

 السـودان،  جنـوب  يف املتحـدة  األمم وبعثة ،)٢٠١١( ١٩٩٠
 إىل وباإلضــــافة. )٢٠١١( ١٩٩٦ القــــرار مبوجــــب املنشــــأة
 أعيــدت البلــد، بلغهــا الــيت اجلديــدة املرحلــة ضــوء ويف ذلــك،

ــمية ــة تسـ ــة بعثـ ــم منظمـ ــدة األمـ ــة يف املتحـ ــو مجهوريـ  الكونغـ
ــة ــبح الدميقراطيـ ــة بعثـــة لتصـ ــدة األمـــم منظمـ  لتحقيـــق املتحـ
 القــرار مبوجــب الدميقراطيــة، الكونغــو مجهوريــة يف االســتقرار

٢٠١٠( ١٩٢٥(.  
  

 اإلذن ذلــك يف مبــا الســالم، حفــظ عمليــات واليــات  
    القوة باستخدام

 سـبع  جمموعـه  ملـا  أُذن االسـتعراض،  قيـد  الفتـرة  خالل  
 منظمـة  بعثـة  وهـي:  القـوة،  باسـتخدام  السـالم  حلفـظ  عمليات
 الكونغــــو مجهوريــــة يف االســــتقرار لتحقيــــق املتحــــدة األمــــم

ــة، ــة )١(الدميقراطي ــم وعملي ــوار كــوت يف املتحــدة األم  ،)٢(ديف
 يف املتحــدة األمــم وبعثــة ،)٣(الســودان يف املتحــدة األمــم وبعثــة

__________ 

ــرار ١١ فقـــــــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٢٥القـــــــرار   )١(    ١٩٩١؛ والقـــــ
  .١  فقرة، ال)٢٠١١(

ــرارات   )٢(   ــرةال، )٢٠١٠( ١٩١١القــــــــــ  ١٩٣٣ و ؛١٤ فقــــــــــ
ــرة، ال)٢٠١٠( ــرة، ال)٢٠١١( ١٩٨١ و ؛١٧ فقــــــ  ؛١ فقــــــ
  .٨  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٠٠ و

، )٢٠١١( ١٩٧٨ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٩قـــراران ال  )٣(  
  .١  فقرةال
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ــودان جنـــوب ــة ،)٤(السـ ــة والعمليـ ــاد املختلطـ ــي لالحتـ  األفريقـ
ــم ــور يف املتحــدة واألم ــم وقــوة ،)٥(دارف  األمنيــة املتحــدة األم
 أفريقيــا  مجهوريــة يف املتحــدة األمــم  وبعثــة ،)٦(ألبيــي املؤقتــة

    .)٧(وتشاد الوسطى
 حفــظ عمليــات مــن العديــد واليــات نطــاق فتــئ ومــا  

 صـدر  الـيت  اجلديـدة  املهام مع الفترة هذه خالل يتوسع السالم
 قائمـة ال املهام إىل تفيضأُ اليت ضافيةاإل عناصرال أو تكليف ا

 السـالم،  حلفـظ  عمليـات  أربـع  وظلـت . تكليـف  ا صدر اليت
 مـراقيب  وفريـق  االشـتباك،  فـض  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  هي

 األمـم  ومنظمـة  وباكسـتان،  اهلنـد  يف العسكريني املتحدة األمم
 يف الســالم حلفــظ املتحــدة األمــم وقــوة اهلدنــة ملراقبــة املتحــدة
 ــا صــدر الــيت املهــام مــن نســبيا قليــل بعــدد تضــطلع قــربص،
 دوريـات  تسـيري و النـار  إطـالق  وقـف  رصـد  قبيل من تكليف،

 كلفـت  ذلـك،  ومع. املتحاربة فاطراأل بني العازلة املناطق يف
 مـن  واسـعة  بطائفـة  باالضـطالع  السـالم  حفظ عمليات غالبية
 بنـاء  إىل املسـاعدة  وتقـدمي  السـالم،  عمليـات  دعـم  مثـل  املهام،

 اإلنســان حقــوق وتعزيــز األمــن قطــاع وإصــالح املؤسســات،
 السـالم،  حفـظ  عمليـات  مجيـع  ويف. املـدنيني  ومحايـة  ومحايتها

__________ 

  .٤  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٩٦القرار   )٤(  
، )٢٠١١( ٢٠٠٣ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٣٥ انالقـــرار  )٥(  

  .١  فقرةال
  . ٣  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٩٠القرار   )٦(  
، )٢٠١٠( ١٩٢٢ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٣القـــراران   )٧(  

  .١  فقرةال

 الشـرطة،  أعمـال و النار، إطالق وقف رصدل عمليات شكلت
 يتضـمن و. شـيوعا  األكثـر  ـا  املكلـف  املهـام  اإلنساين والدعم

 السـالم  حفـظ  عمليات والياتل اعام عرضا ٢ و ١ اجلدوالن
  .  )٨(بالتقرير املشمولة الفترة خالل

ــرة وخــالل   ــد الفت ــأ الــس ظــل االســتعراض، قي  ذني
 مبوجــب أوال بــه املــأذون النحــو علــى البعثــات، بــني بالتعــاون

 سـرياليون،  يف املتحدة األمم بعثة بني )٢٠٠٥( ١٦٠٩ القرار
ــة ــم وبعثـ ــدة األمـ ــا يف املتحـ ــة ليربيـ ــم وعمليـ ــدة األمـ  يف املتحـ
 بـني  امؤقتـ  لقـوات ا نقـل ب يـأذن  الـس  وظل. )٩(ديفوار كوت
 يف املتحـــدة  األمـــم  وعمليـــة ليربيـــا  يف املتحـــدة األمـــم  بعثـــة
 لالحتـاد  املختلطة للعملية أيضا الس وأذن. )١٠(ديفوار كوت

 اجلهـود  واسـتكمال  بـدعم  دارفـور  يف املتحدة واألمم األفريقي
 إلجـراء  التحضـري  يف السـودان  يف املتحدة األمم بعثة تبذهلا اليت

 التنسـيق  ذلـك  يف مبـا  وأبيـي،  السـودان  جنـوب  يف االستفتاءين
 تبـادل ب يتعلـق  مـا في السـودان  يف املتحـدة  األمـم  بعثة مع الوثيق
  .)١١(احلدودية املناطق يف املخاطر حتليل

__________ 

ــرة املشــمولة   )٨(   ــم املتحــدة    ،خــالل الفت ــة منظمــة األم تســلمت بعث
لتحقيق االسـتقرار يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة مهـام بعثـة       
منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة. وكلتـا      

  .١البعثتني مدرجتان يف اجلدول 
  . ٤  فقرةال ،)٢٠٠٥( ١٦٠٩القرار   )٩(  
  . ٦  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٣٨القرار   )١٠(  
  .  ١٤  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٣٥القرار   )١١(  
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  ١اجلدول 
    أفريقيا :السالم حفظ عمليات إىل املوكلة احملددة الواليات

  الوالية

ــم  ــة األمـــ بعثـــ
املتحــــــــــــــدة  
لالســـــــــــتفتاء 

الصــــــحراء   يف
  الغربية

ــة منظمــة   بعث
ــم  األمـــــــــــــ
املتحــــــدة يف 
ــة  مجهوريـــــــ
ــو  الكونغــــــــ

  الدميقراطية

ــم    ــة األم ــة منظم بعث
املتحـــــدة لتحقيـــــق 
االستقـــــــــــــــرار يف 
ــو   ــة الكونغـ مجهوريـ

  الدميقراطية

بعثــــــــــة  
ــم  األمــــــ
ــدة  املتحــ

  يف ليربيا

عملية األمـم  
املتحـــــدة يف 

ديفوا  كوت
  ر

بعثة األمم 
املتحـــــــدة 

 يف
  السودان

ــة  بعثـــــــــ
األمــــــــم  
ــدة  املتحـــ

يف 
ــوب  جنـــ

  السودان

العملية املختلطـة  
لالحتاد األفريقي 
ــم املتحــدة   واألم

  يف دارفور

قــــوة األمــــم 
املتحـــــــــــدة 
ــة  األمنيـــــــــــ
  املؤقتة ألبيي

ــم  ــة األمــــ بعثــــ
املتحـــــــــــدة يف 
مجهورية أفريقيا 
  الوسطى وتشاد

        X  X  X  X    X    الفصل السابع                        
الفصل السـابع (جـزء   

  X    X  X  X            من األحكام)  
  X  X    X  X  X  X  X  X    استخدام القوة

      X  X  X  X  X  X  X    التنسيق
السـالح   التجريد مـن 

      X  X  X  X  X  X  X    تسلحال احلد منو
ــة  ــاعدة االنتخابيـ املسـ
والتصــــــديق علـــــــى  

      X  X  X  X  X  X  X  X  صحة االنتخابات
  X  X  X    X  X  X        املسائل اإلنسانية
  X  X  X  X  X  X  X  X  X    حقوق اإلنسان
      X  X  X  X  X  X  X    بناء املؤسسات

ــيش  إصـــــــالح اجلـــــ
ــاع  ــرطة وقطـــ والشـــ

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  األمن
  X    X  X  X  X  X  X  X  X  العمليات السياسية

  X  X  X  X  X  X  X    X    سيادة القانون
    

  ٢ اجلدول
    األوسط والشرق وأوروبا وآسيا األمريكتان السالم: حفظ عمليات إىل املوكلة احملددة الواليات

  الوالية

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
ــق املتحــدة  لتحقي

 يف االســـــــــتقرار
  هاييت

 مـــــراقيب  فريـــــق
ــم ــدة األمــ  املتحــ

ــكريني  يف العســــ
  وباكستان اهلند

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
 املتكاملة املتحدة

ــور يف  - تيمــــــــ
  ليشيت

ــوة ــم قــــ  األمــــ
ــظ املتحــدة  حلف

 يف الســـــــــــالم
  قربص

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
ــإلدارة املتحــدة  ل

ــة  يف املؤقتــــــــــــــ
  كوسوفو

 األمـــم هيئـــة
 املتحـــــــــــدة

  اهلدنة ملراقبة

ــوة ــم قـ  األمـ
 املتحـــــــــــدة

ــة  فــض ملراقب
  االشتباك

 األمــــــم قـــــوة 
 املؤقتـة  املتحدة

  لبنان يف

        X        X    السابع الفصل                  
 الســـــــابع الفصـــــــل

                  األحكام) من (جزء
  X                القوة استخدام
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  الوالية

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
ــق املتحــدة  لتحقي

 يف االســـــــــتقرار
  هاييت

 مـــــراقيب  فريـــــق
ــم ــدة األمــ  املتحــ

ــكريني  يف العســــ
  وباكستان اهلند

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
 املتكاملة املتحدة

ــور يف  - تيمــــــــ
  ليشيت

ــوة ــم قــــ  األمــــ
ــظ املتحــدة  حلف

 يف الســـــــــــالم
  قربص

ــة ــم بعثـــــ  األمـــــ
ــإلدارة املتحــدة  ل

ــة  يف املؤقتــــــــــــــ
  كوسوفو

 األمـــم هيئـــة
 املتحـــــــــــدة

  اهلدنة ملراقبة

ــوة ــم قـ  األمـ
 املتحـــــــــــدة

ــة  فــض ملراقب
  االشتباك

 األمــــــم قـــــوة 
 املؤقتـة  املتحدة

  لبنان يف

  X    X    X      X  التنسيق                  
 السالح من التجريد

  X              X  التسلح من واحلد
 االنتخابيــة املســاعدة

 علــــــى والتصــــــديق
            X    X  االنتخابات صحة

  X      X  X      X  اإلنسانية املسائل
        X    X    X  اإلنسان حقوق

        X    X    X  املؤسسات بناء
ــالح ــيش إصــــ  اجلــــ
ــرطة ــاع والشــ  وقطــ

  X  X  X  X  X  X  X  X  األمن
        X    X  X  X  السياسية العمليات

            X    X  القانون سيادة
    

  به ذونأامل السالم حفظ عمليات قوام  

 بعثـات،  تسـع  شـهدت  االستعراض، قيد الفترة خالل  
ــات ثــالث ذلــك يف مبــا  تشــكيل يف تغــيريا حــديثا، منشــأة بعث

 علـــى طـــرأت الـــيت التغـــيريات ٣ اجلـــدول ويـــبني. هاعناصـــر
ــكيل ــات تشـ ــظ عمليـ ــالم حفـ ــالل السـ ــرة خـ ــمولة الفتـ  املشـ

  .باالستعراض
    

    ٣ اجلدول
    ٢٠١١-٢٠١٠ ،السالم حفظ عمليات تشكيل على دخلةامل التغيريات

  القرار  عناصر البعثة شكيلتالتغيريات املدخلة على   البعثة

ــدة يف          ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

إىل فـردا   ٢٠ ٥٧٥العنصر العسكري مـن  يف قوام  تخفيضال
  فردا ١٨ ٥٧٥

  )٢٠٠٩( ١٩٠٦القرار 

املتحدة لتحقيق  بعثة منظمة األمم
االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو   

  الدميقراطية (بعثة جديدة)

فردا وعنصر للشرطة  ٢٠ ٥٧٥عنصر عسكري قوامه بذن اإل
  فردا ١ ٤٤١قوامه 

  )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار 

فـــردا  ٢٥٠ســـحب العنصـــر العســـكري الـــذي يتـــألف مـــن   بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
  يوفرون األمن للمحكمة اخلاصة يف سرياليون

  )٢٠١١( ١٩٧١القرار 
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  القرار  عناصر البعثة شكيلتالتغيريات املدخلة على   البعثة

عمليـــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة يف        
  ديفوار كوت

إىل  فــردا ٧ ٨٥٧قــوام العنصــر العســكري مــن يف تخفــيض ال
ــردا، مث  ٧ ٣٩٢ ــهفــــــ ــن  زيادتــــــ ــردا إىل ٧ ٣٩٢مــــــ   فــــــ

  فردا  ٩ ٧٩٧فردا مث إىل  ٧ ٧٩٢ 

 ١٩٦٧ و )٢٠١٠( ١٩٦٢القــــراران  
)٢٠١١(  

فرد  ١ ٢٠٠ات، من قوام عنصر الشرطة ثالث مر الزيادة يف  
  فردا  ١ ٥٥٥فردا، مث إىل  ١ ٣٥٠فردا، مث إىل  ١ ٢٥٠إىل 

 ١٩٦٢ و ،)٢٠١٠( ١٩٤٢القرارات 
  )٢٠١١( ٢٠٠٠ و ،)٢٠١٠(

ــم املتحـــدة يف جنـــوب   ــة األمـ بعثـ
  السودان (بعثة جديدة)

فـرد وعنصـر للشـرطة     ٧ ٠٠٠اإلذن بعنصر عسكري قوامـه  
  فرد  ٩٠٠قوامه 

  )٢٠١١( ١٩٩٦القرار 

قوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة     
  ي (بعثة جديدة)ألبي

فـرد وعنصـر للشـرطة     ٤ ٢٠٠اإلذن بعنصر عسكري قوامـه  
  فردا  ٥٠قوامه 

  )٢٠١١( ١٩٩٠القرار 

ــة    ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم بعث
  أفريقيا الوسطى وتشاد

 فــردا إىل ٥ ٢٢٥وام العنصــر العســكري مــن يف قــتخفــيض ال
  فردا ٢ ٢٢٥

  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 

ــق    ــدة لتحقيــ ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
  االستقرار يف هاييت

ارتفــع يف املــرة تعــديل قــوام العنصــر العســكري مــرتني: فقــد  
فـــردا مث خفـــض مـــن  ٨ ٩٤٠فـــردا إىل  ٦ ٩٤٠األوىل مـــن 

  فردا ٧ ٣٤٠فردا إىل  ٨ ٩٤٠

 ١٩٢٧ و ،)٢٠١٠( ١٩٠٨القرارات 
  )٢٠١١( ٢٠١٢ و ،)٢٠١٠(

ــه      ــوام عنصــر الشــرطة ثــالث مــرات: زيادت ــرة  يف تعــديل ق امل
ــن  ــردا إىل  ٢ ٢١١األوىل م ــردا مث  ٤ ٣٩١ف ــن  هضــيفختف م

  فردا ٣ ٢٤١فردا إىل  ٤ ٣٩١

 ١٩٢٧ و ،)٢٠١٠( ١٩٠٨القرارات 
  )٢٠١١( ٢٠١٢ و ،)٢٠١٠(

ــة يف    ــم املتحــدة املتكامل ــة األم بعث
  ليشيت -تيمور 

 ٢٨٠أفراد إىل  ١ ٦٠٨قوام عنصر الشرطة من  يف التخفيض
  فردا ١

ــراران   ١٩٦٩ و ،)٢٠١٠( ١٩١٢الق
)٢٠١١(  

    
أفريقيا

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة  
    أساسية معلومات  

 يف لالســتفتاء املتحــدة األمــم بعثــة األمــن جملــس أنشــأ  
 القـرار  مبوجـب  ١٩٩١ /أبريلنيسـان  ٢٩ يف الغربيـة  الصحراء

ــا )،١٩٩١( ٦٩٠ ــات ووفقـ ــوية ملقترحـ ــيت التسـ ــها الـ  يف قبلـ
ــة املغــرب ١٩٨٨ أغســطسآب/ ٣٠ ــر الشــعبية واجلبه  لتحري

. البوليســــاريو)  (جبهــــة  الــــذهب  ووادي احلمــــراء  الســــاقية 
 ٦٩٠ القـرارين  يف الـوارد  النحـو  علـى  البعثـة،  والية وتضمنت

 تنفيـذ  رصـد  (أ) التالية: املهام ،)١٩٩٨( ١١٤٨ و )١٩٩١(
 القــوات وجــود قصــر رصــد (ب) النــار؛ إطــالق وقــف اتفــاق
 اختـاذ  (ج) حمـددة؛  مواقع يف البوليساريو جبهة وقوات املغربية

 مجيـع  عـن  اإلفـراج  كفالـة  بغيـة  نيالطـرف  مـع  الالزمة اخلطوات
ــجناء ــيني السـ ــزين أو السياسـ ــن احملتجـ ــحراء مـ ــة الصـ  ؛الغربيـ
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 برنـامج  تنفيـذ (هــ)   احلـرب؛  أسرى تبادل عمليات مراقبة (د)
 املــــؤهلني النـــاخبني  هويـــة  حتديـــد  (و) الـــوطن؛  إىل اإلعـــادة 

  .  ونزيه حر استفتاء تنظيم (ز) وتسجيلهم؛
 البعثــة واليــة مــددت بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة وقبــل  

 مـن  فـردا  ٢٣٠ يبلـغ  قـوام  مع ،٢٠١٠ /أبريلنيسان ٣٠ حىت
ــراد مـــن فـــردا ٨١ و العســـكريني األفـــراد  علـــى الشـــرطة، أفـ
ــوايل، ــى الت ــبني النحــو عل ــذي ،٤ اجلــدول يف امل ــبني ال  أيضــا ي
ــة متديـــد ــرة خـــالل الواليـ ــمولة الفتـ ــالتقرير املشـ ــمنو. بـ  يتضـ

  .  إنشائها منذ البعثة واليةل اعام عرضا ٥ اجلدول
  

    ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي يف املستجدة التطورات  

ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي
ــة ــر مــــرتني البعثــ ــنة يتلفتــ ــها واحــــدة، ســ ــاخرأ تنتــ  يف امهــ

ــان ٣٠  تغـــيريات أي تطـــرأ أن دونو ،)١٢(٢٠١٢ /أبريلنيسـ
  .البعثة ةوالي على

__________ 

، )٢٠١١( ١٩٧٩ و ؛٩ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٢٠القـــراران   )١٢(  
  .  ١٣  فقرةال

    
    ٤ اجلدول

  هالكيشت يف والتغري واليتها متديد: الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١١( ١٩٧٩  )٢٠١٠( ١٩٢٠  )٢٠٠٩( ١٨٧١  )١٩٩٧( ١١٣٣  )١٩٩٦( ١٠٥٦(  
  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٧  ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٣٠  ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠  ١٩٩٧األول/أكتوبر تشرين  ٢٠  ١٩٩٦مايو أيار/ ٢٩  تاريخ اختاذ القرار       

  شهرا) ١٢التمديد (  شهرا) ١٢التمديد (  )اشهر ١٢التمديد (  أشهر) ٦التمديد (  أشهر) ٦التمديد (  مدة الوالية  
            املأذون به القوام

          ٢٣٠  العنصر العسكري (اموع)
        ٨١    عنصر الشرطة (اموع)

    
    ٥ اجلدول

  املهام فئة حسب لواليةل عام عرض الغربية: الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  القرار  

  )٢٠١١( ١٩٧٩  )٢٠١٠( ١٩٢٠  )١٩٩٨( ١١٤٨  )١٩٩١( ٦٩٠  تكليف ا صادرال مةالفئة وامله
          التجريد من السالح واحلد من التسلح          

X  األسلحة رصدأو التجريد من السالح 
        (أ)

          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X  املساعدة االنتخابية

        (أ)
          اإلنسانية سائلامل

X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة
        (أ)
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  القرار  
  )٢٠١١( ١٩٧٩  )٢٠١٠( ١٩٢٠  )١٩٩٨( ١١٤٨  )١٩٩١( ٦٩٠  تكليف ا صادرال مةالفئة وامله

          اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح          
X  التنفيذي يالشرطالعمل الشرطة: 

        (أ)
X  اية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليامح

        (أ)
X  رصد وقف إطالق النار

        (أ)
X    األلغاممكافحة إجراءات 

      (أ)
          العمليات السياسية

X  رصد/تنفيذ اتفاق السالم
        (أ)

X  أو دعمها التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية
        (أ)

  
  .جديد تكليف ا صدر ةمهم  (أ)  

    
ــة     ــة األمــــم املتحــــدة يف مجهوريــ بعثــــة منظمــ

  الكونغو الدميقراطية  
    أساسية معلومات    

 يف املتحـــدة األمـــم منظمـــة بعثـــة األمـــن جملـــس أنشـــأ  
 امليثـاق،  مـن  السابع لفصلل طبقا الدميقراطية الكونغو مجهورية

تشـــــرين  ٣٠ املـــــؤرخ )١٩٩٩( ١٢٧٩ القـــــرار ومبوجـــــب
 ١٩٩٩ يوليـــهمتوز/ يف التوقيـــع عقـــب ،١٩٩٩ الثـــاين/نوفمرب

 الكونغـو  مجهوريـة  بـني  النار إطالق لوقف لوساكا اتفاق على
 بعثـة ال واليـة  توتضـمن . اخلمـس  اإلقليمية والدول الدميقراطية

ــى ــوارد النحــو عل ــرار يف ال  ١٨٥٦ و )٢٠٠٧( ١٧٥٦ نيالق
 وأفـراد  املـدنيني  محايـة  (أ) املهـام:  مـن  التالية الفئات )٢٠٠٨(

 ب)( ومرافقهــا؛ املتحــدة األمــم ومــوظفي اإلنســانية املســاعدة
 والكونغوليــــة، األجنبيـــة  املســـلحة  اجلماعــــات ســـالح  نـــزع 

 الكونغــو  مجهوريــة  أمــن  (ج) إدماجهــا؛  وإعــادة  وتســرحيها، 
 املؤسســات  لتعزيــز  الــدعم  تقــدمي  (د) اإلقليمــي؛  الدميقراطيــة
ــة ــيادة الدميقراطيــ ــانون وســ ــهت. القــ ــة وانتــ ــةال واليــ  يف بعثــ

ــايوأيار/ ٣١ ــل ؛٢٠١٠ مـ ــا وظـ ــأذون قوامهـ ــه املـ ــر بـ  للعنصـ
 ١ ٤٤١ و فــردا ٢٠ ٥٧٥ عنــد الشــرطة وعنصــر العســكري

 ١٨٤٣ القـرار  مبوجـب  بـه  املأذون األصلي بالقوام تباعا، فردا
ــذي )٢٠٠٨( ــرار مبوجــب جــدد وال  )٢٠٠٨( ١٨٥٦ نيالق
 املـأذون  األخـري  القـوام  ٦ اجلـدول  ويبني. )٢٠٠٩( ١٩٠٦ و

 الواليـة  ومتديـد  لبعثةا يف الشرطة عنصرو العسكري للعنصر به
ــرة قبـــل ،األخـــري  مجيـــع عـــن فضـــال بـــالتقرير، املشـــمولة الفتـ

 تـأذن  الـيت و بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  املتخذة القرارات
 ٧ اجلــدول تضــمني بينمــا الشــرطة، وقــوام العســكري بــالقوام
  .  )٢٠٠٩( ١٩٠٦ القرار اختاذ منذ لواليةل اعام عرضا

  
    ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي يف املستجدة التطورات  

    السالم حلفظ جديدة عملية إىل االنتقال  
ــة الــس مــدد ،٢٠١٠ مــايوأيار/ ٢٨ يف   ــة والي  البعث

. هاعناصـر  شـكيل ت أو واليتـها  تعـديل  دون واحـد،  شـهر  ملدة
 فـرد  ٢ ٠٠٠ إىل قوامـه  يصل ما بانسحاب أيضا الس وأذن
 حبلــــول املتحــــدة ألمــــمل التــــابع العســــكري العنصــــر مــــن
 الوضـع  فيهـا  مسـح  الـيت  املنـاطق  من ٢٠١٠ /يونيهحزيران ٣٠

ــين ــذلك األم ــرر االنســحاب ب ــيري وق ــا تغ ــة” لتصــبح امسه  بعث
 الكونغـو  مجهوريـة  يف االسـتقرار  لتحقيـق  املتحدة األمم منظمة

 يف وذلــك ،٢٠١٠ يوليــهمتوز/ ١ مــن اعتبــارا ،“الدميقراطيــة
  .)١٣(البلد يف إليها التوصل مت اليت اجلديدة املرحلة ضوء

__________ 

  .  ٣  و ١، الفقرتان )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار   )١٣(  
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  ٦ اجلدول
    تشكيلها يف والتغري البعثة والية متديد الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١٠( ١٩٢٥  )٢٠٠٩( ١٩٠٦(  

  ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٨  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ٢٣  تاريخ اختاذ القرار      
  التمديد (شهر واحد)  أشهر) ٥التمديد (  مدة الوالية  

      املأذون به قوامال
 ١٨ ٥٧٥ ٢٠ ٥٧٥  العسكري (اموع) العنصر

  ١٩ ٨١٥  األفراد العسكريون

  ٧٦٠  املراقبون العسكريون

 ١ ٤٤١ ١ ٤٤١  الشرطة (اموع) عنصر

  ٣٩١  شرطةأفراد ال

  ١ ٠٥٠  أفراد وحدات الشرطة املشكلة
    

  ٧ اجلدول
    املهام فئة حسب لواليةل عام عرض الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  )٢٠١٠( ١٩٢٥  )٢٠٠٩( ١٩٠٦  تكليف ا صادرال ةالفئة واملهم

      عامةمهام       
X  اإلذن باستخدام القوة

    (أ)
X    النقاط املرجعية

    (أ)
      التنسيق

X  تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية
    (أ)

      التجريد من السالح واحلد من التسلح
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

    (أ)
X  التجريد من السالح أو رصد األسلحة

    (أ)
      األطفال والرتاع املسلحو ؛املرأة والسالم واألمنوحقوق اإلنسان؛ 

X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات  
    (أ)

X  ةاكمحقوق اإلنسان: التحقيق واحمل
    (أ)

X  املرأة والسالم واألمن
    (أ)

X  األطفال والرتاع املسلح
    (أ)
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  القرار  
  )٢٠١٠( ١٩٢٥  )٢٠٠٩( ١٩٠٦  تكليف ا صادرال ةالفئة واملهم

      املؤسسات واحلوكمة      
X  بناء املؤسسات

    (أ)
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  املسلحةرصد حتركات اجلماعات 
    (أ)

X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا
    (أ)

ــاملني يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية    ــة الع تيســري إيصــال املســاعدات  /محاي
X  اإلنسانية

    (أ)
X  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها/حرية حركة األفراد واملعدات

    (أ)
X  العسكرية الوطنيةتقدمي الدعم إىل املؤسسة 

    (أ)
أمن اإلقليم، مبا يف ذلك كفالة االنتشار يف املنـاطق الرئيسـية وتسـيري الـدوريات     

X    والردع
    (أ)

X  اإلصالح يف اال العسكري
    (أ)

X  الشرطة: بناء القدرات
    (أ)

X    الدعم العمليايت املقدم إىل الشرطة الوطنيةالشرطة: 
    (أ)

X  إصالح قطاع األمن
    (أ)

X  توطيد سلطة الدولة
    (أ)

      سيادة القانون
X  والقانويناإلصالح القضائي 

    (أ)
X  السجون

    (أ)
X  تعزيز سيادة القانون  

    (أ)
      مهام أخرى

X  املوارد الطبيعية
    (أ)

X  اإلعالم
    (أ)

X  العسكري - التنسيق املدين
    (أ)

  
  . جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
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 يف االســتقرار لتحقيــق املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة  
  الدميقراطية الكونغو مجهورية

  البعثة إنشاء  
ــرار مبوجــب   ــؤرخ )٢٠١٠( ١٩٢٥ الق ــار/ ٢٨ امل  أي

 املتحــدة األمــم منظمــة بعثــة األمــن جملــس أنشــأ ،٢٠١٠ مــايو
 طبقـــا الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريـــة يف االســـتقرار لتحقيـــق
 اعتبـارا  شهرا ١٢ مدا أولية لفترة ،امليثاق من السابع للفصل

 السـالم  حفـظ  بعثـة  لتخلـف  وذلـك  ،٢٠١٠ يوليهمتوز/ ١ من
 الكونغـو  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثة أي السابقة،

 تشـهدها  كانـت  الـيت  اجلديـدة  املرحلـة  إىل بـالنظر  الدميقراطية،
 منظمـة  بعثـة ل الـس  وأذن. )١٤(الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهورية
 الكونغــــو مجهوريــــة يف االســــتقرار لتحقيــــق املتحــــدة األمــــم

 لالضـــطالع الالزمـــة الوســـائل مجيـــع باســـتخدام الدميقراطيـــة
 اإلنســاين اــال يف والعــاملني املــدنيني حبمايــة املتعلقــة بواليتــها

 البـدين  العنـف  خلطـر  املعرضـني  اإلنسـان  حقوق عن واملدافعني
 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  دعـم  مهـام  أيضا لبعثةبا نيطتوأُ. الوشيك
 والالجـئني،  داخليـا  للمشردين اآلمنة العودة أجل من احلكومة
 اإلدمــاج وإعــادة والتســريح الســالح نــزع اتعمليــ ولــدعم

ــة، املســلحة للجماعــات ــد الكونغولي ــة ســلطة ولتوطي  يف الدول
ــن احملــررة األراضــي ــدعم املســلحة، اجلماعــات م ــة ول  حكوم
 لتحقيــق ابــذهلت يتالــ اجلهــود يف الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة

ــتقرار ــد االسـ ــالم، وتوطيـ ــد السـ ــذ ورصـ ــر تنفيـ ــد حظـ  توريـ
  .  )١٥()٢٠٠٩( ١٨٩٦ القرار مبوجب املفروض األسلحة
 ١٩٢٥ القـــــرار مبوجـــــب أيضـــــا، الـــــس وحـــــدد  

ــوام ،)٢٠١٠( ــأذون القـ ــه املـ ــر بـ ــكري للعنصـ ــر العسـ  وعنصـ
__________ 

ــة     قســمانظــر ال  )١٤(   ــم املتحــدة يف مجهوري ــة منظمــة األم ــق ببعث املتعل
  الكونغو الدميقراطية، أعاله.  

  .١٢  و ٢ و ١، الفقرات )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار   )١٥(  

 فــردا ١ ٤٤١ و فــردا ٢٠ ٥٧٥ عــدده مبــا البعثــة يف الشــرطة
 قـادرة  احتياطيـة  قـوة  علـى  تبقـي  أن للبعثـة  وأذن التـوايل،  على
 بينمـا  البلـد،  يف أخـرى  أمـاكن  يف السـريع  االنتشار إعادة على
 البـت  ينبغـي  أنـه  تقـرر و. البلـد  شرق يف العسكرية قواا تركز

 تطــور إىل اســتنادا املســتقبل يف البعثــة تشــكيل إعــادة أوجــه يف
 علـى  يـتعني  الـيت  التاليـة  األهـداف  حتقيـق  وإىل امليـدان  يف احلالة

 املتحــدة األمــم وبعثــة الدميقراطيــة الكونغــو مجهوريــة حكومــة
ــعي ــا إىل السـ ــبني. )١٦(حتقيقهـ ــدول ويـ ــر ٨ اجلـ ــيت راتاالقـ  الـ
 افيهــ أذن يتالــ بــالتقرير املشــمولة الفتــرة خــالل الــس اختــذها

ــوام العســكري العنصــر قــوامب ــةل الشــرطة عنصــر وق ــدع لبعث  ن
  .  واليتها ومدد إنشائها

  
  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي يف املستجدة التطورات  

ــرة خــالل   ــد الفت ــام االســتعراض، قي ــد الــس ق  بتمدي
 حــــــىت شــــــهرا، ١٢ ملــــــدة واحــــــدة مــــــرة البعثــــــة واليــــــة

ــهحزيران ٣٠ ــئن. )١٧(٢٠١٢ /يونيـ ــتغري مل ولـ ــوام يـ ــة قـ  البعثـ
ــأذون ــه، امل ــهاوالي تعــديل جــرى فقــد ب  التنســيق جمــاالت يف ت

 القــانون، وســيادة السياســية، والعمليــة االنتخابيــة، واملســاعدة
ــردو. العســكرية واملهــام اإلنســان، وحقــوق  ٩ اجلــدولني يف ت

 ــا صـدر  الــيت البعثـة  مهــام عـن  عامــة حملـة  التــوايل علـى  ١٠ و
 الفقـرات  جلميـع  الكامـل  الـنص  وكـذلك  إنشـائها  منذ تكليف

ــر يف ــيت الــس راتاق ــة تتصــل ال ــة بوالي  خــالل املتخــذة البعث
  .  االستعراض قيد الفترة

 ،)٢٠١١( ١٩٩١ القــرار مبوجــب الــس، وأضــاف  
 يف االنتقاليـة  بالعدالـة  تصـل تو تكليـف  ـا  صـدر  جديدة مهمة
 يف احلكومـة  مسـاعدة  بالبعثـة  أهيـب  فقـد  القانون: سيادة إطار

__________ 

  .٦ و ٢املرجع نفسه، الفقرتان   )١٦(  
  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٩١القرار   )١٧(  
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ــدؤوب الســعي ــن املســؤولني حماســبة إىل ال ــرائم ع  احلــرب ج
ــانية ضــد واجلــرائم ــد، يف اإلنس ــها بســبل البل ــاون من ــع التع  م

 مـن  العديـد  تعديل أيضا الس وتوىل. الدولية اجلنائية احملكمة
 أمـور،  مجلـة  يف ،تتعلـق  مهـام  وهـي  ـا،  اإلذن سبق اليت املهام

 اإلنسـان،  وحقـوق  السياسـية  والعمليـات  االنتخابيـة  باملساعدة
 تيسـري  خـالل  مـن  االنتخابيـة  املسـاعدة  بتقـدمي  البعثـة  وتكليـف 

 املسـتقلة؛  الوطنيـة  االنتخابيـة  اللجنـة  مـع  واملنتظم املعزز احلوار
ــم  أصــحاب خمتلــف بــني فيمــا احلــوار تيســري يف اللجنــة ودع

 اإلنســـان حقـــوق انتـــهاكات ورصـــد الكونغـــوليني؛ املصــلحة 
ــها واإلبــالغ ــها عن ــات؛ ســياق يف ومتابعت  واســتخدام االنتخاب
ــدة املســاعي ــلل احلمي ــة يف العــام لألمــني اخلــاص لممث  مجهوري
ــو  اســتخدام علــى أيضــا الــس وشــجع. الدميقراطيــة الكونغ

 واضـطلع . )١٨(املـدنيني  حلمايـة  البعثـة  تنفذها “مبتكرة تدابري”
ــرار مبوجـــب الـــس،  نطـــاق بتوســـيع ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القـ

ــة ــة واليـ ــة القائمـ ــاالت يف للبعثـ ــام جمـ ــكرية املهـ ــاذ العسـ  وإنفـ
ــة، تشــجعو. والرصــد اجلــزاءات ــدة ةمهمــ إطــار يف البعث  جدي

 فريـق  اسـتنتاجات  االعتبار يف تأخذ أن على ،تكليف ا صدر
 تواجــه  الــيت والتحــديات  املســلحة اجلماعــات  بشــأن اخلــرباء

 األشــهر فتــرة يف بالبعثــة اخلاصــة الطــوارئ خطــط يف إدماجهــا
  .)١٩(لالنتخابات الالحقة الستة

__________ 

  .١٩ و ١املرجع نفسه، الفقرتان   )١٨(  
  .١٨ و ١٦، الفقرتان )٢٠١١( ٢٠٢١القرار   )١٩(  

    
  ٨ اجلدول

    هالكيشت يف والتغري واليتها متديد الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٢١  )٢٠١١( ١٩٩١  )٢٠١٠( ١٩٥٢  )٢٠١٠( ١٩٢٥(  

  ٢٠١١الثاين/نوفمرب تشرين   ٢٩  ٢٠١١حزيران/يونيه   ٢٨  ٢٠١٠الثاين/نوفمرب تشرين   ٢٩  ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٨  تاريخ اختاذ القرار          
    )اشهر ١٢التمديد (    شهرا) ١٢إنشاء البعثة (  مدة الوالية

          املأذون به قوامال
       ٢٠ ٥٧٥  العنصر العسكري (اموع)

       ١٩ ٨١٥  األفراد العسكريون
       ٧٦٠  املراقبون العسكريون

       ١ ٤٤١  عنصر الشرطة (اموع)
       ٣٩١  شرطةأفراد ال

       ١ ٠٥٠  وحدات الشرطة املشكلة
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  ٩ اجلدول
  املهام فئة حسب لواليةل عام عرض الدميقراطية: الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  القرار  
  )٢٠١١( ٢٠٢١  )٢٠١١( ١٩٩١  )٢٠١٠( ١٩٥٢  )٢٠١٠( ١٩٢٥  مة الصادر ا تكليفالفئة وامله

          عامة  مهام           
X  اإلذن باستخدام القوة

X    (أ)
    (ج)

          املرجعية نقاطال
          التنسيق
X  مع وكاالت األمم املتحدة يف البلدالتنسيق 

X    (أ)
    )(ج

X  األخرى يف املنطقةاألمم املتحدة  هيئاتالتنسيق مع 
X  (أ)

X    )(ج
  )(ج

X  ة الدوليةاملشاركتنسيق 
X  (أ)

X  )(ج
X  )(ج

  )(ج
          التجريد من السالح واحلد من التسلح
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

        (أ)
X  األسلحةو رصد أالتجريد من السالح 

        (أ)
X  األلغاممكافحة إجراءات 

        (أ)
          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  املساعدة االنتخابية
X    (أ)

    (ب)
          املسائل اإلنسانية

X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة
        (أ)

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
X  ومحايتها هاتعزيز :حقوق اإلنسان

        (أ)
X  ةاكماإلنسان: التحقيق واحملحقوق 

        (أ)
X  هارصد: حقوق اإلنسان

X    (أ)
    (ب)

X  املرأة والسالم واألمن
        (أ)

X  واألطفال والرتاع املسلح
        (أ)

          املؤسسات واحلوكمة
X  بناء املؤسسات: تعزيز/تشجيع االستقاللية

        (أ)
X  توطيد سلطة الدولةالسيطرة على األراضي/

        (أ)
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  القرار  
  )٢٠١١( ٢٠٢١  )٢٠١١( ١٩٩١  )٢٠١٠( ١٩٥٢  )٢٠١٠( ١٩٢٥  مة الصادر ا تكليفالفئة وامله

          األمنإصالح اجليش والشرطة وقطاع           
X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخليا

X    (أ)
    (ب)

X  ومرافقها محاية موظفي األمم املتحدة
        (أ)

X  محاية موظفي املساعدة اإلنسانية/تيسري إيصال املساعدات اإلنسانية
        (أ)

X  رصد وقف إطالق النار وحتركات اجلماعات املسلحة
X    (أ)

X  (ب)
  (ب)

X  دعم القوات املسلحة الوطنية
        (أ)

X  العسكرييف اال اإلصالح 
        (أ)

X  الشرطة: بناء القدرات
        (أ)

X  صالح/إعادة اهليكلةاإلالشرطة: 
        (أ)

X  إصالح قطاع األمن
        (أ)

          العمليات السياسية
X  اسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدةتيسري العملية السي

X    (أ)
    (ب)

          سيادة القانون
X  تعزيز سيادة القانون

        (أ)
X  اإلصالح القضائي والقانوين

X  (أ)
      )ج(

X  السجون
        (أ)

X      العدالة االنتقالية
X  )أ(

  )ج(
          مهام أخرى

X  الطبيعيةاملوارد 
X    (أ)

    (ب)
X  اإلعالم

        (أ)
X  إنفاذ/رصد تنفيذ اجلزاءات

X  (أ)
X    )ج(

  (ب)
X  التنمية/التعمري

X    (أ)
    (ب)

X        خطط الطوارئ
  )أ(

  
  .جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

  .إضايف عنصر  (ب)  
  .لواليةل تأكيد إعادة  (ج)  
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  ١٠ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على تغيريات وإدخال البعثة إنشاء

ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

    فصل السابع)  املتخذ مبوجب ال( )٢٠١٠( ١٩٢٥القرار       
      مهام عامة  

ــة           اإلذن باستخدام القوة ــرارات املتعلق ــدى اختــاذ الق ــة ل ــدنيني األولوي ــة امل ــنح محاي ــى وجــوب م يؤكــد عل
للبعثـــة باســـتخدام مجيـــع الوســـائل   باســـتخدام القـــدرات واملـــوارد املتاحـــة، ويـــأذن 

ــيت تنتشــر فيهــا وحــداا، لالضــطالع      ــاطق ال ــدراا ويف املن الضــرورية، يف حــدود ق
 ١٢إىل  (أ) ١٢بوالية توفري احلمايـة املنوطـة ـا علـى النحـو املـبني يف الفقـرات مـن         

  )١١ فقرة(ر) [من القرار] (ال ١٢ فقرة(ك) وال

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

      التنسيق  
ــاالت   ــع وكــ ــيق مــ التنســ

  بلداألمم املتحدة يف ال
يهيــب مبنظومــة األمــم املتحــدة وبالشــركاء الــدوليني كــذلك تركيــز جهــودهم علــى   
مساعدة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة علـى تعزيـز األوضـاع لضـمان تـوفري       
احلماية الفعالة للمدنيني وحتقيق التنميـة املسـتدامة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة،      

تنسـيق مجيـع األنشـطة الـيت تضـطلع ـا منظومـة        ويطلب من األمني العام أن يواصل 
األمم املتحدة يف هذا البلد من خالل التعاون املستمر بني البعثة وفريق األمم املتحدة 
القطري حتت سـلطة ممثلـه اخلـاص جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ويشـجع اتمـع         

  )٩ فقرةالدويل واجلهات املاحنة على دعم أنشطة ذلك الفريق (ال

ــا   مه ــدر ـــ ــة صـــ مـــ
  جديد تكليف

األمم  كياناتالتنسيق مع 
يف األخـــــــرى املتحـــــــدة 

  نطقةامل

تنسيق االسـتراتيجيات مـع بعثـات األمـم املتحـدة األخـرى يف املنطقـة تعزيـزا لتبـادل          
املعلومات يف ضوء اهلجمات الـيت يشـنها جـيش الـرب للمقاومـة، وبنـاء علـى طلـب         

واز تـوفري الـدعم اللوجسـيت للعمليـات     من حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، جـ 
العســكرية اإلقليميــة املوجهــة ضــد جــيش الــرب للمقاومــة يف مجهوريــة الكونغــو         
ــال للقــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق      ــة، يف إطــار االمتث الدميقراطي

  ))ك( ١٢ فقرةاإلنسان وقانون الالجئني ويف ظل التقيد بضرورة محاية املدنيني (ال

ــ ــا  مهمـــ ــدر ـــ ة صـــ
  جديد تكليف

املراعاة التامة للدور القيادي حلكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، والعمل، بتعاون   الدولية املشاركةتنسيق 
ــذهلا الســلطات        ــيت تب ــود ال ــى دعــم اجله ــدوليني اآلخــرين، عل ــع الشــركاء ال ــق م وثي

  (ل)) ١٢ فقرة(ال الكونغولية لتعزيز املؤسسات األمنية والقضائية وإصالحها

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

العمل، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليني اآلخرين، علـى دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا        
احلكومة الكونغولية من أجل توطيد سلطة الدولة يف األراضـي احملـررة مـن اجلماعـات     

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

املسـلحة مــن خــالل نشـر شــرطة مدنيــة مدربـة، ومــن أجــل تطـوير مؤسســات ســيادة           
القانون واإلدارة اإلقليمية، يف إطار احترام اخلطة احلكومية لتحقيق االسـتقرار وإعـادة   

  ))ع( ١٢ اإلعمار، واالستراتيجية الدولية لدعم األمن وحتقيق االستقرار (الفقرة

  جديد تكليف

بطـرق غـري   يف ما يتعلق باحلاجة امللحة ملكافحة استغالل املوارد الطبيعية واالجتار ا   
مشروعة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، دعـم جهـود احلكومـة وحتسـني قـدراا،       
ــع تقــدمي الــدعم للجماعــات      ــدان اــاورة، ملن ــدوليني والبل بالتعــاون مــع الشــركاء ال

سيما الدعم املتأيت من األنشطة االقتصادية غري املشروعة واالجتـار غـري    وال املسلحة،
ــاملوارد الطب  ــة الكونغــو      املشــروع ب ــة مجهوري ــع حكوم ــتراك م ــل، باالش ــة، والعم يعي

الدميقراطية، على تعزيز وتقييم املشروع التجرييب اهلادف إىل ضم مجيع دوائر الدولة 
ضمن مخسة مكاتب جتارية يف كيفو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة بغيـة حتسـني إمكانيـة       

  ))ص( ١٢ فقرةتعقب أثر املنتجات املعدنية (ال

ــا   ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

    التجريد من السالح واحلد من التسلح  
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
تقدمي الدعم، مبا يف ذلك من خالل قيامها جبهود الوساطة السياسـية، إلجنـاز أنشـطة    
نــزع ســالح اجلماعــات املســلحة الكونغوليــة وتســريح أفرادهــا وإعــادة إدمــاجهم أو  

سـيظل موقوفـا علـى تـوفري تـدريب كـاف مسـبق        دجمهم الفعلي يف اجليش، وهـو مـا   
  ))ط( ١٢ فقرة(ال واحلصول على املعدات

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

دعــم أنشــطة نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن وإعــادة التــوطني وإعــادة   
اإلدماج ألفراد اجلماعات املسلحة األجنبية مبا يف ذلـك القـوات الدميقراطيـة لتحريـر     

وجـيش الـرب للمقاومـة، ودعـم االسـتراتيجيات الراميـة إىل إجيـاد حـل دائـم          رواندا 
لقضية القوات الدميقراطية لتحرير روانـدا، مبـا يف ذلـك اإلعـادة إىل الـوطن أو إعـادة       
اإلدماج أو إعـادة التـوطني يف منـاطق أخـرى، أو املالحقـة القضـائية عنـد االقتضـاء،         

  ))ي( ١٢ فقرة(ال ن املنطقةسيما بلدا  وال مبساعدة من مجيع البلدان،

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

التجريــد مــن الســالح أو   
  رصد األسلحة

دعــم جهــود حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اهلادفــة إىل إجنــاز العمليــات         
العسكرية اجلارية ضـد القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا وجـيش الـرب للمقاومـة         

 إطـار التقيـد بالقـانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون       وغريمها من اجلماعـات املسـلحة، يف  
حقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني وضـرورة محايـة املـدنيني، مبـا يف ذلـك مـن خـالل          
دعــم القــوات املســلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ضــمن عمليــات خمطــط هلــا     

 ٣٢ و ٢٣ و ٢٢ و ٢١بشــكل مشــترك، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف الفقــرات  
  ))ح( ١٢ فقرة(ال )٢٠٠٩( ١٩٠٦ار من القر

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

، )٢٠٠٩( ١٨٩٦مـن القـرار    ١  رصد تنفيذ التـدابري املفروضـة مبوجـب أحكـام الفقـرة             
ضاء، مع احلكومات املعنية ومع فريق اخلرباء املنشأ مبوجب القـرار  بالتعاون، حسب االقت

ــا يشــكل       )٢٠٠٤( ١٥٣٣ ــا مم  ــدات متصــلة ــلحة أو مع ، ومصــادرة أو مجــع أي أس
ــدابري املفروضــة مبوجــب أحكــام       ــهاكا للت ــة انت ــو الدميقراطي ــة الكونغ وجــوده يف مجهوري

، والـتخلص منـها حسـبما يكـون مناسـبا، وتقـدمي       )٢٠٠٩( ١٨٩٦من القرار  ١  الفقرة
املساعدة للسلطات اجلمركية املختصـة جبمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة يف تنفيـذ أحكـام       

  ))ر( ١٢  (الفقرة )٢٠٠٩( ١٨٩٦من القرار  ٩  الفقرة

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

 مساعدة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية يف تعزيز قدراا يف جمال إزالة األلغام  األلغاممكافحة إجراءات 
  ))ق( ١٢ فقرة(ال

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

    االنتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة 
تقدمي الدعم التقين واللوجسيت لتنظيم االنتخابات الوطنية واحمللية، بنـاء علـى طلـب صـريح       املساعدة االنتخابية

  ))ف( ١٢  (الفقرة من السلطات الكونغولية ويف حدود قدرات البعثة ومواردها
ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ

  جديد تكليف
      املسائل اإلنسانية  

الالجئون/املشـــــــــــــردون 
  خليا: تيسري العودةدا

دعم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة مع الشـركاء الـدوليني والبلـدان اـاورة، بغيـة يئـة       
الظروف املناسبة للعودة اآلمنة والطوعية والكرميـة للمشـردين داخليـا والالجـئني، أو     

  ))ز( ١٢ فقرة(ال االندماج أو إعادة التوطني الطوعيني على املستوى احمللي

ــدر  ــة صـــ ــا  مهمـــ ـــ
  جديد تكليف

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح  

 هـا تعزيز :حقوق اإلنسـان 
  ومحايتها

دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية لضـمان محايـة املـدنيني    
مبــا يف ذلــك مــن انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل وانتــهاكات حقــوق اإلنســان، 

مجيع أشكال العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، وتعزيز حقـوق  
اإلنسـان ومحايتـها، ومكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنفيـذ            

املوضـوعة مـن قبـل احلكومـة يف حـاالت اإلخـالل       “ سياسة عـدم التسـامح إطالقـا   ”
اإلنسان والقانون اإلنسـاين املرتكبـة مـن    بقواعد االنضباط وانتهاكات قانون حقوق 

  ))ج( ١٢ فقرة(ال سيما األفراد املدجمون حديثا  وال قبل أفراد قوات األمن،

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

حقوق اإلنسان: التحقيـق  
  ةاكمواحمل

دعم اجلهود على الصعيدين الوطين والدويل بغية تقدمي مرتكيب تلك االنتهاكات إىل 
ذلك عن طريق إنشاء خاليا لدعم االدعاء هدفها تقـدمي املسـاعدة إىل    العدالة، مبا يف

سلطات القضاء العسكري التابعة لقوات املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطيـة يف  
  ))د( ١٢ فقرة(ال حماكمة األشخاص الذين تعتقلهم تلك القوات

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

مجــع املعلومـات عـن األخطــار احملتملـة الـيت ــدد السـكان املــدنيني،      يـدعو البعثـة إىل     هارصد: حقوق اإلنسان      
وكذلك املعلومات املوثوقة عن انتهاكات القانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل    

  )١٧ فقرة(ال حلقوق اإلنسان، وتوجيه انتباه السلطات إليها حسب االقتضاء

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

ــا     أعاله ، (ج) من القرار ١٢ فقرةر الانظ  املرأة والسالم واألمن ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

العمــل بشــكل وثيــق مــع احلكومــة لضــمان تنفيــذ التزاماــا بالتصــدي لالنتــهاكات       األطفال والرتاع املسلح
ســيما وضــع الصــيغة النهائيــة خلطــة العمــل    وال اخلطــرية املرتكبــة يف حــق األطفــال، 

املوجــودين يف صــفوف القــوات املســلحة جلمهوريــة  املتعلقــة بــاإلفراج عــن األطفــال 
 الكونغــو الدميقراطيــة ومنــع مواصــلة جتنيــدهم، بــدعم مــن آليــة الرصــد واإلبــالغ         

  (هـ)) ١٢ فقرة(ال

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

      املؤسسات واحلوكمة  
بنــــــــــاء املؤسســـــــــــات:  
  تعزيز/تشجيع االستقاللية

ــة   أعاله  “ التنسيق” حتت عنوان(ص) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال ــا  مهمـــ ــدر ـــ صـــ
  جديد تكليف

 الســيطرة علــى األراضــي/ 
  توطيد سلطة الدولة

ــا     أعاله  “ التنسيق” حتت عنوان(ع) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئــــــون واملشــــــردون 

  داخليا

ضمان احلماية الفعالة للمدنيني، مبن فيهم موظفو املساعدة اإلنسانية واملدافعون عـن  
ســيما  وال حقــوق اإلنســان، املعرضــني خلطــر داهــم بــالوقوع ضــحية العنــف البــدين،

  (أ)) ١٢ فقرة(الالعنف الصادر عن أي من األطراف املشاركة يف الرتاع 

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

تنفيذ استراتيجية األمم املتحـدة للحمايـة علـى نطـاق املنظومـة يف مجهوريـة الكونغـو          
الدميقراطيــة، وتطبيقهــا إىل جانــب اســتراتيجية احلمايــة املوضــوعة مــن قبــل البعثــة        

مثـل أفرقـة    واملستندة إىل أفضـل املمارسـات، وتوسـيع نطـاق تـدابري احلمايـة املفيـدة،       
احلماية املشتركة، واملترمجني الفوريني لالتصال اتمعي، وأفرقة التحقيـق املشـتركة،   

  (و)) ١٢ فقرة(ال ومراكز املراقبة واملستشارين املعنيني حبماية املرأة

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

محايـــــة مـــــوظفي األمـــــم 
املتحـــدة ومرافقها/حريــــة  
 حركة األفـراد واملعـدات/  

عم إىل املؤسسـة  تقدمي الـد 
  العسكرية الوطنية

ــا     (ب)) ١٢ فقرةضمان محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا (ال ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

محايــة مــوظفي املســـاعدة         
ــال   ــري إيصــ اإلنسانية/تيســ

  املساعدات اإلنسانية  

ــا     أعاله، من القرار  (أ) ١٢ فقرةانظر ال ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

رصـد وقــف إطـالق النــار   
وحتركــــــات اجلماعــــــات 

  املسلحة

التجريــد مــن الســالح واحلــد مــن ” حتــت عنــوان(ح) مــن القــرار،  ١٢ فقــرةانظــر ال
  أعاله  “ التسلح

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ك) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال   ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

دعــــم القــــوات املســــلحة 
  الوطنية

التجريــد مــن الســالح واحلــد مــن ” حتــت عنــوان(ح) مــن القــرار،  ١٢ فقــرةانظــر ال
  أعاله“ التسلح

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ك) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال   ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

 يف اــــــــال اإلصــــــــالح
  العسكري

ذات الصلة بإصالح القوات املسـلحة جلمهوريـة   العمل يف إطار االمتثال للتشريعات 
ــدمت يف      ــيت قُ ــة، ومتاشــيا مــع خطــة إصــالح اجلــيش، ال كــانون  الكونغــو الدميقراطي

ــاير ــدوليني     ٢٠١٠الثاين/ينـ ــركاء الـ ــع الشـ ــاون مـ ــة، بالتعـ ــاعدة احلكومـ ــى مسـ ، علـ
والثنــائيني، يف تعزيــز قــدراا العســكرية، مبــا يف ذلــك القضــاء العســكري والشــرطة    

سيما من خالل تنسيق اجلهود وتسـهيل تبـادل املعلومـات والـدروس      وال ية،العسكر
املستفادة، وكذلك، بناًء على طلب احلكومة، املساعدة يف تـدريب كتائـب القـوات    
املسلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية وكتائب الشرطة العسكرية ودعم مؤسسات 

 املعـدات وسـائر املـوارد    القضاء العسكري، وحشـد اجلهـات املاحنـة مـن أجـل تـوفري      
  ))م( ١٢ فقرة(ال املطلوبة

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

العمل، بالتشـاور الوثيـق مـع السـلطات الكونغوليـة ووفقـا لالسـتراتيجية الكونغوليـة           الشرطة: بناء القدرات
إلصالح النظام القضائي، علـى وضـع وتنفيـذ برنـامج مشـترك متعـدد السـنوات مـع         

العدل من أجل تطوير تسلسـل النظـام العـديل اجلنـائي والشـرطة       األمم املتحدة لدعم
ــاجمي        ــوفري دعــم برن ــى ت ــرتاع، وعل ــاطق املتضــررة مــن ال والقضــاء والســجون يف املن

  ))س( ١٢ فقرة(ال استراتيجي على املستوى املركزي يف كينشاسا

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

صــالح/إعادة اإلالشــرطة:       
  اهليكلة

بقيادة حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبـا يف ذلـك عـن    دعم إصالح الشرطة 
طريـق تـوفري التـدريب لكتائـب الشـرطة الوطنيـة الكونغوليـة وحشـد اجلهـات املاحنـة           
لتــوفري اللــوازم األساســية، مــع اإلشـــارة إىل احلاجــة امللحــة ألن تعتمــد الســـلطات        

  ))ن( ١٢ فقرة(ال الكونغولية اإلطار القانوين املالئم

ــة  ــا  مهمـــ ــدر ـــ صـــ
  جديد تكليف

ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ل) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال  إصالح قطاع األمن  ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

      العمليات السياسية  
ــة السياســية/   تيســري العملي
احلوار/الدبلوماســـــــــــــــية 
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

واحلــد مــن التجريــد مــن الســالح ” حتــت عنــوان(ط) مــن القــرار،  ١٢ فقــرةانظــر ال
  أعاله  “ التسلح

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

      سيادة القانون  
ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ع) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ

  جديد تكليف
ــائي   ــالح القضــــــ اإلصــــــ

  والقانوين
ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ل) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ

  جديد تكليف
التجريــد مـن الســالح واحلـد مــن   ” حتــت عنـوان (س) مــن القـرار،   ١٢ فقـرة انظـر ال   

  أعاله  “ التسلح
ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ

  جديد تكليف
التجريــد مـن الســالح واحلـد مــن   ” حتــت عنـوان (س) مــن القـرار،   ١٢ فقـرة انظـر ال   السجون

  أعاله  “ التسلح
ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ

  جديد تكليف
      مهام أخرى  

ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوان(ص) من القرار،  ١٢ فقرةانظر ال  املوارد الطبيعية ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

ــهم          اإلعالم ــة توعيت ــدنيني بغي ــع الســكان امل ــاطي بانتظــام م ــى ضــمان التع ــة عل يشــجع البعث
  )١٦ فقرة(ال وإفهامهم واليتها وأنشطتها

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف
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ادر ــا الفئــة واملهمــة الصــ
  النص املتعلق باملهمة  تكليف

ــة  ــتوى املهمــــــ مســــــ
  الصادر ا تكليف

إنفاذ/رصــــــــــد تنفيــــــــــذ       
  اجلزاءات

التجريــد مــن الســالح واحلــد مــن ” حتــت عنــوان(ط) مــن القــرار،  ١٢ فقــرةانظــر ال
  أعاله  “ التسلح

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

ــا     أعاله“ التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ٩ فقرةانظر ال  التنمية/التعمري ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
  جديد تكليف

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع)   )٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
      التنسيق

التنســــيق مــــع الكيانــــات  
األخــــرى التابعــــة لألمــــم 

  املتحدة يف املنطقة

وفريـق  سـيما دول املنطقـة، والبعثـة     وال يشجع على تعزيز التعاون بني مجيع الـدول، 
اخلرباء، ويشـجع كـذلك مجيـع األطـراف ومجيـع الـدول علـى كفالـة تعـاون األفـراد           

  )١٧ فقرةوالكيانات املشمولني بواليتها أو اخلاضعني لسيطرا مع فريق اخلرباء (ال

  للواليةإعادة تأكيد 

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار، أعاله   ١٧ فقرةانظر ال  تنسيق املشاركة الدولية
      القانون سيادة

ــائي   ــالح القضــــــ اإلصــــــ
  القانوينو

حيث البعثة على أن تواصل دعم جهود السلطات الكونغوليـة مـن أجـل تعزيـز نظـام      
العدالة فيها وتوطيد مراكز التجارة يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ورصد التدابري 

[مـن القـرار]، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرات         ١ فقـرة املفروضة مبوجب ال
  )١٦ فقرة(ال )٢٠١٠( ١٩٢٥(ر) من القرار  و (ص)  و (س) ١٢

  إعادة تأكيد للوالية

      مهام أخرى
يشجع بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة    إنفاذ/رصد اجلزاءات

ســيما  وال لــيت هلــا أمهيــة مــع فريــق اخلــرباء، علــى أن تواصــل تبــادل كــل املعلومــات ا
ــال يف       ــال واســتغالهلم واســتهداف النســاء واألطف ــد األطف ــة بتجني ــات املتعلق املعلوم

  )١٣ فقرةحاالت النـزاع املسلح (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “سيادة القانون” حتت عنوانمن القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٧ فقرةانظر ال  
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    (املتخذ مبوجب الفصل السابع)   )٢٠١١( ١٩٩١ القرار      
      مهام عامة

ــدد حــىت    اإلذن باستخدام القوة ــرر أن مي ــه  ٣٠يق ــم املتحــدة     ٢٠١٢حزيران/يوني ــة منظمــة األم ــة بعث والي
 ٢لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على النحو الوارد يف الفقـرات  

، ويعيــــد )٢٠١٠( ١٩٢٥(ص) إىل (ر) مــــن القــــرار  و إىل (ع) (أ) ١٢ و ١١ و
تأكيد ضرورة إيالء محاية املدنيني األولوية لدى البـت يف كيفيـة اسـتخدام القـدرات     
واملوارد املتاحة، ويشجع كذلك على االستعانة بالتـدابري املبتكـرة الـيت تنفـذها البعثـة      

   )١ فقرةحلماية املدنيني (ال

  إعادة تأكيد للوالية

      التنسيق
ــيق ــاالت   التنســ ــع وكــ مــ

  األمم املتحدة يف املنطقة
يهيب بالبعثة مواصلة العمل مع فريق األمم املتحدة القطـري والسـلطات الكونغوليـة    
العتمــاد برنــامج توطيــد الســالم الــذي يشــمل املقاطعــات غــري املتضــررة مــن الــرتاع  

مبـا  وتنفيذه ومواصلة تقدمي الدعم لتنفيذ خطة احلكومة لتحقيق االستقرار والـتعمري،  
يف ذلك تنفيذ االستراتيجية الدولية لدعم األمن وحتقيق االستقرار، ويهيب باجلهـات  

  )٢٠ فقرةاملاحنة أن تدعم هذه اجلهود (ال

  عنصر إضايف

حييط علما باملبادرات اليت اختذها كل من األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي لتسـهيل        تنسيق املشاركة الدولية
تخــذة ضــد جــيش الــرب للمقاومــة ومحايــة املــدنيني، ويكــرر اإلجــراءات اإلقليميــة امل

ــة للمســاعدة يف التصــدي      ــز التعــاون بــني مجيــع األطــراف املعني تأكيــد ضــرورة تعزي
للخطر الذي يشكله جيش الرب للمقاومـة علـى املـدنيني، ويرحـب بـاخلطوات الـيت       

ــذ الع       ــائمني بتنفي ــع الق ــات والتنســيق م ــادل املعلوم ــز تب ــة لتعزي ــات تتخــذها البعث ملي
العسـكرية ضـد جـيش الـرب للمقاومـة، ويشـجع البعثـة علـى مواصـلة احلفـاظ علـى            
صالت وثيقة باتمعات احملليـة املتضـررة مـن أنشـطة جـيش الـرب للمقاومـة وإبقـاء         
نشر املوارد املتاحة هلـا قيـد االسـتعراض لضـمان االسـتفادة منـها بأقصـى قـدر ممكـن          

  )١٤ فقرة(ال

  عنصر إضايف

    تخابية والتصديق على صحة االنتخاباتاملساعدة االن
يقرر أن تقوم البعثة بدعم تنظيم االنتخابات الوطنيـة واحملليـة وانتخابـات املقاطعـات       املساعدة االنتخابية

وإجرائهــا عــن طريــق تــوفري الــدعم الــتقين واللوجســيت، بنــاء علــى طلــب الســلطات    
الكونغولية، وتيسـري احلـوار املعـزز واملنـتظم مـع اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة املسـتقلة،          

مـن أجـل االنتخابـات، ودعـم اللجنـة االنتخابيـة يف       عـرب قنـوات منـها جلنـة الشـراكة      
تيسري احلوار بني خمتلف اجلهات الكونغولية املعنية ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان 

  عنصر إضايف
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واإلبــالغ عنــها ومتابعتــها يف ســياق االنتخابــات واالســتعانة باملســاعي احلميــدة الــيت        
يـة حسـب االقتضـاء    يبذهلا املمثل اخلـاص لألمـني العـام جلمهوريـة الكونغـو الدميقراط     

  )٧ فقرة(ال
يهيب بالبعثة وفريق األمم املتحدة القطري مجـع املعلومـات بشـأن األخطـار الـيت قـد         

يتعــرض هلــا الســكان املــدنيون وحتديــدها واملعلومــات املوثــوق ــا بشــأن انتــهاكات   
السـلطات  القانون اإلنساين الدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان لعرضـها علـى       

الكونغوليــة حســب االقتضــاء، واختــاذ اإلجــراءات املناســبة وفقــا الســتراتيجية األمــم   
املتحدة للحماية علـى نطـاق املنظومـة مبـا يتسـق مـع اسـتراتيجية احلمايـة املعتمـدة يف          
البعثة، ويطلب كذلك إىل البعثة أن تقوم، مبا يتسـق مـع واليتـها ويف حـدود قـدراا      

عدة إىل السـلطات الكونغوليـة للقيـام باالسـتعدادات األمنيـة مـن       احلالية، بتقدمي املسا
  )٨ فقرةأجل االنتخابات وإسداء املشورة هلا يف هذا اال (ال

  عنصر إضايف

    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى صـحة     ” حتت عنوانمن القرار،  ٧ فقرةانظر ال  حقوق اإلنسان: الرصد

  أعاله   “االنتخابات
  إضايفعنصر 

املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى صـحة     ” حتت عنوانمن القرار،  ٨ فقرةانظر ال  
  أعاله   “االنتخابات

  عنصر إضايف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئــــــون واملشــــــردون 

  داخليا

ــدد حــىت   ــرر أن مي ــه  ٣٠يق ــة   ٢٠١٢حزيران/يوني ــة بعث ــم املتحــدة   والي منظمــة األم
 ٢لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على النحو الوارد يف الفقـرات  

، ويعيــــد )٢٠١٠( ١٩٢٥(ص) إىل (ر) مــــن القــــرار  و إىل (ع) (أ) ١٢ و ١١ و
األولوية لدى البـت يف كيفيـة اسـتخدام القـدرات     تأكيد ضرورة إيالء محاية املدنيني 

واملوارد املتاحة، ويشجع كذلك على االستعانة بالتـدابري املبتكـرة الـيت تنفـذها البعثـة      
  )١ فقرةحلماية املدنيني (ال

  عنصر إضايف

املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى صـحة     ” حتت عنوانمن القرار،  ٨ فقرةانظر ال  
  أعاله   “االنتخابات

  عنصر إضايف

رصد حتركات اجلماعات 
  املسلحة

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٤ فقرةانظر ال
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      العمليات السياسية      
ــية/  ــة السياسـ  تيســـري العمليـ
ــية  احلوار/الدبلوماســـــــــــــــ
الوقائية/الوساطة/املســـــاعي 

  احلميدة

املساعدة االنتخابيـة والتصـديق علـى صـحة     ” حتت عنوانمن القرار،  ٧ فقرةانظر ال
  أعاله   “االنتخابات

  عنصر إضايف

        سيادة القانون
يــثين علــى حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة إللقــاء القــبض علــى الســيد برنــار   العدالة االنتقالية

مونياغيشاري، الفار من وجـه العدالـة اجلنائيـة الدوليـة، ونقلـه للمثـول أمـام احملكمـة         
لكونغــو اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، ويؤكــد كــذلك أمهيــة أال تــألو حكومــة مجهوريــة ا

ــة جهــدا يف ســبيل حماســبة املســؤولني عــن جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد       الدميقراطي
اإلنسانية املرتكبة يف البلد وأمهية التعاون علـى الصـعيد اإلقليمـي حتقيقـا هلـذه الغايـة،       
مبا يف ذلك التعـاون مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، ويهيـب بالبعثـة اسـتخدام سـلطتها          

  )١٩ فقرةومة يف هذا الصدد (الالقائمة ملساعدة احلك

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
    جديد تكليف

      مهام أخرى
يرحب باخلطوات األولية اليت اختذا السلطات املعنية بالتعدين يف مجهورية الكونغـو    املوارد الطبيعية

الدميقراطية ويف مجيع أرجاء املنطقة للتصدي للتنقيب عن املعادن وإصـدار شـهادات   
ــا، ويشــجع   ــة      املنشــأ هل ــدين يف مجهوري ــاطق التع ــزع الســالح يف من ــى مواصــلة ن عل

الكونغو الدميقراطية وعلى تأهيل أفراد شرطة املنـاجم الكونغوليـة مهنيـا ونشـرهم يف     
هذه املناطق، ويهيب بالبعثة مساعدة السلطات الكونغولية املعنية علـى احليلولـة دون   

غـري املشـروع بـاملوارد الطبيعيـة     أن تكون األنشطة االقتصادية غري القانونيـة واالجتـار   
مصــدرا لــدعم اجلماعــات املســلحة، ويشــمل ذلــك إجــراء عمليــات تفتــيش موقعيــة   
والقيام بزيـارات منتظمـة ملواقـع التعـدين والطـرق واألسـواق التجاريـة الواقعـة قـرب          

  )١٧ فقرةالوكاالت التجارية اخلمس التجريبية (ال

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ٢٠ فقرةلانظر ا  التنمية/إعادة اإلعمار
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    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ٢٠٢١القرار       
      التنسيق

الكيانــــات التنســــيق مــــع 
األخــــرى التابعــــة لألمــــم 

  املتحدة يف املنطقة

سـيما دول املنطقـة، والبعثـة وفريـق      وال يشجع على تعزيز التعاون بني مجيع الـدول، 
اخلرباء، ويشجع كذلك على أن تكفل مجيع األطراف ومجيـع الـدول تعـاون األفـراد     

ر مطالبتـه مجيـع   والكيانات اخلاضعني لواليتها أو لسـيطرا مـع فريـق اخلـرباء، ويكـر     
األطـراف ومجيـع الــدول بـأن تكفـل ســالمة أعضـائه وإتاحـة إمكانيــة وصـوهلم فــورا        
ودون عوائق على وجه اخلصوص إىل األشخاص والوثـائق واملواقـع الـيت يـرى فريـق      

  )١٦ فقرةاخلرباء أن هلا أمهية يف تنفيذ واليته (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار، أعاله   ١٦ رةفقانظر ال  تنسيق املشاركة الدولية
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

رصد حتركات اجلماعات 
  املسلحة

يشجع البعثة علـى أن تأخـذ يف االعتبـار اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء بشـأن اجلماعـات         
فتـرة   املسلحة والتحديات اليت تواجه إدماجها يف خطط الطوارئ اخلاصـة بالبعثـة يف  

  )١٨ فقرةاألشهر الستة الالحقة لالنتخابات (ال

  عنصر إضايف

        سيادة القانون
يؤكــد أمهيــة أن تســعى حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــة إىل حماســبة           العدالة االنتقالية

املسؤولني عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف البلد وأمهيـة التعـاون   
ــة، بســبل    ــق هــذه الغاي ــة    اإلقليمــي يف حتقي ــها تعاوــا اجلــاري مــع احملكمــة اجلنائي من

الدوليــة، ويشــجع البعثــة علــى اســتخدام ســلطتها القائمــة ملســاعدة احلكومــة يف هــذا  
  )١٥ فقرةالصدد (ال

  إعادة تأكيد للوالية

      مهام أخرى
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  نفاذ/رصد اجلزاءات

يشجع البعثة علـى أن تأخـذ يف االعتبـار اسـتنتاجات فريـق اخلـرباء بشـأن اجلماعـات           الطوارئخطط 
املسلحة والتحديات اليت تواجه إدماجها يف خطط الطوارئ اخلاصـة بالبعثـة يف فتـرة    

  )١٨ فقرةاألشهر الستة الالحقة لالنتخابات (ال

ــا    ــدر ـــ ــة صـــ مهمـــ
    جديد تكليف
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  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا  
  أساسية معلومات  
 مبوجب ليربيا يف املتحدة األمم بعثة األمن جملس أنشأ  
ــالقرار عمــال امليثــاق، مــن الســابع الفصــل  )٢٠٠٣( ١٥٠٩ ب
ــؤرخ ــبتمربأيلول/ ١٩ امل ــت. ٢٠٠٣ س ــة وكان ــة الوالي  األولي

 وقـف  اتفـاق  تنفيـذ  دعـم  يف أمـور،  مجلـة  ضـمن  تتمثـل،  للبعثة
 املتحـدة  األمم موظفي ومحاية ؛)٢٠(السالم وعملية النار إطالق

 واملسـاعدة  التقنيـة؛  املساعدة توفري وتيسري واملدنيني؛ ومرافقها
 الشــرطة تــدريب يشــمل مبــا الــوطين، األمــن قطــاع إصــالح يف

 .التشــكيل ومعــادة جديــدة عسـكرية  قــوات وتشــكيل الوطنيـة 
 حـىت  البعثـة  واليـة  مـددت  باالسـتعراض،  املشمولة الفترة وقبل
 لعنصــــر فــــردا ١ ٣٧٥ وحــــدد ،٢٠١٠ ســــبتمربأيلول/ ٣٠

 املـبني  النحـو  علـى  العسكري، للعنصر فرد ٨ ٢٠٢ و الشرطة
 جتيـز  الـيت  القـرارات  مجيـع  أيضـا  يعـرض  الـذي  ١١ اجلدول يف

 البعثـة  واليـة  ومتديـد  الشـرطة  وعنصـر  العسـكري  العنصـر  قوام
 ١٢ اجلـــدول ويقـــدم. باالســـتعراض املشـــمولة الفتـــرة خـــالل
  .إنشائها منذ ليربيا يف املتحدة األمم بعثة لوالية عاما عرضا

__________ 

اتفاق بشأن وقف إطالق النار ووقـف أعمـال القتـال فيمـا بـني        )٢٠(  
ــربيني املتحــدين مــن أجــل      ــا وجبهــة اللي ــة ليربي حكومــة مجهوري
ــا    ــة يف ليربيــــ ــة الدميقراطيــــ ــة وحركــــ ــاحلة والدميقراطيــــ املصــــ

)S/2003/657رفق، امل.(  

  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل التطورات  

 الــس مــدد باالســتعراض، املشــمولة الفتــرة خــالل  
 كانـت  سـنة،  لفتـرة  مـرتني  ليربيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  والية

 واليتــها تعــديل مــع ،٢٠١٢ ســبتمربأيلول/ ٣٠ حــىت آخرمهــا
 إىل ٨ ٢٠٢ مــــن بــــه املــــأذون العســــكري القــــوام وخفــــض

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ١٣ اجلـدول  يف ويرد. )٢١(فردا ٧ ٩٥٢
ــرات ــواردة الفق ــرارات يف ال ــس ق ــالتغيريات الصــلة ذات ال  ب

 الفتــرة خــالل اعتمــدت والــيت البعثــة واليــة علــى أدخلــت الــيت
  .باالستعراض املشمولة
 بالنقـــاط قيتعلـــ فيمـــا القائمـــة املهـــام الـــس وعـــدل  
 ،ديفـوار  كوت يف املتحدة األمم عملية مع والتنسيق املرجعية،

 يتعلــق وفيمــا. العســكرية واألنشــطة واألمــن والســالم واملــرأة
 ١٩٧١ القــرار مبوجــب الــس، أوقــف األخــرية، باألنشــطة

ــذي اإلذن ،)٢٠١١( ــال منحــه، ال ــالفقرتني عم ــن ٧ و ٥ ب  م
 اخلاصـــة للمحكمـــة األمـــن تـــوفريل ،)٢٠٠٥( ١٦٢٦ القـــرار

 نشــوء حالــة يف اخلاصــة احملكمــة مســؤويل وإجــالء لســرياليون
 مـن  وطلـب  واحملكمـة،  األفـراد  هـؤالء  متـس  خطـرية  أمنية أزمة

ــة ــحب البعثـ ــراد سـ ــكريني األفـ ــذين العسـ ــوفرون الـ ــن يـ  األمـ
  .)٢٢(٢٠١١ /مارسآذار  ٧ حبلول اخلاصة للمحكمة

__________ 

ــرار   )٢١(   ــرةال، )٢٠١٠( ١٩٣٨القــــــ ــرار ١ فقــــــ  ٢٠٠٨؛ والقــــــ
  .١  فقرةال، )٢٠١١(

  .٢  و ١ الفقرتان، )٢٠١١( ١٩٧١القرار   )٢٢(  
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  ١١ اجلدول
  تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد :ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٠٨  )٢٠١١( ١٩٧١  )٢٠١٠( ١٩٣٨  )٢٠٠٩( ١٨٨٥  )٢٠٠٨( ١٨٣٦(    

            
  تاريخ اختاذ القرار

ــبتمرب أيلول/ ٢٩ ســــــــ
٢٠٠٨  

ــبتمرب أيلول/ ١٥ ســــــــ
٢٠٠٩  

ــبتمرب أيلول/ ١٥ ســــــــ
  ٢٠١١آذار/مارس   ٣  ٢٠١٠

ــبتمرب أيلول/ ١٦ ســـــــــــــ
٢٠١١  

  شهرا) ١٢التمديد (    شهرا) ١٢التمديد (  شهرا) ١٢التمديد (  شهرا) ١٢التمديد (  مدة الوالية  
            القوام املأذون به

    ٧ ٩٥٢    ٨ ٢٠٢    العنصر العسكري (اموع)
          ١ ٣٧٥  عنصر الشرطة (اموع)

          ٤٩٨  املستشارون لشؤون الشرطة
          ٣٢  موظفو السجون

          ٨٤٥  وحدات الشرطة املشكّلة
    

  ١٢ اجلدول
  املهام فئة حسب للوالية، عام عرض :ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

ــة   ــة واملهمـــــ الفئـــــ
  الصادر ا تكليف

  القرار
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٨ 

)٢٠١٠(  
١٩٧١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٨ 

)٢٠١١(    

                              مهام عامة                            
      (ب)×  (ب)×  (ب)×  (ب)×  (ج)×  (ب)×      (أ)×      النقاط املرجعية

                            التنسيق
التنســــــــيق مــــــــع  
ــم  ــاالت األمـــ وكـــ

                          (أ)×  املتحدة يف البلد
التنســــــــيق مــــــــع  
الكيانــات األخــرى 
التابعـــــــة لألمـــــــم  

  (ب)×                (ب)×    (أ)×      املتحدة يف املنطقة
ــاركة  ــيق املشــ تنســ

                          (أ)×  الدولية
  التجريد من السالح وحتديد األسلحة

ــزع الســـــــالح  نـــــ
ــادة  ــريح وإعـ والتسـ

                      (ج)×    (أ)×  اإلدماج
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ــة   ــة واملهمـــــ الفئـــــ
  الصادر ا تكليف

  القرار
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٨ 

)٢٠١٠(  
١٩٧١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٨ 

)٢٠١١(    

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات                            
  (ج)×    (ج)×  (ب)×                  (أ)×  املساعدة االنتخابية
                            املسائل اإلنسانية

الدعم/التنســـــيق يف 
جمــــــال املســــــاعدة 

                          (أ)×  اإلنسانية
الالجئون/املشـــردو 
ن داخليـــا: تيســـري   

                          (أ)×  العودة
  واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛

ــوق اإلنســـان:   حقـ
تعزيـــــــز حقـــــــوق 

                          (أ)×  اإلنسان ومحايتها
ــوق اإلنســـان:   حقـ

                          (أ)×  الرصد
ــالم   ــرأة والســــ املــــ

  (ب)×                        (أ)×  واألمن
  املؤسسات واحلوكمة
بنــــاء املؤسســــات: 
تعزيز/تشــــــــــــجيع 

                          (أ)×  االستقاللية
ــيطرة علــــــى   الســــ

                          (أ)×  اإلقليم
ــلطة  توطيـــــــد ســـــ

                          (أ)×  الدولة
  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

  (ب)×                    (أ)×      رصد احلدود
ــات  ــد حتركـــ رصـــ
  (ب)×                    (أ)×      اجلماعات املسلحة

محاية املـدنيني، مبـن   
ــون   ــيهم الالجئـــ فـــ

                          (أ)×  واملشردون داخليا
ــم    ــراد األم ــة أف محاي
املتحــــــــــــــــــــــــدة 
ــة  ومرافقها/حريـــــــ
ــراد   ــة األفــــ حركــــ

    (ب)×              (ب)×    (ب)×    (أ)×  واملعدات
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ــة   ــة واملهمـــــ الفئـــــ
  الصادر ا تكليف

  القرار
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٨ 

)٢٠١٠(  
١٩٧١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٨ 

)٢٠١١(    

أمن اإلقلـيم، مبـا يف                               
ــة   ــك كفالــــــ ذلــــــ
االنتشار يف املنـاطق  
ــيري   ــية وتســ الرئيســ

  (ج)×    (ب)×                    (أ)×  الدوريات والردع
اإلصــالح يف اــال 

                          (أ)×  العسكري
الشـــــــرطة: بنـــــــاء 

                          (أ)×  القدرات
الشــــرطة: العمــــل   

                            الشرطي التنفيذي
ــرطة:  الشـــــــــــــــــــ
ــالح/إعادة  اإلصــــــ

                          (أ)×  اهليكلة
تقـــــــدمي الــــــــدعم  
ــايت إىل  العمليــــــــــــ

          (أ)×                  الشرطة الوطنية
رصد وقف إطـالق  

                          (أ)×  النار
 -  التنســـيق املـــدين 

                          (أ)×  العسكري
أمــن املؤسســات أو 

    )د(×          (ب)×        (أ)×      اهليئات األخرى
  السياسيةالعمليات 

رصــــــــــــــــد/تنفيذ 
                          (أ)×  اتفاقات السالم

التعــــاون مــــع/دعم 
املنظمـات اإلقليميـة   

                          (أ)×  ودون اإلقليمية  
                            سيادة القانون

اإلصــالح القضــائي 
                          (أ)×  والقانوين
                          (أ)×  السجون
              (ب)×      (أ)×        االنتقاليةالعدالة 
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ــة   ــة واملهمـــــ الفئـــــ
  الصادر ا تكليف

  القرار
١٥٠٩ 

)٢٠٠٣(  
١٥٢١ 

)٢٠٠٣(  
١٦٢٦ 

)٢٠٠٥(  
١٦٣٨ 

)٢٠٠٥(  
١٦٥٧ 

)٢٠٠٦(  
١٧١٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٥٠ 

)٢٠٠٧(  
١٧٧٧ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٥ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٨ 

)٢٠١٠(  
١٩٧١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٨ 

)٢٠١١(    

                            مهام أخرى                            
                      (ج)×    (أ)×  املوارد الطبيعية

                          (أ)×  اإلعالم
إنفاذ/رصــــــــــــــــد 

                    (ب)×    (أ)×    اجلزاءات
  

  .جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
  .إضايف عنصر  (ب)  
  للوالية تأكيد إعادة  (ج)  
  .تنفيذال إيقاف  (د)  

    
  ١٣ اجلدول

  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات :ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

الفئـــة واملهمـــة الصـــادر ـــا  
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهمة الصادر 
  ا تكليف

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار      
        مهام عامة

مـن   يؤيد توصية األمـني العـام بـأن يكـون إجـراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وخاليـة           النقاط املرجعية
  )٤ فقرةالرتاعات معيارا أساسيا للتخفيض التدرجيي للبعثة يف املستقبل (ال

  عنصر إضايف

ــتيفاء املعــايري           ــدم احملــرز يف اس ــام أن يســتمر يف رصــد التق ــني الع ــب إىل األم يطل
ــية، ــام     وال األساسـ ــات عـ ــريية النتخابـ ــال التحضـ ــاز األعمـ ــدم يف إجنـ ــيما التقـ سـ

قدرات الشرطة الوطنية الليربية، ويطلـب، يف هـذا   ، والتقدم احملرز يف بناء ٢٠١١
الصدد، إىل األمني العام أن يكفل توافر اخلربة املتخصصة املطلوبة لعنصر الشرطة 
التابع للبعثة، مبا يف ذلـك تـوافر اخلـرباء املـدنيني، وفقـا لواليتـها، ويطلـب كـذلك         

ــة لكــي تشــمل املعــايري احملــددة للمر     ــة،  إجــراء تنقــيح للمعــايري احلالي ــة االنتقالي حل
ــدم إىل الــس          ــك التق ــن ذل ــة ع ــدمي تقــارير منتظم ــام تق ــني الع ــب إىل األم ويطل

  )٩ فقرة(ال

  عنصر إضايف
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الفئـــة واملهمـــة الصـــادر ـــا  
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهمة الصادر 
  ا تكليف

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات      
يـأذن للبعثـة مبسـاعدة حكومـة ليربيـا، بنـاء علـى طلبـها، علـى تنظـيم االنتخابــات             املساعدة االنتخابية

، بتقـدمي الـدعم اللوجسـيت، وخباصـة مـن      ٢٠١١الرئاسية والتشريعية العامـة لعـام   
ــة الوصــول   ــة   أجــل تيســري إمكاني ــة، وتنســيق املســاعدة االنتخابي إىل املنــاطق النائي

الدولية ودعم املؤسسات واألحزاب السياسية الليربية من أجل يئة منـاخ يفضـي   
  )٢ فقرةإىل إجراء انتخابات سلمية (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

أمـــن اإلقلـــيم، مبـــا يف ذلـــك 
ــة االنتشــار يف املنــاطق    كفال
الرئيســية وتســيري الــدوريات 

  والردع

ــا علــى املضــي قــدما يف     ــة وحكومــة ليربي ــة  يشــجع البعث ــة التخطــيط للمرحل عملي
االنتقالية، وخباصة صوب إجراء تقيـيم شـامل للحالـة وحتديـد الثغـرات األساسـية       
اليت يتعني التصدي هلا من أجل تسهيل النجاح يف العمليـة االنتقاليـة، ويطلـب أن    
يضــع األمــني العــام، بالتنســيق مــع احلكومــة، خطــة انتقاليــة مشــتركة بشــأن نقــل   

داخلي من البعثة إىل السلطات الوطنيـة املختصـة وأن يقـدم    املسؤولية عن األمن ال
بانتظام إحاطات عن التقدم احملرز يف وضع تلك اخلطة، وعن تنفيـذها إذا اقتضـى   

  )٥ فقرةاألمر (ال

  عنصر إضايف

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ١٩٧١ القرار  
  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  

ــم املتحــدة    ــراد األم ــة أف محاي
ومرافقها/حريـــــــة حركـــــــة 

  األفراد واملعدات

مـن   ٧ فقـرة يقرر أيضا أن يوقف اإلذن املمنوح للبعثة والطلب املوجـه إليهـا يف ال  
ــة    بــإجالء مســؤويل )٢٠٠٥( ١٦٢٦القــرار  احملكمــة اخلاصــة لســرياليون يف حال

  )٢ فقرةنشوء أزمة أمنية خطرية تضر ؤالء األفراد وباحملكمة (ال

  عنصر إضايف

أمــن املؤسســات أو اهليئــات  
  األخرى

ويطلب ، )٢٠٠٥( ١٦٢٦من القرار  ٥ فقرةيقرر أن يوقف اإلذن املمنوح يف ال
، األفــراد العســكريني الــذين    ٢٠١١/مــارس آذار ٧أن تســحب البعثــة، حبلــول   

  )١ فقرةيوفرون األمن للمحكمة اخلاصة لسرياليون (ال

  تنفيذها وقفأ

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
      التنسيق

ــات    ــع الكيانـــ ــيق مـــ التنســـ
ــم   ــة لألمـــ ــرى التابعـــ األخـــ

  املتحدة يف املنطقة

ــة األمــم املتحــدة يف     ــة وعملي  ديفــوار كــوتيشــدد علــى ضــرورة أن تنســق البعث
اســتراتيجياما وعمليامــا بانتظــام يف املنــاطق القريبــة مــن احلــدود بــني ليربيــا         

من أجل املسامهة يف تـوفري األمـن يف املنطقـة دون اإلقليميـة ومنـع       ديفوار كوتو

  عنصر إضايف
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الفئـــة واملهمـــة الصـــادر ـــا  
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهمة الصادر 
  ا تكليف

ــرات يف احلــدو           ــتغالل الثغ ــن اس ــات املســلحة م ــب إىل  اجلماع ــية، ويطل د السياس
األمني العام تقدمي تقرير عن ذلك إىل جملس األمـن وإىل البلـدان املسـامهة بقـوات     

  )٧ فقرة(ال
  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

يكرر إذنه بأن تواصل البعثة مساعدة حكومة ليربيا، على النحـو املطلـوب، علـى      املساعدة االنتخابية
ــريعية العامـــة لعـــام    ، بتقـــدمي الـــدعم ٢٠١١تنظـــيم االنتخابـــات الرئاســـية والتشـ

وخباصة من أجل تيسري الوصول إىل املناطق النائية، وتنسيق املسـاعدة  اللوجسيت، 
االنتخابية الدوليـة ودعـم املؤسسـات واألحـزاب السياسـية الليربيـة يف يئـة منـاخ         

  )٢ فقرةمؤات إلجراء انتخابات سلمية (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  املسلحواألطفال والرتاع  واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
املــوارد املتاحـة، دعــم مشـاركة املــرأة يف    يطلـب إىل البعثـة أن تواصــل، يف حـدود     املرأة والسالم واألمن

منع نشوب الرتاعات ويف حلها ويف بناء السالم، مبا يشمل االضطالع بـأدوار يف  
صنع القرار يف مؤسسات احلكم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع، املعينـة واملنتخبـة   

  )١٤ فقرةيف ليربيا (ال

  عنصر إضايف

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

  عنصر إضايف  أعاله “التنسيق”حتت عنوان من القرار،  ٧ فقرةانظر ال  رصد احلدود
ــات  رصــد  حتركــات اجلماع
  املسلحة

  عنصر إضايف  أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،  ٧ فقرةانظر ال

أمـــن اإلقلـــيم، مبـــا يف ذلـــك 
ــة االنتشــار يف املنــاطق    كفال
الرئيســية وتســيري الــدوريات 

  والردع

ــة التخطــيط       ــى مواصــلة إحــراز تقــدم يف عملي ــة عل ــا والبعث ــة ليربي يشــجع حكوم
اصة عن طريق حتديد الثغرات اخلطرية اليت يتعني التصـدي  للمرحلة االنتقالية، وخب

هلـا مــن أجـل تســهيل النجــاح يف العمليـة االنتقاليــة، ويطلـب إىل األمــني العــام أن     
تركـز   ٢٠١٢يوفد بعثة تقييم فين إىل ليربيا بعد تنصيب احلكومة املنتخبة يف عام 

للمراحـل املقبلـة   على نقل املسؤوليات األمنية، وأن يضع أيضا مقترحات مفصـلة  
مــن التخفــيض التــدرجيي للبعثــة، يف ضــوء اســتعراض مســتفيض للتقــدم احملــرز يف   
استيفاء املعايري احملددة للعملية االنتقالية، ـدف إعـداد جـداول زمنيـة وتوصـيات      

  )٥ فقرةإلجراء مزيد من التخفيض للعنصر العسكري يف البعثة (ال

  إعادة تأكيد للوالية
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  ديفوار  كوت يف املتحدة األمم عملية  
  أساسية معلومات  
 مبوجب ليربيا يف املتحدة األمم بعثة األمن جملس أنشأ  
ــالقرار عمــال امليثــاق، مــن الســابع الفصــل  )٢٠٠٤( ١٥٢٨ ب
 املتحـدة  األمـم  عمليـة  وتولت. ٢٠٠٤ /أبريلنيسان ٤ املؤرخ

 للجماعـة  التابعـة  السـالم  حفـظ  قـوات  مهـام ديفـوار   كوت يف
ــادية ــدول االقتصـ ــرب لـ ــا غـ ــة أفريقيـ ــم وبعثـ ــدة األمـ  يف املتحـ

ــدلت. )٢٣(ديفــوار كــوت ــة وع ــة والي  يف املتحــدة األمــم عملي
ــوار كــوت ــيت ،ديف ــددت ال ــرار مبوجــب أصــال ح  ١٥٢٨ الق

 علـى  املـتغرية  احلالـة  لـتعكس  بعـد  فيمـا  مـرات  عدة ،)٢٠٠٤(
ــع أرض ــات الواقـ ــة واحتياجـ ــان. العمليـ ــد الـــس وكـ  أذن قـ

ــة ــم لعمليـ ــدة األمـ ــوار  كـــوت يف املتحـ ــتخدامديفـ ــع باسـ  مجيـ
 علــى الواليــة ومشلــت. بواليتــها لالضــطالع الالزمــة الوســائل
 ١٨٨٠ و )٢٠٠٤( ١٥٢٨ القـــــــرارين يف املـــــــبني النحـــــــو

 ونـــزع النـــار؛ إطـــالق وقـــف رصـــد التاليـــة: املهـــام )٢٠٠٩(
ــالح ــريح السـ ــادة والتسـ ــاج وإعـ ــادة اإلدمـ ــوطن إىل واإلعـ  الـ

 تتسـم  وحـرة  مفتوحـة  انتخابات تنظيم ودعم التوطني؛ وإعادة
 ومؤسسـاا،  املتحـدة  األمـم  أفـراد  ومحايـة  والشـفافية؛  بالرتاهة

ــدنيني ــت. وامل ــة وكان ــم عملي ــوار  كــوت يف املتحــدة األم ديف
 أيضـــا الـــس هلـــا أذن الـــيت الفرنســـية القـــوات مـــن مدعومـــة
 ددتمـ  باالسـتعراض،  املشـمولة  الفتـرة  وقبل. القوة باستخدام

 حـىت  مـرة  آخـر ديفـوار   كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  والية
 بـــه املـــأذون القـــوام وحـــدد ،٢٠١٠ الثاين/ينـــايركـــانون  ٣١

ــر  فــــردا ٧ ٤٥٠ بـــــ الشــــرطة وعنصــــر العســــكري للعنصــ
__________ 

على معلومات متصلة بواليـة عمليـة األمـم املتحـدة يف     لالطالع   )٢٣(  
مـايو  أيار/ ، وهـي بعثـة سياسـية أنشـأها الـس يف     ديفوار كوت

، الفصـــــل ٢٠٠٣-٢٠٠٠املرجـــــع، ملحـــــق ، انظـــــر ٢٠٠٣
ــزء األول  ــامس، اجلــ ــاء؛ و - اخلــ ــق هــ ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ملحــ

  واو. - الفصل اخلامس، اجلزء األول

 اجلــدول يف املــبني النحــو علــى التــوايل، علــى فــرد، ١ ٢٠٠ و
 العنصـر  قـوام  جتيـز  الـيت  القـرارات  مجيـع  أيضـا  يظهر الذي ١٤

 املتحـدة  األمـم  عمليـة  والية ومتديد الشرطة عنصرو العسكري
 ويقـدم . باالسـتعراض  املشـمولة  الفترة خاللديفوار  كوت يف

 يف املتحـــدة األمـــم عمليـــة لواليـــة عامـــا عرضـــا ١٥ اجلـــدول
  .  )٢٠٠٧( ١٧٣٩ القرار اختاذ منذديفوار   كوت

  
    ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل التطورات  

 الــس مــدد باالســتعراض، املشــمولة الفتــرة خــالل  
ــة ــة والي ــم عملي ــوار  كــوت يف املتحــدة األم ــرات ســتديف  م

ــرات ــة لفتـ ــراوح خمتلفـ ــن تتـ ــهر مـ ــهرا، ١٢ إىل شـ ــال شـ  عمـ
 وكــان امليثــاق، مــن الســابع الفصــل مبوجــب اختــذت بقــرارات

 عـدة  وأدخلت. )٢٤(٢٠١٢ يوليهمتوز/ ٣١ حىت هلا متديد آخر
ديفـوار   كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  واليـة  علـى  تعـديالت 

 ١٩٣٣ القـرارين  يف جديـد  مـن  وحددت املعنية، الفترة خالل
  .)٢٠١١( ٢٠٠٠ و )٢٠١٠(

ــام   ــس وقـ ــديل الـ ــوام بتعـ ــأذون القـ ــه املـ ــر بـ  للعنصـ
 يف املتحــــدة األمـــم  عمليـــة  يف الشــــرطة وعنصـــر  العســـكري 

ــوار  كـــوت ــدد يفديفـ ــن عـ ــبات مـ ــرار فبموجـــب. املناسـ  القـ
 جممـــوع علـــى احلفـــاظ مـــع الـــس، قـــرر ،)٢٠١٠( ١٩٣٣
 وضــع فــردا، ٨ ٦٥٠ البــالغ جمتمعــةً ــا املــأذون احلاليــة القــوة
 ٧ ٢٠٠ يبلـــغ حبيــث  العســكري  العنصـــر لقــوام  أقصــى  حــد 

 حـد  ووضـع  عسـكريا،  مراقبـا  ١٩٢ و أركان وضابط جندي
 مـوظفي  ٨ و فـردا  ١ ٢٥٠ يبلـغ  الشـرطة  عنصـر  لقوام أقصى

ــارك ــب. منتـــدبني مجـ  أذن ،)٢٠١٠( ١٩٤٢ القـــرار ومبوجـ
__________ 

ــرار ١٤ فقـــــــرةال، )٢٠١٠( ١٩١١القـــــــرار   )٢٤(    ١٩٢٤؛ والقـــــ
؛ ١٦ فقــرةال، )٢٠١٠( ١٩٣٣؛ والقــرار ١ فقــرةال، )٢٠١٠(

ــرار  ــرةال، )٢٠١٠( ١٩٦٢والقـــــ ــرار ٣ فقـــــ  ١٩٨١؛ والقـــــ
  .١  فقرةال، )٢٠١١( ٢٠٠٠؛ والقرار ١  فقرةال، )٢٠١١(



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

910 14-65169  
 

ــادة الـــس ــة بزيـ ــدد يف مؤقتـ ــراد عـ ــكريني األفـ ــراد العسـ  وأفـ
ــأذون الشـــرطة ــه املـ ــن بـ ــردا ٨ ٦٥٠ مـ ــردا، ٩ ١٥٠ إىل فـ  فـ
 القـرار  ومبوجـب . )٢٥(مـرات  عـدة  املؤقتة الزيادة هذه ومددت
 قوامــــه إضــــايف عــــدد بنشــــر الــــس أذن ،)٢٠١١( ١٩٦٧
ــن ٢ ٠٠٠ ــراد مـ ــكريني األفـ ــىت العسـ ــهحزيران ٣٠ حـ  /يونيـ

 هـذا  ومـدد  فردا، ٩ ٧٩٢ إىل اإلمجايل العدد رفع مما ،٢٠١١
. )٢٦(باالســــتعراض  املشــــمولة الفتــــرة  خــــالل مــــرتني اإلذن
 أفـراد  مـن  ٦٠ بنشـر  الـس  أذن الشرطة، بعنصر يتعلق وفيما

 شـرطة  أفـراد  مـن  ٦٠ حمـل  ليحلـوا  املشـكلة،  الشرطة وحدات
   .)٢٧(مستشارين ٢٠٥ بلغت أخرى بزيادة مث املتحدة، األمم

ــار ويف   ــات إط ــاون ترتيب ــني التع ــات ب  املنصــوص البعث
 )٢٠٠٥( ١٦٠٩ القــــرار مــــن ٦ إىل ٤ الفقــــرات يف عليهــــا

 مـــرات عـــدة أُذن ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ القـــرار مـــن ٦ فقـــرةوال
 إىل ليربيــا يف املتحــدة األمــم بعثــة مــن املؤقــت النقــل بعمليــات

 القـــرار فبموجـــب :ديفـــوار كـــوت يف املتحـــدة األمـــم عمليـــة
 ثــالث عــن يزيــد ال ملــا املؤقــت النقــل ذنأُ ،)٢٠١٠( ١٩٥١
ــة ووحــدة مشــاة ســرايا ــة جوي ــن مؤلف ــائرتني م ــوديتني ط  عم

 إىل ليربيــا يف املتحــدة األمــم بعثــة مــن ،للخــدمات عســكريتني
 تتجـاوز  ال أوليـة  لفتـرة ديفـوار   كـوت  يف املتحدة األمم عملية
 إضـافية  لفتـرات  مـرات  أربع ذلك بعد وجددت أسابيع؛ أربعة

ــت ــن تراوحـ ــة مـ ــابيع أربعـ ــة إىل أسـ ــهر ثالثـ ــهتو أشـ  يف انتـ
__________ 

ــرار   )٢٥(   ــرةال، )٢٠١٠( ١٩٦٢القــــــ ــرار ٤ فقــــــ  ١٩٦٧؛ والقــــــ
  .٣  فقرةال، )٢٠١١( ١٩٩٢؛ والقرار ٢  فقرةال، )٢٠١١(

ــرار   )٢٦(   ــرةال، )٢٠١١( ١٩٩٢القــــــ ــرار ٣ فقــــــ  ٢٠٠٠؛ والقــــــ
  .٢  فقرةال، )٢٠١١(

ــرار   )٢٧(   ــرةفال، )٢٠١٠( ١٩٦٧القــــــ ــرار ٥ قــــــ  ٢٠٠٠؛ والقــــــ
  .٤  فقرةال، )٢٠١١(

ــهحزيران ٣٠ ــرار ومبوجـــــب ،)٢٨(٢٠١١ /يونيـــ  ١٩٦٧ القـــ
 عموديـة  طـائرات  لثالث املؤقت بالنقل الس أذن ،)٢٠١١(

 عمليـة  إىل ليربيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  من بطواقمها مسلحة
 أربعـــة مـــدا أوليـــة لفتـــرةديفـــوار  كـــوت يف املتحـــدة األمـــم

ــافية لفتـــرات مـــرات ثـــالث اإلذن هـــذا وجـــدد أســـابيع؛  إضـ
ــت ــن تراوحـ ــهر مـ ــة إىل شـ ــهر، ثالثـ ــها أشـ ــهت ولكنـ  يف انتـ

  .)٢٩(٢٠١١ سبتمربأيلول/  ٣٠
 الــــس أعــــاد ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القــــرار ومبوجــــب  

 ــدفديفــوار  كــوت يف املتحــدة األمــم عمليــة ةواليــ تأكيــد
 وأذن الفعاليـة،  مـن  مبزيـد  واغـادوغو  يف السياسية العملية دعم
 وحتديـد  التسـريح  فيهـا  مبـا  ااالت، من واسعة طائفة يف مبهام

 صــــحة علــــى والتصــــديق االنتخابيــــة واملســــاعدة األســــلحة،
ــات، ــائل االنتخابـــ ــانية، واملســـ ــوق اإلنســـ ــان، وحقـــ  اإلنســـ
 وقطــاع والشــرطة اجلــيش وإصــالح واحلوكمــة، واملؤسســات

 ذلـك  ومبوجـب . القانون وسيادة السياسية، والعمليات األمن،
 يف املتحــــدة  األمــــم  لعمليــــة  إذنــــه الــــس  جــــدد  القــــرار،

 األوىل للمـرة  العمليـة  وكلّـف  القـوة،  باسـتخدام ديفوار  كوت
 القطـري  املتحـدة  األمـم  فريـق  يقدمـه  الذي الدعم يف باملسامهة
 هويـــة حتديـــد عمليـــة يف املعنيــة  الفاعلـــة اجلهـــات مـــن وغــريه 

ــد الــس أعــاد ،)٢٠١١( ٢٠٠٠ القــرار ويف. الســكان  تأكي
 الـواردة ديفـوار   كـوت  يف املتحـدة  األمـم  عمليـة  واليـة  عناصر

 يف ويـــرد. نطاقهـــا توســـيع مـــع ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القـــرار يف
 قـرارات  يف الـواردة  الفقرات جلميع الكامل النص ١٦ اجلدول
 العمليـة  واليـة  علـى  أدخلت اليت بالتغيريات الصلة ذات الس

  .باالستعراض املشمولة الفترة خالل واعتمدت
__________ 

ــرار   )٢٨(   ــرةال، )٢٠١٠( ١٩٦٢القــــــ ــرار ٦ فقــــــ  ١٩٦٧؛ والقــــــ
ــرةال، )٢٠١١( ــرار ٣ فقـ ــرةال، )٢٠١١( ١٩٦٨؛ والقـ ؛ ١ فقـ

  .٣  فقرةال، )٢٠١١( ١٩٨١والقرار 
ــرار   )٢٩(   ــرةال، )٢٠١١( ١٩٦٨القــــــ ــرار ١ فقــــــ  ١٩٨١؛ والقــــــ

  .١  فقرةال، )٢٠١١( ١٩٩٢؛ والقرار ٣  فقرةال، )٢٠١١(
    



 

 

اجلزء
 

العاشر 
 - 

ظ السالم 
ت حف

س األمن الفرعية: عمليا
أجهزة جمل

ت بناء السالم
ت السياسية وبعثا

والبعثا
 

 

9
1
1

 
1

4
-6

5
1

6
9

 

  ١٤ اجلدول
  تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد ليربيا: يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  

 

١٦٨٢ 
)٢٠٠٦(  

١٨٦٥ 
)٢٠٠٩(  

١٨٨٠ 
)٢٠٠٩(  

١٩١١ 
)٢٠١٠(  

١٩٢٤ 
)٢٠١٠(  

١٩٣٣ 
)٢٠١٠(  

١٩٤٢ 
)٢٠١٠(  

١٩٦٢ 
)٢٠١٠(  

١٩٦٧ 
)٢٠١١(  

١٩٩٢ 
)٢٠١١(  

١٩٨١ 
)٢٠١١(  

٢٠٠٠ 
)٢٠١١(  

                          

  تاريخ اختاذ القرار

 /حزيـــران ٢
 هيونيــــــــــــــــ

٢٠٠٦  

ــانون ٢٧  كـ
الثاين/ينـــــاير 

٢٠٠٩  

ــوز/ ٣٠  متــــ
ــه  يوليــــــــــــــ

٢٠٠٩  

ــانون ٢٨  كـ
الثاين/ينـــــاير 

٢٠١٠    

 أيـــــــار/ ٢٧
مـــــــــــــــــايو 

٢٠١٠    

نحزيرا ٣٠
ــ /  هيونيــــــــــ

٢٠١٠  

أيلول ٢٩
ــبتمرب / ســـ

٢٠١٠  

 كــــــــانون ٢٠
األول/ديســـــم 

  ٢٠١٠بر 

ــانون ١٩  كـ
الثاين/ينـــــاير 

٢٠١١  

حزيــرا ٢٩
 ه/يونيـــــــن

٢٠١١  
مــايو أيار/ ١٣

٢٠١١    
 متــــــــــوز/ ٢٧

  ٢٠١١يوليه 

      مدة الوالية  
التمديــــــــــد  

  أشهر)  ٦(
التمديــــــــــد  

  أشهر)  ٤(

ــد  التمديــــــــ
(شــــــــــــــهر 

  واحد)
التمديـــــــــــد 

    أشهر)  ٦(
ــد  التمديـــــــــــــ

      أشهر)  ٦(
التمديـــــــــــــد 
  (شهر واحد)

ــد  التمديــــــــــــ
  شهرا)  ١٢(

                          القوام املأذون به
ــكري   ــر العســـ العنصـــ

٧٩٢ ٧٩٢٩ ٧٩٢٩ ٧٩٢٩ ٣٩٢٧ ٣٩٢٧ ٤٥٠٧ ١١٥٧ ٨  (اموع)

اجلنــــــــــود وضــــــــــباط 
٦٠٠ ٢٠٠٩ ٧  األركان

١٩٢١٩٢  املراقبون العسكريون
ــارك   ــو اجلمــــــ موظفــــــ

٨٨٨٨٨  املنتدبون

٥٥٥ ٣٥٠١ ٣٥٠١ ٣٥٠١ ٧٥٠١ ٢٥٠١ ٢٠٠١ ١  الشرطة (اموع)
ــاميون   ــراد النظـــــ األفـــــ

٥٠٠  (الشرطة العسكرية)

التشـــكيل اإلمجـــايل   
٣٤٧ ١١ ١٥٠ ١٥٠١١ ١٥٠١١ ١٥٠٩ ٦٥٠٩ ٨   ٦٥٠ ٣١٥٨ ٩  املأذون به
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  ١٥ اجلدول
  املهام فئة حسب للوالية، عام عرض :ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

الصــادر الفئــة واملهمــة  
  ا تكليف

  القرار
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩١١ 

)٢٠١٠(  
١٩٣٣ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٦ 

)٢٠١٠(  
١٩٨٠ 

)٢٠١١(   
١٩٨١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٠ 

)٢٠١١(  

                                مهام عامة                                  
  (أ)×  (ج)×      (أ)×  ×                  (أ)×  اإلذن باستخدام القوة

ــرأة   ــاملة: املـ ــائل شـ مسـ
  والسالم واألمن

                              (أ)×

مسائل شاملة: األطفـال  
  والرتاع املسلح

                              

          (أ)×  (ب)×    (ب)×  (ب)×    (أ)×          النقاط املرجعية
                                التنسيق

التنســـيق مـــع وكـــاالت 
  املتحدةاألمم 

  (أ)×                          (أ)×  

التنســيق مــع الكيانــات   
ــم    ــة لألم األخــرى التابع

  املتحدة يف املنطقة

  (أ)×  (ب)×      (أ)×                  (ج)×  (أ)×

  (أ)×        (أ)×                  (أ)×    تنسيق املشاركة الدولية
      التجريد من السالح وحتديد األسلحة

نزع السالح والتسـريح  
  وإعادة اإلدماج

  (أ)×  (ب)×      (أ)×  (ج)×    (ج)×  (ج)×          (ب)×  (أ)×

التجريد من السـالح أو  
  رصد األسلحة

  (أ)×    (ج)×    (أ)×                  (ب)×  (أ)×

ــغرية   ــلحة الصـــــ األســـــ
  واألسلحة اخلفيفة

  (أ)×                          (ب)×  

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  (أ)×        (أ)×  (ج)×    (ج)×  (ج)×    (ب)×      (ب)×  (أ)×  املساعدة االنتخابية
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الصــادر الفئــة واملهمــة  
  ا تكليف

  القرار
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩١١ 

)٢٠١٠(  
١٩٣٣ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٦ 

)٢٠١٠(  
١٩٨٠ 

)٢٠١١(   
١٩٨١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٠ 

)٢٠١١(  

ــحة                                   ــديق علـــى صـ التصـ
  االنتخابات

  (أ)×        (أ)×  (ج)×    (ب)×  (ج)×    (ج)×    (ج)×  (أ)×  

                                املسائل اإلنسانية
الدعم/التنسـيق يف جمــال  

  املساعدة اإلنسانية
  (أ)×        (أ)×                  (أ)×  

ــردون  الالجئون/املشـــــــ
  داخليا: تيسري العودة

  (أ)×                          (ب)×  (أ)×

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقوق اإلنسـان: تعزيـز   
ــان  حقـــــــــوق اإلنســـــــ

  ومحايتها

  (أ)×        (أ)×  (ج)×    (ج)×  (ج)×          (ج)×  (أ)×

حقــوق اإلنســان: بنـــاء   
  القدرات

  (أ)×                            

  (أ)×        (أ)×      (أ)×            (ج)×  (أ)×  حقوق اإلنسان: الرصد
اإلنســــــــان: حقــــــــوق 

  التحقيق واحملاكمة
  (أ)×        (أ)×      (ج)×            (ج)×  (أ)×

  (أ)×          (ج)×    (ج)×  (ب)×            (أ)×  املرأة والسالم واألمن
  (أ)×          (ج)×    (ج)×  (ب)×            (أ)×  األطفال والرتاع املسلح
  املؤسسات واحلوكمة

                              (أ)×  تشجيع االستقاللية
 بناء املؤسسات: تعزيـز/ 

  تشجيع االستقاللية
  (أ)×                          (أ)×  

 الســيطرة علــى اإلقلــيم/ 
  توطيد سلطة الدولة

  (أ)×        (أ)×                  (ج)×  (أ)×

      (ج)×                          املسائل احلدودية
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الصــادر الفئــة واملهمــة  
  ا تكليف

  القرار
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩١١ 

)٢٠١٠(  
١٩٣٣ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٦ 

)٢٠١٠(  
١٩٨٠ 

)٢٠١١(   
١٩٨١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٠ 

)٢٠١١(  

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن                                
محاية املدنيني، مبن فيهم 
الالجئـــون واملشـــردون   

  داخليا

  (أ)×        (أ)×      (ب)×              (أ)×

ــم   ــراد األمـــ ــة أفـــ محايـــ
املتحدة ومرافقها/حريـة  
  حركة األفراد واملعدات

  (أ)×        (أ)×                    

محايـة العـاملني يف جمــال   
تقـــــــــدمي املســــــــــاعدة  
اإلنسانية/تيســري إيصــال 

  املساعدات اإلنسانية

                              (أ)×

  (أ)×        (أ)×      (ج)×            (ب)×  (أ)×  الشرطة: بناء القدرات
ــدعم  الشـــــــــرطة: الـــــــ

  العمليايت
                            (أ)×  

الشـــــــــــــــــــــــــــــــرطة: 
  اإلصالح/إعادة اهليكلة

                (ج)×            (ب)×  (أ)×

  (أ)×        (أ)×                  (ب)×  (أ)×  إصالح قطاع األمن
ــن  ــؤولني أمــــــــ املســــــــ
  احلكوميني

  (أ)×        (أ)×                    (أ)×

رصــــد وقــــف إطــــالق 
  النار

                              (أ)×

ــات أو   ــن املؤسســــ أمــــ
  اهليئات األخرى

                            (ب)×  (أ)×

تقــــــــدمي الــــــــدعم إىل  
املؤسســــــة العســــــكرية 

  الوطنية

  (أ)×        (أ)×                  (ب)×  (أ)×



 

 

اجلزء
 

العاشر 
 - 

ظ السالم 
ت حف

س األمن الفرعية: عمليا
أجهزة جمل

ت بناء السالم
ت السياسية وبعثا

والبعثا
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الصــادر الفئــة واملهمــة  
  ا تكليف

  القرار
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩١١ 

)٢٠١٠(  
١٩٣٣ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٦ 

)٢٠١٠(  
١٩٨٠ 

)٢٠١١(   
١٩٨١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٠ 

)٢٠١١(  

ــا يف                                   ــيم، مبــ ــن اإلقلــ أمــ
ــار  ذلـــك كفالـــة االنتشـ
يف املنــــــاطق الرئيســــــية 
وتســـــــيري الـــــــدوريات 

  والردع

  (أ)×        (أ)×                  (أ)×  

  (أ)×    (ج)×    (أ)×                  (ب)×  (أ)×  رصد احلدود
رصـــــــــد حتركـــــــــات   

  اجلماعات املسلحة
  (أ)×        (أ)×                    

                                العمليات السياسية
 تيسري العملية السياسية/
ــية  احلوار/الدبلوماســـــــــ
 الوقائية/الوســـــــــــــاطة/ 

  املساعي احلميدة

  (أ)×        (أ)×  (ج)×    (ج)×  (ج)×    (ج)×    (ب)×  (ب)×  (أ)×

  (أ)×                          (أ)×    املصاحلة الوطنية
ــد/تنفيذ اتفاقــــات   رصــ

  السالم
  (أ)×        (أ)×  (ج)×    (ج)×  (ج)×    (ج)×    (ب)×  (ب)×  (أ)×

ــع/دعم   ــاون مــــــ التعــــــ
ــة  املنظمــــــات اإلقليميــــ

  ودون اإلقليمية  

  (أ)×                            (أ)×

                                سيادة القانون
          (أ)×      (ج)×            (ج)×  (أ)×  تعزيز سيادة القانون  

                            (أ)×    بناء القدرات
ــائي   ــالح القضــــ اإلصــــ

  والقانوين
  (أ)×              (ج)×            (ج)×  (أ)×

  (أ)×                          (أ)×    السجون
                                مهام أخرى

  (أ)×        (أ)×      (ج)×            (ب)×  (أ)×  اإلعالم
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الصــادر الفئــة واملهمــة  
  ا تكليف

  القرار
١٧٣٩ 

)٢٠٠٧(  
١٧٦٥ 

)٢٠٠٧(  
١٧٩٥ 

)٢٠٠٨(  
١٨١٩ 

)٢٠٠٨(  
١٨٢٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٤٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٥ 

)٢٠٠٩(  
١٨٨٠ 

)٢٠٠٩(  
١٨٩٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩١١ 

)٢٠١٠(  
١٩٣٣ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٦ 

)٢٠١٠(  
١٩٨٠ 

)٢٠١١(   
١٩٨١ 

)٢٠١١(  
٢٠٠٠ 

)٢٠١١(  

ــدرات وســـائط                                    ــاء قـ بنـ
  اإلعالم

  (أ)×        (أ)×                  (ب)×  (أ)×

  (أ)×    (ج)×  (ج)×  (أ)×    (ج)×      (ب)×    (أ)×      (أ)×  إنفاذ/رصد اجلزاءات
                            (ب)×  (أ)×  التنمية/إعادة اإلعمار

  (أ)×                              خطط الطوارئ
الــــــــدعم اللوجســــــــيت 

  القتايل) (غري
  (أ)×                            

                            (أ)×    حشد املوارد 
          (أ)×                      إجراء تعداد للسكان

  
  .جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

  .إضايف عنصر  (ب)  
  .للوالية تأكيد إعادة  (ج)  
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  ١٦ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات :ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١٠( ١٩١١ القرار      
        مهام عامة

، على النحـو احملـدد يف   ديفوار كوتيقرر جتديد والية عملية األمم املتحدة يف   اإلذن باستخدام القوة
، وخباصـة مـن أجـل دعـم     ٢٠١٠أيار/مايو  ٣١حىت  )٢٠٠٧( ١٧٣٩القرار 

 ديفـــوار كـــوتتنظــيم انتخابـــات مفتوحـــة حـــرة نزيهــة تتســـم بالشـــفافية يف   
  )  ١٤ فقرة(ال

  إعادة تأكيد للوالية

يطلــب إىل األمــني العــام أن يــوايف الــس بــآخر التطــورات املســتجدة حبلــول      النقاط املرجعية 
 ٢٠١٠نيسـان/أبريل   حبلـول ايـة  وأن يقدم إليـه   ٢٠١٠آذار/مارس  منتصف

تقريرا كامال يشمل توصيات وخيـارات مفصـلة بشـأن مسـتقبل عمليـة األمـم       
، إضــافة إىل معــايري منقحــة تســتند إىل النتــائج الــيت   ديفــوار كــوتاملتحــدة يف 

  )٢٢ فقرةختلص إليها بعثة فنية للتقييم (ال

  عنصر إضايف

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
أن تواصل، يف حدود املـوارد   ديفوار كوتيطلب إىل عملية األمم املتحدة يف 

املتاحــة هلــا ويف نطــاق واليتــها، دعــم األطــراف علــى حنــو تــام يف تنفيــذ املهــام  
سـيما   وال املتبقية يف إطار اتفاق واغـادوغو السياسـي واالتفاقـات املكملـة لـه،     

املهام األساسية إلجراء انتخابات رئاسية مفتوحة حرة نزيهة تتسم بالشـفافية،  
التقين واللوجسيت إىل اللجنـة االنتخابيـة املسـتقلة يف التحضـري     وأن تقدم الدعم 

لالنتخابــات وإجرائهــا يف بيئــة آمنــة، وأن تواصــل دعــم برنــامج نــزع الســالح 
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج ونــزع ســالح امليليشــيات وحلــها، وأن تســتمر يف 
املســـامهة يف تعزيـــز حقـــوق اإلنســـان ومحايتـــها، مبـــا يف ذلـــك محايـــة النســـاء   

  )١٥ فقرة(ال )٢٠٠٩( ١٨٨٠من القرار  ٢٦ فقرةاألطفال، عمال بالو

  إعادة تأكيد للوالية

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
ــوان مــن القــرار،   ١٥ فقــرةانظــر ال  املساعدة االنتخابية ــد   ” حتــت عن ــد مــن الســالح وحتدي التجري

  أعاله   “األسلحة
  إعادة تأكيد للوالية

  إعادة تأكيد للواليةيكــرر كــذلك تأكيــد أن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام سيصــدق علــى اســتيفاء  التصــــديق علــــى صــــحة   
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

مجيــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة مجيــع الضــمانات الالزمــة إلجــراء انتخابــات    االنتخابات      
رئاسية وتشريعية مفتوحة حرة نزيهـة تتسـم بالشـفافية وفقـا للمعـايري الدوليـة،       

ة التصـديق  ويؤكد من جديد دعمه الكامل للممثل اخلـاص يف اضـطالعه مبهمـ   
  )٥ فقرة(ال

    حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح
حقـــوق اإلنســـان: تعزيـــز 

  حقوق اإلنسان ومحايتها
ــوان مــن القــرار،   ١٥ فقــرةانظــر ال ــد   ” حتــت عن ــد مــن الســالح وحتدي التجري

  أعاله   “األسلحة
  إعادة تأكيد للوالية

ــوان مــن القــرار،   ١٥ فقــرةانظــر ال  املرأة والسالم واألمن ــد   ” حتــت عن ــد مــن الســالح وحتدي التجري
  أعاله   “األسلحة

  إعادة تأكيد للوالية

ــوان مــن القــرار،   ١٥ فقــرةانظــر ال  األطفال والرتاع املسلح ــد   ” حتــت عن ــد مــن الســالح وحتدي التجري
  أعاله   “األسلحة

  إعادة تأكيد للوالية

      العمليات السياسية
ــة السياســية/   تيســري العملي
احلوار/الدبلوماســـــــــــــــية 
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

أن تواصـل تقـدمي املسـاعدة     ديفـوار  كـوت يطلب إىل عملية األمـم املتحـدة يف   
إىل امليسر وإىل ممثله اخلاص يف أبيدجان يف االضطالع مبساعي التيسري، جبملـة  
وســـائل تشـــمل مســـاعدة امليســـر، حســـب االقتضـــاء وبنـــاء علـــى طلبـــه، يف    

من اتفـاق واغـادوغو    ١-٨ فقرةاالضطالع بدوره التحكيمي وفقا ألحكام ال
  )١٨ فقرةالتكميلي الثالث (المن االتفاق  ٩ و ٨السياسي والفقرتني 

  إعادة تأكيد للوالية

رصـــــــد/تنفيذ اتفاقـــــــات 
  السالم

ــوان مــن القــرار،   ١٥ فقــرةانظــر ال ــد   ” حتــت عن ــد مــن الســالح وحتدي التجري
  أعاله   “األسلحة

  إعادة تأكيد للوالية

    مبوجب الفصل السابع)(املتخذ  )٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
      مهام عامة  

باسـتخدام مجيـع الوسـائل الالزمـة      ديفوار كوتيأذن لعملية األمم املتحدة يف   اإلذن باستخدام القوة
  )١٧ فقرةلالضطالع بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها (ال

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

يطلـب إىل األمـني العـام أن يرصـد التقــدم احملـرز يف اسـتيفاء املعـايري املوضــوعة          النقاط املرجعية 
حاليا وإعداد جمموعة جديدة من املعايري كي يتسىن خفض القوة تدرجييا، مـع  

  )٢٦ فقرةاملراعاة التامة لضرورة توطيد االستقرار يف البلد (ال

ــف  مه ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مـ
    جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

يطلب إىل األمني العام أن يبلغ الس بنشر قائمـة النـاخبني النهائيـة وأن يقـدم             
 ٢٠١٠األول/أكتـوبر  تشـرين   ٢٢إليه تقريـرا ملنتصـف املـدة يف موعـد أقصـاه      

عـن احلالـة    ٢٠١٠الثـاين/نوفمرب  تشـرين   ٣٠وتقريرا كـامال يف موعـد أقصـاه    
هذا القـرار وعـن املعـايري املنقحـة املشـار إليهـا يف        على أرض الواقع وعن تنفيذ

أعــاله والــيت تشــمل التعــديالت الــيت حيتمــل إجراؤهــا علــى هيكــل  ٢٦ فقــرةال
وقوامها، ويطلب أيضا إىل األمـني العـام    ديفوار كوتعملية األمم املتحدة يف 

  )٢٨ فقرةأن يقدم إىل الس توصيات يف هذا الصدد، حسب االقتضاء (ال

ــة  ــف  مهمـ ــا تكليـ ــدر ـ  صـ
    جديد

      التنسيق
التنســــيق مــــع الكيانــــات  
األخــــرى التابعــــة لألمــــم 

  املتحدة يف املنطقة

  رصد اجلماعات املسلحة
مراقبة ورصد تنفيذ اجلماعات املسلحة التفـاق واغـادوغو السياسـي املـربم       -

ــارس  ٤يف  ــدراا ويف   ٢٠٠٧آذار/مـ ــة، يف حـــدود قـ ــل احليلولـ ، مـــن أجـ
مناطق انتشارها، دون القيام بأي أعمال عدائية، مبا فيها األعمال املرتكبـة  

ريـة  ضد املدنيني، والتحقيق يف أي أعمال عنـف ترتكبـها األطـراف اإليفوا   
  املوقعة على االتفاق، واإلبالغ عنها

ــف    ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد

دعــم مركــز القيــادة املتكاملــة عــن طريــق مواصــلة إســداء املشــورة التقنيــة      -  
وتوفري التدريب والدعم اللوجسيت، واملشاركة يف الدوريات اليت تقـوم ـا   

  الوحدات املختلطة التابعة للمركز يف املناطق احلساسة

  

والعناصــر العســكرية  ديفــوار كــوتاالتصــال بــالقوات املســلحة الوطنيــة ل   -  
التابعة للقوات اجلديدة من أجـل العمـل، بالتنسـيق مـع القـوات الفرنسـية،       
على تعزيز الثقة املتبادلة بني مجيع القوات اإليفوارية املعنية والتخفيـف مـن   

  حدة التوتر

  

، مــع إيــالء اهتمــام علــى رصـــد احلــدود ديفــوار كــوتمســاعدة حكومــة   -  
خاص ألي حتركات للمقاتلني أو عمليات نقل لألسلحة تـتم عـرب احلـدود    

  وحلالة الالجئني الليربيني، بالتنسيق الوثيق مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  

ــة      -   ــوفري األمــن ألعضــاء حكوم ــوار كــوتدعــم ت واجلهــات السياســية   ديف
ــع الســلطات ا    ــة، بالتنســيق م ــداد   الرئيســية املعني ــة، يف ســياق اإلع إليفواري

  (أ)) ١٦ فقرةلالنتخابات وإجرائها (ال
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  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

  عمليات حتديد هوية السكان  تنسيق املشاركة الدولية      
املسامهة، يف حدود قـدراا ويف منـاطق انتشـارها، يف الـدعم الـذي يقدمـه         -

فريق األمم املتحـدة القطـري وغـريه مـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة يف عمليـة         
  (ح)) ١٦ فقرةهوية السكان (الحتديد 

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

  تقدمي الدعم من أجل تنظيم انتخابات مفتوحة حرة نزيهة تتسم بالشفافية  
القيـــام، يف حـــدود قـــدراا ويف منـــاطق انتشـــارها، بتقـــدمي الـــدعم الـــتقين   -

ــات      ــداد لالنتخابـ ــة باإلعـ ــتقلة املكلفـ ــة املسـ ــة االنتخابيـ ــيت للجنـ واللوجسـ
وإجرائها، مبا يف ذلـك متكـني اللجنـة مـن مواصـلة عمليـة الطعـون وتوزيـع         
قوائم الناخبني املؤقتـة والنهائيـة وتوعيـة وسـائط اإلعـالم وتوزيـع بطاقـات        
اهلوية وبطاقـات النـاخبني وتوزيـع املـواد االنتخابيـة احلساسـة وحفظهـا يف        

  مكان مأمون، وخباصة أوراق االقتراع

  

ات الفاعلــة املعنيــة علــى تنفيــذ اخلطــة األمنيــة املتفــق العمــل مــع مجيــع اجلهــ  -  
عليهــا لالنتخابــات، وخصوصــا اإلســهام يف كفالــة أمــن املنــاطق الشــديدة   

  اخلطورة اليت ستجري فيها عمليات التصويت

  

كفالــة تنســيق عمــل املــراقبني الــدوليني واملســامهة يف تــوفري األمــن هلــم، يف     -  
  حدود قدراا ويف مناطق انتشارها 

  

تقدمي املساعدة الالزمة للممثل اخلـاص لألمـني العـام مـن أجـل متكينـه مـن          -  
 ٤ فقــرةأداء دوره يف التصــديق علــى العمليــة االنتخابيــة مبــا يتماشــى مــع ال

  [من القرار]

  

رصد تنفيذ مدونة قواعد حسن السلوك اخلاصة باالنتخابات واجلهود اليت   -  
تبذهلا السلطات اإليفوارية إلتاحة إمكانية الوصول علـى قـدم املسـاواة إىل    
وسائط اإلعالم العامـة، وخصوصـا يف سـياق العمليـة االنتخابيـة، وإطـالع       

  على احلالة بانتظام )٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

  

إطالع الس بانتظام على أي خطر يهدد العملية االنتخابيـة، علـى النحـو      -  
، وإبالغــه ويــة مجيــع  )٢٠١٠( ١٩١١مــن القــرار  ١١ فقــرةاحملــدد يف ال

  (ز)) ١٦ فقرةيثبت أم مسؤولون عن هذا التهديد (ال األفراد الذين

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

    التجريد من السالح وحتديد األسلحة      
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
نــزع ســالح املقــاتلني الســابقني التــابعني لكــال الطــرفني وأفــراد امليليشــيات         

  وتسرحيهم وخزن أسلحتهم وإعادة إدماجهم
  دعم مركز القيادة املتكاملة يف االضطالع بالعمليات التالية:    -

السابقني التابعني لكـال الطـرفني وخـزن أسـلحتهم     نزع سالح املقاتلني   •  
  على حنو آمن

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

  تسريح املقاتلني السابقني التابعني للقوات اجلديدة  •    
  نزع سالح امليليشيات وخزن أسلحتها وحلها  •  

  

مساعدة السلطات اإليفوارية على وجـه اخلصـوص يف املضـي قـدما بتـوفري        -  
ــدريب  ــدويل     الت ــانون اإلنســاين ال ــوق اإلنســان والق املقــرر يف جمــاالت حق

للمقاتلني السابقني التابعني للقوات اجلديدة الذين مت اختيـارهم إلدمـاجهم   
يف اجلــيش الــوطين مســتقبال والــذين ســيتم جتمــيعهم يف بواكيــه وكوروغــو  

  ومان وسيغيال

  

امليليشــيات وتشــجيع املســامهة يف إعــادة إدمــاج املقــاتلني الســابقني وأفــراد    -  
اجلهــات املاحنــة علــى مواصــلة دعــم املبــادرات املتخــذة يف هــذا الصــدد         

  (ط)) ١٦ فقرة(ال

  

التجريــد مــن الســالح أو   
  رصد األسلحة

ــف    (ط) من القرار، أعاله  ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
ــا    أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ز) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  املساعدة االنتخابية ــدر ـ ــة صـ ــفمهمـ  تكليـ

    جديد
التصــــديق علــــى صــــحة   

  االنتخابات
ــع       ــى اســتيفاء مجي ــام سيصــدق عل ــل اخلــاص لألمــني الع ــد أن املمث يكــرر تأكي
مراحل العملية االنتخابية كافـة الضـمانات الالزمـة إلجـراء انتخابـات رئاسـية       
وتشريعية مفتوحة حـرة نزيهـة تتسـم بالشـفافية وفقـا للمعـايري الدوليـة، ويعيـد         

  )٤ فقرةالكامل للممثل اخلاص يف اضطالعه مبهمة التصديق (التأكيد دعمه 

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

  جديد مهمة صدر ا تكليف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ز) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

      املسائل اإلنسانية      
ــال  الدعم/التنســــيق يف جمــ

  املساعدة اإلنسانية
  دعم عمليات املساعدة اإلنسانية

تيسيـر حرية تنقل األشخاص وتدفق البضائـع وإيصال املساعدة اإلنسـانية،    -
يف تعزيــز األمــن مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة  بوســائل منــها املســامهة 

للفئــات الضــعيفة، وخباصــة النســاء واألطفــال واملســنون واألشــخاص ذوو  
  (و)) ١٦ فقرةاإلعاقة واملشردون (ال

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
حقـــوق اإلنســـان: تعزيـــز 

  حقوق اإلنسان ومحايتها
  تقدمي املساعدة يف جمال حقوق اإلنسان  

، مـع إيـالء   ديفـوار  كـوت اإلسهام يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها يف       -
اهتمام خاص لالنتهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال والنسـاء ومجيـع أشـكال       
ــهاكات حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين      العنــف اجلنســي، ورصــد انت

غ عنها من أجل وضـع حـد لإلفـالت    واملساعدة على التحقيق فيها واإلبال
 ١٦١٢مـــن العقـــاب، مبـــا يف ذلـــك علـــى النحـــو املطلـــوب يف القـــرارين   

، ودعم اجلهود اليت ينبغي جلميـع األطـراف   )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥(
ــال  أن ــذهلا عمــال ب ــع     ١٣ فقرةتب ــة مجي ــالغ الــس وي ــرار]، وإب [مــن الق

ــوا انتــهاكات جســيمة حلقــوق اإلنســان،      ــذين يثبــت أــم ارتكب األفــراد ال
بانتظــام علــى مــا  )٢٠٠٤( ١٥٧٢وإطــالع اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار 

  (هـ)) ١٦ فقرةيف هذا الصدد (اليستجد من تطورات 

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

ــف    (هـ) من القرار، أعاله  ١٦ فقرةانظر ال  : الرصدحقوق اإلنسان ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

ــان:   ــوق اإلنســــــــ حقــــــــ
  التحقيقات واملقاضاة

ــف    (هـ) من القرار، أعاله  ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

    املؤسسات واحلوكمة
ــى   ــيطرة علـــــــــــ الســـــــــــ
اإلقليم/توطيــــــد ســــــلطة  

  الدولة

  والعدل يف مجيع أحناء البلد ديفوار  كوتدعم إعادة بسط إدارة دولة 
ــز الظــروف       - ــدعم تعزي ــاطق انتشــارها، ب ــدراا ويف من ــام، يف حــدود ق القي

ووكاالت األمم املتحـدة مـن حتديـد     ديفوار كوتاألمنية لتمكني حكومة 
  األولويات يف جمال بناء السالم وتنفيذها يف مجيع أحناء البلد

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

نظمـات اإلقليميـة املعنيـة،    ، بالتعـاون مـع امل  ديفوار كوتمساعدة حكومة   -      
 ديفـوار  كـوت يف إعادة بسط سلطة القضاء وسيادة القانون يف مجيع أحناء 

  (ي)) ١٦ فقرة(ال
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئــــــون واملشــــــردون 

  داخليا

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد

  محاية املدنيني
محايـة املـدنيني الــذين حيـدق ــم خطـر التعـرض للعنــف البـدين، يف حــدود         -

قدراا ويف منـاطق انتشـارها، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الـيت اعتربـا عمليـة         
ــم املتحــدة يف   ــوار كــوتاألم ــاطق شــديدة اخلطــورة باالســتناد إىل    ديف من

يهما يف تقرير االستراتيجية الشاملة حلماية املدنيني وتقييم املخاطر املشار إل
ــؤرخ   ــام املـ ــني العـ ــايو  ٢٠األمـ ــؤولية  ٢٠١٠أيار/مـ ــاس باملسـ ، دون املسـ

  الرئيسية اليت تقع على عاتق السلطات اإليفوارية
العمل بشكل وثيق مع الوكاالت اإلنسانية، وخصوصا فيما يتصـل حبـاالت     -

التوتر ويف ما يتعلق بعودة املشردين، وتبادل املعلومـات معهـا بشـأن أعمـال     
لعنف اليت ميكن أن تندلع وغريها من األخطار اليت ـدد املـدنيني مـن أجـل     ا

  (ب)) ١٦ التصدي هلا يف حينها وبالشكل املناسب (الفقرة

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

محاية أفراد األمـم املتحـدة   
ومرافقها/حريــــة حركــــة  

  األفراد واملعدات

  محاية أفراد األمم املتحدة
محاية موظفي األمم املتحدة ومنشآا ومعداا، وكفالة أمـن وحريـة تنقـل     - 

  (م)) ١٦ فقرةموظفي األمم املتحدة (ال

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

  إصالح قطاع األمن  الشرطة: بناء القدرات  
، حســـب االقتضــاء، بشـــأن  ديفــوار  كـــوتإســداء املشـــورة إىل حكومــة     -

الوطين مستقبال، مبـا يف ذلـك املشـورة     إصالح قطاع األمن وتنظيم اجليش
  بشأن إنشاء آلية فعالة للفرز، وفقا للمعايري الدولية

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

املسامهة، حسب االقتضاء، يف جهود السـلطات اإليفواريـة لتنميـة قـدرات       -  
الشرطة والدرك، خباصة عن طريق التدريب على مكافحة أعمـال الشـغب   

  (ك)) ١٦ فقرة(ال ديفوار  كوتيف مجيع أحناء وإعادة تواجدمها 
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

ــف    (ك) من القرار، أعاله  ١٦ فقرةانظر ال  إصالح قطاع األمن       ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال  أمن املسؤولني احلكوميني ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

تقدمي الـدعم إىل املؤسسـة   
  العسكرية الوطنية

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
    جديد

أمــن اإلقلــيم، مبــا يف ذلــك 
كفالة االنتشار يف املنـاطق  
ــيري  ــية وتســـــــــ الرئيســـــــــ

  الدوريات والردع

ــا    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال ــدر ـ ــة صـ ــفمهمـ  تكليـ
    جديد

ــف     أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ز) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد

ــف     أعاله   “املؤسسات واحلوكمة”عنوان  حتت(ي) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديدة  

ــف     أعاله “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال  رصد احلدود ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد

رصد حتركات اجلماعات 
  املسلحة

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

      العمليات السياسية
ــة السياســية/   تيســري العملي
احلوار/الدبلوماســـــــــــــــية 
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

  التيسري
التنســيق مــع امليســر وممثلــه اخلــاص يف أبيــدجان ملســاعدما يف االضــطالع   -

االقتضــاء ويف حــدود املــوارد  مبســاعي التيســري، حســب احلاجــة وحســب   
املتاحـــة، بطـــرق منـــها تـــوفري الـــدعم اللوجســـيت ملكتـــب املمثـــل اخلـــاص    

  (ل)) ١٦ فقرة(ال

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

رصـــــــد/تنفيذ اتفاقـــــــات 
  السالم

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوانمن القرار،   (أ) ١٦ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

      سيادة القانون  
جديد   مهمة صدر ا تكليف  أعاله   “املؤسسات واحلوكمة” حتت عنوان(ي) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون 
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

      مهام أخرى      
  اإلعالم  اإلعالم

تعزيـز عملية السالم املنبثقة من اتفاق واغادوغو السياسي يف مجيــع أحنـــاء     -
ـــية لعمليــة األمــم   ديفــوار كــوتإقلـيـــم  ـــدرات اإلعالمـ ـــالل القـ ـــن خـ ، مـ

، وخصوصا قدرــا علـــى البــــث علـى موجـات     ديفوار كوتاملتحدة يف 
FM  حمطتــها اإلذاعية (عــن طريــقUNOCI FM(  

ــف   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

تشــجيع وســائط اإلعــالم اإليفواريــة واجلهــات الفاعلــة السياســية الرئيســية    -  
على التنفيذ التـام ملدونـة قواعـد حسـن السـلوك اخلاصـة باالنتخابـات الـيت         

ة وقعتها األطراف اإليفوارية برعاية األمني العام وعلـى التوقيـع علـى مدونـ    
قواعد حسن السلوك لوسائط اإلعالم والتقيد ـا رصـد أي حتـريض علـين     
على الكراهية والتعصب والعنف، وإبالغ جملس األمن وية مجيـع األفـراد   
الــذين يثبــت أــم حيرضــون علــى العنــف السياســي، وإطــالع جلنــة جملــس   

ــالقرار     ــن املنشــأة عمــال ب ــذا    )٢٠٠٤( ١٥٧٢األم ــى التطــورات يف ه عل
  (د)) ١٦ فقرةالشأن بانتظام (ال

  

  جديد مهمة صدر ا تكليف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ز) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  
بنـــــاء قـــــدرات وســـــائط 

  اإلعالم
جديد   مهمة صدر ا تكليف  من القرار، أعاله    (د) ١٦ فقرةانظر ال

جديد   مهمة صدر ا تكليف  أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ز) من القرار،  ١٦ فقرةالانظر   
  رصــد حظر توريد األسلحة  إنفاذ/رصد اجلزاءات

 ١٥٧٢مـــن القـــرار  ٧ فقـــرةرصـــــد تنفيـــذ التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب ال  -
املنشــأ عمــال  ديفــوار كــوتفريــق اخلــرباء املعــين ب ، بالتعــاون مــع)٢٠٠٤(

ــالقرار  ــع األســلحة     )٢٠٠٥( ١٥٨٤ب ــى مجي ــيش عل ــها التفت ــائل من ، بوس
والذخرية وما يتصل ا مـن أعتـدة، بصـرف النظـر عـن موقعهـا، إذا رأت       

 ١٨٩٣متاشـيا مـع القـرار    ضرورة لذلك، ودون إشعار حسـب االقتضـاء،   
)٢٠٠٩(  

جديد   مهمة صدر ا تكليف
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

القيام، حسب االقتضاء، جبمع األسلحة وأي نوع من األعتـدة املتصـلة ـا      -        
ــدخل إىل  ــوتالـــيت تـ ــوار كـ ــة مبوجـــب   ديفـ ــدابري املفروضـ ــهاك للتـ يف انتـ

والـتخلص مـن تلـك األسـلحة ومـا       )٢٠٠٤( ١٥٧٢من القـرار   ٧ فقرةال
  (ج)) ١٦ فقرةيتصل ا من أعتدة بطريقة مناسبة (ال

  

ــف    من القرار، أعاله    (د) ١٦ فقرةانظر ال   ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

اإلنســان؛ واملــرأة حقــوق ” حتــت عنــوان(هـــ) مــن القــرار،   ١٦ فقــرةانظــر ال  
  أعاله   “والسالم واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

ــف    ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد  

ــف    أعاله   “التنسيق” حتت عنوان(ح) من القرار،  ١٦ فقرةانظر ال  إجراء تعداد للسكان ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ  مهمـ
  جديد  

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار    
      مهام أخرى

ــع       إنفاذ/رصد اجلزاءات ــاق واغــادوغو السياســي ومجي ــة يف اتف ــاألطراف اإليفواري ــب ب ــدول،يهي  ال
ــدد       وال ــيت م ــدابري ال ــل الت ــذ بالكام ــة، أن تنف ــة دون اإلقليمي ســيما دول املنطق

[من القرار]، بطرق عدة منها القيام، حسب االقتضاء،  ١ فقرةالعمل ا يف ال
بوضــــع القواعــــد واألنظمــــة الالزمــــة، ويهيــــب بعمليــــة األمــــم املتحــــدة يف  

ا وواليتـها، ويهيـب   أن تقدم دعمهـا الكامـل، يف حـدود قـدرا     ديفوار كوت
يف هــذا  ديفــوار كــوتبــالقوات الفرنســية أن تــدعم عمليــة األمــم املتحــدة يف  

  )٣ فقرةالصدد، يف حدود انتشارها وقدراا (ال

  إعادة تأكيد للوالية

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
    التجريد من السالح وحتديد األسلحة

التجريــد مــن الســالح أو   
  رصد األسلحة

حيث مجيع املقاتلني املسلحني غري الشرعيني على إلقاء أسلحتهم فورا، ويشـجع  
ديفــوار، يف حــدود واليتــها وقــدراا ومنــاطق   عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت 

ة ديفـوار يف مجـع تلـك األسـلح     انتشارها، على مواصلة مساعدة حكومة كوت
وختزينــها، ويهيــب بالســلطات اإليفواريــة، مبــا فيهــا املفوضــية الوطنيــة ملكافحــة   
انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة واالجتـار ـا بشـكل غـري مشـروع،       
أن تكفل إبطال مفعول تلـك األسـلحة أو عـدم نشـرها بصـورة غـري مشـروعة،        

  إعادة تأكيد للوالية
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

ملتعلقة باألسلحة الصـغرية  وفقا التفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ا      
  )٤ واألسلحة اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصلة (الفقرة

    املؤسسات واحلوكمة
يشجع أيضا السلطات اإليفوارية على نشر موظفي اجلمـارك ومراقبـة احلـدود      املسائل احلدودية

ــم        ــة األم ــرب، ويشــجع عملي ــد، وخباصــة يف الشــمال والغ ــع أحنــاء البل يف مجي
على أن تقوم، يف إطار واليتـها، مبسـاعدة السـلطات     ديفوار كوتاملتحدة يف 

اإليفوارية على االضطالع من جديد بأعمال اجلمارك ومراقبة احلدود العاديـة  
  )٢٠ فقرة(ال

  إعادة تأكيد للوالية

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
سـيما املرتزقـة    وال ،ديفـوار  كـوت يعرب عن قلقه البالغ من وجود املرتزقة يف   رصد احلدود

جراءامـا  وليربيا تنسـيق إ  ديفوار كوتمن البلدان ااورة، ويهيب بسلطات 
وبعثة  ديفوار كوتحلل هذه املسألة، ويشجع كذلك عملية األمم املتحدة يف 

األمم املتحدة يف ليربيا على القيام، يف حـدود واليـة وقـدرات ومنـاطق انتشـار      
وليربيــا علــى التــوايل يف رصــد  ديفــوار كــوتكــل منــهما، مبســاعدة حكــوميت 

قـــاتلني أو نقـــل حـــدودمها، مـــع التركيـــز بشـــكل خـــاص علـــى أي حتـــرك للم
  )٦ فقرةلألسلحة عرب احلدود (ال

  إعادة تأكيد للوالية

      مسائل أخرى
سـيما دول املنطقـة دون اإلقليميـة، أن تنفـذ      وال يهيب جبميع الدول األعضاء،  إنفاذ اجلزاءات/الرصد

من القرار، بسبل منها القيـام،   ١ فقرةبالكامل التدابري اليت مدد العمل ا يف ال
حســب االقتضــاء، بإنفــاذ القواعــد واألنظمــة الالزمــة، ويهيــب بعمليــة األمــم    

أن تقدم دعمها الكامل يف حدود قـدراا وواليتـها،    ديفوار كوتاملتحدة يف 
يف  ديفـوار  كـوت ويهيب بالقوات الفرنسية أن تدعم عملية األمـم املتحـدة يف   

  )٣ فقرةشارها وقدراا (الهذا الصدد، يف حدود انت

  إعادة تأكيد الوالية

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ١٩٨١القرار 
      أحكام عامة

يوليـه  متوز/ ٣١حـىت   ديفـوار  كـوت يقرر متديد والية عملية األمـم املتحـدة يف     القوةاإلذن باستخدام 
 )٢٠١٠( ١٩٦٢ و )٢٠١٠( ١٩٣٣، وفقـــا ملـــا جـــاء يف القـــرارات ٢٠١١

  )١ فقرة(ال )٢٠١١( ١٩٧٥  و

  إعادة تأكيد الوالية
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

      التنسيق      
كيانات األمم التنسيق مع 

املتحـــــــدة األخـــــــرى يف  
  املنطقة

، أن )٢٠١١( ١٩٨٠مــن القــرار  ٦ فقرةيطلــب إىل األمــني العــام، عمــال بــال 
يف التقريــر النــهائي  ٢٠١١حزيران/يونيــه  ٣٠يبقــي الــس علــى علــم حبلــول 

ر] ويف تقــاريره املقبلــة عــن عمليــة األمــم  [مــن القــرا ٢ فقــرةاملشــار إليــه يف ال
وبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا بـالتطورات والتـدابري        ديفـوار  كـوت املتحدة يف 

 ديفــوار كــوتاملتخــذة واجلهــود املبذولــة يف تنســيق عمليــة األمــم املتحــدة يف   
وليربيـا   ديفوار كوتوبعثة األمم املتحدة يف ليربيا من أجل مساعدة حكوميت 

بة حدودمها واملناطق احمليطة ـا، مبـا يف ذلـك تزويـده مبعلومـات عـن       على مراق
الكيفية اليت تسهم ا األصول املنقولة يف هذا اجلهد، مع إيـالء اهتمـام خـاص    
إىل أي تنقالت للمقاتلني أو أي نقل لألسـلحة عـرب احلـدود، ويشـجع يف هـذا      

تحـدة يف ليربيـا   وبعثـة األمـم امل   ديفـوار  كـوت الصدد عمليـة األمـم املتحـدة يف    
على القيام معـا، يف إطـار واليتيهمـا ويف حـدود قـدراما ومنـاطق انتشـارمها،        

وحكومـة ليربيـا يف نـزع سـالح مـن يعـرض        ديفـوار  كـوت مبساعدة حكوميت 
  )٥ فقرةاملصاحلة الوطنية وتوطيد السالم للخطر (ال

  عنصر إضايف

    من السالح وحتديد األسلحة التجريد
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
  إضايفعنصر   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٥ فقرةانظر ال

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ٢٠٠٠القرار 
      أحكام عامة  

باسـتخدام مجيـع    ديفـوار  كـوت يقرر مواصـلة اإلذن لعمليـة األمـم املتحـدة يف       اإلذن باستخدام القوة
الوسائل الالزمة لالضطالع بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشـارها،  

  )٨ فقرة(ال )٢٠١٠( ١٩٦٢  و )٢٠١٠( ١٩٣٣عمال بالقرارين 

مهمة صدر ا تكليف جديد 

      التنسيق
ــيق ــاالت   التنســ ــع وكــ مــ

  األمم املتحدة يف البلد
  محاية املدنيني

محاية السكان املدنيني الـذين حيـدق ـم خطـر التعـرض للعنـف البـدين، يف          -
حدود قدراا ويف مناطق انتشارها، دون املساس باملسؤولية الرئيسـية الـيت   

  تقع على عاتق السلطات اإليفوارية

مهمة صدر ا تكليف جديد 
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

تنقيح االستراتيجية الشاملة حلماية املدنيني وتنسيقها مع اسـتراتيجية األمـم     -        
املتحدة حلماية املدنيني، باالتصال مع فريق األمم املتحـدة القطـري، حبيـث    
تأخذ يف االعتبار احلقائق اجلديدة على أرض الواقع واالحتياجات اخلاصـة  

ى أساس نوع اجلـنس،  للفئات الضعيفة وتشمل تدابري ملنع العنف القائم عل
  )٢٠٠٩( ١٨٨٢  و )٢٠١٠( ١٩٦٠عمال بالقرارين 

  

سيما فيمـا يتعلـق    وال العمل بشكل وثيق مع وكاالت املساعدة اإلنسانية،  -  
ــا  ــوتر ومن ــاطق الت طق عــودة املشــردين، مــن أجــل مجــع معلومــات عــن     مبن

التهديــدات احملتمــل أن يتعــرض هلــا املــدنيون وحتديــد هــذه التهديــدات،        
وكــذلك معلومــات موثــوق ــا عــن انتــهاكات القــانون اإلنســاين الــدويل   
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وإبالغ السلطات اإليفوارية ا، حسب 

ملناسبة وفقا الستراتيجية احلماية املتبعـة علـى   االقتضاء، واختاذ اإلجراءات ا
نطاق منظومة األمم املتحدة بالتنسيق مع استراتيجية احلماية اليت تأخذ ـا  

  ديفوار  كوتعملية األمم املتحدة يف 

  

رصد االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة ضد الفئات الضعيفة من السكان،   -  
 ١٦١٢مبن فيهم األطفال، وتقدمي التقارير عن ذلك، متاشيا مـع القـرارات   

واملســـامهة يف اجلهـــود  )٢٠١١( ١٩٩٨ و )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥(
  (أ)) ٧ فقرةالرامية إىل منع وقوع تلك االنتهاكات والتجاوزات (ال

  

التنسيق مع كيانات األمم 
املتحـــــــدة األخـــــــرى يف  

  املنطقة

  ودالتصدي ملا تبقى من ديدات أمنية وحتديات تتصل باحلد
االستمرار، يف حدود سلطاا وقدراا ومناطق انتشارها احلالية، يف تقـدمي    -

الدعم إىل السلطات الوطنية فيما يتعلق بتحقيـق اسـتقرار احلالـة األمنيـة يف     
  البلد

مهمة صدر ا تكليف جديد 

مواصلة رصد أنشطة امليليشيات واملرتزقة وغريها مـن اجلماعـات املسـلحة      -  
ة وردعهـا عـن القيـام بأنشـطتها، مبـا يتسـق مـع واليـة العمليـة          غري املشروع

احلالية يف جمال محاية املدنيني، واملواظبة على إطـالع جملـس األمـن بانتظـام     
  على التطورات الناشئة يف هذا الصدد

  

يف رصد التحديات املتعلقة باألمن عرب احلدود  ديفوار كوتدعم حكومة   -  
وغريها مـن التحـديات القائمـة علـى طـول حـدودها ويف منـاطق احلـدود،         
وخباصة مع ليربيا، ومواجهتها، مع إيالء اهتمام خاص لتحركات العناصـر  
املسلحة ونقل األسلحة عرب احلـدود، والتنسـيق بشـكل وثيـق، حتقيقـا هلـذه       
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

املتحدة يف ليربيا بغية تعزيز التعاون بني البعثتني، مثل الغاية، مع بعثة األمم       
تسيري الدوريات والتخطيط للطوارئ على حنو مشترك، حسب االقتضـاء،  

  ويف حدود واليتيهما وقدراما
ـدف تشـجيع الثقـة     ديفوار كوتإقامة اتصاالت مع القوات اجلمهورية ل  -  

  وات اجلمهوريةاملتبادلة فيما بني مجيع العناصر املكونة للق
  

ــة      -   ــوفري األمــن ألعضــاء حكوم ــوار كــوتدعــم ت واجلهــات السياســية   ديف
، بـالنظر إىل أمـور مـن    ديفـوار  كوتالرئيسية املعنية، بالتنسيق مع حكومة 

  (ب)) ٧ فقرةبينها اإلعداد لالنتخابات التشريعية املقبلة وإجراؤها (ال

  

  برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج  
، بالتنسـيق الوثيـق مـع الشـركاء الـدوليني      ديفـوار  كـوت مسـاعدة حكومـة     -

والثنـائيني اآلخـرين، يف وضـع برنـامج وطــين جديـد لـرتع سـالح املقــاتلني        
وتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم وتفكيـك امليليشـيات ومجاعـات الـدفاع عـن        
النفس مبعايري واضحة لكل حالة على حدة يالئـم السـياق اجلديـد وتراعـى     

وق واحتياجــات خمتلــف فئــات األشــخاص املــراد نــزع ســالحهم   فيــه حقــ
وتســرحيهم وإعــادة إدمــاجهم، مبــن فــيهم األطفــال والنســاء، وتنفيــذه دون  

  إبطاء

مهمة صدر ا تكليف جديد 

    مواصلة دعم عملية تسجيل املقاتلني السابقني وفرزهم  -  
اـا، حسـب   دعم نزع سالح العناصـر املسـلحة األجنبيـة وإعادـا إىل أوط      -  

االقتضاء، بالتعاون مع بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا وأفرقـة األمـم املتحـدة       
  (هـ))٧ فقرةالقطرية يف املنطقة (ال

  

تنســيق جهـــود األطـــراف  
  الفاعلة الدولية

مهمة صدر ا تكليف جديد   (هـ) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال
  سيادة القانون وإصالحهاإعادة تشكيل املؤسسات األمنية ومؤسسات 

على القيام دون تـأخري وبتنسـيق وثيـق مـع      ديفوار كوتمساعدة حكومة   -
الشــركاء الــدوليني اآلخــرين بــإجراء اســتعراض للمؤسســات األمنيــة علــى   
نطــاق القطــاع، وعلــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لألمــن الــوطين وخطــط     

الح إلصـــالح هـــذه املؤسســـات، مـــع أخـــذ الربنـــامج الـــوطين لـــرتع الســـ 
  والتسريح وإعادة اإلدماج يف االعتبار أيضا

مهمة صدر ا تكليف جديد 
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ــادة حكومــة    -         ــام، حتــت قي وبتعــاون وثيــق مــع اجلهــات   ديفــوار كــوتالقي
الدولية املعنية، بدعم تنسيق جهود مجيـع الشـركاء الـدوليني املشـاركني يف     
تقدمي املساعدة لعمليـة إصـالح قطـاع األمـن وكفالـة شـفافيتها ومواءمتـها        
على حنو فعال وتوزيع مهامهم ومسؤوليام بشكل واضح، وإبالغ جملس 

نشأ يف إطار عمليـة إصـالح قطـاع    األمن، عند االقتضاء، بالتطورات اليت ت
  األمن

  

، حسـب االقتضـاء، بشـأن إصـالح     ديفـوار  كـوت إسداء املشورة حلكومـة    -  
قطاع األمـن وتنظـيم اجلـيش الـوطين الـذي سيشـكل مسـتقبال، والقيـام يف         
حدود املوارد املتاحة هلا حاليـا وبنـاء علـى طلـب احلكومـة وبتنسـيق وثيـق        
مع الشركاء الدوليني اآلخـرين بتيسـري تـوفري التـدريب يف جمـاالت حقـوق       

عنف اجلنسي والعنـف القـائم علـى    اإلنسان ومحاية األطفال واحلماية من ال
أساس نوع اجلنس للمؤسسات األمنية ومؤسسـات إنفـاذ القـانون، ودعـم     
تنمية القدرات عن طريـق تقـدمي املسـاعدة التقنيـة ألفـراد الشـرطة والـدرك        
ومــوظفي قطــاع العدالــة والســجون وتــوفري بــرامج توجيهيــة هلــم وبــرامج    

هلم وجود مـن جديـد يف مجيـع    االشتراك يف املوقع، واملسامهة يف أن يكون 
وتقدمي الدعم فيما يتعلق بوضع آلية مستدامة للتحـري   ديفوار كوتأحناء 

  عن األفراد الذين سيتم استيعام يف مؤسسات قطاع األمن

  

يف وضــع اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع العدالــة  ديفــوار كــوتدعــم حكومــة   -  
لســنوات لــدعم وتنفيــذها ووضــع برنــامج مشــترك لألمــم املتحــدة متعــدد ا 

العدالــة وتنفيــذه مــن أجــل تطــوير الشــرطة والقضــاء والســجون والنــهوض  
واإلصــالح األويل العاجــل  ديفــوار كــوتبإمكانيــة اللجــوء إىل العدالــة يف 

للهياكل األساسية يف هذا اال وتـوفري املعـدات يف حـدود املـوارد املتاحـة      
  وبالتنسيق مع الشركاء الدوليني

  

د املوارد املتاحة للعملية حاليا وبالتعاون مع منظومـة األمـم   القيام، يف حدو  -  
املتحدة األعم، بتقـدمي الـدعم لتحقيـق املصـاحلة، مبـا يشـمل وضـع وتفعيـل         
آليــات ملنــع نشــوب الرتاعــات أو التخفيــف مــن حــدا أو حلــها، وخباصــة 

  (و))   ٧ فقرةعلى الصعيد احمللي، وتعزيز التماسك االجتماعي (ال
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    من السالح وحتديد األسلحة التجريد      
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(هـ) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال

التجريــــد مــــن الســــالح   
  وحتديد األسلحة

  مجع األسلحة
مواصــلة تقــدمي املســاعدة إىل الســلطات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك املفوضــية          -

الوطنية ملكافحة انتشار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة واالجتـار ـا       
بشكل غري مشروع، يف مجع األسلحة وتسجيلها وتأمينها والتخلص منـها  
 ويف إزالة خملفات احلرب مـن املتفجـرات، حسـب االقتضـاء، وفقـا للقـرار      

٢٠١١( ١٩٨٠(  

مهمة صدر ا تكليف جديد 

بالتنسيق مع الشركاء اآلخرين مـن   ديفوار كوتتقدمي الدعم إىل حكومة   -  
أجل وضع برامج جلمع األسلحة من اتمعـات احملليـة وتنفيـذها، وهـو مـا      

  معي واملصاحلةينبغي ربطه باحلد من العنف ات

  

التنسيق مع احلكومة يف كفالة عـدم نشـر األسـلحة الـيت جمعـت أو إعـادة         -  
استخدامها خارج نطاق استراتيجية أمنية وطنية شاملة، على النحو املشار 

  (د)) ٧ فقرة] (ال٧ فقرةإليه يف النقطة (هـ) [من ال

  

األســـــــــلحة الصـــــــــغرية   
  واألسلحة اخلفيفة

مهمة صدر ا تكليف جديد   من القرار أعاله   (د) ٧ فقرةانظر ال

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات  
تقدمي الدعم من أجل تنظـيم وإجـراء انتخابـات تشـريعية مفتوحـة حـرة نزيهـة          املساعدة االنتخابية

  تتسم بالشفافية يف الوقت املناسب
تشجيع قيام عملية سياسـية تضـم اجلميـع ودعـم يئـة بيئـة سياسـية مؤاتيـة           -

االقتصــادية لــدول لالنتخابــات املقبلــة، بســبل منــها التنســيق مــع اجلماعــة   
  غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي فيما يبذالنه من جهود

مهمة صدر ا تكليف جديد 

دعم تنظيم وإجراء انتخابات تشريعية مفتوحة حرة نزيهة تتسم بالشـفافية    -  
ــة     ــاعدة حكومــ ــة ومســ ــة املالئمــ ــتية والتقنيــ ــاعدة اللوجســ ــدمي املســ وتقــ

  على وضع ترتيبات أمنية فعالة ديفوار  كوت

  

  تقـدمي الـدعم الــتقين واللوجسـيت ملســاعدة اللجنـة االنتخابيــة املسـتقلة علــى        -  
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ــري             ــريعية وتيسـ ــات التشـ ــراء االنتخابـ ــل إجـ ــزة قبـ ــري املنجـ ــام غـ ــام املهـ إمتـ
املشــاورات، حســب االقتضــاء، بــني مجيــع اجلهــات السياســية املعنيــة ومــع  

  اللجنة حتقيقا هلذه الغاية
فالــة تنســيق عمــل املــراقبني الــدوليني واملســامهة يف تــوفري األمــن هلــم، يف   ك  -  

  (ط)) ٧ فقرةحدود قدراا ويف مناطق انتشارها (ال
  

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  
التصــــديق علــــى صــــحة   

  االنتخابات
، وفقـا  ديفوار كوتاملمثل اخلاص لألمني العام ليكرر تأكيد ضرورة أن يقوم 

والقــرارات الســابقة، باملصــادقة علــى   )٢٠١٠( ١٩٣٣مــن القــرار  ٤ فقــرةلل
استيفاء مجيع مراحل االنتخابـات التشـريعية املقبلـة جلميـع الضـمانات الالزمـة       

حرة نزيهـة شـفافة، وفقـا للمعـايري الدوليـة واملعـايري       إلجراء انتخابات مفتوحة 
  )٦ فقرةاملتفق عليها (ال

مهمة صدر ا تكليف جديد 

مهمة صدر ا تكليف جديد   (ط) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال  
      القضايا اإلنسانية

دعم/تنســــــــيق العمــــــــل  
  اإلنساين

  دعم املساعدة اإلنسانية
مواصــلة تيســري وصــول املســاعدة اإلنســانية دون عوائــق واملســاعدة علــى      -

الــرتاع تعزيــز عمليــة إيصــال املســاعدة اإلنســانية للســكان املتضــررين مــن   
  والضعفاء، وخباصة عن طريق املسامهة يف تعزيز األمن املؤايت هلذه العملية

مهمة صدر ا تكليف جديد 

دعــم الســلطات اإليفواريــة يف اإلعــداد للعــودة الطوعيــة املأمونــة املســتدامة    -  
لالجئني واملشردين داخليـا، بالتعـاون مـع املنظمـات اإلنسـانية املعنيـة، ويف       

  (ح)) ٧ فقرةاألمنية املؤاتية لذلك (ال يئة الظروف

  

الالجئون/املشـــــــــــــردون 
  داخليا: تيسري العودة

  مهمة صدر ا تكليف جديد  (ح) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال

    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
ــز   حقــوق اإلنســان: التعزي

  واحلماية
  دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ديفـوار، مـع إيـالء اهتمـام       املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف كـوت   - 
خاص لالنتهاكات والتجاوزات اخلطرية املرتكبة ضد األطفال والنساء، وبوجـه  
خاص العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نـوع اجلـنس، يف تنسـيق وثيـق     

مهمة صدر ا تكليف جديد 
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ال بقـرار جملـس حقـوق    مع اخلبري املستقل الذي أرسـيت املهمـة املكلـف ـا عمـ           
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١٧املؤرخ  ١٧/٢١اإلنسان 

رصد انتهاكات قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين واملسـاعدة علـى     -  
ة منـــع التحقيـــق فيهـــا وإبـــالغ عامـــة اجلمهـــور وجملـــس األمـــن ـــا، بغيـــ   

ــة ووضــع حــد لإلفــالت مــن        ــوافر فيهــا احلماي ــة تت ــة بيئ ــهاكات ويئ االنت
العقاب، والقيام حتقيقا هلذه الغاية بتعزيز قدرة العملية علـى رصـد حقـوق    

  اإلنسان والتحقيق فيها واإلبالغ عنها

  

إبالغ جملس األمـن بأمسـاء مجيـع األفـراد الـذين يثبـت ارتكـام انتـهاكات           -  
جسيمة حلقوق اإلنسان وإطالع جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       

  بانتظام على ما جيد من تطورات يف هذا الشأن )٢٠٠٤( ١٥٧٢

  

يف جمـال مكافحـة العنـف     ديفـوار  كـوت يت تبـذهلا حكومـة   دعم اجلهـود الـ    -  
اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، بوسـائل منـها املسـامهة يف    
ــة زمامهــا،      وضــع اســتراتيجية متعــددة القطاعــات تتــوىل الســلطات الوطني
ــادرة األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنســي يف      بالتعــاون مــع هيئــات مب

ــرتاع، وتعــيني  ــوافر    حــاالت ال ــة ت ــة املــرأة وكفال  مستشــارين لشــؤون محاي
اخلربات والتدريب يف اال اجلنساين، حسـب االقتضـاء ويف إطـار املـوارد     

 ١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨القائمة، وفقـا للقـرارات   
  (ز)) ٧ فقرة(ال )٢٠١٠(

  

ــاء   ــان: بنـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
  القدرات

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان   (أ) ٧ فقرةانظر ال  حقوق اإلنسان: الرصد
مهمة صدر ا تكليف جديد   (ز) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال  

ــان:   ــوق اإلنســــــــ حقــــــــ
  التحقيقات واملقاضاة

مهمة صدر ا تكليف جديد   (ز) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال
، حيثمـا اتفـق ذلـك مـع سـلطاا      ديفـوار  كوتيهيب بعملية األمم املتحدة يف 

ومسؤولياا القائمة، دعم اجلهود الوطنيـة والدوليـة الراميـة إىل تقـدمي مـرتكيب      
ــدويل يف      ــاين الــ ــانون اإلنســ ــان والقــ ــوق اإلنســ ــيمة حلقــ ــهاكات اجلســ االنتــ

  )١٢ فقرةإىل العدالة (ال ديفوار  كوت

مهمة صدر ا تكليف جديد 
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مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان   (أ) ٧ فقرةانظر ال  املرأة والسالم واألمن      
مهمة صدر ا تكليف جديد   (ز) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال  

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان   (أ) ٧ فقرةانظر ال  األطفال والرتاع املسلح
    املؤسسات واحلوكمة

ــاء املؤسســات: تعزيــز/    بن
    يةتشجيع االستقالل

  سلطة الدولة يف مجيع أحناء البلدإعادة بسط إدارة الدولة وتوسيع نطاق 
تقــدمي الــدعم للســلطات اإليفواريــة يف توســيع نطــاق إدارة الدولــة وإعــادة    -

إرسائها بشكل فعال، وتعزيـز اإلدارة العامـة يف املنـاطق الرئيسـية يف مجيـع      
ــات        ــب اتفاق ــذ جوان ــي، وتنفي ــوطين واحملل ــى الصــعيدين ال ــد، عل أحنــاء البل

وحيـــد البلـــد الـــيت مل يكتمـــل تنفيـــذها بعـــد  واغـــادوغو املتصـــلة بإعـــادة ت
  (ك)) ٧ فقرة(ال

مهمة صدر ا تكليف جديد 

 الســيطرة علــى األراضــي/ 
  توطيد سلطة الدولة

مهمة صدر ا تكليف جديد   (ك) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئــــــون واملشــــــردون 

  داخليا

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان   (أ) ٧ فقرةانظر ال

محايـــــة مـــــوظفي األمـــــم 
املتحـــدة ومرافقها/حريــــة  

  حركة األفراد واملعدات

  محاية موظفي األمم املتحدة
ــؤالء         - ــن ه ــة أم ــداا، وكفال ــم املتحــدة ومنشــآا ومع ــوظفي األم ــة م محاي

  (م)) ٧ فقرةاملوظفني وحرية تنقلهم (ال

مهمة صدر ا تكليف جديد 

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  قدراتالشرطة: بناء ال
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  إصالح قطاع األمن

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  أمن املسؤولني احلكوميني
 القــواتتقــدمي الــدعم إىل 
  العسكرية الوطنية

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال

أمــن اإلقلــيم، مبــا يف ذلــك 
كفالة االنتشار يف املنـاطق  

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

ــية        ــيري الرئيســـــــــ وتســـــــــ
  الدوريات والردع

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  رصد احلدود
رصد حتركات اجلماعات 

  املسلحة
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’ر، حتت عنوان (ب) من القرا ٧ فقرةانظر ال

      العمليات السياسية
ــة    السياســية/تيســري العملي

احلوار/الدبلوماســـــــــــــــية 
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

  تيسري
ــة     - التنســــيق مــــع امليســــر وممثلــــه اخلــــاص يف أبيــــدجان ملســــاعدة حكومــ

علــى تنفيــذ املهــام غــري املنجــزة يف عمليــة الســالم، حســب   ديفــوار كــوت
االقتضــاء ويف حــدود املــوارد املتاحــة، مبــا يشــمل تقــدمي الــدعم اللوجســيت   

  (ل)) ٧ فقرةملكتب املمثل اخلاص، حسب االقتضاء (ال

مهمة صدر ا تكليف جديد 

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘ ‘التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  املصاحلة الوطنية
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة”(ك) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  رصد/تنفيذ اتفاق السالم

التعــــاون مــــع املنظمــــات  
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة  

  و/أو تقدمي الدعم هلا

املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق    ’’(ط) من القرار، حتت عنـوان   ٧ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ على صحة االنتخابات

مهمة صدر ا تكليف جديد 

      سيادة القانون
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  اإلصالح القضائي والقانوين

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(و) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  السجون
      مسائل أخرى

  اإلعالم  اإلعالم
االستمرار يف رصد وسـائط اإلعـالم اإليفواريـة عـن كثـب واالسـتمرار يف         -

تيســري تقـــدمي املســاعدة، حســـب االقتضــاء، لوســـائط اإلعــالم واهليئـــات     
  التنظيمية، مبا يتفق مع والية العملية

ديفـوار يف جمـال    مواصلة اسـتخدام قـدرات عمليـة األمـم املتحـدة يف كـوت        -
ــها ا    ــق حمطت ــث اإلذاعــي، عــن طري ــة (الب ) لإلســهام يف ONUCI FMإلذاعي

  اجلهد العام الرامي إىل يئة بيئة سلمية، ألغراض منها االنتخابات التشريعية

مهمة صدر ا تكليف جديد 



السالم حفظ عمليات الفرعية: األمن جملس أجهزة - العاشر اجلزء
السالم بناء وبعثات السياسية والبعثات    
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــا  لصــادرمســتوى املهمــة ا
  تكليف

تشــجيع وســائط اإلعــالم اإليفواريــة واجلهــات الفاعلــة السياســية الرئيســية    -      
على التنفيذ التـام ملدونـة قواعـد حسـن السـلوك اخلاصـة باالنتخابـات الـيت         

فوارية برعاية األمني العام وعلـى التوقيـع علـى مدونـة     وقعتها األطراف اإلي
  قواعد حسن السلوك لوسائط اإلعالم والتقيد ا

رصد أي حتريض علين على الكراهيـة والتعصـب والعنـف، وإبـالغ جملـس        -
ــذين يثبــت أــم مــن احملرضــني علــى العنــف       ــع األفــراد ال ــة مجي األمــن وي

بانتظـام   )٢٠٠٤( ١٥٧٢لقرار السياسي، وإطالع اللجنة املنشأة عمـال بـا  
  (ي)) ٧ فقرةعلى ما جيد من تطورات يف هذا الشأن (ال

بنـــــاء قـــــدرات وســـــائط 
  اإلعالم

ــف     (ي) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد  

  مراقبة احلظر املفروض على األسلحة  اجلزاءات/الرصدإنفاذ 
، )٢٠٠٤( ١٥٧٢مـن القـرار    ٧  رصــد تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة    - 

 ١٥٨٤ديفـوار واملنشـأ مبوجـب القـرار       بالتعاون مع فريق اخلـرباء املعـين بكـوت   
، وذلك بوسائل منها تفتيش مجيع األسـلحة والـذخرية ومـا يتصـل ـا      )٢٠٠٥(

من أعتدة، بصـرف النظـر عـن موقعهـا، إذا رأت ضـرورة لـذلك، ودون إشـعار        
  )٢٠١١( ١٩٨٠حسب االقتضاء، متشيا مع القرار 

ــف    ــا تكليـ ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد  

مـن أســلحة   ديفــوار كـوت القيـام، حسـب االقتضــاء، جبمـع مــا جلـب إىل       -  
من القـرار   ٧ فقرةوأعتدة متصلة ا يف انتهاك للتدابري املفروضة مبوجب ال

ــك األســلحة    )٢٠٠٤( ١٥٧٢ ــن تل ــتخلص م ــدة املتصــلة ــا   ، وال واألعت
  (ج)) ٧ فقرةبطريقة مناسبة (ال

  

حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسـالم  ”(ز) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  
  أعاله   “واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

مهمة صدر ا تكليف جديد 

مهمة صدر ا تكليف جديد   (ي) من القرار أعاله  ٧ فقرةانظر ال  
مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ التنسيق’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال  التخطيط للطوارئ

ــيت   ــدعم اللوجســــــــ الــــــــ
  القتايل)  (غري

مهمة صدر ا تكليف جديد   أعاله  ‘‘ العمليات السياسية’’(ل) من القرار، حتت عنوان  ٧ فقرةانظر ال
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  بعثة األمم املتحدة يف السودان  
  أساسية معلومات  
أُنشئت بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان مبوجـب قـرار         

آذار/مـــــارس  ٢٤املـــــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٥٩٠جملـــــس األمـــــن 
لدعم تنفيذ اتفاق السالم الشامل الذي وقعتـه حكومـة    ٢٠٠٥

الســـودان واحلركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان/اجليش الشـــعيب 
ــر الســودان يف  ــاير  ٩لتحري . ومبوجــب ٢٠٠٥كــانون الثاين/ين

الفصل السابع مـن امليثـاق، أُذن للبعثـة باختـاذ مجيـع اإلجـراءات       
ايـــة املعرضـــني خلطـــر العنـــف البـــدين  الضـــرورية مـــن أجـــل مح

الوشــيك فضــال عــن محايــة مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني يف  
جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية. ومشلــت واليــة البعثــة كــذلك  

(ب) القيـام، يف نطـاق    دعم تنفيذ اتفاق السالم الشـامل؛ و  (أ)
ــة     ــودة الطوعيـ ــيق العـ ــري وتنسـ ــرها، بتيسـ ــاطق نشـ ــدراا ومنـ قـ

(ج) تقـدمي   املشردين داخليـا واملسـاعدة اإلنسـانية؛ و   لالجئني و
ــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية وإســداء املشــورة    املســاعدة إلزال

إلسـهام يف اجلهـود الدوليـة الراميـة إىل     ا التقنية والتنسيق؛ و (د)
ــز حقــوق اإلنســان يف الســودان، وكــذلك تنســيق     ــة وتعزي محاي

ــدن    ــة امل ــة إىل محاي ــة الرامي ــود الدولي ــام   اجله ــالء اهتم ــع إي يني، م
خاص للفئـات الضـعيفة. وقبـل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير، كـان        

وظــلّ  ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ٣٠آخـر متديـد لواليـة البعثـة حـىت      
فـردا، كمـا هـو مـبني يف اجلـدول       ١٠ ٧١٥قوامها املـأذون بـه   

، الــذي يــبني أيضــا متديــدات واليــة البعثــة خــالل الفتــرة        ١٧
ــر   ــالتقرير. وي ــة    ١٨د يف اجلــدول املشــمولة ب ــام لوالي عــرض ع

  البعثة منذ إنشائها.
  

  ٢٠١١  و ٢٠١٠خالل عامي  ةاملستجدالتطورات   

، قرر الـس متديـد واليـة    ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٩يف   
به. وعـدل   البعثة لفترة سنة واحدة، بدون تعديل القوام املأذون

الس بعض املهام اليت كـان قـد صـدر ـا تكليـف يف جمـاالت       
التجريد من السالح، وحتديد األسـلحة، واملسـاعدة االنتخابيـة،    
واملؤسســـات واحلوكمـــة، واألنشـــطة العســـكرية والعمليـــات     

السياســية. وأهــاب الــس بالبعثــة أن تنفــذ اســتراتيجية حلمايــة   
ع أحناء املنطقة اليت تتواجد فيهـا  املدنيني على حنو شامل ويف مجي

البعثــة، مبــا يف ذلــك تطبيــق آليــات تســوية الرتاعــات القبليــة،        
وحثّهــا علــى تعزيــز وجودهــا يف املنــاطق املعرضــة بشــدة خلطــر   
نشوب الرتاعات احمللية، بسبل منها تسيري الـدوريات علـى حنـو    
متواتر. وطلب الس أيضـا إىل البعثـة أن تكـون علـى اسـتعداد      

ــدمي      للق ــة إىل تقـ ــة الراميـ ــود الدوليـ ــادي يف اجلهـ ــدور قيـ ــام بـ يـ
املســاعدة مــن أجــل دعــم األعمــال التحضــريية لالســتفتاءين يف   

، بعــد أن نظــر ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٧. ويف )٣٠(٢٠١١ عــام
الـــس يف نتـــائج اســـتفتاء جنـــوب الســـودان الـــذي جـــرى يف  

ــاير  ٩ ــه  ٢٠١١كــانون الثاين/ين ، ونظــر يف الطلــب الــذي قدمت
كومــة جنــوب الســودان مــن أجــل اســتمرار وجــود األمــم        ح

ــىت       ــة حــ ــة البعثــ ــدد واليــ ــودان، مــ ــوب الســ ــدة يف جنــ املتحــ
، وأعلــن يف الوقــت عينــه عــن عزمــه علــى ٢٠١١متوز/يوليــه  ٩

. ويـرد يف  )٣١(إنشاء بعثة ختلف بعثة األمـم املتحـدة يف السـودان   
الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات املتصــلة بــالتغريات  ١٩اجلـدول  

ــس املتخــذة يف      ــرارات ال ــواردة يف ق ــة، ال ــى الوالي ــة عل املدخل
  الفترة املشمولة باالستعراض.

  
  اإلاء البعثة واالنتقال إىل عمليات حفظ سالم جديدة  
ــرر   ــس، قــ ــب الــ ــرار مبوجــ  ،)٢٠١١( ١٩٩٧ القــ
 إىل وطلـب  ،٢٠١١ يوليـه متوز/ ١١ مـن  اعتبـارا  البعثة سحب
 واملعـــدات املــوظفني  مــن  املناســب  العـــدد نقــل  العــام  األمــني 

 يف املتحــدة  األمــم بعثــة مــن األصــول  مــن وغريهــا واللــوازم
 بعثــة ومهــا ختلفاــا اللــتني الســالم حفــظ عملــييت إىل الســودان

 األمـــم وقـــوة الســـودان جنـــوب مجهوريـــة يف املتحـــدة األمـــم
  .)٣٢(ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة

__________ 

  .٧  و ٦ و ١، الفقرات )٢٠١٠( ١٩١٩القرار   )٣٠(  
  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ١٩٧٨القرار   )٣١(  
ــرار   )٣٢(   ــان )٢٠١١( ١٩٩٧القــــ ــى  ٣  و ١، الفقرتــــ ــول علــــ . للحصــــ

ــة األمــم املتحــ   ــوة األمــم  معلومــات عــن بعث ــوب الســودان وق دة يف جن
  املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي، انظر األقسام ذات الصلة أدناه.



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

 

939 14-65169 

 

  ١٧ اجلدول
    تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد: السودان يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١١( ١٩٧٨  )٢٠١٠( ١٩١٩  )٢٠٠٧( ١٧٦٩(  

  ٢٠١١نيسان/أبريل   ٢٧  ٢٠١٠نيسان/أبريل   ٢٩  ٢٠٠٧يوليه متوز/  ٣١  تاريخ اختاذ القرار        
  التمديد (شهران)  شهرا)١٢(التمديد   شهرا)١٢التمديد (  مدة الوالية  

        القوام املأذون به
      ١٠ ٠٠٠  العنصر العسكري (اموع)

      ٧١٥  عنصر الشرطة (اموع)
    

  ١٨ اجلدول
  الفئة حسب لواليةل عام عرض السودان: جنوب يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  

  الفئة واملهام الصادر ا تكليف
١٥٩٠ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٣ 

)٢٠٠٦(  
١٧٠٦ 

)٢٠٠٦(    
١٧٨٤ 

)٢٠٠٧(  
١٨١٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٧٠ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٩ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٨ 

)٢٠١١(  

                  أحكام عامة                    
X  اإلذن باستخدام القوة

X    (أ)
X        (ب)

X  (ج)
  (ج)

X          مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن
        (ج)

X        نقاط مرجعية
X    (أ)

X  (ج)
    (ج)

X              املدنينيمسائل شاملة: محاية 
    (أ)

                  التنسيق
التنسيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة     

X  األخرى يف البلد
X    (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ج)

    (ج)
مــع كيانــات األمــم املتحــدة   التنســيق
X            األخرى

X  (أ)
    (ج)

X  التنسيق مع اجلهات املاحنة
                (أ)

تنســــيق جهــــود األطــــراف الفاعلــــة  
X  الدولية

X    (أ)
            (ب)

        من السالح وحتديد األسلحة التجريد
نــــزع الســــالح والتســــريح وإعــــادة  

X  اإلدماج
X    (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ب)
X  (ب)

    (ب)
ــد    ــالح ورصـــ ــن الســـ ــد مـــ التجريـــ

X              األسلحة
    (أ)

X  اإلجراءات املتعلقة باأللغام
                (أ)
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  القرار  

  الفئة واملهام الصادر ا تكليف
١٥٩٠ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٣ 

)٢٠٠٦(  
١٧٠٦ 

)٢٠٠٦(    
١٧٨٤ 

)٢٠٠٧(  
١٨١٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٧٠ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٩ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٨ 

)٢٠١١(  
          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات                  

X  املساعدة االنتخابية
X    (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ب)
X  (ب)

    (ب)
                  القضايا اإلنسانية

X  دعم/تنسيق العمل اإلنساين
X        (أ)

        (ب)
الالجئون/املشــردون داخليـــا: تيســـري  

X  العودة
X        (أ)

X  (ج)
X  (ج)

    (ج)
    حقوق اإلنسان: املرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

X  حقوق اإلنسان: التعزيز واحلماية
X    (أ)

            (ب)
X  حقوق اإلنسان: الرصد

X    (أ)
            (ب)

                  املرأة والسالم واألمن
X            األطفال والرتاع املسلح

X  (أ)
    (ج)

            املؤسسات واحلوكمة
X          مسائل احلدود

X  (أ)
X  (ج)

    (ب)
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  

فــيهم الالجئــون محايــة املــدنيني، مبــن 
X  واملشردون داخليا

X    (أ)
X    (ب)

X  (ب)
X  (ب)

    (ج)
ــدة     ــم املتحـــ ــوظفي األمـــ ــة مـــ محايـــ
ومرافقها/حريــــــة حركــــــة األفــــــراد 

X  واملعدات
X    (أ)

X      (ب)
      (ج)

ــاعدة   ــة مــــــــــوظفي املســــــــ محايــــــــ
اإلنسانية/تيســري وصــول املســاعدات  

X  اإلنسانية
X    (أ)

X      (ب)
      (ج)

X  الشرطة: بناء القدرات
X        (أ)

X  (ج)
X  (ج)

    (ج)
X  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة

X    (أ)
X    (ب)

X  (ج)
X  (ج)

    (ج)
X  رصد وقف إطالق النار

X    (أ)
            (ب)

تقــدمي الــدعم إىل مؤسســات األمــن     
X            الوطين

      (أ)
األمــن اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك كفالــة  
التواجد يف املناطق الرئيسـية، وتسـيري   

X      الدوريات، والردع
X      (أ)

X  (ب)
    (ب)

X      رصد احلدود
            (أ)

X  رصد حتركات اجلماعات املسلحة
X  (أ)

X  (ب)
X      (ب)

      (ب)
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  القرار  

  الفئة واملهام الصادر ا تكليف
١٥٩٠ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٣ 

)٢٠٠٦(  
١٧٠٦ 

)٢٠٠٦(    
١٧٨٤ 

)٢٠٠٧(  
١٨١٢ 

)٢٠٠٨(  
١٨٧٠ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٩ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٨ 

)٢٠١١(  
                  العمليات السياسية                  

ــري العمليــــــــــــــــــــــــة   تيســــــــــــــــــــــ
ــية  السياسية/احلوار/الدبلوماســــــــــــــــ

X  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
X    (أ)

X  (ب)
X    (ج)

      (ب)
X  املصاحلة الوطنية

X    (أ)
X  (ب)

X  (ج)
        (ج)

X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم
X    (أ)

X        (ب)
    (ب)

التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون 
X  اإلقليمية و/أو تقدمي الدعم هلا  

X  (أ)
X  (ب)

X    (ب)
X  (ب)

      (ج)
X          تسوية الرتاعات على الصعيد احمللي

X  (أ)
X  (ب)

    (ب)
                  سيادة القانون

X  تعزيز سيادة القانون  
X    (أ)

X    (ب)
X  (ج)

X  (ج)
    (ج)

X  اإلصالح القضائي والقانوين
                (أ)

X          السجون
X  (أ)

X  (ج)
    (ج)

                  العدالة االنتقالية
                  مسائل أخرى

X  اإلعالم
X    (أ)

            (ب)
X      إنفاذ اجلزاءات/الرصد

            (أ)
X          التنمية/إعادة اإلعمار

        (أ)
  

  .جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
  إضايف عنصر  (ب)  
  الوالية تأكيد إعادة  (ج)  
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  ١٩ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات السودان: يف املتحدة األمم بعثة

الفئة واملهام الصادر ا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام اليت صـدر  
  ا تكليف

    )٢٠١٠( ١٩١٩القرار       
      أحكام عامة  

، ٢٠١١نيسـان/أبريل   ٣٠يقرر متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان حـىت         اإلذن باستخدام القوة
  ) ١ فقرةبنية جتديدها لفترات أخرى حسب االقتضاء (ال

  إعادة تأكيد الوالية

أهداف واقعيـة وقابلـة للتحقيـق ميكـن علـى أساسـها قيـاس التقـدم          يؤكد أيضا أمهية حتديد  نقاط مرجعية
الــذي حتــرزه البعثــة، ويطلــب يف هــذا الصــدد إىل األمــني العــام أن يضــمن كــل تقريــر مــن 
تقــاريره الفصــلية معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف اســتيفاء املعــايري وأن يقــيم هــذا التقــدم،   

  )٢٢ لبعثة (الفقرةوكذلك أي توصيات تترتب على ذلك بشأن تشكيل ا

  إعادة تأكيد الوالية

مســائل شــاملة: محايــة    
  املدنيني

يهيب بالبعثة أن تنفذ استراتيجية حلماية املدنيني على حنـو شـامل علـى نطـاق البعثـة      
ويف مجيع أحنـاء املنطقـة الـيت تتواجـد فيهـا البعثـة، مبـا يف ذلـك تطبيـق آليـات تسـوية            

عزيز وجودها يف املنـاطق املعرضـة بشـدة خلطـر     الرتاعات القبلية، وحيث البعثة على ت
  )٦ فقرةنشوب الرتاعات احمللية، بسبل منها تسيري الدوريات على حنو متواتر (ال

مهمـة صــدر ــا تكليــف  
  جديد  

      التنسيق
التنســيق مــع وكــاالت   
األمم املتحـدة األخـرى   

  يف البلد

يشجع أيضـا البعثـة علـى العمـل علـى حنـو وثيـق مـع القـوات املسـلحة السـودانية واجلـيش             
الشعيب لتحرير السودان لتنشيط عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج واملسـاعدة  

ومجــع األســلحة وتــدمريها تنفيــذا لعمليــة نــزع الســالح يف جهــود نــزع الســالح الطــوعي 
والتسريح وإعادة اإلدماج يف إطار اتفاق السالم الشامل، وعلى كفالة توافر بـرامج إعـادة   
ــدعم املــايل املســتمر       اإلدمــاج املســتدام يف الوقــت املناســب ممــا يســاعد علــى النــهوض بال

إلدمـاج، وعلـى القيـام مـع السـلطات      واملعزز الذي تقدمه اجلهات املاحنة يف مرحلة إعادة ا
احملليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا بتنســيق املبــادرات الــيت تعــزز نــزع   
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج بإجيــاد الفــرص االقتصــادية لألفــراد املعــاد إدمــاجهم،   

زع السـالح  وحيث كذلك اجلهات املاحنة علـى االسـتجابة لنـداءات املسـاعدة يف عمليـة نـ      
والتسريح وإعادة اإلدماج، وخباصة يف مرحلة إعادة اإلدماج، ويهيب باجلهـات املاحنـة أن   
تفي جبميع االلتزامات والتعهدات املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة، وحيـيط علمـا يف هـذا السـياق        
ــرتاع        ــن ال ــة املتضــررة م ــات احمللي ــدمي املســاعدة أيضــا إىل الضــحايا يف اتمع بضــرورة تق

  )١٨ قرة(الف

  إعادة تأكيد الوالية
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الفئة واملهام الصادر ا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام اليت صـدر  
  ا تكليف

يرحــب أيضــا باســتمرار عمليــات العــودة املنظمــة للمشــردين داخليــا والالجــئني إىل          
املنـــاطق الـــثالث وإىل جنـــوب الســـودان، ويطلـــب إىل البعثـــة، يف حـــدود واليتـــها  
وقدراا ومناطق انتشارها احلالية، أن تنسق مـع األمـم املتحـدة والشـركاء اآلخـرين      

العودة املستدامة، بسـبل منـها املسـاعدة علـى يئـة الظـروف األمنيـة الالزمـة         لتيسري 
  )٢٠ فقرةلذلك واحلفاظ عليها (ال

  إعادة تأكيد الوالية

ــات   ــع كيانـ ــيق مـ التنسـ
األمم املتحـدة األخـرى   

  يف املنطقة

يكرر دعوته البعثة إىل أن تنسق االستراتيجيات مع غريها من بعثات األمـم املتحـدة   
املنطقة بشأن املعلومات املتصـلة حبمايـة املـدنيني، يف ضـوء اهلجمـات الـيت يشـنها        يف 

جــيش الــرب للمقاومــة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يضــمن تقــاريره الفصــلية عــن 
البعثة معلومات عن التعاون بـني بعثـات األمـم املتحـدة يف جمـال التصـدي لألخطـار        

  )٥ فقرةاليت يشكلها جيش الرب للمقاومة (ال

  إعادة تأكيد الوالية

يالحـظ أن نشــوب نــزاع يف أي منطقـة مــن الســودان يـؤثر يف الرتاعــات الــدائرة يف      
مناطق أخرى مـن البلـد، وبالتـايل حيـث البعثـة علـى أن تتعـاون تعاونـا وثيقـا، طبقـا           
لواليتها احلالية، مع مجيع كيانات األمـم املتحـدة العاملـة يف املنطقـة، مبـا فيهـا فريـق        

اطة املشــترك بــني االحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة وغــريه مــن اجلهــات  دعــم الوســ
املعنية، حبيث يسهم تنفيذ واليات تلك اهليئات يف دعم حتقيق اهلـدف العـام املتمثـل    

  )١٤ فقرةيف إحالل السالم يف السودان ويف املنطقة (ال

  إعادة تأكيد الوالية

    من السالح وحتديد األسلحة التجريد
نزع السالح والتسـريح  

  وإعادة اإلدماج
  إضايفعنصر   أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال

وحتقيقا هلذا اهلدف، يدعو إىل تنفيذ خطة العمل هذه يف املوعد املقرر هلـا، ويطلـب   
إىل البعثة أن تقوم، طبقا لواليتها وبالتنسيق مع األطراف املعنية ومـع التركيـز بوجـه    
خــاص علــى محايــة األطفــال انــدين يف القــوات املســلحة واجلماعــات املســلحة         

ء سبيلهم وإعـادة إدمـاجهم يف أسـرهم، بزيـادة دعمهـا      واملشاركني فيها وعلى إخال
ــزع      ـــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وللجــنيت ن لــس التنســيق الــوطين لن
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف مشال وجنوب السودان وبرصد عمليـة إعـادة   

  )١٩ فقرةاإلدماج (ال

  عنصر إضايف
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الفئة واملهام الصادر ا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام اليت صـدر  
  ا تكليف

التجريـــد مـــن الســـالح       
  ورصد األسلحة  

سـيما األسـلحة الصـغرية، يف أمـن املـدنيني       وال باألثر الضار النتشـار األسـلحة،   يقر
من جراء تأجيج الرتاع املسلح، ويشجع البعثة على مواصلة جهودها يف جمال تقدمي 
املســاعدة إىل حكومــة جنــوب الســودان فيمــا يتعلــق بعمليــة نــزع ســالح املــدنيني،    

علـى ردع الرتاعـات بـني الطوائـف      خباصة عن طريـق تعزيـز قـدرة السـلطات احملليـة     
ورصـد مبـادرات الــرتع القسـري لسـالح املــدنيني للحيلولـة دون حـدوث عمليــات       
نــزع للســالح ميكــن أن تــؤدي إىل تفــاقم حالــة انعــدام األمــن يف جنــوب الســودان    

  )١٥ فقرة(ال

مهمـة صــدر ــا تكليــف  
  جديد  

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
ؤولية يشري إىل أن اتفاق السالم الشـامل يـنص علـى إجـراء االسـتفتاءات وعلـى مسـ         املساعدة االنتخابية

األطراف عن مواصـلة اجلهـود الراميـة إىل الترغيـب يف الوحـدة، ويعيـد تأكيـد دعـم         
البعثة هلذه األنشطة، ويطلب أن تكون البعثة متأهبة للقيـام بـدور قيـادي يف اجلهـود     
الدوليــة املبذولــة لتقــدمي املســاعدة، علــى النحــو املطلــوب، مــن أجــل دعــم األعمــال  

، بطـرق منـها التشـاور مـع     ٢٠١١إجراؤمهـا يف عـام   التحضريية لالستفتاءين املزمـع  
الدول األعضاء اليت تتوافر لديها القدرة على تقدمي الدعم واالستعداد للقيام بذلك، 
وبدور استشاري فيما يتعلق بالترتيبات األمنية الالزمة إلجـراء االسـتفتاءين، وحيـث    

يها القدرات يف جمـال مراقبـة   اتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنية واملادية، مبا ف
االستفتاءات، بناء على طلب السلطات السـودانية املعنيـة لـدعم إجـراء االسـتفتاءين      

  )٧ فقرةواالستطالع الشعيب (ال

  عنصر إضايف

      القضايا اإلنسانية
الالجئون/املشــــــــردون 

  داخليا: تيسري العودة
  إعادة تأكيد الوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٢٠ فقرةانظر ال

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح

‘‘ التجريد من السالح وحتديد األسـلحة  ’’من القرار، حتت عنوان  ١٩ فقرةانظر ال  األطفال والرتاع املسلح
  أعاله  

  إعادة تأكيد الوالية
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الفئة واملهام الصادر ا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام اليت صـدر  
  ا تكليف

    املؤسسات واحلوكمة      
يطلب إىل البعثة أن تواصل، يف حدود واليتها وقدراا احلالية، تقـدمي املسـاعدة إىل     مسائل احلدود

األطراف، على النحو املطلوب، يف تنفيذ مجيع عناصر اتفاق السالم الشامل، مبـا يف  
ذلك إنشاء جلان االستفتاء واالستطالع الشعيب وتعيني أعضائها وتنفيذ قرار حمكمة 

ــوب       التحكــيم  ــني الشــمال واجلن ــيم احلــدود ب ــي وتعل ــاي بشــأن أبي ــة يف اله الدائم
وتقاسم الثروات ووضع الترتيبات األمنيـة وحـل الـرتاع يف واليـيت جنـوب كردفـان       

  )٩ فقرةوالنيل األزرق (ال

  عنصر إضايف

يطلب إىل البعثة أن تواصل، يف إطـار واليتـها احلاليـة ويف حـدود السـبل املتاحـة هلـا          
لراهنة، تقدمي الدعم التقين واللوجسـيت، علـى النحـو املطلـوب، إىل اللجنـة      وقدراا ا

التقنية املخصصة املعنية باحلدود، ملساعدة األطراف على االنتهاء عاجال مـن عمليـة   
، وفقــــا التفـــاق الســــالم الشــــامل  ١٩٥٦تعلـــيم حــــدود الشـــمال/اجلنوب لعــــام   

  )١٦ فقرة(ال

  إعادة تأكيد الوالية

    والشرطة وقطاع األمنإصالح اجليش 
ــن   ــدنيني، مبــ ــة املــ محايــ
فـــــــــيهم الالجئـــــــــون  

  واملشردون داخليا

  إعادة تأكيد الوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٢٠ فقرةلانظر ا

يشجع البعثة على أن تواصل، طبقا لواليتها ويف حدود قوام الشرطة املدنية املـأذون    الشرطة: بناء القدرات
به، بذل اجلهود ملساعدة األطراف يف اتفاق السالم الشامل يف تعزيز سيادة القانون 

هيكلة دوائر الشرطة والسجون يف مجيع أحناء السودان، وخباصة يف اجلنوب وإعادة 
لعــدم تطــور خـــدمات الشــرطة، واملســـاعدة يف تــدريب مـــوظفي الشــرطة املدنيـــة      

  )١٧ فقرةوموظفي السجون (ال

  إعادة تأكيد الوالية

الشـــــــــــــــــــــــــــــــرطة: 
  اإلصالح/إعادة اهليكلة

  الواليةإعادة تأكيد   من القرار، أعاله   ١٧ فقرةانظر ال

األمــن اإلقليمــي، مبــا يف 
ــد   ــة التواجـ ــك كفالـ ذلـ
ــاطق الرئيســــية،   يف املنــ
وتســـــيري الـــــدوريات،  

  والردع

  عنصر إضايف  أعاله   “أحكام عامة”من القرار، حتت عنوان  ٦ فقرةانظر ال
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الفئة واملهام الصادر ا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام اليت صـدر  
  ا تكليف

      العمليات السياسية      
ــات   ــد/تنفيذ اتفاقــ رصــ

  السالم
  عنصر إضايف  أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة”من القرار، حتت عنوان  ٩ فقرةانظر ال

ــى    ــات عل تســوية الرتاع
  الصعيد احمللي

  عنصر إضايف  أعاله   “أحكام عامة”من القرار، حتت عنوان  ٦ فقرةانظر ال

      سيادة القانون
“ إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمـن ”من القرار، حتت عنوان  ١٧ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون 

  أعاله  
  تأكيد الواليةإعادة 

“ إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمـن ”من القرار، حتت عنوان  ١٧ فقرةانظر ال  السجون
  أعاله  

  إعادة تأكيد الوالية

    )٢٠١١( ١٩٧٨القرار 
      أحكام عامة

ــرار          اإلذن باستخدام القوة ــبني يف الق ــى النحــو امل ــم املتحــدة يف الســودان عل ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي يق
  )  ١ فقرة(ال ٢٠١١يوليه متوز/  ٩) حىت ٢٠٠٥(١٥٩٠

  إعادة تأكيد الوالية

    
  السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة  
  البعثة إنشاء  

ــب إذ   ــن جملـــس رحـ ــاء األمـ ــة بإنشـ ــوب مجهوريـ  جنـ
 مسـتقلة،  دولـة  إعالـا  بعـد  ٢٠١١ يوليـه متوز/ ٩ يف السودان

ــراره مبوجــب أنشــأ ــهمتوز/ ٨ املــؤرخ )٢٠١١( ١٩٩٦ ق  يولي
ــة ٢٠١١ ــم بعثـ ــدة األمـ ــوب يف املتحـ ــودان جنـ ــار يف السـ  إطـ
. واحــدة ســنة مــدا أوليــة لفتــرة امليثــاق، مــن الســابع الفصــل

 دعـم  مهمـة  السـودان  جنـوب  يف املتحـدة  األمـم  ببعثة أُنيطتو
ــد ــايل الســالم توطي ــاء تشــجيع وبالت ــة بن ــق الدول ــة وحتقي  التنمي

 جنـوب  حلكومـة  الـدعم  وتقـدمي  الطويل؛ األجل يف االقتصادية
 نشـــوب منـــع جمـــال يف مبســـؤولياا االضـــطالع يف الســـودان

ــات ــف الرتاعـ ــن والتخفيـ ــا مـ ــا آثارهـ ــوفري وحلّهـ ــة وتـ  احلمايـ
 وبسـط  األمن، توفري على بقدرا لنهوضا وكذلك للمدنيني،

ــز القــانون، ســيادة ــة األمــن قطــاعي وتعزي ــنح. والعدال إذن وم 
ــة صــريح ــع باســتخدام للبعث ــة الوســائل مجي ــة الالزم ــوفري بغي  ت

 واليـة  عـن  عامة حملة ٢٠ اجلدول ويورد. )٣٣(للمدنيني ايةماحل
ــة، ــرض حــني يف البعث ــنص ٢١ اجلــدول يع  جلميــع الكامــل ال
  .  البعثة بوالية املتصلة )٢٠١١( ١٩٩٦ القرار فقرات

 جنـوب  يف املتحـدة  األمم بعثة تتكون أن الس قررو  
 العسـكريني،  األفـراد  مـن  ٧ ٠٠٠ إىل يصـل  قوام من السودان

__________ 

  .٤إىل  ١، الفقرات )٢٠١١( ١٩٩٦القرار   )٣٣(  
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ــيهم مبـــن ــباط فـ ــباط العســـكري االتصـــال ضـ ــان، وضـ  األركـ
 الوحـدات  أفـراد  فـيهم  مبـن  املدنيـة،  الشـرطة  أفراد من ٩٠٠ و

 يشـمل  مبـا  مناسـب،  مدين وعنصر االقتضاء، حسب املشكلة،
 اإلنســان، حقــوق مســائل يف التحقيــق جمــال يف التقنيــة اخلــربة
 وسـتة  أشـهر  ثالثـة  غضـون  يف اسـتعراض  إجـراء  كـذلك  وقرر

 تسـمح  الواقـع  أرض علـى  الظـروف  كانت إذا ما ملعرفة أشهر
  .)٣٤(فرد ٦ ٠٠٠ مستوى إىل العسكريني األفراد بتقليص

  
  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل املستجدة التطورات

 قيــــد الفتــــرة خــــالل أخــــرى قــــرارات أي تتخــــذ مل  
  .البعثة والية بشأن االستعراض

__________ 

  .١  فقرةالقرار نفسه، ال  )٣٤(  
    

  ٢٠ اجلدول
  املهام فئة حسب ،لواليةل عام عرض :السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  )٢٠١١( ١٩٩٦  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

      مهام عامة    
X  اإلذن باستخدام القوة

  (أ)
X  الرتاع املسلحومسائل شاملة: األطفال 

  (أ)
X  النقاط املرجعية

  (أ)
    التنسيق

X التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
  (أ)

X  التعاون مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
  (أ)

X  تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية
  (أ)

    وحتديد األسلحة التجريد من السالح
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

  (أ)
X  اإلجراءات املتعلقة باأللغام

  (أ)
    االنتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة 

X  املساعدة االنتخابية
  (أ)

  واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم
X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات

  (أ)
X  رصد  الحقوق اإلنسان: 

  (أ)
X  حقوق اإلنسان: الدعم القانوين والدستوري

  (أ)
X  حقوق اإلنسان: التحقيقات واملقاضاة

  (أ)
X  األطفال والرتاع املسلح

  (أ)
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  القرار  
  )٢٠١١( ١٩٩٦  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

X  املرأة والسالم واألمن    
  (أ)

    املؤسسات واحلوكمة
X    يتها/تشجيع استقاللاملؤسسات بناء املؤسسات: تعزيز

  (أ)
X  الدولة/توطيد سلطة اإلقليمالسيطرة على 

  (أ)
    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  اإلقليمي، مبا يف ذلك كفالة التواجد يف املناطق الرئيسية، والدوريات، والردعاألمن 
  (أ)

X  رصد احلدود
  (أ)

X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً
  (أ)

X  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها/حرية حركة األفراد واملعدات
  (أ)

X  اإلنسانية/تيسري وصول املساعدات اإلنسانيةمحاية موظفي املساعدة 
  (أ)

X  الشرطة: بناء القدرات
  (أ)

X  إصالح قطاع األمن
  (أ)

    العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة

  (أ)
X  التعاون اإلقليمي

  (أ)
      سيادة القانون

X  القانون   سيادةتعزيز 
  (أ)

X  اإلصالح القضائي والقانوين
  (أ)

X  الدستوري عم   الد
  (أ)

X  السجون
  (أ)

    مهام أخرى
X  التنمية/إعادة البناء

  (أ)
X  بناء قدرات وسائط اإلعالم

  (أ)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
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  ٢١ اجلدول
  ٢٠١١ و ٢٠١٠بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان: الوالية خالل عامي 

الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

    (املتخذ مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ١٩٩٦القرار       
      مهام عامة  

يأذن للبعثة باستخدام مجيع الوسائل الالزمة، يف حدود قدرا ويف منـاطق نشـر     اإلذن باستخدام القوة
ــى النحــو       ــة املنوطــة ــا عل ــوفري احلماي ــة ت ــبني يف وحــداا، لالضــطالع بوالي امل

  )٤ فقرة[من القرار] (ال‘ ٦’إىل ‘ ٤’(ب)  ٣الفقرات 

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــال    ــاملة: األطف مســائل ش
  الرتاع املسلحو

يهيــب حبكومــة مجهوريــة جنــوب الســودان وبــاجليش الشــعيب لتحريــر الســودان   
تشـرين   ٢٠جتديد خطة العمـل (املوقعـة بـني األمـم املتحـدة واجلـيش الشـعيب يف        

) بشأن وضع حد لتجنيد واستخدام اجلنـود األطفـال، الـيت    ٢٠٠٩اين/نوفمرب الث
، ويطلــب إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف    ٢٠١٠الثــاين/نوفمرب تشــرين  انتــهت يف

مجهورية جنوب السودان أن تقدم املشورة واملساعدة حلكومة مجهورية جنـوب  
ز محايـة الطفـل   السودان يف هذا الصدد؛ ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يعـز 

يف سياق أنشطة منظومة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب السـودان وأن يكفـل   
  )١٠ فقرةاستمرار الرصد واإلبالغ عن حالة األطفال (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

يطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس عـن اجلـدول الـزمين املتوقـع لنشـر             النقاط املرجعية
مجيع عناصر البعثة، مبا يف ذلك حالة املشاورات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات وبـأفراد      
شرطة ونشر عناصر التمكني األساسـية؛ وإذ يشـدد علـى أمهيـة وضـع أهـداف واقعيـة        
وقابلة للتحقيق لكي يتم يف ضوئها قياس التقدم الذي حترزه البعثة، يطلـب إىل األمـني   

حكومــة مجهوريــة جنــوب الســودان، أن يقــدم إىل العــام، بعــد إجــراء مشــاورات مــع 
الــس يف غضــون أربعــة أشــهر املعــايري املرجعيــة للبعثــة، وأن يبقــي الــس علــى علــم  

  )١٩ بانتظام بالتقدم احملرز كل أربعة أشهر بعد ذلك (الفقرة

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

                                                        التنسيق
ــاالت   ــع وكــ ــيق مــ التنســ

  األمم املتحدة يف البلد
ويطلـب  يرحب بتعيني األمني العام ملمثلـه اخلـاص جلمهوريـة جنـوب السـودان،      

إىل األمني العام أن يقـوم، مـن خـالل ممثلـه اخلـاص، بـإدارة دفّـة عمليـات البعثـة          
املتكاملــة، وتنســيق مجيــع األنشــطة الــيت تضــطلع ــا منظومــة األمــم املتحــدة يف    
مجهوريــة جنــوب الســودان، ودعــم اتبــاع ــج دويل متماســك يف ســبيل حتقيــق   

  ) ٢ فقرةسالم مستقر يف مجهورية جنوب السودان (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

ــة               ــة األمــم املتحــدة يف مجهوري ــل اخلــاص لألمــني العــام وإىل بعث يطلــب إىل املمث
جنوب السودان أن يعمال مع حكومة مجهورية جنوب السودان، وفريـق األمـم   
املتحـدة القطـري، والشـركاء الثنـائيني ومتعـددي األطـراف، مبـا يف ذلـك البنــك         

يــرا إىل الــس، يف غضـون أربعــة أشــهر، يتضــمن خطــة  الـدويل، وأن يقــدما تقر 
بشأن الدعم الذي ينبغي أن تقدمه منظومة األمم املتحدة لتنفيذ مهـام حمـددة يف   

سـيما إصـالح قطـاع األمـن، والتطـوير املؤسسـي جلهـاز         وال جمال بنـاء السـالم،  
الشرطة، ودعم بسـط سـيادة القـانون وقطـاع العدالـة، وبنـاء القـدرات يف جمـال         

قوق اإلنسان، وتفعيـل االنتعـاش املبكـر، وصـوغ السياسـات الوطنيـة املتعلقـة        ح
بالقضايا الرئيسية يف جمايل بناء الدولة والتنمية، ويئـة الظـروف املواتيـة لتحقيـق     
التنمية، مبا يتماشى مع األولويات الوطنية ومن منطلق احلرص علـى املسـامهة يف   

  )١٨ فقرةهذه ااالت (ال وضع إطار مشترك لرصد التقدم احملرز يف

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

التنسيق مع كيانات األمم 
املتحـــــــدة األخـــــــرى يف  

  املنطقة

يطلب من البعثة أن تنسـق مـع حكومـة مجهوريـة جنـوب السـودان وتشـارك يف        
اآلليات اإلقليمية للتنسيق واملعلومات بغيـة حتسـني محايـة املـدنيني ودعـم جهـود       

والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج يف ضـوء اهلجمـات الـيت يشـنها جـيش         نزع السالح 
ــام أن       ــني الع ــب إىل األم ــوب الســودان، ويطل ــة جن ــة يف مجهوري ــرب للمقاوم ال
يدرج يف تقاريره الفصلية عن بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب السـودان     

لالحتــاد مـوجزاً للتعــاون وتبــادل املعلومــات فيمــا بــني البعثــة، والعمليــة املختلطــة  
األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور، وبعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق         
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والشركاء اإلقليمـيني والـدوليني، يف   

  )١٥ فقرةمعرض التصدي لتهديدات جيش الرب للمقاومة (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

خلطوات الضرورية لكفالة التعـاون بـني البعثـات، ويـأذن، يف     يأذن لألمني العام باختاذ ا  
[مـن القـرار]، بنقـل القـوات علـى       ١  حدود السقف اإلمجايل للقوات احملدد يف الفقرة

النحــو املناســب مــن البعثــات األخــرى، رهنــاً مبوافقــة البلــدان املســامهة بقــوات ودومنــا  
  )١٧ ألمم املتحدة (الفقرةمساس بأداء الواليات املنوطة ذه البعثات التابعة ل

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

تنســيق جهـــود األطـــراف  
  الفاعلة الدولية

ــف     من القرار، أعاله ٢ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     من القرار، أعاله   ١٥ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     من القرار، أعاله   ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

    وحتديد األسلحة التجريد من السالح      
نــزع الســـالح والتســـريح  

  وإعادة اإلدماج
تقدمي الدعم حلكومة مجهورية جنوب السودان، وفقا ملبدأ امـتالك زمـام األمـور    
على الصعيد الوطين، وبالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطري وسائر الشركاء 
الدوليني، يف النهوض بقدرا على توفري األمن، وبسط سـيادة القـانون، وتعزيـز    

  لي: قطاعي األمن والعدالة من خالل القيام مبا ي

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

دعـــم وضـــع اســـتراتيجيات إلصـــالح قطـــاع األمـــن، وإرســـاء ســـيادة    ‘١’  
ــة      ــة، مبــا يشــمل القــدرات واملؤسســات املعني ــهوض بقطــاع العدال القــانون، والن

  حبقوق اإلنسان

  

تــوفري الــدعم حلكومــة مجهوريــة جنــوب الســودان يف وضــع وتنفيــذ          ‘٢’  
ح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج، بالتعــاون مــع     اســتراتيجية وطنيــة لــرتع الســال   

الشـــركاء الـــدوليني، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص لالحتياجـــات اخلاصـــة للنســـاء  
  واألطفال املقاتلني

  

تعزيز قدرة دوائر شرطة مجهوريـة جنـوب السـودان مـن خـالل إسـداء         ‘٣’  
املشورة بشأن وضـع السياسـات والتخطـيط وسـن التشـريعات، وكـذلك تـوفري        

  والتوجيه يف ااالت األساسيةالتدريب 

  

تقدمي الدعم حلكومة مجهورية جنـوب السـودان مـن أجـل وضـع نظـام         ‘٤’  
  للعدالة العسكرية يكمل نظام العدالة املدنية

  

تيسـري يئــة بيئـة تــوفر احلمايــة لألطفـال املتــأثرين بـالرتاع املســلح، عــن       ‘٥’  
  طريق تنفيذ آلية للرصد واإلبالغ

  

الدعم حلكومة مجهوريـة جنـوب السـودان يف جمـال إدارة أنشـطة      تقدمي   ‘٦’  
إزالة األلغـام يف حـدود املـوارد املتاحـة، وتعزيـز قـدرة هيئـة إزالـة األلغـام التابعـة           
جلمهوريــة جنــوب الســودان علــى إدارة إجــراءات إزالــة األلغــام وفقــا للمعــايري    

  (ج)) ٣ فقرةالدولية إلزالة األلغام (ال

  

ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٥ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــة   ــراءات املتعلقــــــ اإلجــــــ
  باأللغام

ــف     (ج) من القرار، أعاله   ٣ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات      
ــة          املساعدة االنتخابية ــى يئ ــن، واملســاعدة عل ــد الســالم واألم ــة توطي ــة البعث ــرر أن تشــمل والي يق

ــة يف   ــق التنمي ــدرة    الظــروف لتحقي ــز ق ــوب الســودان، ــدف تعزي ــة جن مجهوري
حكومة مجهورية جنوب السودان على احلكم بشـكل فعـال ودميقراطـي وإقامـة     

  عالقات طيبة مع جرياا، ومن مث، يأذن للبعثة بأن تؤدي املهام التالية:

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

التنميـــة دعـــم توطيـــد الســـالم وبالتـــايل تشـــجيع بنـــاء الدولـــة وحتقيـــق    (أ)  
  االقتصادية يف األجل الطويل، عن طريق القيام مبا يلي:

  

بذل املساعي احلميدة وإسداء املشورة وتقدمي الـدعم حلكومـة     ‘١’    
مجهورية جنـوب السـودان يف جمـاالت االنتقـال السياسـي، واحلوكمـة،       
وإرســاء ســلطة الدولــة، مبــا يف ذلــك رســم السياســات الوطنيــة يف هــذا  

  الصدد

  

شجيع املشاركة الشعبية يف العمليات السياسـية، بسـبل منـها    ت  ‘٢’    
إسداء املشـورة حلكومـة مجهوريـة جنـوب السـودان وتقـدمي الـدعم هلـا         
ــات وفقــا للدســتور؛      ــة دســتورية جامعــة؛ وعقــد االنتخاب ــاع عملي التب
ــرأة يف       ــة مشــاركة امل وتشــجيع إنشــاء وســائط إعــالم مســتقلة؛ وكفال

  أ))( ٣ فقرةهيئات صنع القرار (ال

  

  األطفال والرتاع املسلح املرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
ــاء   ــان: بنــ ــوق اإلنســ حقــ

  القدرات 
وحتديــد التجريــد مــن الســالح ’’(ج) مــن القــرار، حتــت عنــوان  ٣ فقــرةانظــر ال

  أعاله  ‘‘ األسلحة
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــع       رصد  الحقوق اإلنسان:  ــوب الســودان يف ممارســة مســؤولياا ملن ــة جن ــدعم حلكومــة مجهوري تقــدمي ال

نشوب الرتاعات والتخفيف من آثارهـا وحلـها، وتـوفري احلمايـة للمـدنيني، عـن       
  طريق القيام مبا يلي:

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

بناء الثقة، والقيام بأعمال التيسري على مستويات بذل املساعي احلميدة، و  ‘١’  
البلــد والواليــة والبلــدة، يف حــدود القــدرات املتاحــة، بغيــة التنبــؤ بنشــوب 

  الرتاعات ودرئها والتخفيف من آثارها وحلها
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إنشاء القدرة على اإلنذار املبكر وتفعيلـها علـى نطـاق البعثـة، مـع اعتمـاد         ‘٢’        
والرصــد والتحقــق واإلنــذار املبكــر ونشــر ــج متكامــل جلمــع املعلومــات 

  هذه املعلومات، وتفعيل آليات املتابعة

  

ــة حقــوق       ‘٣’   ــتظم عــن حال الرصــد والتحقيــق والتحقــق واإلبــالغ بشــكل من
اإلنسان والتهديدات احملتملة ضـد السـكان املـدنيني وكـذلك االنتـهاكات      

ــانون الـــدويل   ــاين الـــدويل والقـ ــانون اإلنسـ ــة للقـ ــة واحملتملـ  حلقـــوق الفعليـ
اإلنســان، والعمــل حســب االقتضــاء مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق   
اإلنسان، وإطالع السلطات على هذه األمـور حسـب االقتضـاء، وإبـالغ     

  جملس األمن فورا باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان

  

تقدمي املشورة واملساعدة حلكومة مجهورية جنوب السـودان، مبـا يف ذلـك      ‘٤’  
يش وجهــاز الشــرطة علــى املســتويني الــوطين واحمللــي حســب       هيئــة اجلــ 

االقتضاء، يف سـياق الوفـاء مبسـؤوليتها عـن محايـة املـدنيني، وفقـاً للقـانون         
  اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني

  

ردع العنف، مبا يف ذلك عن طريق نشر القوات وتسـيري الـدوريات علـى      ‘٥’  
استباقي يف املناطق األكثر عرضةً لنشوب الرتاع، يف حـدود القـدرات   حنو 

املتاحة وضمن منـاطق نشـرها، وتـوفري احلمايـة للمـدنيني املعرضـني خلطـر        
سـيما يف حالـة عـدم تـوفري حكومـة مجهوريـة        وال العنف البدين الوشـيك، 

  جنوب السودان األمن هلم

  

اد املســاعدة اإلنســانية، واملرافــق تـوفري األمــن ملــوظفي األمــم املتحــدة وأفــر   ‘٦’  
واملعدات الالزمة إلجناز املهام اليت صـدر بشـأا تكليـف، مـع أخـذ أمهيـة       
تنقل البعثة يف احلسبان، واملسامهة يف يئة الظروف األمنيـة املواتيـة لتقـدمي    

  (ب)) ٣ فقرةاملساعدة بصورة آمنة ويف الوقت املناسب ودومنا عوائق (ال

  

لــدعم حقــوق اإلنســان: ا 
  القانوين والدستوري

ــة جنــوب الســودان علــى التصــديق علــى املعاهــدات         يشــجع حكومــة مجهوري
واالتفاقيات الدوليـة الرئيسـية حلقـوق اإلنسـان ووضـعها موضـع التنفيـذ، مبـا يف         
ذلك الصكوك املتعلقة بالنساء واألطفـال والالجـئني وعـدميي اجلنسـية، ويطلـب      

دة حلكومة مجهورية جنوب السودان يف هـذا  إىل البعثة أن تقدم املشورة واملساع
  )١١ فقرةالصدد (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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  تكليف

ــان:         ــوق اإلنســــــــ حقــــــــ
  التحقيقات واملقاضاة 

ــف     (ب) من القرار، أعاله  ٣ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  ‘‘ مهام عامة’’من القرار، حتت عنوان  ١٠ فقرةانظر ال  األطفال والرتاع املسلح ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

وحتديــد  التجريــد مــن الســالح’’(ج) مــن القــرار، حتــت عنــوان  ٣ فقــرةانظــر ال
  أعاله  ‘‘ األسلحة

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال  املرأة والسالم واألمن
  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

يؤكد من جديد أمهية توافر اخلربة والتـدريب املناسـبني يف املسـائل اجلنسـانية يف       
 ١٣٢٥البعثــات الــيت صــدر بشــأا تكليــف مــن جملــس األمــن، وفقــا للقــرارين    

، ويشري إىل ضـرورة التصـدي السـتخدام العنـف     )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠(
ضـد املـرأة والفتـاة كـأداة حـرب، ويتطلـع إىل تعـيني مستشـارين يف جمـال محايـة           

 ١٩٦٠ و ،)٢٠٠٩( ١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ارات املــــــرأة وفقــــــا للقــــــر
والتحليل واإلبالغ  ، ويطلب إىل األمني العام أن يضع ترتيبات للرصد)٢٠١٠(

عــن العنــف اجلنســي املتصــل بــالرتاع، مبــا يف ذلــك االغتصــاب يف حــاليت الــرتاع  
املسلح ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع وغريمهـا مـن احلـاالت ذات الصـلة بتنفيـذ القـرار           

املتحـدة يف مجهوريـة    ، حسب االقتضـاء، ويشـجع بعثـة األمـم    )٢٠٠٩( ١٨٨٨
جنوب السودان وكذلك حكومة مجهورية جنـوب السـودان علـى معاجلـة هـذه      

  )٢٤ فقرةاملسائل بشكل فعال (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

    املؤسسات واحلوكمة
ــز  ــات: تعزيـ ــاء املؤسسـ  بنـ

/تشـــــــــــــــجيع املؤسسات
    يتهااستقالل

ــة         ــى يئ ــن، واملســاعدة عل ــد الســالم واألم ــة توطي ــة البعث ــرر أن تشــمل والي يق
ــدرة       ــز ق ــوب الســودان، ــدف تعزي ــة جن ــة يف مجهوري ــق التنمي الظــروف لتحقي

مجهورية جنوب السودان على احلكم بشـكل فعـال ودميقراطـي وإقامـة     حكومة 
  )٣ فقرةعالقات طيبة مع جرياا (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال  
  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

وحتديـد  التجريـد مـن السـالح     ’’(ج) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ٣ فقـرة انظر ال  
  أعاله  ‘‘ األسلحة

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

ــى         ــيطرة علـــــــــــ الســـــــــــ
/توطيــــــد ســــــلطة  اإلقليم
  الدولة

املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
    جديد

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
ــا يف    ــي، مبـ ــن اإلقليمـ األمـ
ذلـــك كفالـــة التواجـــد يف 
ــية،  ــاطق الرئيســــــــ املنــــــــ

  والدوريات، والردع

حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

السـودان أن  يطلب إىل كـل مـن حكومـة السـودان وحكومـة مجهوريـة جنـوب          رصد احلدود
حزيران/يونيـه   ٢٩، طرائـق لتنفيـذ اتفـاق    ٢٠١١يوليه متوز/ ٢٠تقترحا، حبلول 

بشأن رصد احلدود، وإذا تعذر علـى الطـرفني القيـام بـذلك، يطلـب إىل       ٢٠١١
البعثة أن تراقب وتبلغ عن أي تدفق عرب احلدود مع السودان لألفـراد واألسـلحة   

  )٥ فقرةواألعتدة املتعلقة ا (ال

ــف   مهمــة  ــا تكلي  صــدر
  جديد  

محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئــــــون واملشــــــردون 

  داخلياً

حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٥ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

محايـــــة مـــــوظفي األمـــــم 
املتحـــدة ومرافقها/حريــــة  

  حركة األفراد واملعدات

حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــا ت    ــف مهمــة صــدر كلي
  جديد  

محايــة مــوظفي املســـاعدة   
اإلنسانية/تيســــري وصــــول 

  املساعدات اإلنسانية

حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

وحتديـد   التجريـد مـن السـالح    ’’القـرار، حتـت عنـوان    (ج) مـن   ٣ فقـرة انظر ال  الشرطة: بناء القدرات
  أعاله  ‘‘ األسلحة

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

وحتديـد   التجريـد مـن السـالح    ’’(ج) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ٣ فقـرة انظر ال  إصالح قطاع األمن      
  أعاله  ‘‘ ألسلحةا

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

      العمليات السياسية
ــة السياســية/   تيســري العملي
احلوار/الدبلوماســـــــــــــــية 
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ’’(ب) من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال  
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة”من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال  التعاون اإلقليمي ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٥ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

      سيادة القانون
وحتديـد   التجريـد مـن السـالح    ’’(ج) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ٣ فقـرة انظر ال  القانونتعزيز حكم 

  أعاله  ‘‘ األسلحة
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــائي   ــالح القضــــــ اإلصــــــ

  والقانوين
وحتديـد   التجريـد مـن السـالح    ’’حتـت عنـوان   (ج) مـن القـرار،    ٣ فقـرة انظر ال

  أعاله  ‘‘ األسلحة
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال  الدستوري عم   الد

  أعاله  ‘‘ حة االنتخاباتص
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  



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

 

957 14-65169 

 

الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

ــوب الســودان أن تضــع حــدا لالحتجــاز املطــول         السجون       ــة جن ــة مجهوري ــب حبكوم يهي
والتعسفي، وأن تنشئ نظام سجون يتسم بالسـالمة واألمـن واإلنسـانية، وذلـك     
عـن طريــق تقــدمي املشــورة واملســاعدة التقنيــة، بالتعــاون مــع الشــركاء الــدوليني،  
ويطلب إىل بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة جنـوب السـودان أن تقـدم املشـورة       

  )١٤ فقرةواملساعدة حلكومة مجهورية جنوب السودان يف هذا الصدد (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد  

      مهام أخرى
ــف     أعاله“ املؤسسات واحلوكمة”من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال  التنمية/إعادة البناء ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال  

  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
ــف     أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٨ فقرةانظر ال   ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
بنـــــاء قـــــدرات وســـــائط 

  ماإلعال
املساعدة االنتخابية والتصديق على ’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٣ فقرةانظر ال

  أعاله  ‘‘ صحة االنتخابات
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد  
    

 املتحــدة واألمـم  األفريقــي لالحتـاد  املختلطــة العمليـة   
  دارفور يف

  أساسية معلومات  
 يف املتحـدة  واألمـم  األفريقـي  لالحتـاد  املختلطة العملية  
ــة دارفـــــور ــة) (العمليـــ ــأها املختلطـــ ــن جملـــــس أنشـــ  يف األمـــ

 )٢٠٠٧( ١٧٦٩ القــــرار  مبوجــــب  ٢٠٠٧ يوليــــهمتوز/ ٣١
ــدعم ــذ ل ــور ســالم التفــاق والفعــال املبكــر التنفي  املــؤرخ دارف

 البعثـــة املختلطـــة العمليــة  خلفـــت وقـــد. ٢٠٠٨ مــايو أيار/ ٥
. ٢٠٠٧ األول/ديســمربكــانون  ٣١ يف الســودان يف األفريقيـة 
ــت ــة ومشل ــة والي ــة العملي ــام املختلط ــة: امله ــم التالي ــة دع  عملي
 وحقـوق  القانون، وسيادة واألمن، احلميدة، واملساعي السالم

 األمــن  جملــس يتصــرف وإذ. اإلنســانية واملســاعدة اإلنســان،

 بـأن  املختلطـة  للعمليـة  أذن امليثـاق،  من لسابعا الفصل مبوجب
ــا تتخــذ ــزمل م ــن ي ــن إجــراءات م ــة (أ) أجــل: م ــا محاي  أفراده

 أفرادهـا  تنقـل  وحريـة  أمن وكفالة ومعداا ومنشآا ومرافقها
 تنفيــذ ودعــم (ب) هلــا؛ التــابعني اإلنســاين اــال يف والعــاملني

 ومنــع فعــال حنــو وعلــى مبكــر وقــت يف دارفــور ســالم اتفــاق
 املـدنيني،  ومحايـة  املسـلحة،  اهلجمـات  شن ومنع تنفيذه تعطيل
 الفتــــرة وقبــــل. الســــودان حكومــــة مبســــؤولية املســــاس دون

 يف ينتــــهي للواليــــة متديــــد آخــــر كــــان بــــالتقرير، املشــــمولة
ــهمتوز/ ٣١ ــل ،٢٠١٠ يولي ــوام وظ ــأذون الق ــه امل  ٢٥ ٩٨٧ ب

 مـن  ٦ ٤٣٢ و العسـكريني  األفـراد  من ١٩ ٥٥٥ منهم فرداً،
 يـبني  الـذي  ،٢٢ اجلـدول  يف املـبني  النحـو  على الشرطة، أفراد
 ويتضـمن . بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  الوالية متديد أيضا

  .إنشائها منذ املختلطة العملية واليةل اعام عرضا ٢٣ اجلدول
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  ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي   

ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي
ــة ــة العمليـ ــرتني املختلطـ ــدة مـ ــنة ملـ ــدة سـ ــل يف واحـ ــرة كـ  ،مـ

ــتمرت ــا اســ ــهمتوز/ ٣١ حــــىت آخرمهــ  دون ،)٣٥(٢٠١٢ يوليــ
 يف املقـررة  املهـام  قائمة الس وعدل. به املأذون القوام تعديل

 العسـكرية،  واألنشـطة  االنتخابية، واملساعدة التنسيق، جماالت
 مهمــتني وأضــاف أخــرى، أمــور بــني مــن السياســية، والعمليــة

 جمـال  يف احملليـة  الرتاعات حل ومها: جديد، تكليف ما صدر
  .  السياسية املشاركة وتنسيق السياسية، العملية

ــرار ومبوجــب   ــة كُلفــت ،)٢٠١٠( ١٩٣٥ الق  العملي
 األمـــم بعثـــة واســـتكمال مبـــؤازرة أمـــور، مجلـــة يف املختلطـــة،

 يف االنتخابيـة  املسـاعدة  تقـدمي  خـالل  مـن  السـودان  يف املتحدة
 املقـرر  وأبيـي  السودان جنوب يف االستفتاءين إلجراء التحضري

 يف الــدعم، وبتقــدمي ؛٢٠١١ الثاين/ينــايركــانون  يف إجراؤمهــا
 االحتــاد بــني املشــترك الوســطاء كــبري إىل السياســية، العمليــة
 الوسـاطة  دعـم  وفريـق  دارفـور  بشـأن  املتحـدة  واألمم األفريقي

 وشــدد  .)٣٦(احملليــة  الرتاعــات  حــل  آليــات  وبــدعم  املشــترك؛
ــى الــس ــة تســتخدم أن ضــرورة عل ــها املختلطــة العملي  واليت

__________ 

ــرار   )٣٥(   ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٣٥القــــــ ــرار ١ فقــــــ  ٢٠٠٣؛ والقــــــ
  .١  فقرة، ال)٢٠١١(

  .  ١٧  و ١٤ و ١٢، الفقرات )٢٠١٠( ١٩٣٥القرار   )٣٦(  

 أحنـاء  مجيع يف املدنيني محاية أجل من كامل حنو على وقدراا
 حينـها  ويف بأمـان  اإلنسـانية  املسـاعدة  وصول وكفالة دارفور،

ــق، ودون ــاملني وســـالمة عوائـ ــال يف العـ ــدمي جمـ ــاعدة تقـ  املسـ
 ؛)٣٧(اإلنســــانية اإلغاثــــة أنشـــطة  ومحايــــة وأمنــــهم اإلنســـانية 
 أخـرى  مهـام  إضـافة  ومـع  ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القـرار  ومبوجب

 واألنشــــطة التنســــيق مثــــل جمــــاالت يف القائمــــة الواليــــة إىل
 العمليـة  واليـة  علـى  الس شدد السياسية، والعملية العسكرية
 القـرار  يف احملـدد  النحـو  علـى  السابع، الفصل مبقتضى املختلطة
 باملســـؤولية مســـاس دون املـــدنيني حلمايـــة ،)٢٠٠٧( ١٧٦٩

 الــنص ٢٤ اجلــدول يف ويــرد .)٣٨(الســودان حلكومــة الرئيســية
 علـــى املدخلـــة بـــالتغيريات املتصـــلة الفقـــرات جلميـــع الكامـــل
 املشـمولة  الفتـرة  يف املتخـذة  الس قرارات يف الواردة الوالية،

  .)٣٩(باالستعراض
__________ 

ــرار   )٣٧(   ــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٣٥القــــــ ــرار ٢ فقــــــ  ٢٠٠٣؛ والقــــــ
  .٣  فقرة، ال)٢٠١١(

  .٥  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٠٣القرار   )٣٨(  
ــة      )٣٩(   ــة املختلطـ ــة العمليـ ــة بواليـ ــات املتعلقـ ــى املعلومـ لالطـــالع علـ

لالحتــــاد األفريقــــي واألمــــم املتحــــدة يف دارفــــور قبــــل الفتــــرة 
ــرة    ــق للفتـ ــع، امللحـ ــر املرجـ ــة، انظـ ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤املستعرضـ

-٢٠٠٨واو؛ وامللحــــق   -الفصــــل اخلــــامس، اجلــــزء األول   
  األول.، اجلزء العاشر، القسم ٢٠٠٩

    
  ٢٢ اجلدول
  تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد :دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٠٣  )٢٠١٠( ١٩٣٥  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  (  

  ٢٠١١يوليه متوز/  ٢٩  ٢٠١٠يوليه متوز/  ٣٠  ٢٠٠٩يوليه متوز/  ٣٠  ٢٠٠٧يوليه متوز/  ٣١  تاريخ اختاذ القرار          
  شهراً) ١٢التمديد (  شهرا)١٢التمديد (  شهرا)١٢التمديد (  شهراً) ١٢اإلنشاء (  مدة الوالية  
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  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٠٣  )٢٠١٠( ١٩٣٥  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  (  
          القوام املأذون به          

        ١٩ ٥٥٥  العنصر العسكري (اموع)
        ٣٦٠  املراقبون العسكريون وموظفو االتصال

        ٦ ٤٣٢  (اموع)عنصر الشرطة 
        ٣ ٧٧٢  أفراد الشرطة

  وحدات الشرطة املشكلة
كــل قـوام  وحـدة يصــل   ١٩

        فردا ١٤٠منها إىل 
    

  ٢٣ اجلدول
  املهام فئة حسب ،لواليةل عام عرض :دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  القرار  
  )٢٠١١( ٢٠٠٣  )٢٠١٠( ١٩٣٥  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٨( ١٨٢٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

              مهام عامة            
X  اإلذن باستخدام القوة

X      (أ)
X  (ج)

  (ج)
X      شاملة: املرأة والسالم واألمن مسائل

X  (أ)
X  (ج)

  (ب)
X      النقاط املرجعية  

X  (أ)
X  (ب)

  (ج)
                                                              التنسيق

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
X      (أ)

X  (ب)
  (ب)

X      التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
X  (أ)

X  (ب)
  (ب)

X          تنسيق املشاركة الدولية
  (أ)

            وحتديد األسلحة التجريد من السالح 
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

          (أ)
X  اإلجراءات املتعلقة باأللغام

          (أ)
X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

X      (أ)
X  (ج)

  (ج)
ــحة     ــى صـــ ــديق علـــ ــة والتصـــ ــاعدة االنتخابيـــ املســـ

            االنتخابات
X  املساعدة االنتخابية

X    (أ)
X  (ب)

    (ب)
            القضايا اإلنسانية

X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
          (أ)

X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة
          (أ)
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  القرار  
  )٢٠١١( ٢٠٠٣  )٢٠١٠( ١٩٣٥  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٨( ١٨٢٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

األطفــال  املــرأة والســالم واألمــن؛  حقــوق اإلنســان؛            
            والرتاع املسلح

X  ومحايتها حقوق اإلنسان: تعزيزها
          (أ)

X  املرأة والسالم واألمن
          (أ)

X  األطفال والرتاع املسلح
          (أ)

            املؤسسات واحلوكمة
X    يتها/تشجيع استقاللاملؤسسات بناء املؤسسات: تعزيز

          (أ)
            إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  رصد احلدود
          (أ)

X  رصد حتركات اجلماعات املسلحة
          (أ)

X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً
X      (أ)

X  (ب)
  (ب)

ــة حركــة     ــم املتحــدة ومرافقها/حري ــوظفي األم ــة م محاي
X  األفراد واملعدات

          (أ)
ــاعدة اإلنسانية/تيســــري وصــــول   محايــــة مــــوظفي املســ

X  املساعدات اإلنسانية
X      (أ)

X  (ب)
  (ب)

األمن اإلقليمي، مبا يف ذلـك كفالـة التواجـد يف املنـاطق     
X  الرئيسية، والدوريات، والردع

X      (أ)
X  (ب)

  (ب)
X  الشرطة: بناء القدرات

          (أ)
X  رصد وقف إطالق النار

          (أ)
X  الشرطة: تقدمي الدعم العمليايت للشرطة الوطنية

          (أ)
X  الشرطة: اإلصالح/إعادة اهليكلة

          (أ)
            العمليات السياسية

ــية   ــة السياسية/احلوار/الدبلوماســـــــ ــري العمليـــــــ تيســـــــ
X  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة

X    (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ب)

X        احملليةحل الرتاعات 
X  (أ)

  (ج)
X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم

          (أ)
التعاون مع املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وتقـدمي    

X  الدعم هلا
X      (أ)

    (ب)
            سيادة القانون

X  مكافحة الفساد/احلوكمة الرشيدة
          (أ)

X  اإلصالح القضائي والقانوين
          (أ)
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  القرار  
  )٢٠١١( ٢٠٠٣  )٢٠١٠( ١٩٣٥  )٢٠٠٩( ١٨٨١  )٢٠٠٨( ١٨٢٨  )٢٠٠٧( ١٧٦٩  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

X  السجون            
          (أ)

X  تعزيز حكم القانون  
          (أ)

            مهام أخرى
X  إنفاذ اجلزاءات/الرصد

X      (أ)
X  (ج)

  (ج)
X  الدعم اللوجسيت (غري القتايل)

          (أ)
X  التنمية/إعادة البناء

X      (أ)
X  (ب)

  (ب)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  لوالية.لإعادة تأكيد   (ج)  

    
    ٢٤ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات :دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

      )٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار      
      مهام عامة

املتحدة يف دارفور علـى   يقرر متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم  اإلذن باستخدام القوة
شــهراً أخــرى حــىت  ١٢) لفتــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩النحــو املنصــوص عليــه يف القــرار 

  )١ فقرة(ال ٢٠١١يوليه متوز/  ٣١

  إعادة تأكيد الوالية

مســــائل شــــاملة: املــــرأة   
  والسالم واألمن

يطالب مجيع أطراف النـزاع بأن تتخذ على الفور التدابري املالئمة حلمايـة املـدنيني،   
فيهم النساء واألطفـال، مـن مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي، متاشـيا مـع القـرار           مبن

ــذ     )٢٠٠٨( ١٨٢٠ ــن تنفيـ ــرا عـ ــدم تقريـ ــة أن تقـ ــة املختلطـ ــب إىل العمليـ ، ويطلـ
لعنـف  استراتيجيتها الشاملة لتوفري احلماية للنساء واألطفـال مـن العنـف اجلنسـي وا    

القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، وأن تقــيم كــذلك مــدى التقــدم احملــرز يف ســبيل 
القضاء على العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس اجلنس، ويطلب إىل األمـني  
العام أن حيرص على أن تنفذ العملية املختلطة األحكـام ذات الصـلة مـن القـرارات     

 ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥
  )١٨ فقرةالس معلومات عن هذه املسألة (ال، وأن يضمن تقاريره إىل )٢٠٠٩(

  إعادة تأكيد الوالية
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الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

قياس مـا   يشدد على أمهية حتديد أهداف واقعية قابلة للتحقيق ميكن استخدامها يف  النقاط املرجعية      
حتققه عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من تقدم؛ ويطلـب إىل األمـني العـام أن    

يومــا بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ واليــة العمليــة  ٩٠يواصــل إبــالغ جملــس األمــن كــل 
املختلطة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االسـتراتيجية          

[من التقرير] والعقبات اليت تعترضه، ويشمل ذلـك أيضـا    ٤ فقرةاملشار إليها يف ال
ق الثـاين لتقريـر األمـني    تقييم التقدم احملرز مقارنة بالنقـاط املرجعيـة احملـددة يف املرفـ    

، وكـذلك التقـدم احملـرز يف العمليـة     ٢٠٠٩الثـاين/نوفمرب  تشـرين   ١٦العام املؤرخ 
السياسية واحلالة األمنية واإلنسـانية، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـرز يف أمـاكن خميمـات        
املشــردين داخليــا والالجــئني، ويف جمــال االنتعــاش املبكــر وامتثــال مجيــع األطــراف  

  )٨ فقرةا الدولية (الهتاماتزالل

  عنصر إضايف

      التنسيق
ــاالت   ــع وكــ ــيق مــ التنســ

ــم  ــرى  األمـ ــدة األخـ املتحـ
  يف البلد

القطـري،   يطلب إىل العملية املختلطة أن تضع، بالتشـاور مـع فريـق األمـم املتحـدة     
[من القـرار]، ويطلـب إىل    ٢ فقرةاستراتيجية شاملة لتحقيق األهداف احملددة يف ال

ا يف دارفور، لتنفيـذ  تهالعملية املختلطة أن تستفيد إىل أقصى حد من استخدام قدرا
  )٤ فقرةتراتيجية (التلك االس

  عنصر إضايف

احليـاة   يالحظ أن إحالل األمن يسهل كثريا مبادرات االنتعاش املبكـر والعـودة إىل    
الطبيعية يف دارفور، ويشدد على أمهية بذل جهود االنتعاش املبكر يف دارفور، ويف 
ــة،      هــذا الصــدد، يشــجع العمليــة املختلطــة علــى أن تقــوم، يف إطــار واليتــها احلالي
بتيسري عمل فريق األمم املتحدة القطري والوكاالت املتخصصة يف جمايل االنتعـاش  
املبكــر وإعــادة اإلعمــار يف دارفــور، بوســائل مــن ضــمنها تــوفري األمــن للمنــاطق؛    
ويدعو حكومـة السـودان إىل مواصـلة بـذل جهودهـا الراميـة إىل معاجلـة األسـباب         

  )١٦ فقرةنشطة االنتعاش املبكر (الاجلذرية ألزمة دارفور وزيادة االستثمار يف أ

  عنصر إضايف

التنسيق مع كيانات األمم 
ــرى يف   ــدة األخـــــ املتحـــــ

  املنطقة

البلـد   اع الدائر يف جزء من السودان يؤثر على األجزاء األخرى منرتيالحظ أن ال
وعلى املنطقة بأكملها، وحيث العملية املختلطة على التنسيق عن كثب مـع بعثـات   

األخرى يف املنطقة، مبـا فيهـا بعثـة األمـم املتحـدة يف السـودان وبعثـة        األمم املتحدة 
  )١٣ فقرةاألمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد (ال

  إعادة تأكيد الوالية

احلاليـة،  ا ا وواليتـه تهيطلب إىل العملية املختلطة أن تقوم، على حنو يتسق مع قـدرا   
ــذهلا ب     ــود الــيت تب ــة اجله ــؤازرة وتكمل ــة األمــم املتحــدة يف الســودان، حســب     مب عث

االقتضاء، يف جمال التحضري إلجراء االستفتاءين يف جنوب السـودان وأبيـي، مبـا يف    

  يفعنصر إضا
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الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

ذلـك التنســيق الوثيـق مــع هــذه البعثـة يف جمــال تبــادل حتلـيالت املخــاطر يف منــاطق           
  )١٤ فقرةسيما فيما يتعلق باألخطار احملدقة باملدنيني (ال  وال احلدود،

  وحتديد األسلحة التجريد من السالح
ــلحة الصـــــــــغرية   األســـــــ

  واألسلحة اخلفيفة
وتأثريهـا علـى    يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار الرتاعات وأعمال العنف احمللية

ــدنيني، وانتشــار األســلحة،  ــة     وال امل ــب إىل العملي ســيما األســلحة الصــغرية، ويطل
احمللية ورصد مـا إذا  اعات رتاملختلطة يف هذا الصدد، أن تواصل دعم آليات حل ال

كانت توجد يف دارفور أي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لواليتـها علـى   
  )١٧ فقرة) (ال٢٠٠٧( ١٧٦٩من القرار  ٩ فقرةالنحو احملدد يف ال

  إعادة تأكيد الوالية

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٤ فقرةانظر ال  املساعدة االنتخابية

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئـــــون واملشــــــردون  

  داخلياً

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال

محايــة مــوظفي املســاعدة   
اإلنسانية/تيســـري وصـــول  

  املساعدات اإلنسانية

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٤ فقرةانظر ال

ــا يف   ــي، مبـ ــن اإلقليمـ األمـ
ذلــك كفالــة التواجـــد يف   
املنــــــــــاطق الرئيســــــــــية، 

  والدوريات، والردع

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٦ فقرةانظر ال

      العمليات السياسية
 تيســـري العمليـــة السياســـية/
ــية  احلوار/الدبلوماســـــــــــــــ
ــاعي  الوقائية/الوساطة/املســ

  احلميدة 

وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’مـــن القـــرار، حتـــت عنـــوان  ١٧ فقـــرةانظـــر ال
  أعاله  ‘‘ األسلحة

  إعادة تأكيد الوالية

وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’مـــن القـــرار، حتـــت عنـــوان  ١٧ فقـــرةانظـــر ال  حل الرتاعات احمللية
  أعاله  ‘‘ األسلحة

مهمة صدر ا تكليـف  
  جديد  
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الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

التعــــاون مــــع املنظمــــات       
ــة   ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

  وتقدمي الدعم هلا  

يطالب مجيع أطراف الرتاع، مبا يف ذلك اجلماعات املتمردة كافة، باملشاركة علـى  
الفـور وبشـكل كامـل وبنـاء يف عمليــة السـالم بـدون أي شـروط مسـبقة، بطرائــق         

يف إطار وساطة السـيد باسـويل، بغـرض إكمـال وإبـرام      منها املشاركة يف حمادثات 
اتفــاق جــامع وشــامل، ويشــدد علــى أمهيــة إكمــال هــذا االتفــاق مــن أجــل حتقيــق  
االسـتقرار والســالم الــدائم يف املنطقــة، ويرحــب مبـا تقــوم بــه قطــر يف هــذا الصــدد   
 وبالدعم الذي تقدمه بلدان أخـرى يف املنطقـة، ويـدعو العمليـة املختلطـة إىل تـوفري      
الدعم لكبري الوسطاء املشترك وفريق دعم الوساطة املشـترك بـني االحتـاد األفريقـي     

  )١٢ فقرةواألمم املتحدة (ال

  عنصر إضايف

      مهام أخرى
وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’مـــن القـــرار، حتـــت عنـــوان  ١٧ فقـــرةانظـــر ال  إنفاذ اجلزاءات/الرصد

  أعاله  ‘‘ األسلحة
  إعادة تأكيد الوالية

      التنمية/
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٦ فقرةانظر ال  إعادة البناء

    )٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
        مهام عامة

يقرر متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور علـى    اإلذن باستخدام القوة
شــهراً أخــرى حــىت  ١٢) لفتــرة ٢٠٠٧( ١٧٦٩النحــو املنصــوص عليــه يف القــرار 

  )  ١ فقرة(ال ٢٠١٢يوليه متوز/  ٣١

  إعادة تأكيد الوالية

شــــاملة: املــــرأة  مســــائل 
  والسالم واألمن

املـدنيني،   يطالب مجيع أطراف الرتاع بأن تتخذ على الفور التدابري املالئمـة حلمايـة  
مبا يشمل النساء واألطفـال، مـن مجيـع أشـكال العنـف اجلنسـي، متشـيا مـع القـرار          

)، ويطلـــب إىل العمليـــة املختلطـــة أن تقـــدم تقريـــرا عـــن العنـــف   ٢٠٠٨( ١٨٢٠
واجلنسـاين، وأن تقـيم كـذلك مـدى التقـدم احملـرز يف سـبيل القضـاء علـى          اجلنسي 

ــة النســاء        ــى ضــرورة إدراج محاي ــف اجلنســي واجلنســاين، ويؤكــد كــذلك عل العن
واألطفال من العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، كجـزء مـن االسـتراتيجية الشـاملة علـى         

ن القـرار]، ويطلـب   [مـ  ٣ فقـرة نطاق البعثة حلماية املدنيني اليت يـرد حتديـدها يف ال  
إىل األمني العام أن حيرص على أن تنفِّذ العملية املختلطة األحكام ذات الصـلة مـن   

ــرارات   ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠١٠( ١٣٢٥القـــ
ــق تعــيني      )٢٠١٠( ١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ــك مشــاركة النســاء عــن طري ــا يف ذل ، مب

معلومات عـن   السمستشارات لشؤون احلماية، وأن يضمن تقاريره املقدمة إىل 
  )٢٢ فقرةذلك (ال

  عنصر إضايف
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الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

عــن  يومــا ٩٠يطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل تقــدمي التقــارير إىل الــس كــل   النقاط املرجعية      
التقدم احملرز يف تنفيذ واليـة العمليـة املختلطـة يف مجيـع أحنـاء دارفـور، مبـا يف ذلـك         

[مـــن التقريـــر]  ٣ فقـــرةالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ االســـتراتيجية املشـــار إليهـــا يف ال 
والعقبـات الــيت تعترضـه، ويشــمل ذلـك أيضــا تقيـيم التقــدم احملـرز مقارنــة بالنقــاط      

تشـرين   ١٦املرجعية واملؤشرات احملددة يف املرفق الثاين لتقرير األمني العام املـؤرخ  
، وكــذلك التقــدم احملــرز يف احلالــة األمنيــة واإلنســانية، مبــا يف ٢٠٠٩الثـاين/نوفمرب  

خميمـات النـازحني والالجـئني، ويف حقـوق اإلنسـان،      ذلك التقدم احملرز يف أماكن 
وانتهاكات القانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، ويف جمـال       

  )١٣ فقرةا الدولية (التهاالنتعاش املبكر وامتثال مجيع األطراف اللتزاما

  إعادة تأكيد الوالية

      التنسيق
ــاالت   ــع وكــ ــيق مــ التنســ

  األمم املتحدة يف البلد
اسـتخداماً كـامال،   ا تهيؤكد ضرورة أن تسـتخدم العمليـة املختلطـة واليتـها وقـدرا     

وأن تعطي األولوية يف القـرارات املتعلقـة باسـتخدام القـدرات واملـوارد املتاحـة إىل       
محايـة املـدنيني يف مجيـع أحنـاء دارفـور، بوسـائل منـها املبـادرة إىل نشـر           (أ) مسـأليت 

ع، وتـأمني  رتاقوات وتسـيري دوريـات يف املنـاطق الـيت يشـتد فيهـا خطـر نشـوب الـ         
ــازحني   ــوفري      خميمــات الن ــذار املبكــر وت ــذ اســتراتيجية لإلن ــة، وتنفي ــاطق احملاذي واملن

ا على نطاق البعثة، (ب) مث تـأمني وصـول املسـاعدات اإلنسـانية يف الوقـت      تهقدرا
املناسب وبدون عوائق، وكفالة سالمة وأمن العاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية    

عدة اإلنسـانية دون عوائـق   وأنشطة اإلغاثة اإلنسانية، من أجـل تيسـري تسـليم املسـا    
يف جمموع أحناء دارفور؛ ويطلـب إىل العمليـة املختلطـة أن تسـتفيد إىل أقصـى حـد       

ا، بالتعاون مع فريق األمم املتحدة القطـري وغـريه مـن اجلهـات الدوليـة      تهمن قدرا
وغري احلكومية الفاعلة، يف ما تزمع تنفيذه على نطاق البعثة من اسـتراتيجية شـاملة   

  )٣ فقرةدفني املذكورين (اللتحقيق اهل

  عنصر إضايف

يالحظ أن توافر األمن وحرية التنقل سوف ييسران كثرياً مبادرات االنتعاش املبكـر    
والعودة إىل احلياة الطبيعية يف دارفور؛ ويشدد على أمهية بذل جهود االنتعاش املبكر 

الصـدد، يشـجع العمليـة    يف دارفور، مىت ما كانت تلك العمليات مالئمة، ويف هـذا  
املختلطة على أن تقوم، يف إطار واليتـها احلاليـة، بتيسـري عمـل فريـق األمـم املتحـدة        
القطري والوكاالت املتخصصة يف جمايل االنتعاش املبكر وإعادة اإلعمار يف دارفور، 
بوسائل من ضمنها توفري األمن للمناطق؛ ويدعو مجيع األطراف إىل إتاحة الوصـول  

ــة    ق ويــدعو حكومــةبــدون عوائــ الســودان إىل رفــع مجيــع القيــود الــيت تعيــق إمكاني
الوصول لذلك الغـرض، وإىل العمـل علـى معاجلـة األسـباب اجلذريـة ألزمـة دارفـور         

  )١٩ وزيادة االستثمار يف أنشطة االنتعاش املبكر (الفقرة

  إعادة تأكيد الوالية
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الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

التنسيق مع كيانات األمم       
ــرى يف   ــدة األخـــــ املتحـــــ

  املنطقة

األخـرى   الحظ أن الرتاع الذي يقع يف أي منطقة من السودان يؤثر على املنـاطق ي
يف البلد وعلى املنطقة األوسع نطاقاً؛ وحيث على التنسـيق الوثيـق فيمـا بـني بعثـات      
األمم املتحدة يف املنطقة، مبا يف ذلك العملية املختلطة، وقوة األمـم املتحـدة األمنيـة    

املتحـدة يف جنـوب السـودان، ويطلـب إىل األمـني العـام       املؤقتة ألبيي، وبعثة األمـم  
  )١٧ فقرةأن يكفل فعالية التعاون فيما بني البعثات (ال

  عنصر إضايف

تنســيق جهــود األطــراف   
  الفاعلة الدولية

مهمة صدر ا تكليـف    أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  جديد  

  وحتديد األسلحة التجريد من السالح
ــلحة الصـــــــــغرية   األســـــــ

  واألسلحة اخلفيفة
يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار الرتاعات وأعمال العنف احمللية وتأثريهـا علـى   
املــدنيني، إال أنــه، يف هــذا الســياق، يالحــظ حــدوث اخنفــاض يف الصــدامات بــني   
القبائــل ويــدعو مجيــع األطــراف إىل وضــع حــد لتلــك الصــدامات والســعي إىل         

ــق إزاء انتشــار األســلحة،  املصــاحلة؛ ويعــرب   ــه العمي ســيما األســلحة   وال عــن قلق
ــة املختلطــة، يف هــذا الصــدد، أن     الصــغرية واألســلحة اخلفيفــة، ويطلــب إىل العملي

اعات، ورصد مـا إذا كانـت توجـد يف دارفـور     رتتواصل دعم اآلليات احمللية حلل ال
 ٩ فقرةد يف الأي أسلحة أو مواد ذات صلة، وذلك وفقا لواليتها على النحو احملد

)، وأن تواصــل، يف هــذا الســياق، التعــاون مــع فريــق   ٢٠٠٧( ١٧٦٩مــن القــرار 
) بغية تيسري عملـهما  ٢٠٠٥( ١٥٩١اخلرباء املعين بالسودان املنشأ مبوجب القرار 

  )٢١ فقرة(ال

  إعادة تأكيد الوالية

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
محايــة املــدنيني، مبــن فــيهم 
الالجئـــــون واملشــــــردون  

  داخلياً

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةالانظر 

محايــة مــوظفي املســاعدة   
اإلنسانية/تيســـري وصـــول  

  املساعدات اإلنسانية

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال

ــا يف   ــي، مبـ ــن اإلقليمـ األمـ
ذلــك كفالــة التواجـــد يف   
املنــــــــــاطق الرئيســــــــــية، 

  ريات، والردعوالدو

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ٣ فقرةانظر ال
  إعادة تأكيد الوالية  أعاله‘‘ التنسيق’’من القرار، حتت عنوان  ١٩ فقرةانظر ال



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

 

967 14-65169 

 

الفئــة واملهــام الصــادر ــا  
  نص الوالية  تكليف

مســتوى املهــام الصــادر 
  ا تكليف

      العمليات السياسية      
ــة السياســية/   تيســري العملي
ــية  احلوار/الدبلوماســـــــــــــ
الوقائية/الوساطة/املســاعي 

  احلميدة

يـومي   دارفـور، الـذي عقـد يف اخلرطـوم    يشيد بنتائج املؤمتر الدويل املعين بامليـاه يف  
، بوصفه خطوة صوب إحالل السـالم املسـتدام،   ٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٨ و ٢٧

ا املعلنـة يف ذلـك املـؤمتر، حيثمـا كـان      تهالتزامـا بويدعو العملية املختلطة إىل الوفـاء  
ذلك متسقا مع واليتـها، ويـدعو مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، خاصـة         

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،     منظمــة األمــم ــة (اليونيســيف)، وبرن املتحــدة للطفول
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وكـذلك اجلهـات الفاعلـة الدوليـة واجلهـات املاحنـة،       

  )٢٠ فقرةإىل الوفاء مبا أعلنته من التزامات يف ذلك املؤمتر (ال

  عنصر إضايف

وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’حتـــت عنـــوان  مـــن القـــرار، ٢١ فقـــرةانظـــر ال  حل الرتاعات احمللية
  أعاله  ‘‘ األسلحة

  إعادة تأكيد الوالية

      مهام أخرى
وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’مـــن القـــرار، حتـــت عنـــوان  ٢١ فقـــرةانظـــر ال  إنفاذ اجلزاءات/الرصد

  أعاله  ‘‘ األسلحة
  إعادة تأكيد الوالية

  عنصر إضايف  أعاله‘‘ التنسيق’’القرار، حتت عنوان من  ١٩ فقرةانظر ال  التنمية/إعادة البناء
      

  قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي  

  اإلنشاء  

 )٢٠١١( ١٩٩٠ قــراره مبوجــب األمــن، جملــس قــرر  
 أوليـــة لفتـــرة ينشـــئ، أن ،٢٠١١ /يونيـــهحزيران ٢٧ املـــؤرخ

 مـع  ألبيـي،  املؤقتـة  األمنيـة  املتحدة األمم قوة أشهر، ستة مدا
 الشـعبية  واحلركـة  السـودان  حكومـة  بـني  املـربم  االتفاق مراعاة
 منطقـة  وأمـن  إلدارة املؤقتـة  الترتيبـات  بشـأن  السـودان  لتحرير

 مـن  املؤقتـة  األمنيـة  القـوة  تتـألف  سـوف  القوة أن وتقرر. أبيي
 أفـراد  مـن  ٥٠ و العسـكريني،  األفراد من ٤ ٢٠٠ أقصاه قوام

 وكلــف. املــدين الــدعم مــوظفي مــن مناســب وعــدد الشــرطة،
 نشـر  إعـادة  برصـد  املؤقتـة  األمنية القوة أمور، مجلة يف الس،

 الشــعيب  واجلــيش الســودانية املســلحة القــوات مــن أفــراد أي
 مـن  والتحقـق  أبيـي  منطقـة  مـن  خيلفـه  مـن  أو السـودان  لتحرير
 إزالـة  جمـال  يف التقنيـة  املشـورة  وإسـداء  املساعدة وتقدمي ذلك،

 األساســية للــهياكل األمنيــة اخلــدمات تــوفري وكــذلك األلغــام،
 الفصـل  مبوجـب  اتصـرف م ،الس أذنو .)٤٠(املنطقة يف النفطية
 تتخـــذ أن ألبيـــي املؤقتـــة األمنيـــة للقـــوة امليثـــاق، مـــن الســـابع

 األمــم ومــوظفي القــوة مــوظفي حلمايــة الضــرورية اإلجــراءات
ــدات واملنشــآت واملرافــق املتحــدة  منــهما؛ لكــل التابعــة واملع
 والعـاملني  املتحـدة  األمـم  ملـوظفي  التنقـل  وحرية األمن وكفالة

 للمــــراقبني املشــــتركة اللجنــــة وأعضــــاء اإلنســــاين اــــال يف
__________ 

  .٢  و ١، الفقرتان )٢٠١١( ١٩٩٠القرار   )٤٠(  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

968 14-65169  
 

 ومحايـة  العسـكريني،  للمـراقبني  املشـتركة  واألفرقـة  العسكريني
. أبيـي  منطقة يف الوشيك البدين العنف خلطر املعرضني املدنيني

 املنطقـة  حلمايـة  القـوة  باسـتخدام  املؤقتـة  األمنية للقوة أُذن كما
 النحـو  على ،“هلا مأذون غري عناصر تشنها اليت الغارات من”

 اجلـدول  يف ردتـ و .)٤١(املؤقتة الترتيبات بشأن االتفاق يف احملدد
 وقـوام  العسـكري  القوامبـ  الـس  فيهـا  أذن الـيت  راتاالقر ٢٥

  .واليتها تمديدوب  و إنشائها، منذ املؤقتة األمنية للقوة الشرطة
  

  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

 باحلاجــة الــس أقــر االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
ــة الســـودان وجنـــوب الســـودان بـــدء إىل امللحـــة ــادة عمليـ  إعـ

__________ 

  .٣  فقرةاملرجع نفسه، ال  )٤١(  

 القــوة واليــة تشــمل أن وقــرر الطبيعيــة، حالتــها إىل احلــدود
ــة ــة األمني ــاً املؤقت ــاً إضــافية مهام ــة دعم  لرصــد املشــتركة لآللي
 ضـمان  علـى  الطـرفني  مسـاعدة  تشـمل  منها، والتحقق احلدود
ــد ــل التقيـ ــة داخـ ــة املنطقـ ــة احلدوديـ ــةرتوامل اآلمنـ ــالح وعـ  السـ

 وبعـد  .)٤٢(بشـأا  االتفـاق  مت الـيت  بـاألمن  املتعلقـة  بااللتزامات
 يف وتـرد  .)٤٣(أشـهر  مخسـة  ملدة القوة والية الس مدد ذلك،

ــة حملــة ٢٦ اجلــدول ــن عام ــيرياتا ع ــة يف لتغ ــة والي ــذ البعث  من
 الفقـرات  جلميـع  الكامـل  الـنص  ٢٧ اجلدول يف ويرد. إنشائها
 قــرارات يف الــواردة الواليــة، علــى املدخلــة بــالتغيريات املتصــلة
  .باالستعراض املشمولة الفترة يف املتخذة الس

__________ 

  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٢٤القرار   )٤٢(  
  .١  فقرة، ال)٢٠١١( ٢٠٣٢القرار   )٤٣(  

      
  ٢٥ اجلدول

  قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي: متديد والية البعثة والتغير يف تشكيلها

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٣٢  )٢٠١١( ٢٠٢٤  )٢٠١١( ١٩٩٠(  

                
  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ٢٢  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب   ١٤  ٢٠١١ هحزيران/يوني  ٢٧  تاريخ اختاذ القرار

  أشهر) ٥التمديد (    أشهر) ٦اإلنشاء (  مدة الوالية  
        القوام املأذون به

        ٤ ٢٠٠  (اموع)العنصر العسكري 
        ٥٠  عنصر الشرطة (اموع)
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  ٢٦ اجلدول
  املهام فئة حسب ،لواليةل عام عرض :ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  القرار  

  )٢٠١١( ٢٠٣٢  )٢٠١١( ٢٠٢٤  )٢٠١١( ١٩٩٠  الفئة واملهام الصادر ا تكليف

          مهام عامة        
X  اإلذن باستخدام القوة

      (أ)
        وحتديد األسلحة التجريد من السالح 
X  أو رصد األسلحة التجريد من السالح 

X  (أ)
    (ب)

X  اإلجراءات املتعلقة باأللغام
      (أ)

        القضايا اإلنسانية
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية

      (أ)
  حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح

X  رصد  الحقوق اإلنسان: 
X    (أ)

  (ج)
        إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً
      (أ)

X  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها/حرية حركة األفراد واملعدات
      (أ)

X  محاية موظفي املساعدة اإلنسانية/تيسري وصول املساعدات اإلنسانية
      (أ)

X  الشرطة: بناء القدرات
      (أ)

X  الشرطة: تقدمي الدعم العمليايت للشرطة الوطنية
      (أ)

X  توفري األمن للمؤسسات واهليئات األخرى
X  (أ)

    (ب)
X  الرئيسية، والدوريات، والردعاألمن اإلقليمي، مبا يف ذلك كفالة التواجد يف املناطق 

      (أ)
X    رصد احلدود

    (أ)
X  رصد حتركات اجلماعات املسلحة

      (أ)
        العمليات السياسية

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
X  (أ)

    (ب)
X  رصد/تنفيذ اتفاقات السالم

      (أ)
  

  .جديد تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
  .إضايف عنصر  (ب)  
  .لواليةل تأكيد إعادة  (ج)  
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  ٢٧ اجلدول
  ٢٠١١ عام يف الوالية على املدخلة التغيريات :ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

ــة واملهــام الصــادر   الفئ
  نص الوالية  ا تكليف

مســـتوى املهـــام الصـــادر 
  ا تكليف

  (املتخذ جزئيا مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ١٩٩٠القرار       

        مهام عامة
املتحــدة، يــأذن لقــوة األمــم   وإذ يتصــرف مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم   اإلذن باستخدام القوة

ا ومنطقـــة انتشـــارها، تهاملتحـــدة األمنيـــة املؤقتـــة ألبيـــي بـــأن تضـــطلع، ضـــمن قـــدرا 
  )٣ فقرة... (ال باإلجراءات الضرورية

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

  وحتديد األسلحة التجريد من السالح 
 التجريد مـن السـالح   

  أو رصد األسلحة
رصد إعادة نشر أي أفـراد مـن القـوات املسـلحة السـودانية واجلـيش الشـعيب لتحريـر         

خيلفـه، مـن منطقـة أبيـي علـى النحـو الـذي حددتـه حمكمـة التحكـيم           السودان أو من 
الدائمة، والتحقق من ذلك؛ وتكون منطقة أبيي من اآلن فصـاعداً منطقـة خاليـة مـن     

  (أ)) ٢ فقرةعدا أفراد القوة األمنية املؤقتة ودائرة شرطة أبيي (ال أي قوات

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

ــة   ــراءات املتعلقــ اإلجــ
  باأللغام

لقيام، بالتعـاون مـع سـائر الشـركاء الـدوليني العـاملني يف قطـاع اإلجـراءات املتعلقـة          ا
 ٢ فقــرةباأللغــام، بتقــدمي املســاعدة وإســداء املشــورة التقنيــة يف جمــال إزالــة األلغــام (ال

  (ج))

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

      القضايا اإلنسانية
دعم/تنســــيق العمــــل   

  اإلنساين
ــدمي املســاعدة          ــاملني يف جمــال تق ــل الع ــانية وحريــة تنق ــدمي املســاعدة اإلنس تيســري تق

ــة مبنطقــة أبيــي علــى النحــو احملــدد يف االتفــاق     اإلنســانية بالتنســيق مــع اهليئــات  املعني
  (د)) ٢ فقرة(ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

  األطفال والرتاع املسلح املرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
ــان:   ــوق اإلنســــ حقــــ

  رصد  ال
يطلــب إىل األمــني العــام كفالــة رصــد حقــوق اإلنســان بفعاليــة، وإدراج نتــائج هــذا    

  )١٠ فقرةلس (اللمجيف تقاريره املقدمة إىل االرصد 
مهمــة صــدر ــا تكليــف 

  جديد  
  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

ــن   ــدنيني، مبـ ــة املـ محايـ
ــون  ــيهم الالجئــــــ فــــــ

  واملشردون داخلياً

القيـــام، دون املســـاس باملســـؤوليات املنوطـــة بالســـلطات املختصـــة، حبمايـــة املـــدنيني 
  (د)) ٣ فقرةاملعرضني خلطر العنف البدين الوشيك يف منطقة أبيي (ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  
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ــة واملهــام الصــادر   الفئ
  نص الوالية  ا تكليف

مســـتوى املهـــام الصـــادر 
  ا تكليف

ــم          ــوظفي األم ــة م محاي
املتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة 
ومرافقها/حريـــــــــــــــة 
ــراد   ــة األفـــــــ حركـــــــ

  واملعدات

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (أ)) ٣ فقرةا (التها ومعداتهمحاية موظفي القوة األمنية املؤقتة ومرافقها ومنشآ
  جديد  

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (ب)) ٣ فقرةا (التها ومعداتهمحاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآ
  جديد

ــوظفي   ــة مـــــــ محايـــــــ
املســــــــــــــــــــــــــــاعدة 
اإلنسانية/تيســـــــــــــــري 
ــاعدات  وصــــول املســ

  اإلنسانية

مهمــة صــدر ــا تكليــف   أعاله  ‘‘ القضايا اإلنسانية’’من القرار، حتت عنوان   (د) ٢ فقرةانظر ال
  جديد  

ــاملني يف       ــم املتحــدة والع ــوظفي األم ــل مل ــة التنق ــن وحري ــة األم اإلنســاين  اــالكفال
ــراقبني       ــتركة للمـ ــة املشـ ــكريني واألفرقـ ــراقبني العسـ ــتركة للمـ ــة املشـ ــاء اللجنـ وأعضـ

  (ج)) ٣ فقرةالعسكريني (ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد

الشــــــــــرطة: بنــــــــــاء 
  القدرات

ال اإلنســاين لمجكفالــة األمــن وحريــة التنقــل ملــوظفي األمــم املتحــدة والعــاملني يف ا   
ــتركة    ــة املشـ ــاء اللجنـ ــراقبني    وأعضـ ــتركة للمـ ــة املشـ ــكريني واألفرقـ ــراقبني العسـ للمـ

  (هـ)) ٢ فقرةالعسكريني (ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

الشرطة: تقدمي الـدعم  
العمليــــــايت للشــــــرطة 

  الوطنية

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (هـ) من القرار، أعاله  ٢ فقرةانظر ال
  جديد  

االقتضــاء  يف منطقــة أبيــي، عنــد تــوفري اخلــدمات األمنيــة للــهياكل األساســية النفطيــة  
  (و)) ٢ فقرةوبالتعاون مع دائرة الشرطة يف منطقة أبيي (ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد

تـــــــــــوفري األمـــــــــــن  
للمؤسســـــــــــــــات أو 

  اهليئات األخرى

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (ج) من القرار، أعاله   ٣ فقرةانظر ال
  جديد  

ــا تكليــف مهمــة صــدر   من القرار، أعاله  (أ) ٢ فقرةانظر ال
  جديد

األمـــن اإلقليمـــي، مبـــا 
ــة   ــك كفالــــــ يف ذلــــــ
التواجــــد يف املنــــاطق  
الرئيســـــــــــــــــــــــــــية، 

  والدوريات، والردع

محاية منطقة أبيي من الغارات اليت تشنها عناصر غري مـأذون هلـا، علـى النحـو احملـدد      
  (هـ)) ٣ فقرةيف االتفاق (ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (و)) ٣ فقرةكفالة األمن يف منطقة أبيي (ال
  جديد
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ــة واملهــام الصــادر   الفئ
  نص الوالية  ا تكليف

مســـتوى املهـــام الصـــادر 
  ا تكليف

ــات         ــد حتركــــــ رصــــــ
  اجلماعات املسلحة  

‘‘ وحتديد األسـلحة  التجريد من السالح’’من القرار، حتت عنوان  (أ) ٢ فقرةانظر ال
  أعاله  

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (هـ) من القرار أعاله ٣ فقرةانظر ال  
  جديد  

      العمليات السياسية
تيســــــــــري العمليــــــــــة 
ــية/احلوار/  السياســـــــــ
ــة/   الدبلوماســية الوقائي
ــاعي  الوساطة/املســــــــ

  احلميدة

ــاق         ــه يف االتف ــى النحــو املنصــوص علي ــي عل ــة أبي ــة مبنطق ــات املعني املشــاركة يف اهليئ
  (ب)) ٢ فقرة(ال

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

ــاق   ــد/تنفيذ اتفـــ رصـــ
  السالم

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (ب) من القرار، أعاله  ٢ فقرةانظر ال
  جديد  

ــرار  ٢٠٢٤ القــــــــــــــ
)٢٠١١(  

    

  وحتديد األسلحة التجريد من السالح
 التجريد مـن السـالح   

  أو رصد األسلحة  
مساعدة الطرفني على ضمان التقيد داخل املنطقة احلدودية اآلمنة واملرتوعـة السـالح   

بــاألمن الــيت مت إقرارهــا يف االتفــاق بشــأن أمــن احلــدود واآلليــة   بااللتزامــات املتعلقــة 
حزيران/يونيـه ويف االتفـاق بشـأن بعثـة دعـم       ٢٩السياسية واألمنية املشتركة املـؤرخ  

  (أ)) ١ فقرة(ال ٢٠١١يوليه متوز/  ٣٠رصد احلدود املؤرخ 

  عنصر إضايف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
تـــــــــــوفري األمـــــــــــن  
للمؤسســـــــــــــــات أو 

  اهليئات األخرى

ــة املشــتركة لرصــد      ــه اآللي ــا تضــطلع ب ــك    دعــم م ــا يف ذل ــها، مب احلــدود والتحقــق من
ا املتصلة بالتحقق والتحقيـق والرصـد   تها وأفرقتها، من أنشطة يف سياق عملياتهقطاعا

والتحكــيم وتنســيق االتصــاالت واإلبــالغ وتبــادل املعلومــات والــدوريات، وكــذلك  
  (ب)) ١ فقرةبتوفري األمن عند االقتضاء (ال

  عنصر إضايف  

وحتديـــد  التجريـــد مـــن الســـالح ’’مـــن القـــرار، حتـــت عنـــوان   (أ) ٢ فقـــرةانظـــر ال  رصد احلدود
  أعاله  ‘‘ األسلحة

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  
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ــة واملهــام الصــادر   الفئ
  نص الوالية  ا تكليف

مســـتوى املهـــام الصـــادر 
  ا تكليف

مهمــة صــدر ــا تكليــف   (ب) من القرار، أعاله ١ فقرةانظر ال        
  جديد  

لعمليــة  تقــدمي املســاعدة وإســداء املشــورة لآلليــة املشــتركة يف ســياق تنســيقها عمومــا  
قـــة املوقـــف املشـــترك بشـــأن أمـــن احلـــدود املؤرخـــة       التخطـــيط لرصـــد تنفيـــذ ور  

  (ج)) ١ فقرةوالتحقق منه (ال ٢٠١١أيار/مايو   ٣٠

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

مساعدة اآللية املشتركة للتحقق مـن احلـدود ورصـدها علـى تعهـد اخلـرائط املرجعيـة          
رصـد تنفيـذ   واملراجع اجلغرافية واملراجع الالزمة لرسم اخلرائط الـيت سيسـتعان ـا يف    

من االتفاق املتعلق بأمن احلدود واآللية السياسية واألمنية املشتركة املربم يف  ٢ فقرةال
  (د)) ١ فقرة(ال ٢٠١١حزيران/يونيه   ٢٩

مهمــة صــدر ــا تكليــف 
  جديد  

      العمليات السياسية
تيســــــــــري العمليــــــــــة 
ــية/احلوار/  السياســـــــــ
ــة/   الدبلوماســية الوقائي
ــاعي  الوساطة/املســــــــ

  احلميدة

  عنصر إضايف  (هـ)) ١ فقرةتيسري االتصال بني الطرفني (ال
احلـدود   آليـات إداريـة ثنائيـة فعالـة علـى امتـداد      دعم الطرفني، عند الطلب، يف إنشاء 

  (و)) ١ فقرة(ال
  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  (زاي)) ١ فقرةاملساعدة على بناء الثقة املتبادلة (ال  
ــرار  ٢٠٣٢ القــــــــــــــ

)٢٠١١(  
    

  األطفال والرتاع املسلح املرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
ــان:   ــوق اإلنســــ حقــــ

  رصد  ال
يطلــب إىل األمــني العــام كفالــة الرصــد الفعــال حلقــوق اإلنســان وإدراج نتــائج ذلــك  

وحكومــة الرصــد يف تقــاريره املقدمــة إىل جملــس األمــن، ويهيــب حبكومــة الســودان     
جنــوب الســودان أن تتعاونــا علــى حنــو تــام مــع األمــني العــام حتقيقــا هلــذه الغايــة            

  )١٠ فقرة(ال

  إعادة تأكيد الوالية
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 الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمــم بعثــة  
  وتشاد

  أساسية معلومات  
 بعثةَ األمن جملس أنشأ ،٢٠٠٧ سبتمربأيلول/ ٢٥ يف  

 وجــبمب وتشــاد الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمــم
ــة يف املســاعدة بغــرض ،)٢٠٠٧( ١٧٧٨ القــرار  ظــروف يئ
 ،ودائمـة  آمنـة  بصـورة  واملشـردين  الالجـئني  لعودة مؤاتية أمنية

 شـرق  مـنطقيت  لـتعمري  املؤاتيـة  الظـروف  يئـة  بينـها  مـن  بطرق
 تنميتـهما  وحتقيـق  الوسطى أفريقيا مجهورية شرق ومشال تشاد

 ،)٢٠٠٩( ١٨٦١ القـرار  ومبوجـب . واالجتماعية االقتصادية
 عمليـة  حمـل  حيـل  للبعثـة  تابع عسكري عنصر بنشر الس أذن

 وقــرر. الوســطى أفريقيــا ومجهوريــة تشــاد يف األورويب االحتــاد
ــس، ــن الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفاً ال ــاق م ــم ميث  األم
 حلمايــة الالزمــة التــدابري مجيــع باختــاذ للبعثــة أذنيــ أن املتحــدة،
 ومـوظفي  اإلنسـانية  املسـاعدة  تقدمي جمال يف والعاملني املدنيني
 األخــري اإلذن ٢٨ اجلــدول ويــبني. ومرافقهــا املتحــدة األمــم

 مــن البعثــة قــوام بشــأن بــالتقرير املشــمولة الفتــرة قبــل الصــادر
 للواليـة،  األخـري  والتمديـد  الشـرطة  وأفـراد  العسـكريني  األفراد
ــع ــرارات ومجي ــيت الق ــدد ال ــوام حت ــأذون الق ــه امل ــن ب ــراد م  األف

ــراد العســكريني ــة متديــد وحــاالت الشــرطة وأف  خــالل الوالي
ــرة ــالتقرير املشــمولة الفت ــدم. ب ــاً عرضــاً ٢٩ اجلــدول ويق  عام

  .)٢٠٠٩( ١٨٦١ القرار اختاذ منذ البعثة واليةل
  

  ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي   
ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي

 املـرة  يف أسـبوعني و األوىل املـرة  يف شـهرين  ملـدة  مـرتني،  البعثة
  .  )٤٤(اتشكيله أو واليتها تعديل دون الثانية،

__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٢٢ و ؛١ فقـــرةال، )٢٠١٠( ١٩١٣القـــراران   )٤٤(  
  .١  فقرةال

  إاء البعثة  

 الــــس أحــــاط ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القــــرار مبوجـــب   
 مـذكرة  بواسـطة  العـام  األمـني  أبلغـت  تشـاد  حكومة بأن علماً

 أن يف برغبتـها  ٢٠١٠ الثاين/ينـاير كـانون   ١٥ مؤرخة شفوية
 ،٢٠١٠ /مـارس آذار ١٥ من اعتبارا تشاد من البعثة تنسحب

ــدائم املمثــل مــن ٢٠١٠ /مــارسآذار ٣ املؤرخــة وبالرســالة  ال
 األمـن  جملـس  رئـيس  فيهـا  أبلـغ  الـيت  املتحـدة  األمم لدى لتشاد

 وكـذلك  ،)٤٥(السـابق  طلبـها  يف النظر أعادت قد حكومته بأن
كــــانون  ١٥ بــــني مــــا الفتــــرة يف جــــرت الــــيت باملشــــاورات
 تشــاد  حكومــة  بــني ٢٠١٠ /أبريلنيســان  ٢٣ و الثاين/ينــاير

 لفتـرة  البعثة والية ميدد أن وقرر املتحدة، لألمم العامة واألمانة
 ومتهيــــدا. ٢٠١٠ األول/ديســــمربكــــانون  ٣١ حــــىت ائيــــة

 العسـكري  العنصـر  قـوام  ختفيض الس قرر البعثة، النسحاب
ــابع ــا الت ــراد مــن ٢ ٢٠٠ إىل هل  يف ١ ٩٠٠( العســكريني األف
 علـى  احلفـاظ  مـع  الوسـطى)  أفريقيا مجهورية يف ٣٠٠ و تشاد
 ،٢٥ وهـو  العسـكريني  االتصـال  ضـباط  مـن  بـه  املأذون القوام

ــنو ــو الشــرطة ضــباط م ــن وكــان. ٣٠٠ وه ــرر م ــذ املق  تنفي
ــهمتوز/ ١٥ حبلـــول للقـــوات األويل االنســـحاب  ،٢٠١٠ يوليـ
تشــرين  ١٥ مــن ابتــداء املتبقيــة للقــوات النــهائي واالنســحاب
 النظاميـة  العناصر مجيع انسحاب وإمتام ،٢٠١٠ األول/أكتوبر

ــة ــانون  ٣١ حبلـــول واملدنيـ  األول/ديســـمرب كـــانوناألول/كـ
٤٦(٢٠١٠(.  

 )٤٧(تشـــاد حكومــة  بـــالتزام علمــا  الـــس أحــاط  إذو  
 يف املـدنيني  السـكان  ومحاية أمن عن الكاملة املسؤولية بتحمل

__________ 

  )٤٥(  S/2010/115  .  
السادسة عشرة مـن الديباجـة،    فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٢٣القرار   )٤٦(  

  .٧  و ٦ و ١والفقرات 
  .S/2010/250انظر   )٤٧(  
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 األمنيـــة املفـــرزة دعـــم البعثـــة تواصـــل أن قـــرر تشـــاد، شـــرق
ــة؛ ــة اجلهــود ودعــم املتكامل  الالجــئني خميمــات نقــل إىل الرامي

ــة اهلياكــل مــع االتصــاالت وإجــراء احلــدود؛ عــن بعيــدا  األمني
 يف واإلســهام الوســطى؛ أفريقيــا ومجهوريــة تشــاد يف األخــرى

 ويـرد . )٤٨(تشاد يف القانون سيادة وتعزيز املدنية احلقوق محاية
__________ 

  .٨  و ٢ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩٢٣القرار   )٤٨(  

 املتصــــلة الفقــــرات جلميــــع الكامــــل الــــنص ٣٠ اجلــــدول يف
 الــس قــرارات يف الــواردة الواليــة، علــى املدخلــة بــالتغيريات

  .االستعراض قيد الفترة خالل املتخذة
 األول/ديسـمرب كانون  ٣١ يف واليتها البعثة وأكملت  
  .)٢٠١٠( ١٩٢٣ للقرار وفقا ،٢٠١٠

    
  ٢٨ اجلدول

  تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد وتشاد: الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١٠( ١٩٢٣  )٢٠١٠( ١٩٢٢  )٢٠١٠( ١٩١٣  )٢٠٠٩( ١٨٦١(  

  ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٥  ٢٠١٠أيار/مايو   ١٢  ٢٠١٠آذار/مارس   ١٢  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير   ١٤  تاريخ اختاذ القرار          
  أشهر) ٧متديد (  متديد (أسبوعان)  متديد (شهران)  شهرا) ١٤متديد (  مدة الوالية  

  ٢ ٢٢٥      ٥ ٢٢٥  القوام املأذون به
  ٢ ٢٠٠      ٥ ٢٠٠  العنصر العسكري (اموع)

          األفراد العسكريون
  ٢٥      ٢٥  ضباط االتصال العسكري
  ٣٠٠      ٣٠٠  عنصر الشرطة (اموع)

    
  ٢٩ اجلدول

  املهام فئة حسب للوالية، عام عرض وتشاد: الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  )٢٠١٠( ١٩٢٣  )٢٠١٠( ١٩٢٢  )٢٠١٠( ١٩١٣  )٢٠٠٩( ١٨٦١  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

          مهام عامة          
X  اإلذن باستخدام القوة

X  (أ)
X  (ب)

    (ب)
X  النقاط املرجعية

X      (أ)
  (أ)

          التنسيق
X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد

X      (أ)
  (أ)

X  املتحدة األخرى يف املنطقةالتنسيق مع كيانات األمم 
X      (أ)

  (أ)
X  تنسيق املشاركة الدولية

X      (أ)
  (أ)
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  القرار  
  )٢٠١٠( ١٩٢٣  )٢٠١٠( ١٩٢٢  )٢٠١٠( ١٩١٣  )٢٠٠٩( ١٨٦١  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

          املسائل اإلنسانية          
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية

        (أ)
X  الالجئون/املشردون داخليا: تيسري العودة  

X      (أ)
  (أ)

  املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ واألطفال والرتاع 

X  حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
X      (أ)

  (أ)
X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات

X      (أ)
  (أ)

X  حقوق اإلنسان: الرصد
X      (أ)

  (أ)
X  األطفال والرتاع املسلح

X      (أ)
  (أ)

X        املرأة والسالم واألمن
  (أ)

          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن  
X  محاية املدنيني، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً  

X      (أ)
  (أ)

X  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها/حرية حركة األفراد واملعدات
X      (أ)

  (أ)
ــال     ــري إيصـ ــاعدة اإلنسانية/تيسـ ــدمي املسـ ــال تقـ ــاملني يف جمـ ــة العـ محايـ

X  املساعدات اإلنسانية
X      (أ)

  (أ)
X  تقدمي الدعم إىل اجليش الوطين

        (أ)
X  الشرطة: بناء القدرات

X      (أ)
  (أ)

X  الشرطة: تقدمي الدعم العمليايت للشرطة الوطنية  
        (أ)

X  رصد احلالة األمنية
X      (أ)

  (أ)
ــيري     ــية وتسـ ــاطق الرئيسـ ــار يف املنـ ــك االنتشـ ــا يف ذلـ ــيم، مبـ أمـــن اإلقلـ

X  الدوريات والردع  
X      (أ)

  (أ)
          العمليات السياسية

X  املصاحلة الوطنية
X      (أ)

  (أ)
          التعاون اإلقليمي

X  التعاون مع/دعم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
        (أ)

          سيادة القانون
X  تعزيز سيادة القانون  

X      (أ)
  (أ)

X        اإلصالح القضائي والقانوين
  (أ)

X  السجون
        (أ)
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  القرار  
  )٢٠١٠( ١٩٢٣  )٢٠١٠( ١٩٢٢  )٢٠١٠( ١٩١٣  )٢٠٠٩( ١٨٦١  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

          مهام أخرى          
X  الدعم اللوجسيت (غري القتايل)

X      (أ)
  (أ)

X  الشؤون املدنية/تنمية اتمع املدين
X      (أ)

  (أ)
X  التنمية/إعادة اإلعمار  

X      (أ)
  (أ)

  
  .مهمة صدر ا تكليف جديد  (أ)  

  .إعادة تأكيد للوالية    (ب)  
    

  ٣٠ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات وتشاد: الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

ــا   ــة الصـــادر ـ الفئـــة واملهمـ
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

      )٢٠١٠( ١٩١٣القرار       
      عامة أحكام

يقرر متديد والية بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشـاد علـى     اإلذن باستخدام القوة
 ٢٠١٠أيار/مـــــايو  ١٥حـــــىت  )٢٠٠٩( ١٨٦١النحـــــو املـــــبني يف القـــــرار 

  ) ١ فقرة(ال

  إعادة تأكيد للوالية

      )٢٠١٠( ١٩٢٢القرار 
      عامة أحكام

يقرر أن ميدد والية بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتشـاد،        اإلذن باستخدام القوة
وجـــرى متديـــدها مبوجـــب القـــرار  )٢٠٠٩( ١٨٦١كمـــا وردت يف القـــرار 

  )١ فقرة(ال ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٦، حىت )٢٠١٠( ١٩١٣

  إعادة تأكيد للوالية

      )٢٠١٠( ١٩٢٣القرار 
      عامة أحكام

، علــى علــم بــذلك بانتظــام لــس إبقــاء ا األمــني العــام أن يواصــليطلــب إىل   النقاط املرجعية
 األول/أكتـوبر تشـرين   ١٥ و يوليـه متوز/ ٣١تقدمي تقارير حبلـول  إليه ويطلب 

ــة واإلنســانية، مبــا يف    ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ١٥ و ــة األمني عــن احلال
ــا يف شــرق تشــاد ومشــال شــرق        ــك حتركــات الالجــئني واملشــردين داخلي ذل

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد
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ــا   ــة الصـــادر ـ الفئـــة واملهمـ
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

املربمـة يف  عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ االتفاقـات      ومجهورية أفريقيا الوسـطى،        
والوفـاء  املهـام  بحكومـة تشـاد   اضـطالع  ، وعن التقدم احملـرز حنـو   هذا الصدد

املتخـذة  ، مبا يف ذلـك التـدابري   [من القرار] ٣ و ٢يف الفقرتني  ددةاحملباملعايري 
الرفيـع  الفريـق العامـل املشـترك     ددهاحيـ الـيت  احملتملـة  وجه القصـور  للتصدي أل

ــه يف ال  ــة  [مــن القــرار] ٤ فقــرةاملســتوى املشــار إلي ــة،ال، وعــن تنفيــذ والي  بعث
لـزم  وسيستعرضها إذا والية البعثة  مدى مناسبة عن كثبسريصد أنه  ويؤكد

  )٢٥ فقرةاألمر (ال
                                                         التنسيق

التنسيق مـع وكـاالت األمـم    
  املتحدة يف البلد

بالواليـة التاليـة يف شـرق تشـاد ومشـال شـرق مجهوريـة        يقرر أن تضطلع البعثة 
أفريقيا الوسـطى، بـإجراء االتصـاالت مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري ومـع          
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،  

  )٨ فقرةحسب االقتضاء، ودون املساس بوالية هذا املكتب (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  ديدج

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  املتحدة األخرى يف املنطقة

إجراء االتصاالت مع اجليش الوطين وقوات الدرك وقـوات الشـرطة واحلـرس    
الوطين املتنقـل والسـلطات القضـائية ومسـؤويل السـجون يف تشـاد ومجهوريـة        
أفريقيا الوسطى وحكومة السودان وبعثة األمم املتحدة يف السـودان والعمليـة   
املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم املتحـدة يف دارفـور ومكتـب األمـم املتحـدة       
املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى والقـوة املتعـددة اجلنسـيات    
التابعة للجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     

بشأن اللصوصـية واإلجـرام    وجتمع دول الساحل والصحراء لتبادل املعلومات
  ‘)٣’ ٨ فقرةواألخطار اجلديدة اليت دد األنشطة اإلنسانية يف املنطقة (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ــف     من القرار، أعاله  ‘ ٣’ ٨ فقرةانظر ال  تنسيق املشاركة الدولية ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

      املسائل اإلنسانية
الالجئون/املشردون داخليا: 

  تيسري العودة
 إجـــراء االتصـــاالت مـــع حكومـــة تشـــاد ومفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون 
الالجــئني دعمــا جلهودمهــا الراميــة إىل نقــل خميمــات الالجــئني القريبــة مــن         
احلدود، وتقدمي املساعدة اللوجسـتية لتحقيـق ذلـك الغـرض إىل املفوضـية، يف      

  ‘)٢’ ٨ فقرةحدود املوارد املتاحة وعلى أساس استرداد التكاليف (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ليـة يف تشـاد الراميـة إىل إزالـة التـوترات      دعم مبادرات السلطات الوطنيـة واحمل   
ــودة         ــة لع ــة مؤاتي ــة بيئ ــن أجــل يئ ــة م ــود املصــاحلة احمللي ــة وتشــجيع جه احمللي

  ‘)٤’ ٨ فقرةاملشردين داخليا (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد
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ــا   ــة الصـــادر ـ الفئـــة واملهمـ
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

يشجع اجلهود اليت تبذهلا البعثـة وفريـق األمـم املتحـدة القطـري لالسـتمرار يف               
ى منــع اجلماعــات املســلحة مــن جتنيــد الالجــئني   مســاعدة حكومــة تشــاد علــ 

واألطفال واحلفاظ علـى الطـابع املـدين ملخيمـات الالجـئني ومواقـع املشـردين        
داخليــا، بالتنســيق مــع املفــرزة األمنيــة املتكاملــة واجلهــات املقدمــة للمســاعدة  

  )٢٣ فقرةاإلنسانية (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

  واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلح حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم

ــان: تعزيــــز    ــوق اإلنســ حقــ
  حقوق اإلنسان ومحايتها

اإلسهام يف رصد وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان يف تشـاد، مـع إيـالء اهتمـام      
س، وتقــدمي توصــية خــاص للعنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس اجلــن 

للسلطات املختصة بشأن اإلجـراءات الالزمـة ملكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب       
  ‘)٥’ ٨ فقرة(ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

حقـــــوق اإلنســـــان: بنــــــاء   
  القدرات

تقدمي الدعم، يف حـدود قـدراا، للجهـود الراميـة إىل تعزيـز قـدرات حكومـة        
جمــال املعــايري الدوليــة حلقــوق  تشــاد واتمــع املــدين عــن طريــق التــدريب يف   

اإلنسان، وللجهود الرامية إىل وضـع حـد لتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن       
  ‘)٦’ ٨ فقرةقبل اجلماعات املسلحة (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ــف     من القرار، أعاله  ‘ ٥’ ٨ فقرةانظر ال  حقوق اإلنسان: الرصد ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ــف     من القرار، أعاله  ‘ ٦’ ٨ فقرةانظر ال  حاألطفال والرتاع املسل ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

  مهمة صدر ا تكليف جديد  أعاله‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٢٣ فقرةانظر ال
ــف     من القرار، أعاله  ‘ ٥’ ٨ فقرةانظر ال  املرأة والسالم واألمن ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد
  وقطاع األمنإصالح اجليش والشرطة 

 محايـــة املـــدنيني، مبـــن فـــيهم 
ــردون   ــون واملشــــــ الالجئــــــ

  داخلياً

ــال    ــرر كــذلك، دون مســاس ب ــة، يف     ٢ فقرةيق ــؤذن للبعث ــرار]، أن ي ــن الق [م
حدود ما يتوفر هلا من وسائل وإمكانيات، وبالتشاور مع حكومة تشـاد عنـد   
اإلمكان، بالتصدي خلطـر تعـرض املـدنيني للعنـف يف املنـاطق القريبـة مباشـرة        

  )١٠ فقرةمن البعثة (ال

ــف  مهمــة صــدر   ــا تكلي 
  جديد

محاية موظفي األمم املتحـدة  
ومرافقها/حريـــــــة حركـــــــة 

  األفراد واملعدات

يقــرر أيضــا أن يــؤذن للبعثــة، حــىت موعــد بــدء االنســحاب النــهائي ألفرادهــا   
، باالضـطالع باملهـام التاليـة    ٢٠١٠األول/أكتـوبر  تشرين  ١٥العسكريني يف 

تشـاد، باالتصـال مــع    يف حـدود قـدراا ويف نطـاق منطقـة عملياـا يف شـرق      
  حكومة تشاد:

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد
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ــا   ــة الصـــادر ـ الفئـــة واملهمـ
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

ــراد              تــوفري األمــن ملــوظفي األمــم املتحــدة ومرافقهــا ومنشــآا ومعــداا واألف
  ‘)١’ ٩ فقرةاملرتبطني ا (ال

  

توفري احلراسة ألفراد األمـم املتحـدة العسـكريني الـذين يضـطلعون مبهـام تتـيح          
  ‘)٣’ ٩ فقرةتقدمي الدعم (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

تنفيذ عمليات ذات طابع حمدود إلجالء موظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف      
  ‘)٤’ ٩ فقرةجمال تقدمي املساعدة اإلنسانية املعرضني للخطر (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ــف  مهمــة صــ   ‘)٥’ ٩ فقرةتوفري الدعم يف جمال اإلجالء الطيب ملوظفي األمم املتحدة (ال   ــا تكلي  در
  جديد

ــا         ــهائي ألفرادهـ ــحاب النـ ــدء االنسـ ــد بـ ــىت موعـ ــة، حـ ــؤذن للبعثـ ــرر أن يـ يقـ
، باالضـطالع باملهـام التاليـة    ٢٠١٠األول/أكتـوبر  تشرين  ١٥العسكريني يف 

يف حدود قدراا ويف نطاق منطقة عملياـا يف مشـال شـرق مجهوريـة أفريقيـا      
االتصــال مــع حكومــة  الوســطى مــن خــالل وجودهــا العســكري يف بــرياو وب  

  مجهورية أفريقيا الوسطى:

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

تنفيذ عمليات ذات طابع حمدود إلجالء موظفي األمـم املتحـدة والعـاملني يف      
  ‘)٢’ ١١ فقرةجمال تقدمي املساعدة اإلنسانية املعرضني للخطر (ال

  

وضمان أمن وحريـة  محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقها ومنشآا ومعداا   
  ‘)٣’ ١١ فقرةتنقل موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

محايـــــة العـــــاملني يف جمـــــال 
ــاعدة   ــدمي املســــــــــــ تقــــــــــــ
اإلنسانية/تيســــــري إيصــــــال  

  املساعدات اإلنسانية  

ــا     أعاله‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار، ‘ ٣’ ٨ فقرةانظر ال  ــف مهمــة صــدر تكلي
  جديد

ــف     من القرار، أعاله‘ ٢’ ١١  و ‘٤’ ٩انظر الفقرتني  ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

اختيـــار عناصـــر املفـــرزة األمنيـــة املتكاملـــة التشـــادية وتـــوجيههم ومراقبتـــهم     الشرطة: بناء القدرات
  ‘)١’ ٨ فقرةوتدريبهم وإسداء املشورة إليهم وتيسري تقدمي الدعم هلم (ال

ــا     ــف مهمــة صــدر تكلي
  جديد

ــف     ‘)٢’ ٩ فقرةاإلملام املتواصل باحلالة السائدة يف ختوم مواقع البعثة (ال  رصد احلالة األمنية ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

األمن اإلقليمي، مبا يف ذلـك  
يف املنــاطق   االنتشــاركفالــة 

الرئيســية وتســيري الــدوريات 
  والردع

ــف     ‘)١’ ١١ فقرةنا (الااإلسهام يف يئة بيئة أكثر أم ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد
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ــا   ــة الصـــادر ـ الفئـــة واملهمـ
  نص الوالية  تكليف

مستوى املهام الصـادر ـا   
  تكليف

      العمليات السياسية      
ــف     أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار، ‘ ٤’ ٨ فقرةانظر ال  املصاحلة الوطنية ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد
      سيادة القانون

مساعدة حكومة تشاد على تعزيز سيادة القانون، بطرق منـها دعـم اسـتقالل      تعزيز سيادة القانون 
اجلهاز القضائي وتعزيـز النظـام القـانوين بالتنسـيق الوثيـق مـع وكـاالت األمـم         

  ‘)٧’ ٨ فقرةاملتحدة (ال

ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

ــف     من القرار، أعاله  ‘ ٧’ ٨ فقرةانظر ال  القضائي والقانويناإلصالح  ــا تكلي  مهمــة صــدر
  جديد

      أخرى أحكام
الـــــدعم اللوجســـــيت (غـــــري  

  القتايل)
ــف     أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار، ‘ ٤’ ٨ فقرةانظر ال ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد
الشؤون املدنية/تنمية اتمـع  

  املدين
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة   ’’ حتــت عنــوان مــن القــرار،  ‘ ٦’ ٨ فقــرةالانظــر 

  أعاله  ‘‘ والسالم واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــف    ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد
ــف     أعاله‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار، ‘ ٢’ ٨ فقرةانظر ال  التنمية/إعادة اإلعمار ــا تكلي  مهمــة صــدر

  جديد
    

  األمريكتان
  

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة  
  أساسية معلومات  
 بعثـةَ  األمـن  جملس أنشأ ،٢٠٠٤ /أبريلنيسان ٣٠ يف  

 ١٥٤٢ بقـــراره هــاييت  يف االســـتقرار لتحقيــق  املتحـــدة األمــم 
 القـــوة حمـــل البعثـــة حلـــت /يونيـــهحزيران ١ ويف ؛)٢٠٠٤(

 بنشــرها أذن قــد الــس كــان الــيت اجلنســيات املتعــددة املؤقتــة
ــالقرار ــؤرخ )٢٠٠٤( ١٥٢٩ ب . ٢٠٠٤ فربايرشــباط/ ٢٩ امل
ــاق،امل مــن الســابع الفصــل مبوجــب متصــرفا الــس، وقــرر  يث

ــة تكليــف ــة البعث ــة بكفال ــة يئ ــة بيئ  ومســاعدة ومســتقرة؛ آمن

 اهلايتيـة  الوطنيـة  الشـرطة  تشكيل إعادة على االنتقالية احلكومة
 رتعلــ بــرامج تنظــيم خــالل مــن املســاعدة وتقــدمي وإصــالحها

 إعــادة علــى واملســاعدة اإلدمــاج؛ وإعــادة والتســريح الســالح
 مباشـرة  املعرضني املدنيني ومحاية القانون؛ سيادة وصون بسط
 تنــدرج ال أخــرى مبهــام البعثــة لفــتوكُ. البــدين العنــف خلطــر
 مــن الســابع الفصــل مبوجـب  املتخــذة القــرارات أحكــام ضـمن 
 وقبـل . اإلنسـان  وحقـوق  السياسـية  بالعملية تتعلق وإمنا امليثاق
 البعثــة واليــةل األخــري التمديــد كــان بــالتقرير، املشــمولة الفتــرة
 املـأذون  القـوام  وكان ،٢٠١٠ األول/أكتوبرتشرين  ١٥ حىت
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ــه ــراد مــن ٦ ٩٤٠ هــو ب  العســكري للعنصــر العســكريني األف
 املـبني  النحـو  علـى  الشرطة، أفراد من ٢ ٢١١ إىل يصل وعدد

 حتــدد الــيت القــرارات مجيــع أيضــاً يــبني الــذي ،٣١ اجلــدول يف
 الشــرطة  وأفــراد العســكريني  األفــراد مــن بــه  املــأذون القــوام

 ويقـدم . بـالتقرير  املشمولة الفترة خالل الوالية متديد وحاالت
  .إنشائها منذ البعثة لوالية عاماً عرضاً ٣٢ اجلدول

  
ــورات   ــتجدة التطـــ ــالل املســـ ــامي خـــ  ٢٠١٠ عـــ

  ٢٠١١  و

ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي
 متديـد  آخـر  وكـان  مرة، كل يف واحدة سنة لفترة مرتني البعثة
 نطـاق  توسـيع  مـع  ،)٤٩(٢٠١٢ األول/أكتوبرتشرين  ١٥ حىت
  .ا املنوطة القائمة املهام من جماالت عدة

كــانون  ١٢ يف هـاييت  يف حـدث  الـذي  الزلـزال  عقـب   
 ١٩٠٨ قـــــراره مبوجـــــب الـــــس أذن ،٢٠١٠ الثاين/ينـــــاير

 الســــائدة العصــــيبة بــــالظروف فيــــه ســــلم الــــذي ،)٢٠١٠(
 البعثــة قــوة مســتويات بزيــادة ملواجهتــها، امللحــة والضــرورة

 ٨ ٩٤٠ إىل قوامــه يصــل عســكري عنصــر مــن تتــألف حبيــث
 أجـل  مـن  ،فـردا  ٣ ٧١١ إىل قوامـه  يصـل  شرطة وعنصر فردا
. )٥٠(االسـتقرار  وحتقيـق  والـتعمري  لإلنعاش الفورية اجلهود دعم

 ٦٨٠ بنشــر الــس أذن ،)٢٠١٠( ١٩٢٧ القــرار ومبوجــب
ــة احتياطيــة كقــدرة إضــافيا شــرطيا  حمــددة أهــداف ذات مؤقت
 الوطنيـة  الشـرطة  قـدرة  بنـاء  على خاص بوجه وتركز بوضوح
 مـن  وإدراكـا  ،)٢٠١١( ٢٠١٢ القـرار  ومبوجـب . )٥١(اهلايتية

__________ 

، )٢٠١١( ٢٠١٢ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩٤٤ انالقـــرار  )٤٩(  
  .١  فقرةال

  .٢  فقرةالرابعة من الديباجة وال فقرة)، ال٢٠١٠(١٩٠٨القرار   )٥٠(  
  .١  فقرة، ال)٢٠١٠( ١٩٢٧القرار   )٥١(  

 بـإجراء  وتسـمح  حتسـنت  قـد  العامـة  األمنيـة  احلالـة  بـأن  الس
 أذن للبعثـة،  والشـرطية  العسـكرية  القـدرات  يف جزئـي  ختفـيض 
 وخفــض فــردا ٧ ٣٤٠ إىل العســكري العنصــر خبفــض الــس
  .  )٥٢(فردا ٣ ٢٤١ إىل الشرطة عنصر

 الـس،  قـام  املتحـدة،  األمـم  بعثـة  بواليـة  يتعلق وفيما  
ــرار مبوجــب  الفصــل مبوجــب متصــرفا ،)٢٠١٠( ١٩٢٧ الق
ــن الســابع ــاق م ــى امليث ــبني النحــو عل ــن األول القســم يف امل  م

 هــاممب البعثــة بتكليــف ،)٢٠٠٤( ١٥٤٢ قــراره مــن ٧ فقــرةال
ــدة، ــل جدي ــاييت حكومــة مســاعدة مث ــى ه ــوفري عل  احلمايــة ت

 الحتياجـات  خـاص  بوجـه  االهتمام إيالء مع للسكان، الكافية
 خطـر  وجماـة  املستضعفة الفئات من وغريهم داخليا املشردين

 التنسـيق،  جمـاالت  يف املهـام  تعـديل  مع العصابات، عنف جتدد
 واألنشــــطة واحلوكمــــة، واملؤسســــات اإلنســــانية، واملســــائل
 ومبوجــب. )٥٣(القــانون وســيادة الشــرطة، وأنشــطة العســكرية

ــرارين ــد ،)٢٠١١( ٢٠١٢ و )٢٠١٠( ١٩٤٤ القــــــ  لعــــــ
 املســـاعدة جمـــاالت يف بالبعثـــة املنوطـــة القائمـــة املهـــام الـــس

 اإلنســــــان، وحقــــــوق اإلنســــــانية، واملســــــائل االنتخابيــــــة،
ــيادة العســــكرية، واألنشــــطة واحلوكمــــة، واملؤسســــات  وســ

ــانون ــرد. )٥٤(القـ ــدول يف ويـ ــنص ٣٣ اجلـ ــل الـ ــع الكامـ  جلميـ
 يف الـواردة  الواليـة،  علـى  املدخلـة  بـالتغيريات  املتصـلة  الفقرات
  .االستعراض قيد الفترة خالل املتخذة الس قرارات

__________ 

  .٢  فقرةال، )٢٠١١( ٢٠١٢القرار   )٥٢(  
  .٧  و ٥ و ٤، الفقرات )٢٠١٠( ١٩٢٧القرار   )٥٣(  
ــراران   )٥٤(   ــرات )٢٠١٠( ١٩٤٤القــ  ؛١٨ و ١٧ و ٤ و ٣، الفقــ

  .١٨ و ٩ و ٥، الفقرات )٢٠١١( ٢٠١٢ و
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  ٣١ اجلدول
  تشكيلها يف والتغير البعثة والية متديد :هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  
  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠١٢  )٢٠١٠( ١٩٤٤  )٢٠١٠( ١٩٢٧  )٢٠١٠( ١٩٠٨  )٢٠٠٩( ١٨٩٢(  

            
  تاريخ اختاذ القرار

ــرين  ١٣  األول/تشــــــ
  ٢٠٠٩أكتوبر 

كانون الثاين/يناير  ١٩
٢٠١٠  

 هحزيران/يونيـــــــــــــ  ٤
٢٠١٠  

ــرين  ١٤  األول/تشــــــ
  ٢٠١٠أكتوبر 

 األول/تشــــــــــــرين  ١٤
  ٢٠١١أكتوبر 

  شهرا)١٢متديد (  شهرا)١٢متديد (      شهرا)١٢متديد (  مدة الوالية  
            القوام املأذون به

  ٧ ٣٤٠  ٨ ٩٤٠  ٨ ٩٤٠  ٨ ٩٤٠  ٦ ٩٤٠  العنصر العسكري (اموع)
  ٣ ٢٤١  ٤ ٣٩١  ٤ ٣٩١  ٣ ٧١١  ٢ ٢١١  عنصر الشرطة (اموع)

  ١٠ ٥٨١  ١٣ ٣٣١  ١٣ ٣٣١  ١٢ ٦٥١  ٩ ١٥١  إمجايل التشكيل املأذون به  
    

  ٣٢ اجلدول
  املهام فئة حسب للوالية، عام عرض :هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  القرار  
ــا      ــة الصــادر ــة واملهم الفئ

  تكليف
١٥٤٢ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٨ 

)٢٠٠٥(  
١٧٠٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٣ 

)٢٠٠٧(  
١٧٨٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٤٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٩٢ 

)٢٠٠٩(  
١٩٢٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٤ 

)٢٠١٠(  
٢٠١٢ 

)٢٠١١(  

                      عامة   مهام                      
ــال   ــاملة: األطفـ ــائل شـ مسـ

X          والرتاع املسلح
X  (أ)

X  (ج)
        (ج)

ــرأة    ــاملة: املـــ ــائل شـــ مســـ
X        والسالم واألمن

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
        (ج)

X          النقاط املرجعية
X  (ج)

X  (ب)
        (ب)

                      التنسيق
وكاالت األمم التنسيق مع 

X      املتحدة يف البلد
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

      )ب(
X      التنسيق مع اجلهات املاحنة

                (أ)
X  تنسيق املشاركة الدولية

X      (أ)
X        )ب(

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
              التجريد من السالح وحتديد األسلحة

ــريح    ــالح والتسـ ــزع السـ نـ
X  وإعادة اإلدماج

X  (أ)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ج)

        (ج)
األســــــــــلحة الصــــــــــغرية   

X  واألسلحة اخلفيفة
X        (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X    (ج)
X  (ج)

  (ج)
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  القرار  
ــا      ــة الصــادر ــة واملهم الفئ

  تكليف
١٥٤٢ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٨ 

)٢٠٠٥(  
١٧٠٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٣ 

)٢٠٠٧(  
١٧٨٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٤٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٩٢ 

)٢٠٠٩(  
١٩٢٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٤ 

)٢٠١٠(  
٢٠١٢ 

)٢٠١١(  
  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات                      

X  املساعدة االنتخابية
X    (أ)

X    (ب)
X  (ب)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ب)

  (ج)
                      املسائل اإلنسانية

ــال  الدعم/التنســـــيق يف جمـــ
X  املساعدة اإلنسانية

X              (أ)
      (ب)

الالجئون/املشــــــــــــــــردون 
X                داخليا: تيسري العودة

X  (أ)
X  (ب)

  (ج)
  واألمن؛ واألطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم 

حقـــوق اإلنســـان: تعزيــــز   
X  حقوق اإلنسان ومحايتها

X    (أ)
X      (ج)

X  (ج)
X    (ج)

X  (ج)
  (ب)

حقـــــوق اإلنســـــان: بنـــــاء 
X        (أ)X          القدرات

    (ج)
X  حقوق اإلنسان: الرصد

X    (أ)
X              (ج)

  (ب)
التحقيــق حقــوق اإلنســان: 

X  واحملاكمة
X  (أ)

X  (ب)
                (ج)

                      األطفال والرتاع املسلح
X                املرأة والسالم واألمن

X  (أ)
X  (ج)

  (ج)
                      املؤسسات واحلوكمة

X          املسائل احلدودية
X  (أ)

X  (ج)
        (ج)

بنــــاء املؤسســــات: تعزيــــز 
املؤسسات/تشـــــــــــــــــجيع 

X  استقالليتها
X    (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

ــى   ــيطرة علــــــــــــ الســــــــــــ
ــلطة   ــد ســـــ اإلقليم/توطيـــــ

X  الدولة
X                  (أ)

  (ب)
  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

ــيهم    ــن ف ــدنيني، مب ــة امل محاي
الالجئـــــــون واملشـــــــردون 

X  داخلياً
X              (أ)

X  (ب)
X  (ج)

  (ج)
محايـــــة مـــــوظفي األمــــــم   
املتحـــــدة ومرافقها/حريـــــة 

X  حركة األفراد واملعدات
                    (أ)

ــدعم إىل املؤسســة   تقــدمي ال
X  العسكرية الوطنية

X    (أ)
X  (ج)

              (أ)
X  الشرطة: بناء القدرات

X      (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

X      (ج)
  (ب)
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  القرار  
ــا      ــة الصــادر ــة واملهم الفئ

  تكليف
١٥٤٢ 

)٢٠٠٤(  
١٦٠٨ 

)٢٠٠٥(  
١٧٠٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٣ 

)٢٠٠٧(  
١٧٨٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٤٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٩٢ 

)٢٠٠٩(  
١٩٢٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٤٤ 

)٢٠١٠(  
٢٠١٢ 

)٢٠١١(  
ــدعم                          ــدمي الــ ــرطة: تقــ الشــ

X  العمليايت للشرطة الوطنية
X  (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ب)
X  (ج)

  (ج)
ــالح/إعادة  ــرطة: اإلصـ الشـ

X  اهليكلة
X      (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ج)
X    (ج)

X  (ب)
  (ب)

ــك    ــا يف ذل ــيم، مب ــن اإلقل أم
كفالــة االنتشــار يف املنــاطق 
الرئيسية وتسيري الـدوريات  

X  والردع
X  (أ)

X    (ب)
X  (ب)

X  (ج)
X  (ج)

X    (ج)
X  (ب)

  (ج)
X          رصد احلدود

            (أ)
                      العمليات السياسية

تيســــــــــــــري العمليــــــــــــــة  
السياسية/احلوار/الدبلوماســ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الوقائية/الوساطة/املســــاعي 

X  احلميدة
X    (أ)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ب)

X    (ج)
X  (ج)

  (ج)
X  املصاحلة الوطنية

X      (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

        (ج)
التعاون مع/دعم املنظمـات  

X  اإلقليمية ودون اإلقليمية  
X    (أ)

                (ب)
                      سيادة القانون

X  تعزيز سيادة القانون  
X    (أ)

X          (ب)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

ــائي   ــالح القضـــــــ اإلصـــــــ
X  والقانوين

X    (أ)
X  (ب)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ج)
        (ج)

X  السجون
X    (أ)

X  (ب)
X    (ب)

X  (ج)
X    (ج)

X  (ب)
  (ب)

مكافحـــــة الفســـــاد/احلكم 
X  الرشيد

X    (أ)
X              (ب)

  (ب)
ــة/االجتار   ــة املنظمــــ اجلرميــــ

X      بالبشر واملخدرات
X        (أ)

X  (ج)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

X  الدستوري عم   الد
X    (أ)

X  (ج)
X  (ج)

            (ج)
                      أخرى مهام

X    اإلعالم
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

        (ج)
X    التنمية/إعادة اإلعمار

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ب)
X  (ب)

  (ج)
  

   مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.  (ج)  
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  ٣٣ اجلدول
 ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على املدخلة التغيريات هاييت: يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

  (املتخذ جزئيا مبوجب الفصل السابع) )٢٠١٠( ١٩٢٧القرار       

      التنسيق
التنســيق مــع وكــاالت األمــم   

  املتحدة يف البلد
يطلــب إىل البعثــة أن تواصــل، يف حــدود واليتــها احلاليــة، تعاوــا مــع مكتــب    
تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األمانة العامة وفريق األمم املتحـدة القطـري لـدعم    

اإلنسـانية واإلنعـاش، ويشـجع كـذلك مجيـع      اجلهود املبذولة يف جمايل املساعدة 
اجلهــات الفاعلــة علــى أن تواصــل املشــاركة يف أنشــطة التخطــيط والتنســيق        

  )٥ فقرةاملشتركة على الصعيدين الوطين واحمللي (ال

  عنصر إضايف

يطلـب إىل البعثــة أن تواصــل دعــم حكومــة هــاييت والــس االنتخــايب املؤقــت،    تنسيق املشاركة الدولية
النحو املطلوب، من أجل التحضري لالنتخابـات يف هـاييت وإجرائهـا، وأن    على 

تنســق املســاعدة االنتخابيــة الدوليــة املقدمــة إىل هــاييت بالتعــاون مــع غريهــا مــن 
  )٨ فقرةاجلهات الدولية املعنية، مبا يف ذلك منظمة الدول األمريكية (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  ى صحة االنتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق عل

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٨ فقرةانظر ال  املساعدة االنتخابية
      املسائل اإلنسانية

الدعم/التنســــــــيق يف جمــــــــال 
  املساعدة اإلنسانية

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٥ فقرةانظر ال

الالجئون/املشــردون داخليــا:  
  تيسري العودة

ــدود        ــة، يف حـ ــربة التقنيـ ــيت واخلـ ــدعم اللوجسـ ــوفري الـ ــى تـ ــة علـ ــجع البعثـ يشـ
ــة    ــات املتاحــة، ملســاعدة حكوم ــى    اإلمكاني ــوب، عل ــى النحــو املطل ــاييت، عل ه

مواصلة العمليات الرامية إىل بناء قدرات مؤسساا املعنية بسيادة القانون على 
ــادة       ــة إلع ــذ اســتراتيجية احلكوم ــل يف تنفي ــي والتعجي ــوطين واحملل الصــعيدين ال
تــوطني املشــردين، علــى أن يكــون مفهومــا أن هــذه التــدابري مؤقتــة وســيجري   

  )٧ فقرةا زادت القدرات الوطنية يف هاييت (الإلغاؤها تدرجييا كلم

مهمة صدر ا تكليـف  
  جديد

  حقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح

يســلم بضــرورة أن تســاعد البعثــة حكومــة هــاييت علــى تــوفري احلمايــة الكافيــة      املرأة والسالم واألمن
للسكان مع إيالء االهتمام بوجه خاص الحتياجات املشردين داخليـا وغريهـم   

مهمة صدر ا تكليـف  
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

من الفئات املستضعفة، وخباصة النساء واألطفال، بطرق منـها زيـادة مشـاركة          
زيـــز آليـــات اتمعـــات احملليـــة يف حفـــظ النظـــام يف املخيمـــات إىل جانـــب تع 

التصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلـنس وجماـة خطـر    
  )٤ فقرةجتدد عنف العصابات واجلرمية املنظمة واالجتار باألطفال (ال

  جديد

      املؤسسات واحلوكمة
بنــــــاء املؤسســــــات: تعزيــــــز 
املؤسسات/تشــــــــــــــــــــــجيع 

  استقالليتها

  عنصر إضايف  أعاله‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٧ فقرةانظر ال

  وقطاع األمنإصالح اجليش والشرطة 

محايـــة املـــدنيني، مبـــن فــــيهم    
  واملشردون داخلياًالالجئون 

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم ’’ حتــت عنــوانمــن القــرار،  ٤ فقــرةانظــر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  عنصر إضايف

ــدعم   ــدمي الــــ ــرطة: تقــــ الشــــ
  العمليايت للشرطة الوطنية

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم ’’ حتــت عنــوانمــن القــرار،  ٤ فقــرةانظــر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  عنصر إضايف

      سيادة القانون  
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٧ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون 

اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشـر  
  واملخدرات

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم ’’ حتــت عنــوانمــن القــرار،  ٤ فقــرةانظــر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  عنصر إضايف

      مهام أخرى
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٥ فقرةانظر ال  التنمية/إعادة اإلعمار

      
  (املتخذ جزئيا مبوجب الفصل السابع) )٢٠١٠( ١٩٤٤القرار 

      التنسيق
يســلم أيضــا بــأن النجــاح يف إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية حــرة ونزيهــة   تنسيق املشاركة الدولية

ــزمين الدســتوري شــرط أساســي        ــا للجــدول ال ــع وشــفافة وفق وشــاملة للجمي
ــاش         ــود اإلنع ــدم يف جه ــا إحــراز تق ــة سياســية مســتقرة ميكــن فيه لترســيخ بيئ

هـاييت،   والتعمري، ويعيد تأكيد مناشدته البعثة دعم العملية السياسية اجلاريـة يف 

  إعادة تأكيد للوالية
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

بوسائل منها املساعي احلميـدة الـيت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام هلـاييت،               
ويشجع البعثة على مواصلة دعم حكومة هـاييت والـس االنتخـايب املؤقـت يف     
إعداد وإجـراء االنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية يف هـاييت وعلـى تنسـيق تقـدمي         

ــة إىل هــاييت   ــة الدولي ــة   املســاعدة االنتخابي ــة املعني  بالتعــاون مــع اجلهــات الدولي
  )٤ فقرةاألخرى، مبا فيها منظمة الدول األمريكية واجلماعة الكاريبية (ال

  التجريد من السالح وحتديد األسلحة

األســلحة الصــغرية واألســلحة  
  اخلفيفة

يطلب أيضا إىل البعثـة مواصـلة دعـم السـلطات اهلايتيـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود          
املشـاريع الكثيفـة اليـد    للتحكم يف تدفق األسـلحة الصـغرية، مبـا يف ذلـك إقامـة      

ــة املتعلقــة باســترياد      العاملــة ووضــع ســجل لألســلحة ومراجعــة القــوانني احلالي
األسلحة وحيازا وإصالح نظام الترخيص حبيازة األسلحة ووضع مبدأ وطـين  

  )١٩ فقرةحلفظ النظام يف اتمعات احمللية وإرساؤه والعمل به (ال

  إعادة تأكيد للوالية

  ابية والتصديق على صحة االنتخاباتاملساعدة االنتخ

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٤ فقرةانظر ال  املساعدة االنتخابية
      املسائل اإلنسانية

الالجئون/املشــردون داخليــا:  
  تيسري العودة

يسلم بتويل هاييت، حكومة وشعبا، زمام أمور حتقيق االستقرار يف البلد جبميـع  
جوانبه وحتملها املسؤولية الرئيسية عن ذلك، ويرحـب بـاخلطوات الـيت اختـذا     

تاحـة، ملسـاعدة   البعثة لتقدمي اخلربات اللوجستية والتقنية، يف حدود الوسـائل امل 
حكومة هاييت، بناء على طلبها، على مواصلة عمليات بناء قـدرات مؤسسـاا   
يف جمــال ســيادة القــانون علــى املســتويني الــوطين واحمللــي ولإلســراع يف تنفيــذ     
اسـتراتيجية احلكومـة إلعـادة تـوطني املشـردين، علمـا بـأن هـذه التـدابري مؤقتـة           

ييت، ويهيـب بالبعثـة املضـي علـى     وسيجري خفضها تدرجييا مع منو قدرات هـا 
وجه السرعة يف االضطالع باألنشـطة يف هـذا الصـدد علـى حنـو مـا أوصـى بـه         

  )٣ فقرةاألمني العام (ال

  عنصر إضايف

ــه للحــد مــن العنــف يف            ــهج املوســع الــذي تتبع ــب إىل البعثــة مواصــلة الن يطل
ة هلـاييت يف  اتمعات احمللية، عن طريق تكييف الربنامج مع االحتياجات املـتغري 

سياق ما بعد الزلزال، مع التركيـز بشـكل خـاص علـى املشـردين واملقـيمني يف       
  )١٨ فقرةاألحياء املتضررة من العنف (ال

  عنصر إضايف
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

  األطفال والرتاع املسلحوحقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛       

ــز    ــان: تعزيـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
  حقوق اإلنسان ومحايتها

 بالسـلطات اهلايتيـة  والية البعثـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، ويهيـب       يعيد تأكيد
مواصلة بذل اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، ويهيـب بالبعثـة مواصـلة    

شـرطة الوطنيـة اهلايتيـة وغريهـا مـن      للتوفري التدريب يف جمـال حقـوق اإلنسـان    
  )١٦ فقرةالسجون (ال املعنية، مبا فيهااملؤسسات 

  إعادة تأكيد للوالية

حقــــــوق اإلنســــــان: بنــــــاء   
  القدرات

  إعادة تأكيد للوالية  من القرار، أعاله   ١٦ فقرةانظر ال

احلمايـة الكافيـة   يشجع البعثة على أن تواصل مساعدة حكومة هاييت يف تـوفري    املرأة والسالم واألمن
للمدنيني، مع إيالء اهتمـام خـاص الحتياجـات املشـردين داخليـا وغريهـم مـن        

سيما النساء واألطفـال، بسـبل منـها مشـاركة اتمعـات       وال الفئات الضعيفة،
احمللية يف حفظ النظام يف املخيمات، إىل جانب تعزيـز آليـات التصـدي للعنـف     

  )١٢ فقرة(ال نساجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجل

  إعادة تأكيد للوالية

      املؤسسات واحلوكمة
زيــــــز بنــــــاء املؤسســــــات: تع

املؤسسات/تشــــــــــــــــــــــجيع 
  استقالليتها

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٣ فقرةانظر ال

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

محايـــة املـــدنيني، مبـــن فــــيهم    
  الالجئون واملشردون داخلياً

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٢ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

ــدعم   ــدمي الــــ ــرطة: تقــــ الشــــ
  العمليايت للشرطة الوطنية

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٢ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

الشـــــرطة: اإلصــــــالح/إعادة  
  اهليكلة

أن تضــع، بــدعم مــن البعثــة، املرحلــة التاليــة مــن خطــة    يهيــب حبكومــة هــاييت  
إصالح الشرطة الوطنية اهلايتية لضـمان اسـتمرار أفـراد الشـرطة يف االضـطالع      
مبهـــامهم عنـــد انتـــهاء اخلطـــة احلاليـــة واخلطـــة االســـتراتيجية لـــإلدارة الوطنيـــة  
ــدعم      ــة مواصــلة تقــدمي ال ــذمها، ويطلــب إىل البعث ــى تنفي للســجون ويشــجع عل

ــهم     لفحــص ســجال  ــوجيههم وتدريب ــوظفي الســجون وت ــراد الشــرطة وم ت أف
  )  ١٠ فقرةوتعزيز القدرات املؤسسية والتشغيلية خلدمات السجون (ال

  عنصر إضايف
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

أمـــن اإلقلـــيم، مبـــا يف ذلـــك          
كفالـــة االنتشـــار يف املنـــاطق   
الرئيســـية وتســـيري الـــدوريات 

  والردع

ة االحتياجـات امللحـة يف   يرحب باألعمال املهمة اليت تقوم ا البعثة دعما لتلبيـ 
هاييت، ويشجع البعثة على أن تواصل، يف حـدود واليتـها، االسـتفادة بالكامـل     
من الوسائل والقدرات املوجودة، مبا يف ذلك املهندسون التابعون هلا، ملواصـلة  
تعزيز االستقرار يف البلد، ويطلب إىل البعثة وضع خطـط طويلـة املـدى ـدف     

بقيــادة هــاييت ملواصــلة تعزيــز االســتقرار يف البلــد   التشــجيع علــى بــذل اجلهــود  
  )١٧ فقرة(ال

  عنصر إضايف

      العمليات السياسية
ــري العمليـــــــــــــــــة   تيســـــــــــــــ
السياسية/احلوار/الدبلوماســـية 
الوقائية/الوساطة/املســـــــــاعي  

  احلميدة

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٤ فقرةانظر ال

      سيادة القانون  
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٣ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون

إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ” حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٠ فقرةانظر ال  السجون
  أعاله“ األمن

  عنصر إضايف

اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشـر  
  واملخدرات

يشجع أيضا البعثـة علـى مسـاعدة حكومـة هـاييت يف التصـدي خلطـر اسـتئناف         
ــال      العصــابات العنــف واجلرميــة املنظمــة واالجتــار باملخــدرات واالجتــار باألطف

  )١٣ فقرة(ال

  ةإعادة تأكيد للوالي

      مهام أخرى
يطلب إىل البعثة مواصلة تنفيذ املشاريع السريعة األثر اليت تعزز بقدر أكرب ثقـة    التنمية/إعادة اإلعمار

  )٨ فقرةسكان هاييت بالبعثة (ال
  إعادة تأكيد للوالية

إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ” حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٧ فقرةانظر ال  
  أعاله“ األمن

  عنصر إضايف

  (املتخذ جزئيا مبوجب الفصل السابع) )٢٠١١( ٢٠١٢القرار 

      التنسيق
يسلم بضرورة تـوفري بيئـة سياسـية ومؤسسـية مسـتقرة بعـد إجـراء االنتخابـات           تنسيق املشاركة الدولية

ــاش        ــود اإلنع ــدم يف جه ــتقرار وإحــراز التق ــق االس الرئاســية والتشــريعية لتحقي
  إعادة تأكيد للوالية
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

والتعمري، ويعيد تأكيد مناشدته البعثة دعم العملية السياسية اجلاريـة يف هـاييت،         
ني العـام هلـاييت، ويشــجع   بطـرق منـها املسـاعي الـيت يبـذهلا املمثـل اخلـاص لألمـ        

البعثـــة علـــى مواصـــلة تقـــدمي الـــدعم إلجـــراء االنتخابـــات التشـــريعية اجلزئيـــة   
واالنتخابات احمللية املقبلة وعلى تنسـيق املسـاعدة الدوليـة يف جمـال االنتخابـات      
املقدمة إىل هاييت بالتعاون مع اجلهات املعنية الدولية األخرى، مبـا فيهـا منظمـة    

  )٦ فقرةواجلماعة الكاريبية (الالدول األمريكية 
  التجريد من السالح وحتديد األسلحة

األســلحة الصــغرية واألســلحة  
  اخلفيفة

البعثة مواصلة دعـم السـلطات اهلايتيـة يف مسـاعيها الراميـة إىل      إىل  أيضا يطلب
الـيت تتطلـب   التحكم يف تـدفق األسـلحة الصـغرية، مبـا يف ذلـك إقامـة املشـاريع        

ووضع سجل لألسلحة ومراجعـة القـوانني احلاليـة     استخداما كثيفا لليد العاملة
 إرسـاء ص األسـلحة و يرختـ وإصـالح نظـام    األسلحة وحيازـا املتعلقة باسترياد 

  )  ٢١ فقرة(الووضعه موضع التنفيذ  وطين خلفارة اتمعات احملليةنظام 

  إعادة تأكيد للوالية

  املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٦ فقرةانظر ال  املساعدة االنتخابية
      املسائل اإلنسانية

الالجئون/املشــردون داخليــا:  
  تيسري العودة

مسؤولة يف املقام األول عن حتقيق االستقرار هاييت، حكومة وشعبا، بأن يسلم 
، ويرحـب  يف البلد جبميع جوانبـه وبضـرورة تـويل زمـام األمـور يف هـذا الشـأن       

اخلــربات اللوجســتية والتقنيــة، يف حــدود  وفريبــاخلطوات الــيت اختــذا البعثــة لتــ 
ساعدة حكومة هاييت، بطلب منـها، علـى مواصـلة عمليـات     ملالوسائل املتاحة، 

بناء قدرات مؤسساا يف جمال سـيادة القـانون علـى املسـتويني الـوطين واحمللـي       
إلسراع يف تنفيذ استراتيجية احلكومة إلعادة توطني املشردين، مع العلم بأن او

تنـامي قـدرات هـاييت،    ضـوء  ا يف يخفضـها تـدرجي   يابري مؤقتة وسيجرهذه التد
البعثــة املضــي علــى وجــه الســرعة يف األنشــطة املضــطلع ــا يف هــذا    هيــب بوي

  )٤ فقرةالعام (ال الصدد على حنو ما أوصى به األمني

  إعادة تأكيد للوالية

يد علـى صــع يطلـب إىل البعثـة مواصـلة اتبــاع جهـا املوسـع للحـد مــن العنـف          
تكييف الربنامج مع االحتياجات املـتغرية هلـاييت يف سـياق مـا     اتمع عن طريق 

بعد الزلـزال، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى املشـردين واملقـيمني يف األحيـاء          
  )٢٠ فقرةاملتضررة من أعمال العنف (ال

  إعادة تأكيد للوالية
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

  املسلححقوق اإلنسان؛ واملرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع       

ــز    ــان: تعزيـــ ــوق اإلنســـ حقـــ
  حقوق اإلنسان ومحايتها

بـأن احتـرام حقـوق    سـلم  يعيد تأكيد والية البعثة يف جمال حقـوق اإلنسـان، وي  
ــالء اإلنســان، و ــراد االهتمــام ملســاءلة   خباصــة إي ــهاكات  و عمــااألف ــع مــن انت ق

 ،أساسي لتحقيـق االسـتقرار يف هـاييت   أمر جسيمة يف ظل احلكومات السابقة، 
ــة   ــاييت وحيــث حكوم ــة  ه ــى كفال ــد عل ــة والســلطة   تقي ــة اهلايتي الشــرطة الوطني

ــها، وي    ــوق اإلنســان ومحايت ــاحترام حق ــبالقضــائية ب ــوفري الرصــد   ب هي ــة ت البعث
  )١٨ فقرةوالدعم الالزمني يف هذا الصدد (ال

  ر إضايفعنص

  عنصر إضايف  من القرار، أعاله   ١٨ فقرةانظر ال  حقوق اإلنسان: الرصد
يشـجع البعثـة علــى أن تواصـل مســاعدة حكومـة هـاييت يف تــوفري محايـة كافيــة         املرأة والسالم واألمن

دنيني، مــع إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات املشــردين داخليــا       ســكان املــ لل
سيما النساء واألطفال، بسبل منها مشاركة  وال الفئات الضعيفة، وغريهم من

املخيمـات، إىل جانــب تعزيـز آليــات   داخــل حفــظ النظـام   اتمعـات احملليـة يف  
 شـري إىل ، ويوالعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس      التصدي للعنف اجلنسي 

، ضـــعويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن ي ،)٢٠٠٩( ١٨٩٤قـــرار جملـــس األمـــن 
حكومـة هـاييت والبلـدان املسـامهة بقـوات وبـأفراد شـرطة         بالتشاور الوثيـق مـع  

  )١٥ فقرةالفاعلة املعنية األخرى، خطة شاملة حلماية املدنيني (ال اجلهاتو

  إعادة تأكيد للوالية

      املؤسسات واحلوكمة
 بنــــــاء املؤسســــــات: تعزيــــــز

/تشــــــــــــــــــــــجيع املؤسسات
    يتهااستقالل

  تأكيد للواليةإعادة   أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٤ فقرةانظر ال

الســيطرة علــى اإلقليم/توطيــد 
  سلطة الدولة

يرحب بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة هـاييت لبنـاء القـدرات املؤسسـية يف جمـايل          
لألخـذ  بـذل اجلهـود    بطـرق منـها  األمن وسيادة القانون على مجيع املستويات، 

تــوفري ، وفقــا للواليــة املســندة إليهــا،  أن تواصــل ةثــالالمركزيــة، ويهيــب بالبعب
الدعم لتعزيز مؤسسات الدولة املعنية بقطاع األمن على حنو حيقق هلا االكتفـاء  

وباجلهـات الفاعلـة األخـرى    بـرانس،   -أو  -سيما خـارج بـورت    وال الذايت،
كومـة علـى بسـط سـلطة الدولـة      احلتعزيز قـدرة  مواصلة دف  أن تقوم بذلك

البلـد وتشـجيع    يـع أحنـاء  يف مجأكرب للدولة  تواجديف مجيع أحناء هاييت وضمان 
  )٥ فقرةاحمللية (ال الصعداحلكم الرشيد على 

  عنصر إضايف
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

  إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن      

محايـــة املـــدنيني، مبـــن فــــيهم    
  الالجئون واملشردون داخلياً

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٥ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

كومة هاييت أن تقوم، بـدعم مـن البعثـة، بإعطـاء األولويـة لوضـع خطـة        حبيهيب   بناء القدراتالشرطة: 
الـيت سـتحل حمـل خطـة     للسـنوات اخلمـس املقبلـة    تطوير الشرطة الوطنية اهلايتيـة  

وتنفيذ تلـك   ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  اإلصالح احلالية عند انتهاء مدا يف
بدعم إضايف من متـرمجني شـفويني حملـيني    ، تواصل البعثة أنإىل ، ويطلب اخلطة

ــدعم لفــ     ــوارد املتاحــة، تقــدمي ال ــد االقتضــاء ويف حــدود امل ــراد الشــرطة   رزعن أف
وتعزيـز القـدرات املؤسسـية والتشـغيلية     وتوجيههم وتدريبهم وموظفي السجون 

تقـدمي التوجيهـات التقنيـة للمشـاريع املمولـة مـن اجلهـات         أن تواصلو سجونلل
  )٩ (الفقرة لسجون وتشييدهاإلصالح مرافق الشرطة وا املاحنة املطلوبة

  عنصر إضايف

ــدعم   ــدمي الــــ ــرطة: تقــــ الشــــ
  العمليايت للشرطة الوطنية

حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٥ فقرةانظر ال
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

دة الشـــــرطة: اإلصــــــالح/إعا 
  اهليكلة

  عنصر إضايف  من القرار، أعاله  ٩ فقرةانظر ال

أمـــن اإلقلـــيم، مبـــا يف ذلـــك    
كفالـــة االنتشـــار يف املنـــاطق   
الرئيســـية وتســـيري الـــدوريات 

  والردع

يرحب باألعمال املهمة اليت تقوم ا البعثة دعما لتلبيـة االحتياجـات امللحـة يف    
بالكامـل  واليتـها، االسـتفادة   يف إطـار  هاييت، ويشجع البعثـة علـى أن تواصـل،    

هلـا،   االسـتعانة باملهندسـني التـابعني   ، مبا يف ذلك املتاحةمن الوسائل والقدرات 
ــز االســتقرار يف   ــة مواصــلة تعزي ــة تطــوير خططهــا    بغي ــب إىل البعث ــد، ويطل البل

ــام أن     ــني الع ــب كــذلك إىل األم ــدى، ويطل ــة امل ــل   يضــمن الطويل ــره املقب تقري
زمـام   هـا علـى زيـادة تولي  السـلطات اهلايتيـة   ثة لتشجيع البع اوضعته اخلطط اليت

  )١٩ فقرةهاييت (ال تعمريأنشطة 

  إعادة تأكيد للوالية

      العمليات السياسية
 تيســـــري العمليـــــة السياســـــية/

 /الدبلوماســـية الوقائيـــة/حلوارا
  الوساطة/املساعي احلميدة

  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ حتت عنوانمن القرار،  ٦ فقرةانظر ال

      سيادة القانون  
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ املسائل اإلنسانية’’ حتت عنوانمن القرار،  ٤ فقرةانظر ال  تعزيز سيادة القانون

إصــالح اجلــيش والشــرطة وقطــاع ” حتــت عنــوانمــن القــرار،  ٩ فقــرةانظــر ال  السجون
  أعاله  “ األمن

  عنصر إضايف
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا 
  نص الوالية  تكليف

مسـتوى املهــام الصــادر  
  ا تكليف

مكافحـــــــة الفســـــــاد/احلكم        
  الرشيد

  عنصر إضايف  أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة” حتت عنوانمن القرار،  ٥ فقرةانظر ال

املنظمة/االجتار بالبشـر  اجلرمية 
  واملخدرات

الفاعلـة املعنيـة علـى الصـعيد     اجلهـات  يشجع البعثة على أن تقوم، بالتعاون مع 
يف التصــدي خلطــر جتــدد عنــف العصــابات   هــاييت الــدويل، مبســاعدة حكومــة  

  )١١ فقرةواجلرمية املنظمة واالجتار باملخدرات واالجتار باألطفال (ال

  إعادة تأكيد للوالية

      أخرى مهام
البعثة مواصـلة تنفيـذ املشـاريع السـريعة األثـر الـيت تعـزز ثقـة سـكان          إىل يطلب   التنمية/إعادة اإلعمار

  )١٤ فقرةهاييت بالبعثة (ال
  إعادة تأكيد للوالية

إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ” حتـت عنـوان  من القـرار،   ١٩ فقرةانظر ال  
  أعاله  “ األمن

  إعادة تأكيد للوالية

  
  آسيا    

 اهلنــد يف العســكريني املتحــدة األمــم مــراقيب فريــق  
  وباكستان

  أساسية معلومات  
 فريـق  األمن جملس أنشأ ،١٩٤٨ /أبريلنيسان ٢١ يف  

 بــالقرار وباكسـتان  اهلنــد يف العسـكريني  املتحــدة األمـم  مـراقيب 
ــايركــانون  ويف. )١٩٤٨( ٤٧  إىل وصــلت ،١٩٤٩ الثاين/ين

ــة ــة منطق ــة أول البعث ــن جمموع ــراقبني م ــي العســكريني، امل  وه
 لإلشـراف  الفريـق،  نـواة  املطـاف  اية يف شكلت اليت اموعة

 جـامو  واليـة  يف وباكسـتان  اهلنـد  بـني  النـار  إطـالق  وقف على
 املتحـدة  األمـم  للجنة العسكري املستشار وملساعدة وكشمري،

 )١٩٤٨( ٣٩ القـــرارين مبوجـــب املنشـــأة وباكســـتان، للهنـــد
 ٩١ بـالقرار  الـس  قـرر  اللجنـة،  إاء وبعد. )١٩٤٨( ٤٧ و
 النـار  إطالق وقف على اإلشراف الفريق يواصل أن )١٩٥١(

ــة يف ــت. وكشــمري جــامو والي  يف تتمثــل الفريــق مهمــة وظل
 إطــالق وقــفب الصــارم بالتقيــد يتصــل فيمــا التطــورات رصــد
 أعقـب  والذي ١٩٧١ األول/ديسمربكانون  ١٧ املؤرخ النار

 إىل املســندة والواليــة. ١٩٧١ عــام يف العدائيــة األعمــال جتــدد
 القـوام  أن علـى  )١٩٤٨( ٤٧ القرار نص وقد مفتوحة الفريق
 عرضـاً  ٣٤ اجلدول ويقدم. شخصا ٤٤ هو للفريق به املأذون

  .الفريق لوالية عاماً
ــورات   ــتجدة التطـــ ــالل املســـ ــامي خـــ  ٢٠١٠ عـــ

  ٢٠١١  و

 رمسيـا  الـس  يناقش مل االستعراض، قيد الفترة خالل  
 واليـة  علـى  اتريتغـي  أي تطـرأ  ومل العسـكريني،  املراقبني فريق
  .تشكيلها أو البعثة

  
  ٣٤ اجلدول
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  املهام فئة حسب للوالية، عام عرض وباكستان: اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  القرار  
  )١٩٥١( ٩١  )١٩٤٨( ٤٧  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن      
X  النارمراقبة وقف إطالق 

X  (أ)
  (ب)

  
   .صدر ا تكليف جديدمهمة   (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
    

  ليشيت - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة  
  أساسية معلومات  
ــأ   ــراره األمـــن جملـــس أنشـ ــةَ )٢٠٠٦( ١٧٠٤ بقـ  بعثـ
 يف ليشــــــــيت - تيمــــــــور يف املتكاملــــــــة املتحــــــــدة األمــــــــم

ــطسآب/ ٢٥ ــون ٢٠٠٦ أغسـ ــة لتكـ ــة بعثـ ــل متابعـ ــل حتـ  حمـ
 أزمـة  أعقـاب  يف ،)٥٥(ليشـيت  -تيمور  يف املتحدة األمم مكتب

ــية ــانية سياسـ ــة وإنسـ ــدلعت وأمنيـ ــور  يف انـ ــيت -تيمـ  يف ليشـ
ــايو /أبريلنيســان شــهري ــن وأيار/م ــت. ٢٠٠٦ عــام م  وكان

 واملســاعدة االنتخابيــة؛ املســاعدة تقــدمي يف تتمثــل البعثــة واليـة 
ــى ــز مواصــلة عل ــى الوطنيــة القــدرات تعزي  حقــوق رصــد عل

 الوطنيــة للشــرطة الــدعم وتقــدمي ومحايتــها؛ وتعزيزهــا اإلنســان
ــاعدة ــى واملسـ ــراء علـ ــتعراض إجـ ــامل اسـ ــاع شـ ــن؛ لقطـ  األمـ

ــناديقها املتحـــدة األمـــم وكـــاالت مـــع اجلهـــود وتنســـيق  وصـ
 املشـــمولة الفتـــرة وقبـــل. املعنـــيني الشـــركاء ومجيـــع وبراجمهـــا

ــالتقرير، ــان بـــ ــةل األخـــــري التمديـــــد كـــ ــة واليـــ  حـــــىت البعثـــ
ــوام وكــان ٢٠١٠ فربايرشــباط/ ٢٦ ــأذون الق ــه امل ــن ٣٤ ب  م

__________ 

لالطالع علـى املعلومـات املتعلقـة بواليـة مكتـب األمـم املتحـدة          )٥٥(  
ليشــــيت، وهــــو بعثــــة سياســــية خاصــــة أنشــــئت   -يف تيمــــور 

، انظـــر مرجـــع ممارســـات جملـــس األمـــن، ٢٠٠٥مـــايو أيار/ يف
  واو. -، الفصل اخلامس، اجلزء األول٢٠٠٧-٢٠٠٤ملحق 

 مــن ١ ٧٤٨ و األركــان وضــباط العســكري االتصــال ضــباط
 يـبني  الـذي  ،٣٥ اجلـدول  يف املـبني  النحـو  على الشرطة، أفراد
 األفـراد  مـن  بـه  املـأذون  القـوام  حتـدد  الـيت  القرارات مجيع أيضاً

ــراد العســكريني ــة متديــد وحــاالت الشــرطة وأف  خــالل الوالي
ــرة ــالتقرير املشــمولة الفت ــدم. ب ــا عرضــا ٣٦ اجلــدول ويق  عام
  .إنشائها منذ البعثة لوالية

  
  ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي   

ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي
ــة ــرتني البعث ــدة م ــرة، كــل يف واحــدة ســنة مل  حــىت آخرمهــا م

 بعـــض أيضـــا الـــس وأدخـــل. )٥٦(٢٠١٢ فربايرشـــباط/ ٢٦
ــديالت ــى التع ــام عل ــة املنوطــة امله ــرارين فبموجــب. بالبعث  الق

 واليـــة الـــس عـــدل ،)٢٠١١( ١٩٦٩ و )٢٠١٠( ١٩١٢
 البلديـة  االنتخابات لدعم االنتخابية املساعدة جماالت يف البعثة

 ويـرد  .)٥٧(٢٠١٢ عـام  يف إجراؤهـا  املقرر والرئاسية والربملانية
 املتصــــلة الفقــــرات جلميــــع الكامــــل الــــنص ٣٧ اجلــــدول يف

__________ 

، )٢٠١١( ١٩٦٩ و ؛١ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٢القـــراران   )٥٦(  
  .١  فقرةال

، )٢٠١١( ١٩٦٩ و ؛٣ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٢القـــراران   )٥٧(  
  .٣  فقرةال
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 الــس قــرارات يف الــواردة الواليــة، علــى املدخلــة بــالتغيريات
  .االستعراض قيد الفترة خالل املتخذة

ــا   ــق وفيمـ ــة تشـــكيلب يتعلـ ــرة خـــالل البعثـ  قيـــد الفتـ
 تشـكيل  إعـادة  )٥٨(العـام  األمني زاماعت الس أيد االستعراض،

 أفـراده،  عـدد  ختفـيض  يشـمل  مبـا  للبعثـة،  التـابع  الشرطة عنصر
 مهامهـا  ليشيت - لتيمور الوطنية الشرطة استئناف لعملية وفقا

__________ 

  )٥٨(  S/2010/85 و ؛٦٩-٦٧، الفقرات S/2010/522٦٠  فقرة، ال.  

 مقاطعـات  يف البعثـة  شـرطة  قـوام  وخفض. )٥٩(تدرجيية بصورة
 حبلـول  الشرطة أفراد من ١ ٢٨٠ إىل ١ ٦٠٨ من والوحدات

  .)٦٠(٢٠١١ عام منتصف
__________ 

، )٢٠١١( ١٩٦٩ و ؛٦ فقـــرة، ال)٢٠١٠( ١٩١٢القـــراران   )٥٩(  
  .٧  فقرةال

  )٦٠(  S/2010/85٦٩  فقرة، ال.  

  
  ٣٥ اجلدول

  هاتشكيل يف والتغيري البعثة والية متديد ليشيت: - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة

  القرار  
  ٢٠١١( ١٩٦٩  )٢٠١٠( ١٩١٢  )٢٠٠٩( ١٨٦٧  )٢٠٠٧( ١٧٤٥  )٢٠٠٦( ١٧٠٤(  

أغســـــطس  آب/ ٢٥  تاريخ اختاذ القرار            
٢٠٠٦  

فرباير شــــــــباط/  ٢٢
٢٠٠٧  

فرباير شــــــــباط/  ٢٦
٢٠٠٩  

فرباير شــــــــباط/  ٢٦
٢٠١٠  

ــباط/ ٢٤ فرباير شـــــــــــ
٢٠١١  

  مدة الوالية  
    إنشاء

  متديد
  شهراً) ١٢(

  متديد
  شهراً) ١٢(

  متديد
  شهراً) ١٢(

            القوام املأذون به
          ٣٤  العنصر العسكري (اموع)

  ١ ٢٨٠      ١ ٧٤٨  ١ ٦٠٨  عنصر الشرطة (اموع)
  ٧٩٠          فرادى ضباط الشرطة

عـدد أفــراد الشــرطة يف وحــدات الشــرطة  
  ٤٩٠          املشكّلة

    
 ٣٦ اجلدول

  الفئة حسب للوالية، عام عرض ليشيت: - تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة

 القرار 

 تكليف الفئة واملهمة الصادر ا
١٧٠٤ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٥ 

)٢٠٠٧( 
١٨٠٢ 

)٢٠٠٨( 
١٨٦٧ 

)٢٠٠٩( 
١٩١٢ 

)٢٠١٠( 
١٩٦٩ 

)٢٠١١( 

       مهام عامة         

X مسائل شاملة: األطفال والرتاع املسلح
      (أ)

X املرأة والسالم واألمنمسائل شاملة: 
X (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
X (ج)

 (ج)

X   النقاط املرجعية
X (أ)

X  (ب)
 (ج)
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 القرار 

 تكليف الفئة واملهمة الصادر ا
١٧٠٤ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٥ 

)٢٠٠٧( 
١٨٠٢ 

)٢٠٠٨( 
١٨٦٧ 

)٢٠٠٩( 
١٩١٢ 

)٢٠١٠( 
١٩٦٩ 

)٢٠١١( 

       التنسيق       

X التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
 (ج)

X التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
X (أ)

X (ج)
X (ج)

X (ج)
X (ج)

 (ج)

X  تنسيق املشاركة الدولية
     (أ)

 املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X املساعدة االنتخابية
X   (أ)

X (ب)
X (ب)

 (ب)

       اإلنسانيةاملسائل 

X الدعم/التنسيق يف اال اإلنساين
      (أ)

 املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ 

X حقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
      (أ)

X حقوق اإلنسان: بناء القدرات
      (أ)

X حقوق اإلنسان: الرصد
      (أ)

X حقوق اإلنسان: التحقيقات واحملاكمات
      (أ)

       املؤسسات واحلوكمة

X بناء املؤسسات: تعزيز املؤسسات/تشجيع استقالليتها  
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
 (ج)

 الشرطة وقطاع األمن إصالح اجليش و

X رصد احلدود
      (أ)

ــاطق     ــة التواجــد يف املن ــك كفال األمــن اإلقليمــي، مبــا يف ذل
X الرئيسية، وتسيري الدوريات، والردع

      (أ)

X محاية موظفي األمم املتحدة ومنشآا
      (أ)

X الشرطة: بناء قدرات الشرطة
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ب)
 (ب)

X الشرطة: الدعم التشغيلي املقدم للشرطة الوطنية
X  (أ)

X (ج)
X (ب)

X (ب)
 (ب)

X الشرطة: أعمال الشرطة التنفيذية
X  (أ)

X (ج)
X (ب)

X (ب)
 (ج)

X الشرطة: إصالح الشرطة وإعادة هيكلتها
X  (أ)

X   (ج)
 (ج)

X قطاع األمنإصالح 
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
 (ج)

       العمليات السياسية

ــري  ــية  تيســـــــــ ــة السياسية/احلوار/الدبلوماســـــــــ العمليـــــــــ
X الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة

X (أ)
X (ج)

X (ج)
   (ج)

X املصاحلة الوطنية  
X (أ)

     (ج)

       سيادة القانون

X   اإلصالح القضائي والقانوين
X (أ)

X (ج)
X (ج)

 (ج)

X العدالة االنتقالية
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
 (ج)
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 القرار 

 تكليف الفئة واملهمة الصادر ا
١٧٠٤ 

)٢٠٠٦( 
١٧٤٥ 

)٢٠٠٧( 
١٨٠٢ 

)٢٠٠٨( 
١٨٦٧ 

)٢٠٠٩( 
١٩١٢ 

)٢٠١٠( 
١٩٦٩ 

)٢٠١١( 

       مهام أخرى       

X التنمية/التعمري
X (أ)

X (ج)
X (ج)

X (ج)
X (ج)

 (ج)

X قدرات وسائط اإلعالم واستقالليتهابناء 
      (أ)

X اإلعالم
      (أ)

  
  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

  إضايف. عنصر  (ب)  
  للوالية. تأكيد إعادة  (ج)  

    
  ٣٧ اجلدول

  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على أدخلت اليت التغيريات ليشيت: - تيمور يف املتحدة األمم بعثة

 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

 )٢٠١٠( ١٩١٢ القرار   

   عامة مهام

 املـرأة  شـاملة:  مسائل
 واألمن والسالم

يطلب إىل البعثـة أن تراعـي بالكامـل االعتبـارات اجلنسـانية علـى النحـو املـبني يف القـرارات          
باعتبارها  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥

مسألة شاملة لعدة جوانب من واليتها، مع التأكيد على أمهية تعزيز قدرة قطاع األمن على 
تلبية االحتياجـات اخلاصـة للمـرأة، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يضـمن تقريـره إىل الـس          

أنشطــة البعثـة   معلومات عن التقدم احملرز يف جمال تعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع    
ــات، وخباصــة فيمــا    ــة النســاء والفتي يتعلــق بضــرورة  ومجيــع اجلوانــب األخــرى املتعلقــة حبال

محايتهن من العنف القائم على أساس نوع اجلنس، مع تقدمي التفاصيل عن التـدابري اخلاصـة   
 )١٥املتخذة حلماية النساء والفتيات من هذا العنف (الفقرة 

 للوالية تأكيد إعادة

   قالتنسي

 بــــني فيمــــا التنســــيق
 املاحنة اجلهات

 لتنســيق جهـود  مـن  تبذلـه  مــا يف ليشـيت  - تيمـور  حكومـة  دعــم تواصـل  أن بالبعثـة  يهيـب 
 )١٢ (الفقرة املؤسسية القدرات بناء جماالت يف املاحنة اجلهات تعاون

 للوالية تأكيد إعادة

 وكـاالت  مع التنسيق
ــم  يف املتحـــــدة األمـــ

 البلد

 يــوىل الــذي االهتمــام وخباصــة الــوطين، لإلنعــاش ليشــيت - تيمــور اســتراتيجية بأمهيــة يقــر
 هـذا  يف بالبعثـة  ويهيـب  البشـرية،  املوارد قدرات وتنمية الريفية والتنمية األساسية للهياكل
ــاون مواصــلة الصــدد ــع والتنســيق التع ــم وكــاالت م ــا، وصــناديقها املتحــدة األم  وبراجمه

 للوالية تأكيد إعادة
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 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

 يف املعنيـة  واملؤسسـات  ليشـيت  - تيمـور  حكومـة  لـدعم  املعنـيني،  الشـركاء  مجيـع  وكـذلك    
 وحتقيـق  املسـتدامة  العـيش  سـبل  وتعزيـز  التعلـيم  وحتسـني  الفقـر  مـن  للحـد  سياسات وضع
 )١٣ (الفقرة االقتصادي النمو

 االنتخابات صحة على والتصديق االنتخابية املساعدة

ــب االنتخابية املساعدة ــة إىل يطل ــدم، أن البعث ــها حــدود يف تق ــة، واليت ــدعم احلالي ــات الضــروري ال  لالنتخاب
 املسـاعدة  علـى  الـدويل  اتمـع  ويشـجع  ذلك، ليشيت - تيمور حكومة طلبت إذا البلدية،

 )٣ (الفقرة العملية هذه يف

 إضايف عنصر

 واحلوكمة املؤسسات

 املؤسســــــات: بنــــــاء
 املؤسســــات/ تعزيــــز
   ستقالليتهاا تشجيع

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر

 األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 بنـــــــــاء الشـــــــــرطة:
  القدرات

 الـدعم  وتقـدمي  هلـا  التـابع  الشـرطة  عنصـر  وجـود  طريـق  عـن  تواصـل،  أن البعثـة  إىل يطلب
 يشـمل  مبـا  ليشـيت،  - تيمور يف العام األمن صون كفالة ليشيت، - لتيمور الوطنية للشرطة

 بصــورة الوطنيــة الشــرطة تشــكيل يعــاد أن إىل مؤقتــا العــام األمــن وحفــظ القــانون إنفــاذ
ــة، ــف وأن كامل ــا، تكث ــع بالعمــل جهوده ــدمي يف للمســاعدة شــركائها، م ــد تق ــن املزي  م

 يف فعاليتــها زيــادة ــدف الوطنيــة الشــرطة وتعزيــز املؤسســية والتنميــة والتوجيــه التــدريب
 االحتياجــات تلــيب وأن الشــرطة، أعمــال يف احملليــة اتمعــات مســامهة منــها عــدة جمــاالت
 واملهارات املناسبة املؤهالت البعثة أفراد لدى تكون أن كفالة بأمهية ويقر للمرأة، اخلاصة

 السـالف  للغـرض  مـدنيني  خـرباء  إىل احلاجـة  نشوء وباحتمال املهام ذه للقيام املتخصصة
 )٧ (الفقرة الذكر

 إضايف عنصر

 الــــــدعم الشــــــرطة:
 املقــــــدم التشــــــغيلي

 الوطنية للشرطة

ليشــيت االضـــطالع   -يؤيــد األعمـــال اجلاريــة بشـــأن اســتئناف الشـــرطة الوطنيــة لتيمـــور     
باتباع ج تدرجيي لكفالة استيفاء الشرطة الوطنية املعايري املتفق عليها بـني حكومـة    مبهامها
مــن تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  ٢١علــى النحــو املــبني يف الفقــرة  ليشــيت والبعثــة -تيمــور 

، ويطلب إىل احلكومة والبعثة أن تواصال تعاوما للتعجيل يف تنفيذ ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٤
 )٥عملية استئناف الشرطة مهامها وفقا للمعايري اليت اتفقتا عليها (الفقرة 

 إضايف عنصر

 للوالية تأكيد إعادة  أعاله القرار، من ٧ الفقرة انظر 
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 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

ــال الشــــــرطة:     أعمــــ
 التنفيذية الشرطة

 إضايف عنصر  أعاله القرار، من ٥ الفقرة انظر

 للوالية تأكيد إعادة  أعاله القرار، من ٧ الفقرة انظر 

ــرطة: ــالح الشـــ  إصـــ
 وإعـــــــادة الشـــــــرطة

 هيكلتها

 للوالية تأكيد إعادة  أعاله القرار، من ٥ الفقرة انظر

 للوالية تأكيد إعادة  أعاله القرار، من ٧ الفقرة انظر 

ليشيت وإصالحه ال يزاالن مهمـني،   -يؤكد من جديد أن استعراض قطاع األمن يف تيمور  األمن قطاع إصالح
 -ليشــيت  -وخباصــة ضــرورة حتديــد أدوار ومســؤوليات قــوات التحريــر الــوطين يف تيمــور  

ليشــيت، وترســيخ األطــر   -ور ليشــيت والشــرطة الوطنيــة لتيمــ  -قــوات الــدفاع عــن تيمــور  
القانونية وتعزيز آليات اإلشراف املدين واملساءلة املدنية لكلتا املؤسستني األمنيتني، ويطلـب  

 )٤ليشيت يف هذه اجلهود (الفقرة  -إىل البعثة مواصلة دعم حكومة تيمور 

 للوالية تأكيد إعادة

 القانون سيادة

 القضـــائي اإلصـــالح
 والقانوين

ــب ــا تواصــل أن البعثــة إىل يطل ــور حكومــة ملســاعدة جهوده  تنفيــذ علــى ليشــيت - تيم
 االقتضــاء حســب اجلهــود تلــك تكيــف وأن التحقيــق، جلنــة ــا أوصــت الــيت اإلجــراءات

 )١١ (الفقرة القضائي اجلهاز فعالية لتعزيز

 للوالية تأكيد إعادة

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله القرار، من ١١ الفقرة انظر االنتقالية العدالة

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٣ الفقرة انظر التنمية/التعمري

 ١٩٦٩ القــــــــــــرار
)٢٠١١( 

  

   عامة مهام

 املـرأة  شـاملة:  مسائل
 واألمن والسالم

 قـرارات  يف املـبني  النحـو  علـى  اجلنسـانية  االعتبـارات  بالكامـل  تراعـي  أن البعثة إىل يطلب
ــن جملـــــــس  ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـــــ

 تعزيـز  أمهيـة  علـى  التأكيد مع واليتها، من جوانب لعدة شاملة مسألة باعتبارها )٢٠٠٩(
 الـس  قـراري  تأكيـد  ويعيـد  للمـرأة،  اخلاصـة  االحتياجـات  تلبيـة  علـى  األمـن  قطاع قدرة

 للوالية تأكيد إعادة
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 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

ــتعلقني )٢٠٠٩( ١٨٩٤ و )٢٠٠٦( ١٦٧٤    ــة املــــ ــدنيني حبمايــــ ــرار املــــ  ١٥٠٢ والقــــ
 ومــوظفي اإلنســانية املســاعدة تقــدمي جمــال يف العــاملني املــوظفني حبمايــة املتعلــق )٢٠٠٣(

 )١٧ (الفقرة املتحدة األمم

 تقـدم  مـن  حيرز ما لقياس املرجعية والنقاط األجل املتوسطة االستراتيجية أمهية تأكيد يعيد املرجعية النقاط
 املتحـدة  األمـم  تقدمـه  الـذي  الـدعم  وشـكل  مسـتوى  ولتقيـيم  ورصـده  ليشـيت  - تيمور يف

 الفعلـي،  االسـتعراض  قيـد  املرجعيـة  النقـاط  إبقـاء  مع ليشيت - تيمور حكومة مع والتعاون
 هـذه  مقاليـد  العمليـة،  هـذه  يف وشـعبها،  ليشـيت  - تيمـور  قادة يتوىل أن أمهية على ويشدد

 )٢٠ (الفقرة االستراتيجية

 للوالية تأكيد إعادة

   التنسيق

 بــــني فيمــــا التنســــيق
 املاحنة اجلهات

 لتنســيق جهـود  مـن  تبذلـه  مــا يف ليشـيت  - تيمـور  حكومـة  دعــم تواصـل  أن بالبعثـة  يهيـب 
 )١٤ (الفقرة املؤسسية القدرات بناء جماالت يف املاحنة اجلهات تعاون

 للوالية تأكيد إعادة

 وكـاالت  مع التنسيق
ــم  يف املتحـــــدة األمـــ

 البلد

 الـذي  االهتمـام  وخباصـة  ليشـيت،  - تيمور حكومة وضعتها اليت اإلمنائية اخلطط بأمهية يقر
 يف بالبعثة، ويهيب البشرية، املوارد قدرات وتنمية الريفية والتنمية األساسية للهياكل يوىل
 وبراجمهـا،  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  مع والتنسيق التعاون مواصلة الصدد، هذا

 سياسـات  وضـع  يف املعنيـة  واملؤسسـات  احلكومـة  لـدعم  املعنـيني،  الشـركاء  مجيع وكذلك
 االقتصـادي  النمـو  وحتقيـق  املسـتدامة  العـيش  سـبل  وتعزيـز  التعليم وحتسني الفقر من للحد

 )١٥ (الفقرة

 للوالية تأكيد إعادة

 االنتخابات صحة على والتصديق االنتخابية املساعدة

ــة إىل يطلـــب االنتخابية املساعدة ــها حـــدود يف الضـــروري، الـــدعم تقـــدم أن البعثـ ــة، واليتـ  للتحضـــري احلاليـ
 ليشــيت - مــورتي حكومــة طلــب علــى بنــاء ،٢٠١٢ لعــام والرئاســية الربملانيــة لالنتخابـات 

 الـدويل  اتمـع  ويشـجع  االنتخابـات،  لتقيـيم  ـا  االضـطالع  املقرر البعثة لتوصيات ووفقا
 )٣ (الفقرة العملية هذه يف املساعدة على

 إضايف عنصر

 واحلوكمة املؤسسات

 املؤسســــــات: بنــــــاء
 تعزيــــــــــــــــــــــــــــــــز
ــجيع  املؤسسات/تشـــ

 استقالليتها

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٤ الفقرة انظر
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 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

 األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح   

 بنـــــــــاء الشـــــــــرطة:
  القدرات

ليشـيت االضـطالع   - د إلمتـام اسـتئناف الشـرطة الوطنيـة لتيمـور      يشجع على بذل مزيد من اجلهو
مبســؤولياا الرئيســية عــن أعمــال الشــرطة يف كــل املنــاطق والوحــدات، بنــاء علــى املعــايري املتفــق  

ليشيت والبعثة، بطرق منها التـدابري املتفـق عليهـا بـني الطـرفني لتعزيـز        - عليها بني حكومة تيمور 
 )٦وطنية يف املناطق والوحدات املتبقية (الفقرة القدرة املؤسسية للشرطة ال

 إضايف عنصر

 - لتيمــور الوطنيــة الشــرطة مؤسســات تطــوير مواصــلة تــدعم أن البعثــة إىل أيضــا يطلــب 
 يف الشرطة أعمال عن الرئيسية باملسؤوليات االضطالع استئنافها بعد قدراا وبناء ليشيت
 البــالغ اإلضــافيني املــدنيني للخــرباء الســريع النشــر منــها بطــرق والوحــدات، املنــاطق كــل

 األمـني  تقريـر  يف إليـه  املشـار  النحو على هلا التابع الشرطة عنصر داخل خبريا ١٩ عددهم
 البعثـة  وشـرطة  الوطنيـة  الشرطة بني املشترك العامل الفريق لعمل تأييده عن ويعرب العام،
 الرئيسـية  اـاالت  علـى  التركيز مع الوطنية الشرطة قدرات بناء دعم ملواصلة خطة لوضع

 للفتـرة  الوطنيـة  للشـرطة  االسـتراتيجية  اإلمنائيـة  اخلطـة  يف احملـددة  تطويرها ملواصلة اخلمسة
 اجلهــات اــال هــذا يف بــه تقــوم أن املزمــع الــدور أمهيــة علــى ويشــدد ،٢٠١٢-٢٠١١

 )٩ (الفقرة التيمورية القيادة تعزيز وأمهية األخرى األطراف واملتعددة الثنائية الشريكة

 إضايف عنصر

 الــــــدعم الشــــــرطة:
 املقــــــدم التشــــــغيلي

 الوطنية للشرطة

 األمــن حفــظ تكفــل وأن القــوانني بإنفــاذ مؤقتــا االضــطالع تواصــل أن البعثــة إىل يطلـب  
 ليشـيت  - لتيمـور  الوطنيـة  الشـرطة  بعـد  فيهـا  تسـتأنف  مل الـيت  والوحـدات  املناطق يف العام

 للشـرطة  التشغيلي الدعم تقدم وأن الشرطة، أعمال عن الرئيسية باملسؤوليات االضطالع
 حـدود  يف الشـرطة،  أعمـال  عـن  الرئيسـية  باملسـؤوليات  االضطالع استئنافها بعد الوطنية،
 )٨( والبعثة ليشيت - تيمور حكومة بني عليه املتفق النحو على احلالية، واليتها

 إضايف عنصر

ــال الشــــــرطة:  أعمــــ
 التنفيذية الشرطة

 للوالية تأكيد إعادة  أعاله القرار، من ٨ الفقرة انظر

 - تيمـور  يف األمـن  قطـاع  اسـتعراض  ليشيت - تيمور حكومة تواصل أن أمهية تأكيد يعيد  األمن قطاع إصالح
 يف الـوطين  التحريـر  قـوات  ومسـؤوليات  أدوار حتديـد  ضـرورة  وخباصـة  وإصـالحه،  ليشـيت 
 ليشـيت،  - لتيمـور  الوطنيـة  والشـرطة  ليشيت - تيمور عن الدفاع قوات - ليشيت - تيمور

 املؤسسـتني  لكلتـا  املدنيـة  واملسـاءلة  املدين اإلشراف آليات وتعزيز القانونية األطر وترسيخ
 اجلهـود  يف املطلـوب،  النحـو  علـى  احلكومـة،  دعـم  تواصل أن البعثة إىل ويطلب األمنيتني،

 )٤ (الفقرة البلد يف تبذهلا اليت

 للوالية تأكيد إعادة
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 الصـادر  واملهمة الفئة
 تكليف ا

 املهمــــــــة مســــــــتوى الوالية نص
 تكليف ا الصادر

   القانون سيادة   

 القضـــائي اإلصـــالح
 والقانوين

ــب ــا تواصــل أن البعثــة إىل يطل ــور حكومــة ملســاعدة جهوده  تنفيــذ علــى ليشــيت - تيم
 االقتضــاء حســب اجلهــود تلــك تكيــف وأن التحقيــق، جلنــة ــا أوصــت الــيت اإلجــراءات

 )١٣ (الفقرة القضائي اجلهاز فعالية لتعزيز

 للوالية تأكيد إعادة

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله القرار، من ١٣ الفقرة انظر االنتقالية العدالة

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة   أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٥ الفقرة انظر التنمية/التعمري
    

    أوروبا
  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة  

  أساسية معلومات  
 يف السـالم  حلفـظ  املتحدة األمم قوة األمن جملس أنشأ  
ــربص ــب قــ ــراره مبوجــ ــارس ٤ يف )١٩٦٤( ١٨٦ قــ  آذار/مــ
 القبارصــة طــائفيت بــني القتــال مــن مزيــد وقــوع ملنــع ،١٩٦٤

ــانيني ــراك. والقبارصــة اليون ــد األت ــال وبع ــة األعم ــيت العدائي  ال
 معينـة  مبهام بالقيام القوة الس كلف ،١٩٧٤ عام يف نشبت
 النـار.  إطـالق  وقـف  علـى  باحلفاظ اخلصوص وجه على تتعلق
 اإلشـراف  القـوة  واصلت للمشكلة، سياسية تسوية غياب ويف
 عازلـة،  منطقـة  على واحلفاظ النار، إطالق وقف خطوط على

 احلميـدة  املسـاعي  بعثـة  ودعـم  اإلنسانية باألنشطة واالضطالع
 الواليـة  مـددت  بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  وقبـل  العـام.  لألمني
 القـــوام وحـــدد ،٢٠١٠ حزيران/يونيـــه ١٥ حـــىت مـــرة آخـــر

 للمـراقبني  فـرد  ٩٠٠ و املدنيـة  للشـرطة  فـردا  ٦٩ بـ به املأذون
 اجلـدول  يف املـبني  النحـو  علـى  االتصـال،  وموظفي العسكريني

 بتمديــد  تــأذن الــيت  القــرارات مجيــع  أيضــا يظهــر  الــذي ٣٨
 ٣٩ اجلــدول ويقــدم بــالتقرير. املشــمولة الفتــرة خــالل الواليــة

    القوة. والية على املدخلة التغيريات عن عامة حملة
  

ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ
  ٢٠١١  و
ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي

ــوة ــالث الق ــرات ث ــرات م ــها، لكــل أشــهر ســتة لفت ــرة من  وم
ــدة ــدة واحــ ــبعة ملــ ــهر، ســ ــان أشــ ــر وكــ ــد آخــ ــىت متديــ  حــ

 واليـة  علـى  تغـيريات  أي تطرأ ومل .)٦١(٢٠١٢ متوز/يوليه ١٩
    به. املأذون وقوامها القوة

__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٥٣ و ؛٦، الفقــرة )٢٠١٠( ١٩٣٠القــرارات   )٦١(  
 ٢٠٢٦ و ؛٧الفقـــــــــــرة ، )٢٠١١( ١٩٨٦ و ؛٥الفقـــــــــــرة 

 .٧، الفقرة )٢٠١١(
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 ٣٨ اجلدول

  تشكيلها وتغيري القوة والية متديد قربص: يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة

 القرار 

 ٢٠١١( ٢٠٢٦ )٢٠١١( ١٩٨٦ )٢٠١٠( ١٩٥٣ )٢٠١٠( ١٩٣٠ )٢٠٠٩( ١٨٩٨ )٢٠٠٤( ١٥٦٨( 

ــرين ٢٢ القرار اختاذ تاريخ         األول/ تشـ
 ٢٠٠٤ أكتوبر

 األول/ كـانون  ١٤
 ٢٠٠٩ ديسمرب

 يونيــه حزيــران/ ١٥
٢٠١٠ 

 األول/ كــانون ١٤
 ٢٠١٠ ديسمرب

ــران/ ١٣ ــه حزي  يوني
٢٠١١ 

 األول/ كــانون ١٤
 ٢٠١١ ديسمرب

 أشهر) ٧( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد   الوالية مدة

       به املأذون القوام

      ٩٠٠ (اموع) العسكري العنصر

      ٦٩ (اموع) الشرطة

    
  ٣٩ اجلدول

  الفئة حسب للوالية، عام عرض قربص: يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
 القرار 

 )٢٠١١( ٢٠٢٦ )٢٠١١( ١٩٨٦ )٢٠١٠( ١٩٥٣ )٢٠١٠( ١٩٣٠ )١٩٧٤( ٣٥٥ )١٩٦٤( ١٨٦ تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

       املسائل اإلنسانية       

X الدعم/التنسيق يف اال اإلنساين
      (أ)

       إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X الشرطة: أعمال الشرطة التنفيذية
      (أ)

X رصد وقف إطالق النار
X (أ)

     (ب)

       العمليات السياسية

تيســـــــري العمليـــــــة السياســـــــية/احلوار/ 
ــاعي  ــية الوقائية/الوساطة/املسـ الدبلوماسـ

X احلميدة  
      (أ)

  
  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

  إضايف. عنصر  (ب)  
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 كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة  

  أساسية معلومات  
 املؤقتـة  لـإلدارة  املتحـدة  األمـم  بعثة األمن جملس أنشأ   

ــوفو يف  قـــراره مبوجـــب ١٩٩٩ حزيران/يونيـــه ١٠ يف كوسـ
 مـن  مبجموعـة  باالضـطالع  البعثـة  وكلفت .)١٩٩٩( ١٢٤٤
 االســتقالل مــن كــبري قــدر حتقيــق تشــجيع ذلــك يف مبــا املهــام،
ــذايت ــذايت واحلكــم ال ــا كوســوفو، يف ال ــتم ريثم  إىل التوصــل ي

ــوية ــة؛ تسـ ــائف وأداء ائيـ ــة الوظـ ــة اإلداريـ ــية؛ املدنيـ  األساسـ
 املسـتقل  الذايت للحكم املؤقتة املؤسسات تطوير عملية وتنظيم

ــدميقراطي ــة ورصــده. ال ــة ووالي ــا ويظــل مفتوحــة البعث  قوامه
ــأذون ــه امل ــردا ٤ ٧١٨ ب ــن ف ــة، الشــرطة ضــباط م ــى املدني  عل

ــو ــبني النحـ ــالة يف املـ ــة الرسـ ــرين ٥ املؤرخـ ــاين/نوفمرب تشـ  الثـ
ــن ١٩٩٩ ــيس م ــس رئ ــن جمل  اتصــال ضــابط ٣٨ و ،)٦٢(األم

 منـذ  البعثة لوالية عاما عرضا ٤٠ اجلدول ويتضمن عسكري.
  إنشائها.
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

  ٢٠١١  و
 أي الــس يتخــذ مل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
    بالبعثة. تتعلق قرارات

__________ 

  )٦٢(  S/1999/1119.  

    
 ٤٠ اجلدول

  الفئة حسب للوالية، عام عرض كوسوفو: يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة

 القرار 

 )١٩٩٩( ١٢٤٤ تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

  التنسيق  

X الدولية املشاركة تنسيق
 (أ)

  املسائل اإلنسانية

X اإلنساين اال يف الدعم/التنسيق
 (أ)

X العودة تيسري داخليا: املشردون الالجئون/األشخاص
 (أ)

  املسلح والرتاع األطفال واألمن؛ والسالم املرأة اإلنسان؛ حقوق

X ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز االنسان: حقوق
 (أ)

  واحلوكمة املؤسسات

X اإلدارة إنشاء
 (أ)

X ااستقالليتها املؤسسات/تشجيع تعزيز املؤسسات: بناء
 (أ)

  األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح

X التنفيذية الشرطة أعمال
 (أ)

X العسكري - املدين التنسيق
 (أ)



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

1006 14-65169  
 

 القرار 

 )١٩٩٩( ١٢٤٤ تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

  السياسية العمليات  

X احلميدة الوقائية/الوساطة/املساعي السياسية/احلوار/الدبلوماسية العملية تيسري
 (أ)

  أخرى مسائل

X التنمية/التعمري
 (أ)

  
  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

  
  الشرق األوسط    

 اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة  

  أساسية معلومات  
 يف اهلدنـة  ملراقبـة  املتحدة األمم هيئة األمن جملس أنشأ  

 ملسـاعدة  )،١٩٤٨( ٥٠ القرار مبوجب ١٩٤٨ أيار/مايو ٢٩
 التقيــد علــى اإلشــراف يف اهلدنــة وجلنــة املتحــدة األمــم وســيط
 عـام  اإلسرائيلي-العريب الصراع اية عقب فلسطني يف باهلدنة

 يف العسـكريون  اهليئـة  مراقبـو  ظـل  احلـني،  ذلك ومنذ .١٩٤٨
 األمـــم قـــوة إىل املســـاعدة تقـــدمي وواصـــلوا األوســـط الشـــرق
 يف املؤقتــة املتحــدة األمــم وقــوة االشــتباك فــض ملراقبــة املتحــدة

 النــار إطــالق وقــف حــاالت مراقبــة يف معهمــا والتعــاون لبنــان

 وبلـغ  مفتوحـة،  اهليئـة  وواليـة  اهلدنة. اتفاقات على واإلشراف
ــا ــأذون قوامهـ ــه املـ ــت بـ ــاء وقـ ــردا ١٥١ اإلنشـ ــكريا. فـ  عسـ
  اهليئة. لوالية عاما عرضا ٤١ اجلدول ويتضمن

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

  ٢٠١١  و
 أي الــس يتخــذ مل االســتعراض، قيــد الفتــرة خــالل  
 واليـة  علـى  تغـيريات  أي تطـرأ  ومل اهليئـة.  والية بشأن قرارات

  وتشكيلها. اهليئة

    
 ٤١ اجلدول

  الفئة حسب للوالية، عام عرض اهلدنة: ملراقبة املتحدة األمم هيئة

 القرار 

 )١٩٤٩( ٧٣ )١٩٤٨( ٥٠ تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

   األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح   

X النار إطالق وقف رصد
X (أ)

 (ب)
  

  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
  إضايف. عنصر  (ب)  
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 االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة  

  أساسية معلومات  
ــس أنشــأ   ــوة األمــن جمل ــم ق ــة املتحــدة األم  فــض ملراقب

ــتباك ــايو ٣١ يف االشـ ــب ،١٩٧٤ أيار/مـ ــرار مبوجـ  ٣٥٠ القـ
 ومـا  ١٩٦٧ عـام  اإلسـرائيلي  العريب الصراع عقب )،١٩٧٤(

 اإلســرائيلية القــوات بــني عليــه املتفــق االشــتباك فــض مــن تــاله
 احلــني، ذلــك ومنــذ اجلــوالن. مرتفعــات يف الســورية والقــوات

 بـني  النـار  إطـالق  وقـف  علـى  للحفـاظ  املنطقـة  يف القـوة  ظلت
 تنفيـذ  علـى  واإلشـراف  السـورية،  العربية واجلمهورية إسرائيل

 منـاطق  وعلـى  ،١٩٧٤ أيار/مـايو  املـؤرخ  االشتباك فض اتفاق
 يف عليــه املنصــوص النحــو علــى األســلحة، مــن واحلــد الفصــل

 الواليـة  مـددت  بـالتقرير،  املشـمولة  الفتـرة  وقبل االتفاق. ذلك
 القـــوام وحـــدد ،٢٠١٠ حزيران/يونيـــه ٣٠ حـــىت مـــرة آخـــر

 اتصــال، وموظــف عســكريا مراقبــا ١ ٢٥٠ بنحــو بــه املــأذون

ــى ــبني النحــو عل ــذي ٤٢ اجلــدول يف امل ــع أيضــا يظهــر ال  مجي
ــة متديــدات ــالتقرير. املشــمولة الفتــرة خــالل الوالي  ويتضــمن ب
  إنشائها. منذ البعثة لوالية عاما عرضا ٤٣ اجلدول

  
  ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات اليت حدثت خالل عامي   
ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي

 حــىت آخرهــا اسـتمرت  أشــهر سـتة  لفتــرات مـرات  عــدة القـوة 
 علـــــى تغـــــيريات إدخـــــال دون ،٢٠١٢ حزيران/يونيـــــه ٣٠

    .)٦٣(تشكيلها أو واليتها
__________ 

، )٢٠١٠( ١٩٦٥ و ؛٣، الفقــرة )٢٠١٠( ١٩٣٤القــرارات   )٦٣(  
 ٢٠٢٨ و ؛٥، الفقـــــــــــرة )٢٠١١( ١٩٩٤ و ؛٣الفقـــــــــــرة 

 .٦، الفقرة )٢٠١١(

    
 ٤٢ اجلدول

  تشكيلها وتغيري واليتها متديد االشتباك: فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 القرار 

 ٢٠١١( ٢٠٢٨ )٢٠١١( ١٩٩٤ )٢٠١٠( ١٩٦٥ )٢٠١٠( ١٩٣٤ )٢٠٠٩( ١٨٩٩ )١٩٧٤( ٣٥٠( 

أيار/مـــــــــــــايو ٣١ القرار اختاذ تاريخ       
١٩٧٤ 

 كـــــــــــــــــــــانون ١٦
 األول/ديســـــــــــــــمرب

٢٠٠٩ 

ــه ٣٠  حزيران/يونيــــ
٢٠١٠ 

ــانون ٢٢  كـــــــــــــــــ
ــمرب  األول/ديســـــــــــ

٢٠١٠ 

 حزيران/يونيــــــه ٣٠
٢٠١١ 

 كــــــــــــــانون ٢١
 األول/ديســــــــمرب 

٢٠١١ 

 أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( متديد أشهر) ٦( إنشاء   الوالية مدة

       به املأذون القوام

       ١ ٢٥٠ حنو (اموع) العسكري العنصر
  

  ٤٣ اجلدول
  الفئة حسب للوالية، عام عرض االشتباك: فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

 القرار 

 )٢٠١١( ٢٠٢٨ )٢٠١١( ١٩٩٤ )٢٠١٠( ١٩٦٥ )٢٠١٠( ١٩٣٤ )٢٠٠٩( ١٨٩٩ )١٩٧٤( ٣٥٠ تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

       األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح       

X النار إطالق وقف رصد
      (أ)

  
  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
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 لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة  

  أساسية معلومات  
 لبنـان  يف املؤقتـة  املتحـدة  األمـم  قـوة  األمن جملس أنشأ  

 )،١٩٧٨( ٤٢٥ القـرار  مبوجـب  ،١٩٧٨ آذار/مارس ١٩ يف
 لبنــان، جنــوب مـن  اإلســرائيلية القــوات انسـحاب  مــن للتأكـد 

 لبنــان حكومـة  ومسـاعدة  الـدوليني،  واألمـن  السـالم  واسـتعادة 
 آب/أغســـطس ويف املنطقـــة. يف الفعليـــة ســـلطتها اســـتعادة يف

 التصـدي  أجـل  مـن  القـوة،  واليـة  نطـاق  الس وسع ،٢٠٠٦
 رصـد  (أ) يلي: ما لتشمل لبنان، يف القتالية األعمال الستمرار

ــف ــال وقـ ــة؛ األعمـ ــة (ب) العدائيـ ــوات ومرافقـ ــلحة القـ  املسـ
ــة ــا؛ اللبنانيـ ــدمي (ج) ودعمهـ ــاعدا وتقـ ــة مسـ ــول لكفالـ  وصـ

 الطوعيـــة والعـــودة املـــدنيني الســـكان إىل اإلنســـانية املســـاعدة
 حــدود تــأمني يف لبنــان حكومــة ومســاعدة (د) للمشــردين؛

 مـا  أو األسـلحة  دخـول  ملنـع  الـدخول  نقـاط  مـن  وغريهـا  البلد
ــا يتصــل  ــن ــاد م ــان إىل عت ــها. دون لبن ــل موافقت  الفتــرة وقب

 ٣١ حـــىت  مـــرة آخـــر الواليـــة  مـــددت بـــالتقرير، املشـــمولة
ــوام وظــل ،٢٠١٠ آب/أغســطس ــأذون العســكري الق  بــه امل

 يظهـر  الـذي  ٤٤ اجلدول يف املبني النحو على فرد، ١٥ ٠٠٠
 املشــمولة الفتــرة خــالل الواليــة بتمديــد القــرارات مجيــع أيضــا

ــالتقرير. ــيت التغــيريات عــن عامــة حملــة ٤٥ اجلــدول ويقــدم ب  ال
    إنشائها. منذ القوة والية على أدخلت

  
ــورات   ــيت التطـ ــدثت الـ ــالل حـ ــامي خـ  ٢٠١٠ عـ

  ٢٠١١  و
ــرة خــالل   ــد الفت ــدد االســتعراض، قي ــس م ــة ال  والي

 ٣١ حـىت  آخرها كان مرة، كل واحدة سنة ملدة مرتني، القوة
 واليـة  علـى  تغـيريات  أي تطـرأ  ومل .)٦٤(٢٠١٢ آب/أغسطس

 جلميـع  الكامـل  الـنص  ٤٦ اجلـدول  يف ويـرد  وتشكيلها. القوة
 الـيت  بالواليـة  الصـلة  ذات الـس  قـرارات  يف الـواردة  الفقرات
    االستعراض. قيد الفترة خالل اختذت

__________ 

ــرار   )٦٤(   ــرة )٢٠١٠( ١٩٣٧القــــــ ــرار ١، الفقــــــ  ٢٠٠٤؛ والقــــــ
 .١، الفقرة )٢٠١١(

    
 ٤٤ اجلدول

    تشكيلها وتغيري واليتها متديد لبنان: يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 القرار 

 ٢٠١١( ٢٠٠٤ )٢٠١٠( ١٩٣٧ )٢٠٠٦( ١٧٠١( 

 ٢٠١١ آب/أغسطس ٣٠ ٢٠١٠ آب/أغسطس ٣٠ ٢٠٠٦ آب/أغسطس ١١ القرار اختاذ تاريخ    

 شهرا) ١٢( متديد شهرا) ١٢( متديد شهرا) ١٢( متديد   الوالية مدة

    به املأذون القوام

   ١٥ ٠٠٠ (اموع) العسكري العنصر
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 ٤٥ اجلدول

  الفئة حسب للوالية، عام عرض لبنان: يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 القرار 

 تكليف ا الصادر واملهمة الفئة
٤٢٥ 

)١٩٧٨( 
٤٢٦ 

)١٩٧٨( 
١٧٠١ 

)٢٠٠٦( 
١٨٣٢ 

)٢٠٠٨( 
١٨٨٤ 

)٢٠٠٩( 
١٩٣٧ 

)٢٠١٠( 
٢٠٠٤ 

)٢٠١١( 

          عامة مهام        

     (أ)X   القوة باستخدام اإلذن

        التنسيق

ــع التنســيق ــات م ــة األخــرى الكيان ــم التابع  يف املتحــدة لألم
      (أ)X  املنطقة

 األسلحة وحتديد السالح من التجريد

     (أ)X   األسلحة رصد أو السالح من التجريد

        اإلنسانية املسائل

     (أ)X   اإلنسانية املساعدة جمال يف الدعم/التنسيق

     (أ)X   العودة تيسري داخليا: الالجئون/املشردون

        واحلوكمة املؤسسات

     (ب)X (ج)X (أ)X الدولة سلطة توطيد

 األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

     (أ)X   داخليا واملشردون الالجئون فيهم مبن املدنيني، محاية

     (أ)X   ومرافقها املتحدة األمم موظفي محاية

 املسـاعدات  إيصـال  اإلنسانية/تيسـري  املساعدة موظفي محاية
     (أ)X   اإلنسانية

 الرئيســـية املنـــاطق يف االنتشـــار ذلـــك يف مبـــا اإلقلـــيم، أمـــن
     (ب)X (ج)X (أ)X والردع الدوريات وتسيري

     (أ)X   احلدود رصد

     (ب)X (ب)X (أ)X النار إطالق وقف رصد

 (ج)X (ج)X (ج)X (ب)X (أ)X   الوطنية املسلحة القوات إىل املقدم الدعم
  

  جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  
  إضايف. عنصر  (ب)  
  للوالية. تأكيد إعادة  (ج)  
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  ٤٦ اجلدول
  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على أدخلت اليت التعديالت لبنان: يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

 الوالية نص تكليف ا الصادر واملهمة الفئة

ــتوى ــة مســــــ  املهمــــــ
 تكليف ا الصادر

   )٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار   

 األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح

 جانـــب إىل انتشـــارها ســـاعد الـــيت للقـــوة اإلجيـــايب بالـــدور يشـــيد الوطنية املسلحة القوات إىل املقدم الدعم
ــة املســلحة القــوات ــى اللبناني ــة عل ــة يئ ــدة اســتراتيجية بيئ  يف جدي
 والقـوات  القـوة  بـني  األنشطة تنسيق بزيادة ويرحب لبنان، جنوب
 (الفقـرة  التعـاون  هـذا  تعزيـز  مواصـلة  إىل ويـدعو  اللبنانيـة،  املسلحة

٢( 

 للوالية تأكيد إعادة

   )٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار

 األمن وقطاع الشرطة و اجليش إصالح

 جانـــب إىل انتشـــارها ســـاعد الـــيت للقـــوة اإلجيـــايب بالـــدور يشـــيد الوطنية املسلحة القوات إىل املقدم الدعم
ــة املســلحة القــوات ــى اللبناني ــة عل ــة يئ ــدة اســتراتيجية بيئ  يف جدي
 والقـوات  القـوة  بـني  األنشطة تنسيق بزيادة ويرحب لبنان، جنوب
 (الفقـرة  التعـاون  هـذا  تعزيـز  مواصـلة  إىل ويـدعو  اللبنانيـة،  املسلحة

٢( 

 للوالية تأكيد إعادة

    
    السالم بناء وبعثات السياسية البعثات -  ثانيا

 مالحظة  

 املتعلقـة  األمـن  جملـس  قرارات على الثاين القسم يركز  
 واليتـها  وتنفيـذ  السـالم  بنـاء  وبعثات السياسية البعثات بإنشاء

    .)٦٥(االستعراض قيد الفترة خالل وإائها وتغيريها
__________ 

لالطالع على معلومات عـن مبعـوثي األمـني العـام ومستشـاريه        )٦٥(  
أن املسـائل  وممثليه الذين عينوا بناء علـى طلـب األمـني العـام بشـ     

املتعلقــة مبســؤولية الــس عــن صــون الســالم واألمــن الــدوليني،  
 

 حسـب  السـالم  بنـاء  وبعثـات  السياسـية  البعثات تنظم  
ــدرج املنطقــة ــب وت ــات أن باســتثناء إنشــائها، بترتي  ذات البعث
 بدايــة يف البعثــة لواليــة عــام عــرض ويقــدم معــا. تجمــع الصــلة
 قيد الفترة خالل بالوالية املتعلقة للتطورات موجز يليه الفترة،

 املهـام  عـن  عامـة  حملـة  (أ) يلي: ما اجلداول وتقدم االستعراض.
__________ 

عدا املعينني رؤساء لبعثات حفـظ السـالم أو البعثـات السياسـية     
 .أو بعثات بناء السالم، انظر اجلزء التاسع، القسم السادس
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 لكـل  املهـام،  مـن  فئـة  ١١ حسـب  مصنفة تكليف، ا الصادر
 والنصـوص  (ب) ذلـك؛  خالف يذكر مل ما إنشائها، منذ بعثة

 اختـــذها الـــيت القــرارات  يف الـــواردة الفقــرات  جلميـــع الكاملــة 
ــس ــالل الـ ــرة خـ ــد الفتـ ــتعراض، قيـ ــلة االسـ ــه. املتصـ  بواليتـ

 وبعثــات السياســية البعثــات بواليــة املتصــلة األخــرى والوثــائق
  اجلزء. هذا مرفق يف مدرجة تشكيلها أو السالم بناء
  

 بنــاء  وبعثــات  السياســية البعثــات  عــن عامــة  حملــة  
  ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل السالم

 الــــس واصــــل االســــتعراض، قيــــد الفتــــرة خــــالل  
 الــيت الســالم بنــاء وبعثــات السياســية البعثــات علــى اإلشــراف

 صـون  عـن  الرئيسـية  مبسؤوليته االضطالع يف دعمه إىل دف
 وبعثـة  سياسية بعثة ١٤ الس وأدار الدوليني. واألمن السالم

 البعثـات  عـدد  بلـغ  حيـث  السـنتني،  فتـرة  خـالل  )٦٦(سـالم  بناء
 األوقـات؛  مـن  وقـت  أي يف بعثة ١٢ أو ١١ لسلطته اخلاضعة
    .)٦٨(جديدة بعثات ثالث وأنشئت )٦٧(بعثتان وأيت

__________ 

مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي للصـــومال، ومكتـــب األمـــم   )٦٦(  
ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف    املتحــدة لغــرب أفريقيــا،   

بورونـــدي، ومكتـــب األمـــم املتحـــدة يف بورونـــدي، ومكتـــب  
ــب       ــاء الســالم يف ســرياليون، ومكت ــل لبن ــم املتحــدة املتكام األم
ــا       ــة أفريقيـ ــالم يف مجهوريـ ــاء السـ ــل لبنـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ األمـ
الوســطى، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف       

مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لوسـط أفريقيـا،       بيسـاو، و -غينيا
وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا، وبعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي    
املساعدة يف أفغانستان، وبعثـة األمـم املتحـدة يف نيبـال، ومركـز      
ــيا     ــة آسـ ــة ملنطقـ ــية الوقائيـ ــي للدبلوماسـ ــدة اإلقليمـ ــم املتحـ األمـ

ــدمي ا    ــم املتحــدة لتق ــة األم ــراق،  الوســطى، وبعث ملســاعدة إىل الع
  .ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص للبنان

مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف بورونـــدي، وبعثـــة األمـــم   )٦٧(  
  .املتحدة يف نيبال

ــم املتحــدة       )٦٨(   ــب األم ــدي، ومكت ــم املتحــدة يف بورون ــب األم مكت
  .اإلقليمي لوسط أفريقيا، وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

 حـديثا  املنشأة السالم بناء وبعثات السياسية البعثات  
  واملنتهية

 لغـرب  مكتبني إنشاء (بعد ثالث إقليمي مكتب أنشئ  
 األمـــم مكتـــب هـــو ،٢٠١٠ عـــام يف آســـيا) ووســـط أفريقيـــا
ــا، لوســط اإلقليمــي املتحــدة ــدول ملســاعدة أفريقي  األعضــاء ال

 نشــوب  ومنــع الســالم  توطيــد يف اإلقليميــة  دون واملنظمــات
ــات ــة الرتاع ــة يف احملتمل ــام ويف .)٦٩(املنطق  أنشــئت ،٢٠١١ ع

 ليبيـا،  يف للـدعم  املتحـدة  األمـم  بعثة هي جديدة، سياسية بعثة
 مــا يف يــاليب يف اجلديــدة االنتقاليــة الســلطات إىل الــدعم لتقــدمي
 بعثــة وأيــت .)٧٠(الــرتاع انتــهاء بعــد مــا جهــود مــن تبذلــه

 وكـذلك  ،)٧١(نيبال يف املتحدة األمم بعثة هي واحدة، سياسية
ــب ــم مكت ــل املتحــدة األم ــدي، يف املتكام ــذي بورون ــه ال  خلف
    .)٧٢(مصغرة بوالية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب

  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات واليات  
 واليــات الـس  تـرك  االســتعراض، قيـد  الفتـرة  خـالل   
 دون القائمــة الــثالث الســالم بنــاء عثــاتوب السياســية البعثــات
ــيري ــد إىل تغــ ــد حــ ــع )٧٣(بعيــ ــاق ووســ ــات نطــ ــس واليــ  مخــ

 السياســــي املتحــــدة األمــــم مكتــــب حالــــة ويف .)٧٤(بعثــــات
__________ 

من خالل تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس جملـس األمـن      )٦٩(  
)S/2009/697 و S/2010/457 .(  

  .)٢٠١٠( ١٩٣٩مبوجب القرار   )٧٠(  
  .)٢٠١٠( ١٩٥٩مبوجب القرار   )٧١(  
  .)٢٠١٠( ١٩٥٩مبوجب القرار   )٧٢(  
مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسـية الوقائيـة ملنطقـة آسـيا       )٧٣(  

ــراق،      ــدمي املســاعدة إىل الع ــم املتحــدة لتق ــة األم الوســطى، وبعث
  .ومكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان

مكتـــب األمـــم املتحـــدة السياســـي للصـــومال، ومكتـــب األمـــم   )٧٤(  
املتحــدة لغــرب أفريقيــا، ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  
ــاء       ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم الســالم يف ســرياليون، ومكت
الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، ومكتــب األمــم املتحــدة  

  .بيساو-املتكامل لبناء السالم يف غينيا
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ــى للصــومال، ــال، ســبيل عل ــزز املث ــس ع ــة عنصــري ال  محاي
 القـانون  سـيادة  جمايل يف الوالية عناصر من املرأة ومحاية الطفل

    والشرطة.
 وهــي مجيعهــا، الثالثــة الســالم بنــاء مكاتــب وكُلفــت  
 ســـرياليون يف الســـالم لبنـــاء املتكامـــل املتحـــدة األمـــم مكتـــب

ــب ــم ومكت ــل املتحــدة األم ــاء املتكام ــة يف الســالم لبن  مجهوري
 السـالم  لبنـاء  املتكامـل  املتحـدة  األمم ومكتب الوسطى أفريقيا

 االعتـراف  يف املعنيـة  احلكومـات  مـع  بالعمـل  بيسـاو، -غينيا يف
 السـالم  بنـاء  ويف وحلـها  الرتاعـات  منـع  يف للمـرأة  اهلام بالدور

 اجلنســي للعنــف التصــدي جمــال يف املبذولــة اجلهــود ومواصــلة
    أخرى. مهام بني من اجلنس، نوع على القائم والعنف

ــع ويف ــات مجي ــات السياســية البعث ــاء وبعث ــت الســالم، بن  تعلق
 واملســاعدة السياســية بالعمليــات شــيوعا األكثــر املقــررة املهــام

 بنــاء وبعثــات السياســية البعثــات ولــدى والتنســيق. االنتخابيــة
 مـن  نطاقـا  أوسـع  الواليات من طائفة عموما أفريقيا يف السالم
 تفـــاوت أيضـــا وهنــاك  األخـــرى. املنــاطق  يف املوجـــودة تلــك 

 لــدى كانـت  املثـال،  سـبيل  فعلــى الواليـات.  طبيعـة  يف إقليمـي 
 يف السـالم  لبنـاء  وبعثـات  سياسـية  بعثات تسع أصل من ثالث
 يعكـس  ممـا  السـالم،  بناء جلنة إىل الدعم لتقدمي واليات أفريقيا
 لبنــاء وبعثــات سياســية بعثــات مثــاين ولــدى اللجنــة. تركيــز
 ولكــن  اإلنســان،  حقــوق جمــال  يف واليــة أفريقيــا  يف الســالم
 أخــرى. منــاطق يف الواليــة تلــك لــديهما كانــت فقــط بعثــتني

 البعثـات  لواليـات  عامـا  عرضـا  ٤٨ و ٤٧ اجلـدوالن  ويتضمن
 قيـد  الفتـرة  خـالل  فئـة،  ١١ يف السالم، بناء وبعثات السياسية

    االستعراض.

    
 ٤٧ اجلدول

  أفريقيا السالم: بناء وبعثات السياسية للبعثات اخلاصة الواليات

 الوالية

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
ــي  السياســـــــ

 للصومال

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
 لغرب أفريقيا

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
املتكامـــــل يف 

 بوروندي

مكتب األمـم  
املتحــــــدة يف  

 بوروندي

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
املتكامل لبنـاء  
الســـــــالم يف 

 سرياليون

مكتــــب األمــــم 
املتحدة املتكامـل  
لبنــاء الســالم يف  
مجهوريـة أفريقيـا   

 الوسطى

ــم   ــب األمـ مكتـ
ــدة  املتحــــــــــــــ
ــاء  ــل لبنـ املتكامـ
السالم يف غينيا 

 بيساو - 

مكتب األمم 
ــدة  املتحــــــــــ
اإلقليمــــــــــي 
ــط  لوســـــــــــ

 أفريقيا

بعثـــــة األمـــــم 
املتحدة للدعم 

 يف ليبيا

 X X X  X X X X X التنسيق          

ــالح   ــن السـ ــد مـ التجريـ
 X  X   X X  X وحتديد األسلحة

 X X X  X X   X املساعدة االنتخابية

        X X املسائل اإلنسانية

 X X X X X X X  X حقوق اإلنسان

 X X X X X X X  X املؤسسات واحلوكمة

ــيش   ــالح اجلــــــــ إصــــــــ
 X X X  X X X  X والشرطة وقطاع األمن

 X X X X X X X X X العمليات السياسية

 X X X X X X X  X سيادة القانون
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 الوالية

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
ــي  السياســـــــ

 للصومال

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
 لغرب أفريقيا

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
املتكامـــــل يف 

 بوروندي

مكتب األمـم  
املتحــــــدة يف  

 بوروندي

مكتب األمـم  
ــدة  املتحــــــــــ
املتكامل لبنـاء  
الســـــــالم يف 

 سرياليون

مكتــــب األمــــم 
املتحدة املتكامـل  
لبنــاء الســالم يف  
مجهوريـة أفريقيـا   

 الوسطى

ــم   ــب األمـ مكتـ
ــدة  املتحــــــــــــــ
ــاء  ــل لبنـ املتكامـ
السالم يف غينيا 

 بيساو - 

مكتب األمم 
ــدة  املتحــــــــــ
اإلقليمــــــــــي 
ــط  لوســـــــــــ

 أفريقيا

بعثـــــة األمـــــم 
املتحدة للدعم 

 يف ليبيا

 X   X X  X  X التنمية/التعمري          

   X X X     دعم جلنة بناء السالم

ــرأة    ــاملة: املـ ــائل شـ مسـ
   X X X  X  X والسالم واألمن

مسائل شاملة: األطفـال  
         X والرتاع املسلح

    
  ٤٨ اجلدول

  األوسط والشرق آسيا السالم: بناء وبعثات السياسية للبعثات اخلاصة الواليات

 الوالية

 املتحــــدة  األمــــم  بعثــــة 
ــدمي ــاعدة لتقـــ  إىل املســـ

 أفغانستان

ــة ــم بعثــ  األمــ
 يف املتحــــــــدة

 نيبال

 اإلقليمـي  املتحدة األمم مركز
 ملنطقـــة الوقائيـــة للدبلوماســـية

 الوسطى آسيا

 املتحدة األمم بعثة
 املســــاعدة لتقـــدمي 

 العراق إىل
ــق  اخلـــــاص املنســـ
 لبنان لشؤون

 X  X X  X التنسيق      

  X X  X األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  X X  X االنتخابية املساعدة

  X   X اإلنسانية املسائل

  X   X اإلنسان حقوق

  X   X واحلوكمة املؤسسات

    X X األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 X X X X X السياسية العمليات

  X   X القانون سيادة

  X   X التنمية/التعمري

      السالم بناء جلنة دعم

     X واألمن والسالم املرأة شاملة: مسائل
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   أفريقيا
   للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب  

    أساسية معلومات  

 للصـــومال السياســـي املتحـــدة األمـــم مكتـــب أنشـــئ  
 )٧٥(١٩٩٥ نيســـان/أبريل ١٥ مـــؤرخ رئاســـي بيـــان مبوجـــب
 يف واملصـاحلة  السـالم  بقضـية  النهوض يف العام األمني ملساعدة

 الصــوماليني القــادة مــع اتصــاالت إجــراء خــالل مــن الصــومال
 األخـرى.  املعنيـة  واملنظمـات  الـدول  وكافـة  املدنيـة  واملنظمات

ــب، تكليــف الحــق وقــت يف ومت ــة يف املكت ــور، مجل ــذل أم  بب
 إىل الراميـة  للجهـود  السياسـي  الـدعم  وتقـدمي  احلميدة املساعي

 تنفيـذ  خـالل  مـن  الصـومال  يف دائمـني  واسـتقرار  سـالم  إرساء
 ،٢٠٠٨ حزيران/يونيـــه  ٩ املـــؤرخ للســـالم جيبـــويت اتفـــاق
 أجــل مــن الــدويل اتمــع جانــب مــن والــدعم املــوارد وحشــد

ــهوض ــة النـــ ــادية بالتنميـــ ــومال. االقتصـــ ــانون ويف للصـــ  كـــ
 األمـم  جهود تنسيق املكتب إىل طُلب ،٢٠٠٩ األول/ديسمرب

 مكافحــة جمــال يف الواقــع أرض علــى الــدويل واتمــع املتحــدة
 كُلّـف  الـيت  املهـام  عـن  عامـة  حملة ٤٩ اجلدول ويقدم القرصنة.

  .)٧٦(إنشائه منذ املكتب ا
__________ 

  )٧٥(  S/PRST/1995/15  . 

لالطالع علـى املعلومـات املتعلقـة بواليـة مكتـب األمـم املتحـدة          )٧٦(  
السياسي للصومال قبـل الفتـرة قيـد االسـتعراض، انظـر املرجـع،       

هــاء؛ -، الفصــل اخلــامس، اجلــزء األول١٩٩٩-١٩٩٦امللحــق 
، الفصــــل اخلــــامس، اجلــــزء ٢٠٠٣-٢٠٠٠ وامللحــــق للفتــــرة

، الفصل اخلـامس،  ٢٠٠٧-٢٠٠٤هاء؛ وامللحق للفترة -األول
، الفصـــل ٢٠٠٩-٢٠٠٨واو؛ وامللحـــق للفتـــرة -اجلـــزء األول

  العاشر، اجلزء الثاين.  

    ٢٠١١  و ٢٠١٠ عامي خالل التطورات  

 ورئــيس العــام األمــني بــني رســالتني تبــادل خــالل مــن  
ــن جملـــس ــؤرختني األمـ ــانون ٣٠ و ٢٩ مـ ــمرب كـ  األول/ديسـ
 كـان  الـيت  للصـومال،  السياسي املكتب والية مددت ،٢٠١١

 ،٢٠١١ األول/ديســمرب كــانون ٣١ يف تنتــهي أن املقــرر مــن
 الفتــرة وخــالل .)٧٧(٢٠١٣ األول/ديســمرب كــانون ٣١ حــىت
 القائمــة املكتــب مهــام نطــاق الــس وســع االســتعراض، قيــد

 وســـيادة اإلنســـان حبقـــوق يتصـــل فيمـــا تكليـــف ـــا الصـــادر
 القرصــنة. مكافحــة وتنســيق واحلوكمــة واملؤسســات القــانون

ــاف ــا الـــس وأضـ ــا أيضـ ــادر مهامـ ــا صـ ــف ـ ــلة تكليـ  متصـ
 يف ويـرد  واألمـن.  والسـالم  وبـاملرأة  املسـلح،  والرتاع باألطفال
 قـرارات  يف الـواردة  الفقرات جلميع الكامل النص ٥٠ اجلدول
 الفتــرة خـالل  اختــذت الـيت  املكتــب بواليـة  الصــلة ذات الـس 

                                                االستعراض. قيد
 الــس،  طلــب  ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القــرار  ومبوجــب  

 احلكومـة  مسـاعدة  يواصـل  أن العـام  األمـني  إىل أمور، مجلة يف
ــة ــة االحتادي ــة اســتراتيجية وضــع يف االنتقالي ــة أمني  جتســد وطني
 وكـــذلك اإلنســـان، حقـــوق ومحايـــة القـــانون ســـيادة احتـــرام
 ذلـك  يف مبـا  األمـن،  قوات لتشغيل والسياسايت القانوين اإلطار
ــات ــة آليـ ــرز احلوكمـ ــة والفـ ــب .)٧٨(والرقابـ ــرارين ومبوجـ  القـ
 إىل الــــــس طلــــــب ،)٢٠١١( ٢٠١٠ و )٢٠١٠( ١٩٦٤
 مــن املــرأة ومحايــة الطفــل محايــة عنصــري تعزيــز العــام األمــني

ــة يتعلـــق وفيمـــا .)٧٩(التـــوايل علـــى املكتـــب، عناصـــر  مبكافحـ
__________ 

  )٧٧(  S/2011/802 و S/2011/803  .  
    ١٢، الفقرة )٢٠١٠( ١٩١٠القرار   )٧٨(  
ــرار ١٦، الفقـــــــرة )٢٠١٠( ١٩٦٤القـــــــرار   )٧٩(    ٢٠١٠؛ والقـــــ

  .٢٥، الفقرة )٢٠١١(
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ــب القرصــنة، ــس طل ــب إىل ال ــرار مبوجــب املكت  ١٩٧٦ الق
ــة مســاعدة )٢٠١١( ــة احلكوم ــة االحتادي  والســلطات االنتقالي

 القـانون  وسـيادة  للحكـم  نظـام  إقامـة  يف الصومال يف اإلقليمية
 حيــث القــانون فيهــا ينعــدم الــيت املنــاطق يف الشــرطة وســيطرة

ــة األنشــطة جتــري  األمــني إىل وطلــب بالقرصــنة، املتصــلة الربي
 املعنيـة  املتحدة باألمم التنسيق جهة بوصفه املكتب تعزيز العام

    .)٨٠(القرصنة مبكافحة
__________ 

  .  ٢٤  و ٤، الفقرتان )٢٠١١( ١٩٧٦القرار   )٨٠(  

 تشـجيع  سال واصل االستعراض، قيد الفترة وطوال  
 وتعزيـزه،  أمدا أطول املتحدة لألمم وجود وإنشاء النشر زيادة

 سـيما  وال الصـومال،  يف املكتـب  مـن  عناصـر  نشـر  ذلك يف مبا
    .)٨١(األمنية للظروف وفقا مقديشو،

__________ 

ــرارات   )٨١(   ــرة )٢٠١٠( ١٩١٠القــــــــــ  ١٩٦٤ و ؛١٩، الفقــــــــــ
  .  ٤، الفقرة )٢٠١١( ٢٠١٠ و ؛١٩، الفقرة )٢٠١٠(
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    ٤٩ اجلدول
  الفئة حسب للوالية، عاما عرض للصومال: السياسي املتحدة األمم مكتب

 
S/PRST/19

95/15  
S/2005/729 

 S/2005/730 و
S/2007/762 

 S/2007/763 و

ــرار  القـــــــــــــ
١٨١٤ 

)٢٠٠٨( 

القــــــــــــــــرار 
١٨٦٣ 

)٢٠٠٩( 
 ١٨٧٢القــرار 

)٢٠٠٩( 
S/2009/664 

 S/2009/665 و
 ١٩١٠القــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٦٤القـــــــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٧٦القــرار 

)٢٠١١( 
ــرار   ٢٠١٠القـ

)٢٠١١( 
S/2011/802 

 S/2011/803 و

نيسان/  ٦ تاريخ اختاذ القرار             
أبريل 

١٩٩٥ 

 ٢١  و ١٦
الثاين/ تشرين 
 ٢٠٠٥نوفمرب 

 ٢٧  و ٢٤
كانون األول/ 

 ٢٠٠٧ديسمرب 

أيار/  ١٥
 ٢٠٠٨مايو 

كانون  ١٦
الثاين/يناير 

٢٠٠٩ 

أيار/مايو  ٢٦
٢٠٠٩ 

 ٢١  و ١٥
كانون األول/ 

 ٢٠٠٩ديسمرب 

كانون  ٢٨
الثاين/يناير 

٢٠١٠ 

كانون  ٢٢
األول/ديسمرب 

٢٠١٠ 

نيسان/  ١١
 ٢٠١١أبريل 

أيلول/  ٣٠
 ٢٠١١سبتمرب 

 ٣٠  و ٢٩
 انون األول/ك

 ٢٠١١ديسمرب 

إنشـــــــــــــاء  مدة الوالية
 (سنتان)

 متديد (سنتان)     متديد (سنتان)    متديد (سنتان) 

           الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

             مهام عامة

ــاملة:   ــائل شـــ مســـ
ــالم  ــرأة والســــ املــــ

 واألمن

          X
  (أ)

ــاملة:   ــائل شـــ مســـ
األطفــــال والــــرتاع 

 املسلح

        X
X  (أ)

  (ج)

             التنسيق

تنســــيق املشــــاركة 
 الدولية

 X
X (أ)

X (أ)
X (ب)

X  (ج)
      (ب)

ــيق مــــــــع   التنســــــ
األمــــــم كيانــــــات 

 املتحدة يف البلد

  X
X (أ)

X (ب)
X (ب)

X (ج)
X (ب)

X (ج)
X  (ج)

X (ج)
 (ج)

           التجريد من السالح وحتديد األسلحة

نـــــــزع الســـــــالح 
والتســـريح وإعـــادة 

 اإلدماج

     X
X  (أ)

X (ج)
    (ج)

األســـلحة الصـــغرية 
 واألسلحة اخلفيفة

     X
       (أ)
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S/PRST/19

95/15  
S/2005/729 

 S/2005/730 و
S/2007/762 

 S/2007/763 و

ــرار  القـــــــــــــ
١٨١٤ 

)٢٠٠٨( 

القــــــــــــــــرار 
١٨٦٣ 

)٢٠٠٩( 
 ١٨٧٢القــرار 

)٢٠٠٩( 
S/2009/664 

 S/2009/665 و
 ١٩١٠القــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٦٤القـــــــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٧٦القــرار 

)٢٠١١( 
ــرار   ٢٠١٠القـ

)٢٠١١( 
S/2011/802 

 S/2011/803 و

ــحة                 ــى صــ ــديق علــ ــة والتصــ ــاعدة االنتخابيــ املســ
 االنتخابات

          

X   املساعدة االنتخابية
X (أ)

X   (ب)
X     (ج)

 (ج)

            املسائل اإلنسانية

ــيق يف  الدعم/التنســ
جمـــــال املســـــاعدة  

 اإلنسانية

  X
X (أ)

X   (ب)
X     (ج)

 (ج)

        حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح

حقـــوق اإلنســـان:   
ــوق   ــز حقـــــ تعزيـــــ

 اإلنسان ومحايتها

   X
X    (أ)

X (ب)
X   (ج)

 (ب)

حقـــوق اإلنســـان:   
 بناء القدرات

     X
       (ب)

حقـــوق اإلنســـان:   
 الرصد 

   X
         (أ)

           املؤسسات واحلوكمة

ــات:  ــاء املؤسســ بنــ
تعزيــــــــــــــــــــــــــــز 
املؤسسات/تشــجيع 

 استقالليتها  

 X
X (أ)

X (أ)
X  (ب)

X (ب)
X (ب)

X (ب)
X   (ج)

 (ج)

الســــــيطرة علــــــى   
ــد  اإلقليم/توطيــــــــــ

 سلطة الدولة

      X
X   (أ)

X  (ب)
 (ج)

          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

ــاء  ــرطة: بنـــــ الشـــــ
 القدرات

     X
X  (أ)

X (ج)
X (ج)

   (ب)

ــاع   ــالح قطــــ إصــــ
 األمن

   X
X   (أ)

X (ب)
X (ج)

X  (ج)
X (ج)

 (ج)

            العمليات السياسية
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S/PRST/19

95/15  
S/2005/729 

 S/2005/730 و
S/2007/762 

 S/2007/763 و

ــرار  القـــــــــــــ
١٨١٤ 

)٢٠٠٨( 

القــــــــــــــــرار 
١٨٦٣ 

)٢٠٠٩( 
 ١٨٧٢القــرار 

)٢٠٠٩( 
S/2009/664 

 S/2009/665 و
 ١٩١٠القــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٦٤القـــــــرار 

)٢٠١٠( 
 ١٩٧٦القــرار 

)٢٠١١( 
ــرار   ٢٠١٠القـ

)٢٠١١( 
S/2011/802 

 S/2011/803 و

تيســــــري العمليــــــة               
ــية/احلوار/ال السياسـ
ــية  دبلوماســــــــــــــــ
الوقائية/الوساطة/امل

 ساعي احلميدة

X
X (أ)

X (ج)
X (أ)

X (ب)
X (ب)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
X  (ج)

X (ج)
 (ج)

رصـــــــــــــــد/تنفيذ  
 اتفاقات السالم

    X
        (أ)

X املصاحلة الوطنية
X (أ)

X    (ج)
X  (ب)

X (ج)
X  (ج)

  (ج)

             سيادة القانون

تعزيـــــــز ســـــــيادة   
 القانون

     X
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

   (ب)

X      العدالة االنتقالية
       (أ)

ــاد   ــة الفســ مكافحــ
 واحلكم الرشيدة

       X
X (أ)

X (ج)
   (ب)

X      السجون
X  (أ)

X (ج)
    (ج)

X    عم الدستوري   الد
         (أ)

             مسائل أخرى

X   خطط الطوارئ
X (أ)

X (ج)
X  (ج)

      (ج)

X   التنمية/التعمري
X  (أ)

X (ب)
X (ج)

X (ج)
X (ج)

X  (ج)
X (ج)

 (ج)

تنســــيق مكافحــــة   
 القرصنة

      X
X   (أ)

X  (ب)
 (ج)

X     تعبئة املوارد
X (أ)

X  (ج)
X (ج)

X  (ج)
  (ج)

  
   جديد. تكليف ا صدر مهمة  (أ)  

    إضايف. عنصر  (ب)  
  للوالية. تأكيد إعادة  (ج)  
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   ٥٠ اجلدول

  ٢٠١١-٢٠١٠ الوالية، على أدخلت اليت التعديالت للصومال: السياسي املتحدة األمم مكتب

 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

  السابع) الفصل مبوجب (املتخذ )٢٠١٠( ١٩١٠ القرار   

 األمـم  وكـاالت  مع التنسيق
 البلد يف األخرى املتحدة

 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  اخلـاص  ممثلـه  طريـق  عـن  يقـوم،  أن العـام  األمـني  إىل يطلب
 األمـم  منظومـة  أنشـطة  مجيـع  تنسـيق  أجـل  من اجلهود مبضاعفة للصومال، السياسي
 احلميـدة  املسـاعي  وبذل هلا متكامل ج ووضع فعال حنو على الصومال يف املتحدة
 يف الـدائمني  واالسـتقرار  السـالم  إلحـالل  املبذولـة  للجهـود  السياسـي  الـدعم  وتوفري

 يف الفـور  علـى  اإلنعـاش  لتحقيـق  الـدويل  اتمع من والدعم املوارد وتعبئة الصومال
 التوصـيات  االعتبـار  يف األخـذ  مـع  الطويـل  املـدى  على االقتصادية وتنميته الصومال

   )١٨ (الفقرة ٢٠٠٩ األول/ديسمرب كانون ٣١ املؤرخ تقريره يف الواردة

 للوالية تأكيد إعادة

  األسلحة وحتديد السالح من التجريد

 والتســــريح الســــالح نــــزع
 اإلدماج وإعادة

 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  إىل املسـاعدة  تقـدمي  يواصـل  أن العام األمني إىل يطلب
 وقــوات الصــومالية الشــرطة قــوات فيهــا مبــا االنتقاليــة، األمنيــة املؤسســات إقامــة يف

 اسـتراتيجية  وضـع  يف االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  دعـم  يواصل وأن الوطنية، األمن
 خططـا  وتشـمل  اإلنسـان  قحقـو  ومحايـة  القـانون  سـيادة  احتـرام  جتسـد  وطنية أمنية
 والسـجون  العدالـة  جمايل يف القدرات وبناء اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لرتع

 األمنيـة،  قواـا  عمـل  حيكـم  الـذي  العامة بالسياسة واملتعلق القانوين اإلطار وكذلك
  )١٢ (الفقرة والرقابة والفرز اإلدارة آليات ذلك يف مبا

 للوالية تأكيد إعادة

  املسلح والرتاع األطفال واألمن؛ والسالم املرأة اإلنسان؛ حقوق

ــوق ــان: حقــ ــز اإلنســ  تعزيــ
 ومحايتها اإلنسان حقوق

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
 أعاله

 إضايف عنصر

  واحلوكمة املؤسسات

 تعزيــــز املؤسســــات: بنــــاء
 املؤسسات/تشـــــــــــــــــــجيع

 استقالليتها

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
 أعاله

 إضايف عنصر



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع  

 

1020 14-65169  
 

 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح   

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “السالح وحتديد األسلحةالتجريد من ”من القرار، حتت عنوان  ١٢انظر الفقرة  القدرات بناء الشرطة:

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر األمن قطاع إصالح
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

   السياسية العمليات

 السياســـية/ العمليـــة تيســـري
 الوقائية/ احلوار/الدبلوماسية
 احلميدة الوساطة/املساعي

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر

ــة احلكومــة جبهــود يرحــب   الوطنية املصاحلة ــة االحتادي ــة وحيــث املصــاحلة، ســبيل يف االنتقالي  احلكوم
 مـع  جيبـويت  اتفـاق  إطار يف وتعززها اجلهود هذه تواصل أن على االنتقالية االحتادية

 العـام  األمـني  إىل ويطلـب  العنـف،  لنبـذ  واملستعدة التعاون يف الراغبة اجلماعات كل
 أجـل  مـن  الـدويل  اتمـع  مـع  العمـل  للصـومال،  اخلاص ممثله طريق عن يواصل، أن

   )١٥ (الفقرة املصاحلة عملية تيسري

 للوالية تأكيد إعادة

   القانون سيادة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر القانون حكم تعزيز
   أعاله

 إضايف عنصر

 واحلوكمـة  الفسـاد  مكافحة
 الرشيدة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
   أعاله

 ـــــا صـــــدر مهمـــــة
   جديد تكليف

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر السجون
   أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر التنمية/التعمري

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر املوارد تعبئة

  السابع) الفصل مبوجب (املتخذ )٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار

   عامة مهام
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

 األطفــــال شــــاملة: مســــائل   
 املسلح والرتاع

 يف األطفــال ضــد املرتكبــة اجلســيمة االنتــهاكات توقــف أن األطــراف جبميــع يهيـب 
 للتصـدي  تنسـيق  جهة بتعيني االنتقالية االحتادية احلكومة بالتزام ويرحب الصومال،

 حالـة  رصد مواصلة يكفل أن العام األمني إىل ويطلب اجلنود، األطفال جتنيد ملسألة
 االحتاديـة  احلكومـة  مـع  حـوار  إجـراء  ومواصـلة  عنها واإلبالغ الصومال يف األطفال

ــة ــرض االنتقالي ــا حمــددة عمــل خطــة إعــداد بغ ــف زمني ــد لوق ــال جتني ــود األطف  اجلن
 للصـومال  السياسـي  املتحدة األمم مكتب يف الطفل محاية عنصر وتعزيز واستغالهلم

 )١٦ (الفقرة

 ـــــا صـــــدر مهمـــــة
 جديد تكليف

   التنسيق

 األمــم كيانــات مــع التنســيق
 البلد يف األخرى املتحدة

 املتحـدة  األمـم  ومكتـب  اخلـاص  ممثلـه  طريـق  عـن  يقـوم،  أن العـام  األمـني  إىل يطلب
 األمـم  منظومـة  أنشـطة  مجيـع  تنسـيق  أجـل  من اجلهود مبضاعفة للصومال، السياسي
 احلميـدة  املسـاعي  وبذل هلا متكامل ج ووضع فعال حنو على الصومال يف املتحدة
 يف الـدائمني  واالسـتقرار  السـالم  إلحـالل  املبذولـة  للجهـود  السياسـي  الـدعم  وتوفري

 يف الفـور  علـى  اإلنعـاش  لتحقيـق  الـدويل  اتمع من والدعم املوارد وتعبئة الصومال
 التوصـيات  االعتبـار  يف األخـذ  مـع  الطويـل  املـدى  على االقتصادية وتنميته الصومال

   )١٨ (الفقرة ٢٠٠٩ األول/ديسمرب كانون ٣١ املؤرخ تقريره يف الواردة

 للوالية تأكيد إعادة

  األسلحة وحتديد السالح من التجريد

 والتســــريح الســــالح نــــزع
 اإلدماج وإعادة

 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  إىل املسـاعدة  تقـدمي  يواصـل  أن العام األمني إىل يطلب
 وقــوات الصــومالية الشــرطة قــوات فيهــا مبــا االنتقاليــة، األمنيــة املؤسســات إقامــة يف

 اسـتراتيجية  وضـع  يف االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  دعـم  يواصل وأن الوطنية، األمن
 خططـا  وتشـمل  اإلنسـان  حقـوق  ومحايـة  القـانون  سـيادة  احتـرام  جتسـد  وطنية أمنية
 والسـجون  العدالـة  جمايل يف القدرات وبناء اإلدماج وإعادة والتسريح السالح لرتع

 األمنيـة،  قواـا  عمـل  حيكـم  الـذي  العامة بالسياسة واملتعلق القانوين اإلطار وكذلك
  )١٢ (الفقرة والرقابة والفرز اإلدارة آليات ذلك يف مبا

 للوالية تأكيد إعادة

  املسلح والرتاع األطفال واألمن؛ والسالم املرأة اإلنسان؛ حقوق

ــوق ــان: حقــ ــز اإلنســ  تعزيــ
 ومحايتها اإلنسان حقوق

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

  واحلوكمة املؤسسات

 املؤسســــــــــــات:  بنــــــــــــاء
ــد/تعزيز ــتقالل توطيـــ  االســـ

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

 الذايت   

  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر القدرات بناء الشرطة:
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر األمن قطاع إصالح
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

   السياسية العمليات

ــية/   ــة السياســ ــري العمليــ تيســ
ــة/  ــية الوقائي  احلوار/الدبلوماس

 احلميدةاملساعي  الوساطة/

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر

 مسـاعيه  بـذل  للصـومال،  اخلاص ممثله طريق عن يواصل، أن العام األمني إىل يطلب   الوطنية املصاحلة
 مـن  بـدعم  ككـل،  السـالم  وعمليـة  الصـوماليني  مجيـع  بـني  املصـاحلة  لتيسـري  احلميدة
 )٤ (الفقرة الدويل اتمع

 للوالية تأكيد إعادة

   القانون سيادة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر القانون سيادة تعزيز
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

 واحلوكمـة  الفسـاد  مكافحة
 الرشيدة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  من التجريد” عنوان حتت القرار، من ١٢ الفقرة انظر
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

 “األسـلحة  وحتديـد  السـالح  مـن  التجريـد ” بنـد  حتـت  القـرار،  مـن  ١٢ الفقرة انظر السجون
 أعاله

 للوالية تأكيد إعادة

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر التنمية/التعمري

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ١٨ الفقرة انظر املوارد تعبئة
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

   )٢٠١١( ١٩٧٦ القرار   

  واحلوكمة املؤسسات

 اإلقليم/توطيد على السيطرة
 الدولة سلطة

 األمـم  وبرنـامج  واجلرميـة  باملخـدرات  املعين املتحدة األمم ومكتب الدول إىل يطلب
 اإلقليميــة واملنظمــات للصــومال السياســي املتحــدة األمــم ومكتــب اإلمنــائي املتحــدة

 إقامــة يف الصــومال يف اإلقليميــة والســلطات االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة مســاعدة
 ينعـدم  الـيت  املنـاطق  يف الشـرطة  سـيطرة  وبسـط  القـانون  سيادة وفرض للحكم نظام
ــانون فيهــا ــة األنشــطة جتــري حيــث الق  إىل أيضــا ويطلــب بالقرصــنة، املتصــلة الربي

 هـذا  يف اجلهـود  زيـادة  الصومال يف اإلقليمية والسلطات االنتقالية االحتادية احلكومة
  )٤ (الفقرة الصدد

 إضايف عنصر

  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 إضايف عنصر أعاله “واحلوكمة املؤسسات” عنوان حتت القرار، من ٤ الفقرة انظر القدرات بناء الشرطة:

   القانون سيادة

 إضايف عنصر أعاله “واحلوكمة املؤسسات” عنوان حتت القرار، من ٤ الفقرة انظر القانون سيادة تعزيز

 واحلوكمـة  الفسـاد  مكافحة
 الرشيدة

 إضايف عنصر أعاله “واحلوكمة املؤسسات” عنوان حتت القرار، من ٤ الفقرة انظر

   أخرى مسائل

 إضايف عنصر أعاله “واحلوكمة املؤسسات” عنوان حتت القرار، من ٤ الفقرة انظر القرصنة مكافحة تنسيق

 هـذا  يف ويطلب القرصنة، مكافحة جلهود الفعال التنسيق كفالة ضرورة على يشدد 
 جهة بوصفه للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب تعزيز العام األمني إىل الصدد

ــة املتحــدة األمــم يف التنســيق ــا القرصــنة، مبكافحــة املعني ــة ذلــك يف مب ــاال عملي  كمب
 )٢٤ (الفقرة

 إضايف عنصر

  السابع) الفصل مبوجب (املتخذ )٢٠١١( ٢٠١٠ القرار

   عامة مهام

 املــــــرأة شــــــاملة: مســــــائل
 واألمن والسالم

 مـن  جنسـي  عنف حوادث بوقوع تفيد اليت التقارير تزايد من القلق بالغ عن يعرب
 االنتــهاكات  هــــذه  وقــف  األطــراف  جبميــع  ويهيــب  الصــومال،  يف الــرتاع  جــراء

 مـن  باملوضـوع  الصـلة  ذات األحكـام  تنفيـذ  العام األمني إلـى ويطلب واالعتداءات،

 ـــــا صـــــدر مهمـــــة
 جديد تكليف
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

ــرارات     ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـــــ
 كتــبم يف املــرأة محايــة عنصــر تعزيــز ذلــك يف مبــا ،)٢٠١٠( ١٩٦٠ و )٢٠٠٩(

 )٢٥ (الفقرة للصومال السياسي املتحدة األمم

 األطفــــال شــــاملة: مســــائل
 املسلح والرتاع

 أقرهــا الـيت  الصـومال  يف املسـلح  والنــزاع  باألطفـال  املتعلقـة  االسـتنتاجات  إىل يشـري 
 جبميـع  ويهيـب  املسـلح،  والنــزاع  باألطفـال  املعـين  األمـن  لس التابع العامل الفريق

 حــق يف ترتكــب الــيت اخلطــرية واالعتــداءات لالنتــهاكات حــدا تضــع أن األطــراف
 عمـل  خطـة  وضـع  علـى  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  وحيـث  الصومال، يف األطفال

 األمني إىل ويطلب وتنفيذها، واستخدامهم األطفال جتنيد لوقف زمنيا حمددة عملية
ــة احلكومــة مــع حــوار إجــراء يواصــل أن العــام ــة االحتادي  الصــدد، هــذا يف االنتقالي

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف األطفـال  محايـة  عنصر تعزيز العام األمني إىل طلبه ويكرر
 عنها واإلبالغ الصومال يف األطفال حالة رصد مواصلة وكفالة للصومال السياسي
 )٢٤ (الفقرة

 للوالية تأكيد إعادة

   التنسيق

 األمــم كيانــات مــع التنســيق
 البلد يف األخرى املتحدة

 األمـم  ومكتـب  للصـومال  اخلـاص  ممثلـه  طريـق  عن يقوم، أن العام األمني إىل يطلب
 منظومـة  أنشـطة  مجيع تنسيق أجل من اجلهود مبضاعفة للصومال، السياسي املتحدة
 املسـاعي  وبـذل  هلـا  متكامـل  ـج  ووضـع  فعـال  حنو على الصومال يف املتحدة األمم

 يف دائمـني  واستقرار سالم إلحالل املبذولة للجهود السياسي الدعم وتوفري احلميدة
 الفـور  علـى  اإلنعـاش  لتحقيـق  الـدويل  اتمـع  مـن  والـدعم  املـوارد  وحشد الصومال
ــة ــة االقتصــادية والتنمي ــع الصــومال، يف األجــل الطويل ــالء م ــار إي  للتوصــيات االعتب
ــواردة ــره يف ال ــؤرخ تقري ــة ويؤكــد ،٢٠٠٩ األول/ديســمرب كــانون ٣١ امل  أن أمهي

 املتحـدة  األمـم  مكاتـب  مـن  وغـريه  للصـومال  السياسـي  املتحدة األمم مكتب يعمل
   )٢٧ (الفقرة الدويل اتمع مع أنشطتها تنسق وأن بشفافية اووكاال

 للوالية تأكيد إعادة

  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 إنشـاء  علـى  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومة مساعدة يواصل أن العام األمني إىل يطلب األمن قطاع إصالح
ــة املؤسســات ــة، األمني ــا االنتقالي ــوات فيهــا مب ــوات الصــومالية الشــرطة ق  األمــن وق

 أمنيـة  اسـتراتيجية  وضـع  يف االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  دعـم  يواصـل  وأن الوطنية،
 اإلنسـان  حقوق ومحاية القانون سيادة احترام جتسد الصومال بزمامها ميسك وطنية
 يف مبـا  هلا، التابعة األمن قوات إلدارة العامة بالسياسة املتعلق القانوين اإلطار ووضع

 )١٦ (الفقرة والرقابة والفرز اإلدارة آليات استحداث ذلك

 للوالية تأكيد إعادة
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

   السياسية العمليات   

السياســــية/ تيســــري العمليــــة 
احلوار/الدبلوماسية الوقائيـة/  

 الوساطة/املساعي احلميدة

 مسـاعيه  بـذل  للصـومال،  اخلاص ممثله طريق عن يواصل، أن العام األمني إىل يطلب
 مـن  بـدعم  ككـل،  السـالم  وعمليـة  الصـوماليني  مجيـع  بـني  املصـاحلة  لتيسـري  احلميدة
ــدويل، اتمــع ــة اجلهــود دعــم االقتضــاء، حســب ذلــك، يف مبــا ال ــق إىل الرامي  حتقي
 )١٩ (الفقرة احمللي املستوى على السالم وإحالل املصاحلة

 للوالية تأكيد إعادة

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ٢٧ الفقرة انظر 

 للوالية تأكيد إعادة أعاله القرار، من ١٩ الفقرة انظر الوطنية املصاحلة

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ٢٧ الفقرة انظر التنمية/التعمري

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” عنوان حتت القرار، من ٢٧ الفقرة انظر املوارد تعبئة

S/و ٢٠١١/٨٠٢  S/٢٠١١/٨٠٣  

   التنسيق

 وكــاالت  مــع  التنســيق
 البلد يف املتحدة األمم

ــرة خـــالل ــنتني فتـ ــل ،٢٠١٣-٢٠١٢ السـ ــم مكتـــب سيواصـ ــدة األمـ ــي املتحـ  السياسـ
  التالية: املهام تنفيذ أمور، مجلة يف للصومال،

 االنتقاليـة  االحتاديـة  املؤسسـات  تعزيـز  أجل من املبذولة للجهود املساعدة تقدمي  (أ)
 الصومال يف

 للوالية تأكيد إعادة

 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  ملسـاعدة  الـدويل  اتمـع  يبـذهلا  اليت اجلهود توجيه  (ب) 
 الصومال يف األمنية املؤسسات إنشاء إعادة على

 

 املســتوى علــى الصــومايل للشــعب املتحــدة األمــم تقدمــه الــذي الــدعم تنســيق   (ج) 
ــات جمــال ويف واألمــين، السياســي  املســاعدة صــعيد وعلــى اإلنســان، وحقــوق االنتخاب
   والتنمية واإلنعاش اإلنسانية

 

   القرصنة مكافحة جمال يف الدويل واتمع املتحدة األمم جلهود امليداين التنسيق  (د) 

يف جهودهــا  “صــوماليالند”  و “بونتالنــد”تقــدمي الــدعم للســلطات اإلقليميــة يف   (ه) 
 )٥، الفقرة ٢٠١١/٨٠٢/Sاملبذولة للحفاظ على االستقرار النسيب السائد يف املنطقتني (
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 ـــا الصـــادر واملهمـــة الفئـــة
 الوالية نص تكليف

ــتوى ــة مســـــ  املهمـــــ
 تكليف ا الصادر

  االنتخابات صحة على والتصديق االنتخابية املساعدة   

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر االنتخابية املساعدة

   اإلنسانية املسائل

 جمــــــال يف الدعم/التنســــــيق
 اإلنسانية املساعدة

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر

  املسلح والرتاع األطفال واألمن؛ والسالم املرأة اإلنسان؛ حقوق

ــوق ــان: حقــ ــز اإلنســ  تعزيــ
 ومحايتها اإلنسان حقوق

 إضايف عنصر أعاله “التنسيق” بند انظر

  واحلوكمة املؤسسات

 تعزيــــز املؤسســــات: بنــــاء
 املؤسسات/تشـــــــــــــــــــجيع

 استقالليتها

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر

 اإلقليم/توطيد على السيطرة
 الدولة سلطة

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر

  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر األمن قطاع إصالح

   السياسية العمليات

ــة تيســري  السياســية/ العملي
ــوار/ ــية احلـــــ  الدبلوماســـــ

 الوقائية/الوساطة/املســاعي
 احلميدة

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر

   أخرى مسائل

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر التنمية/التعمري

 للوالية تأكيد إعادة أعاله “التنسيق” بند انظر القرصنة مكافحة تنسيق
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  مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا   

  معلومات أساسية    

أنشئ مكتـب األمـم املتحـدة اإلقليمـي لغـرب أفريقيـا         
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩ و ٢٦إثر تبادل رسـالتني مـؤرختني   

. وكُلــف )٨٢(العــام ورئــيس جملــس األمــن بــني األمــني  ٢٠٠١
مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا بواليــة شــاملة تتمثــل يف 
تعزيز مسامهة األمم املتحدة يف حتقيق أولويات السالم واألمـن  

متوز/يوليـــه  ١٦يف غـــرب أفريقيـــا. ويف بيـــان رئاســـي مـــؤرخ 
ــب    )٨٣(٢٠١٠ ــه املكات ــذي تؤدي ــدور ال ــة ال ــر الــس بأمهي ، أق
ــرب      اإلقليم ــم املتحــدة لغ ــب األم ــل مكت ــم املتحــدة مث ــة لألم ي

أفريقيا وأقرت ضرورة توثيق وزيـادة فعاليـة التعـاون التنفيـذي     
ــة يف      ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم ــني األم ب
أفريقيــا مــن أجــل بنــاء القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة. وتــرد يف  

ــذ   ٥١اجلــــدول  ــة املكتــــب منــ ــن واليــ ــة عــ  معلومــــات عامــ
                                                           .)٨٤(إنشائه

  
    ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي   

خالل الفترة قيـد االسـتعراض، قـام الـس، علـى إثـر         
ــؤرختني   ــادل رســالتني م كــانون األول/ديســمرب   ٢٠ و ١٤تب

__________ 

  )٨٢(  S/2001/1128 و  S/2001/1129.  
  )٨٣(  S/PRST/2010/14 ،التاسعة. الفقرة  
لالطالع علـى املعلومـات املتعلقـة بواليـة مكتـب األمـم املتحـدة          )٨٤(  

ــرة املستعرضــة    ــل الفت ــا قب ــرب أفريقي ــر املرجــع  ،لغ امللحــق  ،انظ
ــامس ،٢٠٠٧-٢٠٠٤ ــل اخلــــ ــزء األول  ،الفصــــ واو؛  -اجلــــ

 القسم الثاين. ،اجلزء العاشر ،٢٠٠٩-٢٠٠٨وامللحق 

بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بتمديـد واليـة         ٢٠١٠
األول/ديسـمرب  كـانون   ٣١املكتب لفترة ثالث سنوات، حىت 

. وتتمثــل مهامــه األساســية، الــيت ســتنفذ بالتعــاون   )٨٥(٢٠١٣
الوثيق مع اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا واحتـاد ـر     
مــــانو وســــائر الشــــركاء اإلقليمــــيني ودون اإلقليمــــيني، يف      

رصد التطورات السياسـية يف غـرب أفريقيـا، واالضـطالع      (أ)
نيابـة عـن األمـني العـام،     بأدوار مسـاعي محيـدة ومهـام خاصـة     

وتعزيــز القــدرات دون اإلقليميــة علــى منــع نشــوب الرتاعــات   
ــة؛  ــة دون اإلقليميـ ــدان املنطقـ ــاطة يف بلـ ــز ب( و والوسـ ) تعزيـ

ــار    ــعيد دون اإلقليمـــي للتصـــدي لألخطـ القـــدرات علـــى الصـ
العابرة للحـدود واألخطـار الشـاملة الـيت ـدد السـالم واألمـن        

ســتقرار املتصــل باالنتخابــات   واالســتقرار، ال ســيما عــدم اال  
ــة     ــن، واجلرميـ ــاع األمـ ــالح قطـ ــلة بإصـ ــديات ذات الصـ والتحـ
املنظمــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، واالجتـــار غـــري املشـــروع،  

) حتسـني أسـاليب احلوكمـة واحتـرام سـيادة      ج( و واإلرهاب؛
القانون وحقوق اإلنسان وتعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف    

ـــزاعات يف غــرب مبــادرات منــع نشــوب النــ  ـزاعات وإدارة الن
الـنص الكامـل جلميـع الفقـرات      ٥٢أفريقيا. ويـرد يف اجلـدول   

ــرارات الــس املتخــذة خــالل     ــواردة يف ق ــة، ال املتصــلة بالوالي
                                                              الفترة قيد االستعراض.

__________ 

  )٨٥(  S/2010/660 و S/2010/661.  
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  ٥١اجلدول 
  حسب فئة املهام ،لواليةل عام عرضمكتب األمم املتحدة اإلقليمي لغرب أفريقيا: 

 
S/2001/1128 

  S/2001/1129 و
S/2005/16 

  S/2005/17 و
S/2007/753 

 S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 و
S/2010/660 

 S/2010/661  و

تشــرين  ٢٩ و ٢٦  تاريخ اختاذ القرار              
الثــــــــــــــاين/نوفمرب 

٢٠٠١  

ــانون  ١٤  األول/كـــــ
كانون  ١١ و ديسمرب

  ٢٠٠٥الثاين/يناير 

ــاين/  ٢٨ ــرين الثـــ  تشـــ
كـــانون  ٢١ و نــوفمرب 

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــان/أبريل  ٩ نيسـ
٢٠٠٩  

متوز/يوليـــــــه  ١٠
٢٠٠٩  

كــانون  ٢٠ و ١٤
األول/ديســــــــــمرب 

٢٠١٠  
  إنشاء  مدة الوالية

  سنوات) ٣(
  متديد

  سنوات) ٣(
  متديد

  سنوات) ٣(
  متديد    

  سنوات) ٣(
            تكليفالفئة واملهمة الصادر ا 

                عامة مهام
ــائل  ــرأة  مســــ ــاملة: املــــ شــــ

  والسالم واألمن
    X

X      (أ)
  (أ)

              التنسيق
ــراف   ــود األطــ ــيق جهــ تنســ

  الفاعلة الدولية
X

X  (أ)
          (ج)

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  املتحدة األخرى يف املنطقة

X
X  (أ)

X  (ج)
X      (أ)

  (أ)

ــحة    ــى صـ ــديق علـ ــة والتصـ ــاعدة االنتخابيـ املسـ
  االنتخابات

          

X      املساعدة االنتخابية
X      (أ)

  (أ)
              القضايا اإلنسانية

X      دعم/تنسيق العمل اإلنساين
        (أ)

      األطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
ــان   ــوق اإلنســـ ــز حقـــ تعزيـــ

  ومحايتها
          X

  (أ)

              املؤسسات واحلوكمة
X      ئل احلدودامس

X      (أ)
  (أ)

          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
X      إصالح قطاع األمن

X      (أ)
  (أ)

              العمليات السياسية
 تيســــري العمليــــة السياســــية/
 احلوار/الدبلوماسية الوقائيـة/ 

  الوساطة/املساعي احلميدة

X
X  (أ)

X  (ج)
X      (أ)

  (أ)

التعــاون مــع/دعم املنظمــات  
  اإلقليمية ودون اإلقليمية

X
X  (أ)

X  (ج)
X      (أ)

  (أ)
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S/2001/1128 

  S/2001/1129 و
S/2005/16 

  S/2005/17 و
S/2007/753 

 S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 و
S/2010/660 

 S/2010/661  و

              سيادة القانون              
X            تعزيز سيادة القانون

  (أ)
ــة  ــاد/احلكم مكافحــــ الفســــ

  الرشيد
    X

X      (أ)
  (أ)

ــة املنظمـــــــة/االجتار   اجلرميـــــ
  بالبشر واملخدرات

    X
X  (أ)

X  (ب)
X  (ج)

  (أ)

X      العدالة االنتقالية
        (أ)

              مهام أخرى
X      اإلعالم

X      (أ)
  (أ)

تيسـري تنفيـذ احلكـم الصـادر     
  عن حمكمة العدل الدولية

  X
X  (أ)

X      (أ)
  (أ)

  
  تكليف جديد.مهمة صدر ا   (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.    (ج)  

    
  ٥٢اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا: التغيريات املدخلة على الوالية، 

ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ  الفئـ
  الوالية نص  تكليف

مســـــــتوى املهمـــــــة  
  تكليف الصادر ا

   S/2010/660 و  S/2010/661   

        عامة مهام
ــائل  شــــــاملة: املــــــرأة  مســــ

  والسالم واألمن
القانون وحقـوق اإلنسـان وتعمـيم مراعـاة     تعزيز احلوكمة الرشيدة واحترام سيادة 

املنظور اجلنساين يف مبـادرات منـع نشـوب النــزاعات وإدارة النــزاعات يف غـرب       
  ).٣، الغرض S/2010/660أفريقيا (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

مـل فيمـا يتعلـق بـاحترام حقـوق      تقدمي الدعم من أجل اختاذ قرارات وإجياد أطر ع  
اإلنســان، وتشــجيع تعمــيم املنظــور اجلنســاين يف مبــادرات منــع نشــوب الرتاعــات  

  ).٢-٣ الوظيفة، S/2010/660وإدارة الرتاعات يف غرب أفريقيا (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ  الفئـ
  الوالية نص  تكليف

مســـــــتوى املهمـــــــة  
  تكليف الصادر ا

                                                                  التنسيق   
ــات األمــم    التنســيق مــع كيان

  املتحدة األخرى يف املنطقة
واملنتظمــة يف عمــل األمــم املتحــدة داخــل املنطقــة الفرعيــة تيســر الــروابط املنهجيــة 

تعزيزاً لنهج األمم املتحدة القائم على التماسك والتآزر يف التصدي ألسباب عدم 
  ).٣-٢ الوظيفة، S/2010/660االستقرار والرتاعات يف غرب أفريقيا (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  جديدتكليف 

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
تبــادل املعلومــات وتشــاطر أفضــل املمارســات فيمــا بــني احلكومــات الوطنيــة أو  تســهيل  املساعدة االنتخابية

املنظمـات اإلقليميــة، واتمـع املــدين، وغريهـا مــن الكيانـات تعزيــزاً للحوكمـة الرشــيدة      
  ).١- ٣ الوظيفة، S/2010/660واحترام سيادة القانون وحتسني العمليات االنتخابية (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
ــز حقـــــوق اإلنســـــان    تعزيـــ

  ومحايتها
ــا    أعاله  “ عامة مهام”عنوان ، حتت ٣انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
ــا    أعاله  “ عامة مهام” عنوان ، حتت٣انظر الغرض    مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
    املؤسسات واحلوكمة

تعزيز القدرات دون اإلقليمية علـى التصـدي للتهديـدات احملدقـة بالسـالم واألمـن         مسائل احلدود
والشاملة لعدة قطاعات، وخاصة عـدم االسـتقرار املتصـل    العابرة للحدود الوطنية 

باالنتخابات، والتحديات املرتبطة بإصالح قطاع األمن، واجلرميـة املنظمـة العـابرة    
  )٢ الغرض، S/2010/660للحدود، واالجتار غري املشروع، واإلرهاب (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  دتكليف جدي

إذكاء الوعي وتشجيع تكامل التـدابري علـى الصـعيد دون اإلقليمـي وعـرب احلـدود         
ــة واألخطــار الناشــئة الــيت ــدد الســالم واألمــن البشــري      ملعاجلــة املشــاكل احملتمل

  )١-٢ الوظيفة، S/2010/660واالستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
ــا    أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة”عنوان ، حتت ٢انظر الغرض   نإصالح قطاع األم مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
دعم إقامة شبكات املمارسني واألطر واآلليات دون اإلقليمية ملواجهـة التحـديات     

املتصــلة بإصــالح قطــاع األمــن واجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود، واالجتــار غــري     
  )  ٢-٢ الوظيفة، S/2010/660املشروع، واإلرهاب (

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ  الفئـ
  الوالية نص  تكليف

مســـــــتوى املهمـــــــة  
  تكليف الصادر ا

      العمليات السياسية   
ــية/  ــة السياســ  تيســــري العمليــ
 احلوار/الدبلوماســية الوقائيــة/

  الوساطة/املساعي احلميدة

رصد التطورات السياسية يف غـرب أفريقيـا، واالضـطالع بـأدوار مسـاعي محيـدة       
ومهام خاصة نيابة عـن األمـني العـام وتعزيـز القـدرات دون اإلقليميـة ملنـع وقـوع         

  )١، الغرض S/2010/660ن املنطقة دون اإلقليمية (الرتاعات والوساطة يف بلدا

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

ــدات للســالم         ــا يســتخدمون دي ــا، وخباصــة م ــة يف غــرب أفريقي ــل احلال رصــد وحتلي
الوطنيـة بإنـذار   وتزويد األمني العام واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة واحلكومـات   

  )١- ١ الوظيفة، S/2010/660مبكر وتوصيات بشأن اختاذ اجراءات وقائية.(

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

االضطالع بأدوار مساعي محيدة يف بلدان اإلقلـيم الفرعـي ملنـع نشـوب الرتاعـات        
  )٢-١ الوظيفة، S/2010/660)وتوحيد جهود بناء السالم واالستقرار السياسي 

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

ــع نشــــوب الرت    ــة ملنــ اعــــات، وإدارة الرتاعــــات، تعزيــــز القــــدرات دون اإلقليميــ
والوساطة، واملساعي احلميـدة، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم لآلليـات دون اإلقليميـة        
احلاليــة، وخباصــة إطــار منــع نشــوب الرتاعــات التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول  
غرب أفريقيـا وآليـة اجلماعـة ملنـع نشـوب الرتاعـات وإدارـا، وإجيـاد حلـول هلـا،           

  )٣-١ الوظيفة، S/2010/660( وحفظ السالم واألمن

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

التعــــــاون مــــــع املنظمــــــات 
واإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة 

  وتقدمي الدعم هلا

ــا    ، أعاله١انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

ــا    ، أعاله١-١انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

ــا    ، أعاله  ٣-١انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

      سيادة القانون
ــا    أعاله  “ عامة مهام”عنوان ، حتت ٣انظر الغرض   تعزيز سيادة القانون  مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
املســاعدة االنتخابيــة والتصــديق علــى صــحة ’’ عنــوان، حتــت ١-٣ الوظيفــةانظــر 

  أعاله  ‘‘ االنتخابات
ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
مكافحــــــة الفســــــاد/احلكم  

  الرشيدة
ــا    أعاله  “ عامة مهام”عنوان ، حتت ٣انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ  الفئـ
  الوالية نص  تكليف

مســـــــتوى املهمـــــــة  
  تكليف الصادر ا

املســـاعدة االنتخابيـــة والتصـــديق علـــى صـــحة ’’، حتـــت بنـــد ١-٣انظـــر املهمـــة    
  أعاله  ‘‘ االنتخابات

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

اجلرميــــــــة املنظمــــــــة/االجتار 
  بالبشر واملخدرات

ــا    أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة” عنوان، حتت ٢انظر الغرض  مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

“ إصــالح اجلــيش والشــرطة وقطــاع األمــن ” عنــوان، حتــت ٢-٢ الوظيفــةانظــر   
  أعاله  

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

      مهام أخرى
ــا    أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة” عنوان، حتت ١-٢انظر الغرض   اإلعالم مهمـــــة صـــــدر ـــ

  تكليف جديد
تيســري تنفيــذ احلكــم الصــادر 

  عن حمكمة العدل الدولية  
تشــرين األول/أكتــوبر  ١٠الصــادر يف تيســري تنفيــذ حكــم حمكمــة العــدل الدوليــة 

بشــأن الــرتاع علــى احلــدود الربيــة والبحريــة بــني الكــامريون ونيجرييــا          ٢٠٠٢
)S/2010/660 ٤-١، الوظيفة(  

ــا   مهمـــــة صـــــدر ـــ
  تكليف جديد

    
    مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي  
    معلومات أساسية  
أنشأ جملس األمـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف        

ــدي يف  ــوبر   ٢٥بورونـ ــرين األول/أكتـ ــب ٢٠٠٦تشـ ، مبوجـ
، لكي حيل حمل عمليـة األمـم املتحـدة    )٢٠٠٦( ١٧١٩القرار 

. وكلف املكتب مبساعدة حكومـة بورونـدي   )٨٦(يف بوروندي
يف جهودهـا إلحــالل السـالم واالســتقرار علـى املــدى الطويــل    

__________ 

 يف املتحـدة  األمـم  عملية بوالية املتعلقة املعلومات على لالطالع  )٨٦(  
ــدي ــر، بورونـ ــع انظـ ــق ، املرجـ ــل، ١٩٩٩-١٩٩٦امللحـ  الفصـ
ــامس ــزء، اخلــ ــاء؛ - األول اجلــ ــق  هــ ، ٢٠٠٣-٢٠٠٠وامللحــ
-٢٠٠٤وامللحــــق  هــــاء؛ - األول اجلــــزء، اخلــــامس الفصــــل
    .هاء - األول اجلزء، اخلامس الفصل، ٢٠٠٧

 ٥٣رد يف اجلــدول يـ خـالل مرحلـة توطيـد السـالم يف البلـد. و     
  .)٨٧(والية املكتب منذ إنشائهل عام عرض

  
    ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي 

    اءاإل  
، نظرا ألن احلالـة  ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠يف   

يف بورونــدي قــد أحــرزت تقــدما كافيــا، وتشــجيعا للمجتمــع  
الدويل علـى حتويـل مشـاركته يف هـذا البلـد تـدرجييا مـن دعـم         
ــة     ــاش والتنميـ ــاالت اإلنعـ ــاعدة يف جمـ ــالم إىل املسـ ــة السـ عمليـ

__________ 

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )٨٧(  
ــدي يف املتكامــل ــل بورون ــرة قب ، املرجــع انظــر، املستعرضــة الفت
 واو؛ - األول اجلـزء ، اخلامس الفصل، ٢٠٠٧-٢٠٠٤امللحق 
  الثاين. القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامللحق
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   وتوطيـد الدميقراطيــة، أوصــى األمــني العـام بــأن خيلــف مكتــب
ــهي واليتــه       ــذي تنت ــدي، ال ــل يف بورون ــم املتحــدة املتكام األم

، وجـــــود ٢٠١٠كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٣١احلاليـــــة يف 
منخفض بقدر كبري لألمـم املتحـدة لـدعم جهـود احلكومـة يف      

ــتدامة    ــة املسـ ــق للتنميـ ــد الطريـ ــة ومتهيـ ــد الدميقراطيـ . )٨٨(توطيـ
، طلــب الــس إىل األمــني )٢٠١٠( ١٩٥٩ومبوجــب القــرار 
__________ 

  )٨٨(  S/2010/608 ،٧٦  و ٧٥ الفقرتان.  

العام أن ينشئ مكتب األمم املتحدة يف بورونـدي اعتبـارا مـن    
، علـــى النحـــو املوصـــى بـــه يف  ٢٠١١كـــانون الثاين/ينـــاير  ١

ــره ــب وشــدد علــى      )٨٩(تقري ــل املكت ــى عم ــس عل ــىن ال ؛ وأث
ضرورة االنتقـال السـلس مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        

  .  )٩٠(يف بوروندي إىل مكتب األمم املتحدة يف بوروندي
__________ 

  .٥٩ الفقرة، نفسه املرجع  )٨٩(  
  .٤  و ١ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار  )٩٠(  

    
  ٥٣اجلدول 

  حسب فئة املهام ،لواليةل عام عرضمكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي: 

  القرار  
  ٢٠١٠( ١٩٥٩  )٢٠٠٩( ١٩٠٢  )٢٠٠٨( ١٨٥٨  )٢٠٠٧( ١٧٩١  )٢٠٠٦( ١٧١٩(  
ــرين األول/ ٢٥  تاريخ اختاذ القرار              تشـــــــ

  ٢٠٠٦أكتوبر 
ــانون  ١٩  األول/كـــــــ

  ٢٠٠٧ديسمرب 
ــانون األول/ ٢٢  كـــــــ

  ٢٠٠٨ديسمرب 
ــانون األول/ ١٧  كـــــــ

  ٢٠٠٩ديسمرب 
كــــــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠١٠ديسمرب 
  إنشاء  مدة الوالية  

  شهرا)   ١٢(
  متديد

  شهرا) ١٢(
  متديد

  شهرا) ١٢(
  متديد

  شهرا) ١٢(
  إاء

            تكليفالفئة واملهمة الصادر ا 
            عامة مهام

X  املرجعيةالنقاط 
X      (أ)

    (ب)
X  شاملة: املرأة والسالم واألمنمسائل 

X      (أ)
    (ب)

                                                                        التنسيق
X  التنسيق مع اجلهات املاحنة

          (أ)
ــدة    ــم املتحـ ــات األمـ ــع كيانـ ــيق مـ التنسـ

  األخرى يف املنطقة
X

X    (أ)
X  (ب)

    (ج)

التنسيق مـع وكـاالت األمـم املتحـدة يف     
  البلد

X
X    (أ)

      (ب)

X    تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية
        (أ)

          السالح وحتديد األسلحةالتجريد من 
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

X    (أ)
      (ب)

X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
          (أ)

          املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X        املساعدة االنتخابية

    (أ)
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  القرار  
  ٢٠١٠( ١٩٥٩  )٢٠٠٩( ١٩٠٢  )٢٠٠٨( ١٨٥٨  )٢٠٠٧( ١٧٩١  )٢٠٠٦( ١٧١٩(  

      واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛            
X  بناء القدرات  : حقوق اإلنسان

          (أ)
حقـوق اإلنسـان   تعزيز  :حقوق اإلنسان

  ومحايتها
X

          (أ)

            واحلوكمة املؤسسات
املؤسســــات  بنــــاء املؤسســــات: تعزيــــز

  /تشجيع استقالليتها
X

          (أ)

          اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح
X  أعمال الشرطة: بناء القدرات

X      (أ)
    (ب)

X  إصالح قطاع األمن
X      (أ)

    (ب)
            السياسية العمليات

 تيســـــــري العمليـــــــة السياســـــــية/احلوار/
ــية  ــاعي الدبلوماسـ الوقائية/الوساطة/املسـ

  احلميدة

  X
X  (أ)

X  (ب)
    (ج)

التعـــاون مـــع/دعم املنظمـــات اإلقليميـــة  
  ودون اإلقليمية

    X
X  (أ)

    (ج)

            القانون سيادة
X  تعزيز سيادة القانون

          (أ)
X  اإلصالح القضائي والقانوين

          (أ)
X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد

X      (أ)
    (ب)

X  العدالة االنتقالية
          (أ)

            مهام أخرى
X  بناء قدرات/استقالل وسائط اإلعالم

          (أ)
X  تعبئة املوارد

          (أ)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.    (ج)  
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    مكتب األمم املتحدة يف بوروندي  
  نشاء  اإل  

، مـع الترحيـب   ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ١٦ يف  
مبا أحرزت بوروندي مـن تقـدم يف حتقيـق السـالم واالسـتقرار      
والتنميـــة، والتشـــديد علـــى ضـــرورة مواصـــلة منظومـــة األمـــم 

دة واتمع الدويل دعمهما لعملية ترسـيخ دعـائم السـالم    املتح
وللتنمية الطويلة األجل يف بوروندي، طلب الس إىل األمـني  
العــام أن ينشــئ مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي باعتبــاره  

لألمم املتحـدة وخلفـا ملكتـب    “ وجودا مقلصا بدرجة كبرية”
ــرة أ  ــدا األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف بورونـــدي، لفتـ ــة مـ وليـ

، ويرأسـه ممثـل   ٢٠١١كانون الثاين/يناير  ١شهرا تبدأ يف  ١٢
ــم املتحـــدة يف       ــب األمـ ــام. وكلـــف مكتـ ــني العـ ــاص لألمـ خـ
بوروندي، من بني مهام أخرى، بـالتركيز علـى دعـم حكومـة     
بورونـــدي يف تعزيـــز اســـتقالل املؤسســـات الوطنيـــة الرئيســـية 

ســريه بــني  وقــدراا وأطرهــا القانونيــة؛ وتشــجيع احلــوار وتي    
اجلهــات الفاعلــة الوطنيــة؛ ودعــم اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة  
اإلفالت من العقاب بإنشـاء آليـات للعدالـة االنتقاليـة؛ وتعزيـز      
حقــــوق اإلنســــان ومحايتــــها؛ وكفالــــة التركيــــز يف مجيــــع      

ــة العامــة والقطــاع    االســتراتيجيات والسياســات املتعلقــة باملالي
  .  )٩١(و املنصفاالقتصادي على بناء السالم والنم

  
ــامي      ــالل عـــ ــتجدة خـــ ــورات املســـ  ٢٠١٠التطـــ

    ٢٠١١  و

، مــدد الــس  ٢٠١١كــانون األول/ديســمرب   ٢٠ يف  
والية مكتب األمم املتحدة يف بوروندي ملـدة سـنتني أخـريني،    
وطلــب إليــه، إضــافة إىل االضــطالع بواليتــه احلاليــة، املبينــة يف 

ــرار  ــة يف جمــاالت   )٢٠١٠( ١٩٥٩الق ــود احلكوم ، دعــم جه
االقتصــادية للنســاء والشــباب وإعــادة     -تنميــة االجتماعيــة  ال

االقتصــادي للســكان املتضــررين مــن    -اإلدمــاج االجتمــاعي  
. ويقــدم )٩٢(الــرتاع ودعــم البلــد يف تعميــق التكامــل اإلقليمــي  

واليـة املكتـب منـذ إنشـائه     ل اعامـ  عرضـا  ٥٥ و ٥٤اجلدوالن 
ــس امل    ــرارات ال ــرات يف ق ــع الفق ــنص الكامــل جلمي ــة وال تعلق

    خالل الفترة قيد االستعراض. اليت اختذتبالوالية 
__________ 

  .٣ إىل ١ الفقرات، )٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار  )٩١(  
  .٢  و ١ الفقرتان، )٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار  )٩٢(  

    
  ٥٤اجلدول 
  حسب فئة املهام ،لواليةل عام عرضاألمم املتحدة يف بوروندي:  مكتب

  القرار 
  ٢٠١١( ٢٠٢٧  )٢٠١٠( ١٩٥٩(  

  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢٠  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٦  تاريخ اختاذ القرار   
  شهراً) 13متديد (  شهراً) 12إنشاء (  مدة الوالية

    تكليفالفئة واملهمة الصادر ا 

    عامة مهام

X  النقاط املرجعية
X  (أ)

  (ب)
  واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق
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  القرار 
  ٢٠١١( ٢٠٢٧  )٢٠١٠( ١٩٥٩(  

X  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاحقوق اإلنسان:    
   (أ)

X  بناء القدرات :حقوق اإلنسان
   (أ)

X   األطفال والرتاع املسلح
  (أ)

X   املرأة والسالم واألمن
  (أ)

    واحلوكمة املؤسسات

X  تهاتشجيع استقاللي/املؤسسات تعزيز :بناء املؤسسات
   (أ)

    اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح

X  بناء القدرات :الشرطة
   (أ)

X  إصالح قطاع األمن
   (أ)

    السياسية العمليات

X  املساعي احلميدة/الوساطة/الدبلوماسية الوقائية/احلوار/تيسري العملية السياسية
   (أ)

X  املصاحلة الوطنية
   (أ)

X  التعاون اإلقليمي
X  (أ)

  (ب)
    القانون سيادة

X  تعزيز سيادة القانون
   (أ)

X  اإلصالح القضائي والقانوين
   (أ)

X  العدالة االنتقالية
   (أ)

X  احلكم الرشيد/الفساد مكافحة
   (أ)

    مهام أخرى

X  إعادة البناء/التنمية
X  (أ)

  (ب)
X  تعبئة املوارد

X  (أ)
  (ب)

  
   مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  

  عنصر إضايف.    (ب)  
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  ٥٥اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠األمم املتحدة يف بوروندي: التغيريات املدخلة على الوالية،  مكتب

الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

      )٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار      
        عامة مهام

يطلب إىل األمني العام أن يطلع الس كل ستة أشهر على مـا مت بشـأن تنفيـذ واليـة       النقاط املرجعية
مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي وتنفيــذ هــذا القــرار، وأن يقــدم إحاطــة حبلــول     

، ويهيــب ٢٠١١تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣٠وتقريــرا حبلــول   ٢٠١١أيار/مــايو  ٣١
باألمني العام أن يعـد جمموعـة مـن املعـايري لتطـور املكتـب يف املسـتقبل حبيـث يشـكل          
وجودا لفريق قطري لألمم املتحدة، وأن يواصل إطالع الـس بانتظـام علـى التقـدم     

  )١٥احملرز فيها (الفقرة 

مهمـــــة صـــــدر ـــــا  
  تكليف جديد

  املسلحواألطفال والرتاع  واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق
تعزيـــز  :حقـــوق اإلنســـان

  حقوق اإلنسان ومحايتها
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك تدعيم القدرات الوطنية يف ذلـك اـال   

  (د)) ٣وقدرات اتمع املدين الوطين (الفقرة 
مهمــــــة صــــــدر ــــــا 

  تكليف جديد
ــان ــوق اإلنســ ــاء  :حقــ بنــ

  القدرات
مهمــــــة صــــــدر ــــــا   (د) من القرار، أعاله  ٣انظر الفقرة 

  تكليف جديد
    واحلوكمة املؤسسات

ــز  ــات: تعزيـ ــاء املؤسسـ  بنـ
/تشـــــــــــــــجيع املؤسسات

  تهااستقاللي

ــائية     ــية، وال ســـيما املؤسســـات القضـ ــة الرئيسـ ــتقالل املؤسســـات الوطنيـ تعزيـــز اسـ
  (أ)) ٣والربملانية، وقدراا وأطرها القانونية وفقا للمعايري واملبادئ الدولية (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد

وإسـداء   ٢٠١١أفريقيا يف عام تقدمي الدعم إىل بوروندي يف رئاستها جلماعة شرق   
  (و)) ٣ ةاملشورة، حسب الطلب، بشأن قضايا التكامل اإلقليمي (الفقر

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد  

    اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح
يؤكد أمهية إصالح قطاع األمن، وحيث مجيـع الشـركاء علـى الصـعيد الـدويل علـى         الشرطة: بناء القدرات

أن يواصــلوا، باالشــتراك مــع مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي، دعــم جهــود         
املهنية خلدمات األمن الوطنية والشـرطة وتعزيـز   حكومة بوروندي لتحسني الكفاءة 

قدراا، وخباصة يف جمايل التدريب على حقـوق اإلنسـان والعنـف اجلنسـي والعنـف      
  )٨القائم على أساس نوع اجلنس، دف توطيد إدارة قطاع األمن (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

همــــــة صــــــدر ــــــا م  من القرار، أعاله  ٨انظر الفقرة   إصالح قطاع األمن      
  تكليف جديد

      السياسية العمليات
تيســــــــــــــري العمليــــــــــــــة 
ــية/احلوار/  السياســـــــــــــــــ
ــة/  ــية الوقائيــــ  الدبلوماســــ
  الوساطة/املساعي احلميدة

تشجيع احلوار وتيسريه بني اجلهات الفاعلـة الوطنيـة ودعـم آليـات تيسـري املشـاركة       
على نطاق واسع يف احلياة السياسية، ألغراض منها تنفيـذ االسـتراتيجيات والـربامج    

  (ب)) ٣اإلمنائية يف بوروندي (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد

جلهود الراميـة إىل مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب، وخباصـة عـن طريـق إنشـاء          دعم ا  املصاحلة الوطنية
آليات العدالة االنتقالية لتعزيز الوحدة الوطنية وتشجيع العدالـة واملصـاحلة يف جمتمـع    

  (ج)) ٣بوروندي، وتقدمي دعم تنفيذي لعمل هذه اهليئات (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  جديد تكليف

مهمــــــة صــــــدر ــــــا   أعاله  “ املؤسسات واحلوكمة”عنوان (و) من القرار، حتت  ٣انظر الفقرة   التعاون اإلقليمي
  تكليف جديد

      القانون سيادة
مهمــــــة صــــــدر ــــــا   أعاله  ‘‘ العمليات السياسية’’ عنوان(ج) من القرار، حتت  ٣انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون 

  تكليف جديد
ــائي   ــالح القضــــــ اإلصــــــ

  والقانوين
مهمــــــة صــــــدر ــــــا   “  املؤسسات واحلوكمة”عنوان (أ) من القرار، أعاله حتت  ٣انظر الفقرة 

  تكليف جديد
مهمــــــة صــــــدر ــــــا   ‘‘  العمليات السياسية’’ عنوان(ج) من القرار، حتت  ٣انظر الفقرة   العدالة االنتقالية

  تكليف جديد
مكافحــــة الفســــاد/احلكم 

  الرشيد
يشجع حكومة بوروندي على مضاعفة جهودها، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة     
يف بوروندي وغريه من الشركاء على الصـعيد الـدويل، سـعيا إىل حتقيـق إصـالحات      

ــة  ــة وإىل     هيكلي ــي إىل حتســني اإلدارة السياســية واالقتصــادية واحلوكمــة اإلداري ترم
مكافحــة الفســاد، بغــرض النــهوض بنمــو اجتمــاعي واقتصــادي مســتدام علــى حنــو    

  )٧منصف (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد

      مهام أخرى
مهمــــــة صــــــدر ــــــا   أعاله  ‘‘ العمليات السياسية’’ عنوان(ب) من القرار، حتت  ٣انظر الفقرة   التنمية/إعادة البناء

  تكليف جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا 
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

كفالة التركيز يف مجيع االستراتيجيات والسياسـات املتعلقـة باملاليـة العامـة والقطـاع              
االقتصــادي، وخباصــة ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر املقبلــة، علــى بنــاء الســالم    
والنمو املنصف وتلبية احتياجات السـكان األكثـر ضـعفا حتديـدا والـدعوة إىل تعبئـة       

  )(هـ) ٣املوارد لصاحل بوروندي (الفقرة 

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد

مهمــــــة صــــــدر ــــــا   أعاله  ،من القرار (هـ) ٣انظر الفقرة   تعبئة املوارد
  تكليف جديد

      )٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار      
      عامة مهام

حييط علما بالتقدم الذي أبلغ عنه األمني العام يف وضع معايري لتطـور مكتـب األمـم      النقاط املرجعية
املتحدة يف بوروندي مستقبال إىل وجود يتمثل يف فريق قطري تابع لألمـم املتحـدة،   

أيار/مــايو  ٣١ويطلــب إطالعــه علــى مــا يســتجد فيمــا يتعلــق ــذه املعــايري حبلــول     
  )١٣(الفقرة  ٢٠١٢

  عنصر إضايف

  واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
دعم اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة واتمـع الـدويل للتركيـز علـى التنميـة االجتماعيـة           والسالم واألمن  املرأة 

االقتصادية للنساء والشباب وإعادة إدمـاج السـكان املتضـررين بالنــزاع علـى وجـه       
املوارد من أجل بوروندي (الفقـرة  اخلصوص اجتماعيا واقتصاديا والدعوة إىل تعبئة 

  (أ)) ٢

مهمــــــة صــــــدر ــــــا 
  تكليف جديد

مهمــــــة صــــــدر ــــــا   (أ) من القرار، أعاله   ٢انظر الفقرة   األطفال والرتاع املسلح
  تكليف جديد

      السياسية العمليات
  عنصر إضايف  (ب)) ٢دعم اندماج بوروندي يف املنطقة بشكل أعمق، حسب الطلب (الفقرة   التعاون اإلقليمي

      مهام أخرى
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوان(أ) مــن القــرار، حتــت   ٢انظــر الفقــرة   التنمية/إعادة البناء

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
  عنصر إضايف

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوان(أ) مــن القــرار، حتــت   ٢انظــر الفقــرة   تعبئة املوارد
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  عنصر إضايف
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ــاء الســالم يف        ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم مكت

  سرياليون  

    معلومات أساسية  
جملس األمن مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء     أنشأ  
ــالم  ، مبوجـــب ٢٠٠٨آب/أغســـطس  ٤يف ســـرياليون يف السـ
ليحـــل حمـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة  )٢٠٠٨( ١٨٢٩القـــرار 

 تشـــرين األول/ ١، وبـــدأ عملـــه يف )٩٣(املتكامـــل يف ســـرياليون
ــوبر  ــم املتحــدة املتكامــل.     ٢٠٠٨أكت عقــب إــاء مكتــب األم

بدعم حكومة سرياليون يف القيام مبجموعـة مـن   وكلف املكتب 
ــة     املهــام، مبــا يف ذلــك: تقــدمي الــدعم السياســي للجهــود الوطني
واحمللية املبذولة من أجل حتديد وإزالة التـوترات واألخطـار الـيت    
ــان     ــوق اإلنســ ــز حقــ ــد وتعزيــ ــزاع؛ ورصــ ــوب نــ ــذر بنشــ تنــ
واملؤسسـات الدميقراطيـة وسـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك اجلهـود        

ملبذولـــة للتصـــدي للجرميـــة املنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة ا
واالجتــار باملخــدرات؛ وتوطيــد إصــالحات احلوكمــة الرشــيدة.  

  .)٩٤(والية املكتب منذ إنشائهلعام  عرض ٥٦رد يف اجلدول يو
  

    ٢٠١١  و ٢٠١٠ التطورات املستجدة خالل عامي

ــة      خــالل   ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي الفت
املكتـب املتكامـل لبنـاء السـالم مــرتني لفتـرة سـنة واحـدة كــل        

، ٢٠١٢أيلول/سـبتمرب   ١٥مرة، وامتدت الفترة األخرية حىت 
ــررة القائمـــة مثـــل املســـاعدة        ــع تعـــديل بعـــض املهـــام املقـ مـ

__________ 

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )٩٣(  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٤امللحـق  ، املرجـع  انظـر ، سـرياليون  يف ملاملتكا

-٢٠٠٨وامللحــــق   واو؛ - األول اجلــــزء ، اخلــــامس  الفصــــل
  الثاين. القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )٩٤(  
 انظـر ، املستعرضـة  الفتـرة  قبـل  سرياليون يف السالم لبناء املتكامل
  الثاين. القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨امللحق ، املرجع

االنتخابيــة، والعمليــات السياســية والتنميــة والــتعمري، وأضــاف 
ا مهامــا جديــدة متعلقــة حبقــوق اإلنســان، واملؤسســات      إليهــ

  .)٩٥(واحلوكمة، وسيادة القانون، واملرأة والسالم واألمن
، شدد الس علـى  )٢٠١٠( ١٩٤١القرار  ومبوجب  

يف الرؤيـة املشـتركة    ملـة أمهية قيام املكتب بتنفيذ األهـداف ا 
من أجل سرياليون، مبا يف ذلك التركيـز علـى مسـاندة اجلهـود     

ا، تهعات والتخفيف مـن حـد  رتااملبذولة يف جمال منع نشوب ال
ــع      ــني األحــزاب السياســية واحلكومــة ومجي وتشــجيع احلــوار ب

املعنيــة؛ وتــوفري املســاعدة للحكومــة يف جهودهــا مــن   اجلهــات
أجل تعزيز احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون وإعمـال حقـوق   
اإلنسان؛ وتقدمي املساعدة يف تعزيـز بنـاء القـدرات الوطنيـة يف     
ميادين إنفاذ القوانني، والتحقيقات الشـرعية، وإدارة احلـدود،   

ائيــة، يف مجلــة وغســل األمــوال، ومتــتني مؤسســات العدالــة اجلن
، شـدد الـس   )٢٠١١( ٢٠٠٥القـرار   . ويف)٩٦(أمور أخـرى 

الـدعم   أمهية تركيـز املكتـب، يف مجلـة أمـور، علـى تقـدمي      على 
إىل احلكومـة ومؤسســاا االنتخابيــة والدميقراطيــة يف التحضــري  

علــــى النحــــو املطلــــوب، وتــــوفري   ٢٠١٢النتخابــــات عــــام 
املسـاعدة التقنيــة جلميــع اجلهــات املعنيـة للقيــام بــدور مجــد يف   

م باملصـــداقية والدميقراطيـــة؛  ســـإجـــراء انتخابـــات ســـلمية تت  
ــى     ــة عل ــة واملؤسســات الوطني ــة  ومســاعدة احلكوم ــذ خط تنفي

. )٩٧(العمــل الوطنيــة لســرياليون املعنيــة بــاملرأة والســالم واألمــن
الــنص الكامــل جلميــع فقــرات قــرارات   ٥٧ويــرد يف اجلــدول 

ــة   ــة البعث خــالل الفتــرة قيــد   الــيت اختــذتالــس املتصــلة بوالي
    االستعراض.

__________ 

ــرار  )٩٥(   ــرة، )٢٠١٠( ١٩٤١ القــــــ ــرار ؛١ الفقــــــ  ٢٠٠٥ والقــــــ
  .١ الفقرة، )٢٠١١(

  أعاله. ‘٤’  و ‘٢’ ٢ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩٤١ القرار  )٩٦(  
  أعاله.‘ ٤’و ‘١’ ٢)، الفقرتان ٢٠١١( ٢٠٠٥القرار    )٩٧(  
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  ٥٦اجلدول 
  حسب فئة املهام ،لواليةل عام عرضاألمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون:  مكتب

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٠٥  )٢٠١٠( ١٩٤١  )٢٠٠٩( ١٨٨٦  )٢٠٠٨( ١٨٢٩(  

          
  تاريخ اختاذ القرار

آب/أغســـــــــــطس  ٤
٢٠٠٨  

ــبتمرب  ١٥ أيلول/ســـــ
٢٠٠٩  

أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٩
٢٠١٠  

أيلول/ســـــــبتمرب  ١٤
٢٠١١  

  شهراً) ١٢متديد (  شهرا)١٢متديد (  شهراً) ١٢متديد (  شهراً) ١٢إنشاء (  مدة الوالية
          الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

          عامة مهام
X    النقاط املرجعية

X  (أ)
X  (ج)

  (ج)
X  شاملة: املرأة والسالم واألمنمسائل 

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

                                                                      التنسيق
X    التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد

      (أ)
X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة

        (أ)
          االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات املساعدة

X    املساعدة االنتخابية
X  (أ)

X  (ج)
  (ب)

  واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق
X  ومحايتها  حقوق اإلنسان تعزيز : حقوق اإلنسان

X  (أ)
X  (ب)

X  (ج)
  (ج)

X  : الرصدحقوق اإلنسان
        (أ)

X      بناء القدرات :حقوق اإلنسان
X  (أ)

  (ج)
X        املرأة والسالم واألمن

  (أ)
        اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح

X    القدراتالشرطة: بناء 
      (أ)

          واحلوكمة املؤسسات
X  حتقيق الالمركزية

        (أ)
X  تها/تشجيع استقاللياملؤسسات بناء املؤسسات: تعزيز

X    (أ)
X  (ب)

  (ج)
X      مسائل احلدود

X  (أ)
  (ج)

          السياسية العمليات
تيســري العمليــة السياسية/احلوار/الدبلوماســية الوقائية/الوساطة/املســاعي    

X  احلميدة
X    (أ)

X  (ب)
  (ج)

          القانون سيادة
X  تعزيز سيادة القانون

X    (أ)
X  (ب)

  (ج)
X      اإلصالح القضائي والقانوين

X  (أ)
  (ج)
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  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٠٥  )٢٠١٠( ١٩٤١  )٢٠٠٩( ١٨٨٦  )٢٠٠٨( ١٨٢٩(  

X  اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر واملخدرات          
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
X  الفساد/احلكم الرشيدمكافحة 

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X    العدالة االنتقالية
      (أ)

          مهام أخرى
X  دعم جلنة بناء السالم

X  (أ)
      (ج)

X    التنمية/إعادة البناء
X  (أ)

X  (ب)
  (ج)

  
  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  

  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية.    (ج)  

      
  ٥٧اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون: التغيريات املدخلة على الوالية،  مكتب

ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســـــتوى املهمـــــة 
  ليفالصادر ا تك

      )٢٠١٠( ١٩٤١ القرار      
      عامة مهام

احملــرز يف اســتيفاء املعــايري،  يهيــب بــاألمني العــام مواصــلة تقــدمي تقــارير عــن التقــدم      النقاط املرجعية
ــى التصــدي       مبــا ــة الرئيســية عل ــدرة املؤسســات الوطني ــدعم ق ــايري املتعلقــة ب فيهــا املع

ألســباب الــرتاع بالوســائل املالئمــة ومعاجلــة املنازعــات السياســية بنفســها، لالنتقــال  
مبكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف سـرياليون ليصـبح فريقـا قطريـا تابعـا         
لألمــم املتحــدة، علــى النحــو املتفــق عليــه بــني حكومــة ســرياليون واألمــم املتحــدة يف  
الرؤية املشتركة من أجل سرياليون، والتصدي ملا ينطـوي عليـه التحضـري النتخابـات     

  )٦من حتديات خاصة (الفقرة  ٢٠١٢عام 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

ــائل  ــرأة  مســــ ــاملة: املــــ شــــ
  والسالم واألمن

اليون لالعتراف بدور املرأة اهلام يف منـع نشـوب الـرتاع وحلـه     يثين على حكومة سري
ــرارين       ــاء الســالم، علــى النحــو املشــار إليــه يف الق املــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٥ويف بن

ــوبر   ٣١ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و ٢٠٠٠تشــرين األول/أكت ــه  ١٩امل حزيران/يوني
، مبا أرسـته مـن اسـتراتيجيات وطنيـة، ويشـدد علـى أمهيـة مواصـلة احلكومـة          ٢٠٠٨

بــذل جهودهــا يف جمــال التصــدي للعنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع 
تكامل لبناء السالم يف سرياليون على العمل اجلنس، ويشجع مكتب األمم املتحدة امل

  )١٠مع احلكومة يف هذا اال (الفقرة 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســـــتوى املهمـــــة 
  ليفالصادر ا تك

    االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات املساعدة      
علــى النحــو  ٢٠١٢تقــدمي الــدعم حلكومــة ســرياليون يف التحضــري النتخابــات عــام     املساعدة االنتخابية

  ‘)١’ ٢املطلوب (الفقرة 
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  للوالية
  واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق

تعزيــــز   :حقــــوق اإلنســــان 
  حقوق اإلنسان ومحايتها

تقدمي املساعدة للحكومة يف تعزيـز احلكـم الرشـيد وسـيادة القـانون وإعمـال حقـوق        
ــان،  ــروع      اإلنسـ ــري املشـ ــار غـ ــة االجتـ ــي؛ ومكافحـ ــالح املؤسسـ ــك اإلصـ ــا يف ذلـ مبـ

ــة حلقــوق         ــة الوطني ــم اللجن ــة؛ ومكافحــة الفســاد؛ ودع ــة املنظم باملخــدرات واجلرمي
اإلنسان؛ وتقدمي املساعدة يف تعزيز بنـاء القـدرات الوطنيـة يف ميـادين إنفـاذ القـوانني       

سـات العدالـة اجلنائيـة    والطب الشرعي وإدارة احلدود وغسل األمـوال وتوطيـد مؤس  
  ‘)٤’ ٢(الفقرة 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

بنــــــاء  :حقــــــوق اإلنســــــان
  القدرات 

ــا     أعاله   ،من القرار‘ ٤’ ٢انظر الفقرة  ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  تكليف جديد

    واحلوكمة املؤسسات
 بنـــــاء املؤسســـــات: تعزيـــــز

ــجيع املؤسسات /تشــــــــــــــــــ
  تهااستقاللي

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة 
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  عنصر إضايف

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة   مسائل احلدود
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

ــا    ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  تكليف جديد

      السياسية العمليات
ــة   ــري العمليــــــــــــــ تيســــــــــــــ
السياسية/احلوار/الدبلوماسية 

ــاعي الوقائية/الوساطة /املســـــ
  احلميدة

مساندة اجلهود املبذولة يف جمال منع نشوب الرتاع وختفيف آثارها، وتشجيع احلوار 
  ‘)٢’ ٢بني األحزاب السياسية واحلكومة ومجيع اجلهات املعنية (الفقرة 

  عنصر إضايف

      القانون سيادة
حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة   تعزيز سيادة القانون

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح
  إضايف عنصر
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســـــتوى املهمـــــة 
  ليفالصادر ا تك

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة   اإلصالح القضائي والقانوين      
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح

ــا    ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  جديد تكليف

اجلرميـــــــة املنظمــــــــة/االجتار  
  بالبشر واملخدرات

ق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم حقــو’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة 
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

مكافحــــة الفســــاد/احلوكمة 
  الرشيدة

حقــوق اإلنســان؛ واملــرأة والســالم  ’’ عنــوانمــن القــرار، حتــت ‘ ٤’ ٢انظــر الفقــرة 
  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

      مهام أخرى
مساعدة احلكومة واملؤسسات الوطنيـة علـى التصـدي للبطالـة بـني الشـباب بوسـائل          التنمية/إعادة البناء

  ‘)٣’ ٢منها تقدمي الدعم يف جمال التدريب والتعليم وصقل املهارات (الفقرة 
  عنصر إضايف

      )٢٠١١( ٢٠٠٥ القرار
        عامة مهام

بالنقـاط   يدعو األمني العام إىل مواصلة تقدمي تقارير عن التقـدم احملـرز صـوب الوفـاء      النقاط املرجعية
 املؤسسـات الوطنيـة الرئيسـية علـى التصـدي     املرجعية، مبا فيها ما يتعلـق بـدعم قـدرة    

بالوسائل املالئمة ومتكينها مـن معاجلـة اخلالفـات السياسـية بنفسـها،       الرتاعألسباب 
املتفق عليه بـني احلكومـة واألمـم املتحـدة يف الرؤيـة املشـتركة لسـرياليون         على النحو

ــاء الســالم يف ســرياليون   لالنتقــال مــن مكتــب  إىل فريــق  األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
  )٧قطري تابع لألمم املتحدة (الفقرة 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

ــائل  ــرأة  مســــ ــاملة: املــــ شــــ
  والسالم واألمن

وحلـها ويف   عـات رتايثين على احلكومة لالعتراف بأمهية دور املرأة يف منـع نشـوب ال  
ــدريب املالئمــني فيمــا خيــص املســائل       ــة اخلــربة والت ــى أمهي ــاء الســالم، ويؤكــد عل  بن

تكليــف مــن جملــس األمــن وفقــا للقــرارين    بشــأاة يف البعثــات الــيت صــدر  اجلنســاني
ــة   )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــلة احلكومــ ــة مواصــ ــى أمهيــ ؛ ويشــــدد علــ

 ١٨٢٠اجلنســي واجلنســاين، وفقــا للقــرارات     جهودهــا يف جمــال التصــدي للعنــف   
صـلة  ، ويشجع املكتـب علـى موا  )٢٠١٠( ١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨(

  )١١هذا املضمار (الفقرة يف العمل مع حكومة سرياليون 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســـــتوى املهمـــــة 
  ليفالصادر ا تك

    االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات املساعدة      
تقدمي الدعم حلكومـة سـرياليون ومؤسسـاا االنتخابيـة والدميقراطيـة يف التحضـري         املساعدة االنتخابية

على النحو املطلوب، وتوفري املسـاعدة التقنيـة    ٢٠١٢إلجراء االنتخابات يف عام 
جلميع اجلهات املعنية للقيام بـدور مجـد، وفقـا للتشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة،       

  ‘)١’ ٢يف إجراء انتخابات سلمية تتم باملصداقية والدميقراطية (الفقرة 

  عنصر إضايف

  واألطفال والرتاع املسلح السالم واألمن؛واملرأة و اإلنسان؛ حقوق
تعزيز حقـوق   :حقوق اإلنسان

  اإلنسان ومحايتها
ــز احلكــم الرشــيد وســيادة القــانون وإعمــال      قــدميت  ــة يف تعزي املســاعدة للحكوم

ومكافحة االجتار غـري املشـروع    ات؛حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إصالح املؤسس
 ودعــم جلنــة حقــوق اإلنســان  ؛ومكافحــة الفســاد ؛باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة 

وتقدمي املساعدة يف تعزيز بناء القدرات الوطنية يف ميادين إنفاذ القـوانني   الوطنية؛
وإدارة احلــدود وغســل األمــوال وتوطيــد مؤسســات العدالــة       والطــب الشــرعي 

  ‘)٥’ ٢اجلنائية (الفقرة 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  الوالية

ــد    أعاله   ،من القرار‘ ٥’ ٢نظر الفقرة ا  بناء القدرات  :حقوق اإلنسان ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

مساعدة احلكومة واملؤسسات الوطنية على تنفيذ خطة العمل الوطنيـة لسـرياليون     املرأة والسالم واألمن  
بوسائل منها تعزيز األخـذ بالنـهج الربـاعي األبعـاد      ،املعنية باملرأة والسالم واألمن
الـذي اعتمـده املكتـب وفريـق األمـم املتحـدة القطـري        ملعاجلة املسـائل اجلنسـانية،   

  ‘)٤’ ٢(الفقرة 

ــا    ــدر ـ ــة صـ مهمـ
  تكليف جديد

    واحلوكمة املؤسسات
 بنــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــــز 

   تها/تشجيع استقاللياملؤسسات
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة 

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  للوالية
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة   مسائل احلدود

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  للوالية
      السياسية العمليات

 تيســــــري العمليــــــة السياســــــية/
ــة/  ــية الوقائيــ  احلوار/الدبلوماســ

  الوساطة/املساعي احلميدة

ــرتاع والتخفيــف مــن حــدا،       ــع نشــوب ال ــة يف جمــال من مســاندة اجلهــود املبذول
األحـــزاب السياســـية واحلكومـــة ومجيـــع اجلهـــات املعنيـــة   وتشـــجيع احلـــوار بـــني

  ‘)٢’ ٢ (الفقرة

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

1046 14-65169  
 

ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســـــتوى املهمـــــة 
  ليفالصادر ا تك

      القانون سيادة      
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  للوالية
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة   اإلصالح القضائي والقانوين

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  لواليةل
ــة املنظمــة/االجتار بالبشــر   اجلرمي

  واملخدرات
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة 

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ األطفال والنـزاع املسلح
ــادة ت ــد إعـــــ أكيـــــ

  للوالية
حقـوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم     ’’ عنـوان من القرار، حتـت  ‘ ٥’ ٢انظر الفقرة   مكافحة الفساد/احلكم الرشيد

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ

  للوالية
      مهام أخرى

 بوسـائل  ،الشـباب  بنيمساعدة احلكومة واملؤسسات الوطنية على التصدي للبطالة   التنمية/إعادة البناء
  ‘)٣’ ٢تقدمي الدعم يف جمال التدريب والتعليم وصقل املهارات (الفقرة منها 

ــد   ــادة تأكيـــــ إعـــــ
  للوالية

    
ــاء الســالم يف        ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم مكت

  مجهورية أفريقيا الوسطى 

    معلومات أساسية  
مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف      أنشئ  

مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مبوجــب البيــان الرئاســي املــؤرخ       
ليحـل حمـل مكتـب األمـم املتحـدة       )٩٨(٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٧

. وكُلــف )٩٩(لــدعم بنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
__________ 

  )٩٨(  S/PRST/2009/5.  
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )٩٩(  

 انظـر ، الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  يف السـالم  بناء لدعم املتكامل
 اجلـــزء، اخلـــامس الفصـــل، ٢٠٠٣-٢٠٠٠امللحـــق ، املرجـــع

، اخلــــامس الفصــــل، ٢٠٠٧-٢٠٠٤امللحــــق و هــــاء؛ - األول
، العاشــر اجلــزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨امللحــق و واو؛ - األول اجلــزء
  الثاين. القسم

املكتب املتكامل باالضطالع مبجموعة مـن املهـام، مـن بينـها:     
ــوار؛    ــة واحملليـــة يف تنفيـــذ نتـــائج احلـ مســـاعدة اجلهـــود الوطنيـ
واملساعدة يف اإلجنـاز النـاجح لعمليـة نـزع السـالح والتسـريح       
ــم      ــن؛ ودع ــاج وإصــالح مؤسســات قطــاع األم ــادة اإلدم وإع
ــرام حقــوق اإلنســان وســيادة      ــز احت ــة إىل تعزي األنشــطة الرامي

 ٥٨ول رد يف اجلـد يـ القانون؛ ودعم عمل جلنة بنـاء السـالم. و  
  .)١٠٠(والية املكتب املتكامل منذ إنشائهلعام  عرض

__________ 

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )١٠٠(
 قبــل الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف الســالم بنــاء لــدعم املتكامــل
ــرة ــة الفتـ ــر، املستعرضـ ــع انظـ ــق ، املرجـ ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨امللحـ
    الثاين. القسم، العاشر اجلزء
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ــامي   ال   ــالل عـــ ــتجدة خـــ ــورات املســـ  ٢٠١٠تطـــ
  ٢٠١١  و

ــة      خــالل   ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي الفت
شـــهرا، امتـــدت  ١٣ و ١٢املكتـــب املتكامـــل مـــرتني لفتـــريت 

. ومع اإلبقـاء  )١٠١(٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ٣١آخرها حىت 
على الوالية العامـة للمكتـب املتكامـل، عـزز الـس، مبوجـب       
قرارين، والية املكتب يف جمال نزع السالح والتسريح وإعـادة  
ــدعم الكــايف ويف      ــى تقــدمي ال ــة عل اإلدمــاج، مــع تشــجيع البعث
الوقــت املناســب هلــذه العمليــة، ودعــا املكتــب إىل مســاعدة       
احلكومـــة يف وضـــع اســـتراتيجية ودعـــم األنشـــطة الراميـــة إىل  
معاجلـــة نـــزع ســـالح اهلـــاربني واملنشـــقني مـــن جـــيش الـــرب  

__________ 

)١٠١(  S/PRST/2010/26 ،٢٠٣١القــرار و ؛الفقــرة التاســعة )٢٠١١ ،(
  .١الفقرة 

 للمقاومــة وتســرحيهم وإعــادة توطينــهم أو إعــادم إىل بلــدام
  .  )١٠٢(األصلية

، عــــزز الــــس )٢٠١١( ٢٠٣١القــــرار  ومبوجــــب  
ــة املكتــب املتكامــل يف جمــاالت التنســيق، ل     تعزيــز تبــادل  والي

املعلومات بشأن جيش الـرب للمقاومـة، وسـيادة القـانون، يف     
مجلــة أمــور؛ وأعــرب الــس عــن قلقــه مــن اســتمرار أحــداث  
ــى       ــل عل ــب املتكام ــف اجلنســي واجلنســاين، وشــجع املكت العن
مواصـلة العمــل مـع احلكومــة وغريهـا مــن اجلهـات املعنيــة مــن     

الــنص  ٥٩ول . ويــرد يف اجلــد)١٠٣(أجــل معاجلــة هــذه املســائل
الكامل جلميـع الفقـرات املتصـلة بالواليـة، الـواردة يف قـرارات       

  الس املتخذة خالل الفترة قيد االستعراض.
__________ 

)١٠٢(  S/PRST/2010/26٢٠٣١القـــرار و ؛، الفقـــرة الثالثـــة )٢٠١١ ،(
  .١٦الفقرة 

  .١٩ و ١٦ الفقرتان، )٢٠١١( ٢٠٣١ القرار  )١٠٣(
    

  ٥٨اجلدول 
  حسب فئة املهام ،لواليةل عام عرضاألمم املتحدة املتكامل يف مجهورية أفريقيا الوسطى:  مكتب

 S/PRST/2009/5  S/PRST/2009/35  S/PRST/2010/26   2011( 2031القرار(  

نيســـــــــان/أبريل  ٧  تاريخ اختاذ القرار          
٢٠٠٩  

ــانون األول/ ٢١  كـ
  ٢٠٠٩ديسمرب 

ــانون األول/ ١٤  كــ
  ٢٠١٠ديسمرب 

 كـــــــــــــــانون األول/ ٢١
  ٢٠١١ديسمرب 

  شهرا)١٢متديد (  شهرا)١٢متديد (    شهراً) ١٢إنشاء (  مدة الوالية
          الفئة واملهام الصادر ا تكليف

          عامة مهام
X    النقاط املرجعية  

      (أ)
                                                                      التنسيق

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
X      (أ)

  (ب)
X        التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف البلد

  (أ)
          من السالح وحتديد األسلحة التجريد

X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
X    (أ)

X  (ب)
  (ب)
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 S/PRST/2009/5  S/PRST/2009/35  S/PRST/2010/26   2011( 2031القرار(  

          االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات املساعدة          
X  املساعدة االنتخابية

        (أ)
    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق

X  بناء القدرات   :حقوق اإلنسان
        (أ)

X  ومحايتهاحقوق اإلنسان: تعزيز حقوق اإلنسان 
        (أ)

          : الرصدحقوق اإلنسان
X  األطفال والرتاع املسلح

        (أ)
X        املرأة والسالم واألمن

  (أ)
          واحلوكمة املؤسسات

X  السيطرة على اإلقليم/ توطيد سلطة الدولة
        (أ)

        اجليش والشرطة وقطاع األمن إصالح
X  إصالح قطاع األمن

        (أ)
          السياسية العمليات

ــة/  ــة السياسية/احلوار/الدبلوماســـــــية الوقائيـــــ  تيســـــــري العمليـــــ
  الوساطة/املساعي احلميدة

X
        (أ)

          القانون سيادة
X  مكافحة الفساد/احلكم الرشيد

        (أ)
X  تعزيز سيادة القانون

X      (أ)
  (ب)

          مهام أخرى
X  دعم جلنة بناء السالم

X      (أ)
  (ب)

  
  .مهمة صدر ا تكليف جديد  (أ)  

    .عنصر إضايف  (ب)  
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  ٥٩اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى: التغيريات املدخلة على الوالية،  مكتب

الفئـــة واملهمـــة الصـــادر ـــا  
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة  
  الصادر ا تكليف

      S/PRST/2010/26                                                                 
    من السالح وحتديد األسلحة التجريد

ــريح   ــالح والتســ ــزع الســ نــ
  وإعادة اإلدماج

التسـريح   و يقر جملس األمن مبا أُحـرز حـىت اآلن مـن تقـدم يف عمليـة نـزع السـالح       
العسـكرية إىل اختــاذ التــدابري   - وإعـادة اإلدمــاج ويـدعو كافــة اجلماعـات السياســية   

الضرورية من أجل االنتهاء، دون تأخري، من عملية نزع السالح والتسريح بصـورة  
ــل      ــا الوســطى إىل التعجي ــة أفريقي ــدعو أيضــا حكومــة مجهوري شــفافة ومســؤولة. وي
بإعداد استراتيجية وطنيـة إلعـادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني وتنفيـذها، ويالحـظ أن        

افية يف متويل بـرامج إعـادة اإلدمـاج وتنسـيقها أمـر بـالغ األمهيـة إلجنـاح         توخي الشف
الربنامج يف األجل الطويل. ويشجع اتمـع الـدويل، مبـا فيـه مكتـب األمـم املتحـدة        
املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على دعم العملية بصـورة كافيـة   

  ة)ومناسبة من حيث التوقيت (الفقرة الثالث

  عنصر إضايف  

      )٢٠١١( ٢٠٣١ القرار      
                                                                  التنسيق

التنســيق مــع كيانــات األمــم  
  األخرى يف املنطقةاملتحدة 

 بقيام مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا     أيضا يرحب 
الوسطى بتعيني جهة اتصال معنية باألنشطة املتعلقة جبيش الرب للمقاومة، وبإنشـاء  

ــها االحتــاد األفريقــي واالحتــاد      فريــق ــة ودوليــة، من عامــل يضــم جهــات معنيــة وطني
املتحدة األمريكية وفرنسا ومكتب األمم املتحدة ملنطقـة وسـط    اتاألورويب والوالي

املتكامـل إىل تعزيـز تبـادل املعلومـات املتعلقـة جبـيش الـرب         أفريقيا، ويـدعو املكتـب  
املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا ومكتـب       للمقاومة، وال سيما مع مكتب األمـم 

مـم املتحـدة لتحقيـق االسـتقرار     األ األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي وبعثة منظمـة 
مجهوريـة جنـوب السـودان     يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحـدة يف 

املعـين حـديثا، وإىل    واملبعوث اخلاص لالحتاد األفريقي املعين جبيش الرب للمقاومـة، 
عمليـات   مساعدة حكومة مجهورية أفريقيا الوسـطى يف وضـع اسـتراتيجية لتشـجيع    

 اق عــن جــيش الــرب للمقاومــة، والنــهوض مبهــام نــزع ســالح الفــارين مــن  االنشــق
ــهم أو      ــه وتســرحيهم، وإعــادة توطين ــرب للمقاومــة واملنشــقني عن صــفوف جــيش ال

يف هـذا الصـدد، وذلـك     املضـطلع ـا  األصلية، ودعم األنشطة  بلدام إرجاعهم إىل
  )١٦ضمن املوارد املتاحة (الفقرة 

  عنصر إضايف
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الفئـــة واملهمـــة الصـــادر ـــا  
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة  
  الصادر ا تكليف

وكـاالت األمـم   التنسيق مـع        
  املتحدة األخرى يف البلد

ــال         ــيق الفعـ ــل التنسـ ــام يكفـ ــو تـ ــى حنـ ــل علـ ــب متكامـ ــود مكتـ ــة وجـ ــد أمهيـ يؤكـ
لالســتراتيجيات والــربامج بـــني وكــاالت األمــم املتحـــدة وصــناديقها وبراجمهـــا يف      
مجهورية أفريقيا الوسطى، ويشدد على دور املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف تنسـيق      

  )٢لفقرة الفريق القطري (ا

ــا    ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

    من السالح وحتديد األسلحة التجريد
ــريح   ــالح والتســ ــزع الســ نــ

  وإعادة اإلدماج
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٦انظر الفقرة 

    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ اإلنسان؛ حقوق
يعرب عن قلقه من استمرار أحـداث العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، ويشـجع املكتـب         املرأة والسالم واألمن

ومة مجهورية أفريقيا الوسـطى ومـع غريهـا مـن     املتكامل على مواصلة العمل مع حك
اجلهات املعنية، مبا يشمل املمثلة اخلاصة لألمني العام، من أجل معاجلة هذه املسـائل  

  )  ١٩(الفقرة 

ــا    ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

      القانون سيادة
يشجع حكومة مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وجلنـة بنـاء السـالم وشـركاءها الـوطنيني           تعزيز سيادة القانون

ــات   ــاء بااللتزام ــى الوف ــدوليني عل ــار      وال ــى أنفســهم مبوجــب اإلط ــا عل ــيت قطعوه ال
االســتراتيجي لبنــاء الســالم، ويطلــب مــن جلنــة بنــاء الســالم أن تواصــل، بــدعم مــن  
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى ، مسـاعدة    
ا احلكومة يف إرسـاء األسـس الالزمـة السـتدامة السـالم والتنميـة يف مجهوريـة أفريقيـ        

الوســطى، مبــا يف ذلــك بكفالــة إحــراز تقــدم يف تفعيــل ســيادة القــانون، وضــمان أن 
تراعى أهداف بناء السالم بالكامل يف عمليات التخطيط االستراتيجي يف املستقبل، 
ويطلب من جلنة بناء السالم أن تسدي املشورة إىل جملس األمن بشأن هذه املسـائل  

  )٢٢(الفقرة 

  عنصر إضايف

      مهام أخرى
  عنصر إضايف  أعاله   “سيادة القانون”عنوان من القرار، حتت  ٢٢انظر الفقرة   دعم جلنة بناء السالم
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ــاء الســالم يف        ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم مكت
  بيساو  -   ياغين

    معلومات أساسية  
جملس األمن مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء     أنشأ  

ــا   ــالم يف غينيــ ــاو يف  -الســ ــه  ٢٦بيســ ، ٢٠٠٩حزيران/يونيــ
ــرار   ــم   )٢٠٠٩( ١٨٧٦مبوجــب الق ــب األم ، ليحــل حمــل مكت

اعتبــارا مــن  )١٠٤(بيســاو -دة لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا املتحــ
ــاير  ١ ــانون الثاين/ينــ ــل  ٢٠١٠كــ . وكلــــف املكتــــب املتكامــ

بالتركيز بشكل خاص على إقامة حـوار وطـين شـامل، وحتقيـق     
ــيادة    عمليـــة املصـــاحلة، وإصـــالح القطـــاع األمـــين، وتعزيـــز سـ
ــدرات     ــار باملخـ ــة االجتـ ــان، ومكافحـ ــوق اإلنسـ ــانون وحقـ القـ

رمية املنظمة، وينبغي تنفيذ هذه الوالية بالتعـاون الوثيـق مـع    واجل
رد يف يـ بيسـاو. و  -السلطات الوطنية والشركاء الدوليني لغينيا 

  .)١٠٥(والية املكتب منذ إنشائهلعام  عرض ٦٠اجلدول 
  

  ٢٠١١  و ٢٠١٠ التطورات املستجدة خالل عامي  
__________ 

 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )١٠٤(
امللحـق  ، املرجـع  انظـر ، بيسـاو  - غينيـا  يف السـالم  لبناء املتكامل
 هـــــاء؛ - األول اجلـــــزء، اخلـــــامس الفصــــل ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤

  .الثاين القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨امللحق و
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  بواليـة  املتعلقـة  املعلومـات  علـى  لالطالع  )١٠٥(

، املستعرضـة  الفتـرة  قبـل  بيسـاو  - غينيا يف السالم لبناء املتكامل
 القســم، العاشــر اجلــزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨امللحــق ، املرجــع انظــر

  الثاين.

ــة      خــالل   ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي الفت
شهرا، وامتـدت فتـرة    ١٤شهرا ومرة ملدة  ١٢البعثة مرة ملدة 

. ويـرد يف  )١٠٦(٢٠١٣شـباط/فرباير   ٢٨التمديد األخرية حىت 
ع الفقـرات املتصـلة بالواليـة،    الـنص الكامـل جلميـ    ٦١اجلدول 

ــرة قيــــد    ــرارات الــــس املتخــــذة خــــالل الفتــ الــــواردة يف قــ
  االستعراض.

ــام   ــى     وق ــة املكتــب املتكامــل، عل الــس بتعــديل والي
، بوضــع التفاصــيل  )٢٠٠٩( ١٨٧٦النحــو املــبني يف القــرار   

املتعلقة بالتنسيق، وإصالح قطاع األمن والعمليات السياسـية.  
وعقب قيام اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واجلماعـة   
البلدان الناطقة باللغة الربتغالية بوضـع خارطـة الطريـق املتعلقـة     

ح قطاع األمن، طلب الس إىل األمني العـام، مبوجـب   بإصال
، عـــن طريـــق ممثلـــه اخلـــاص، تقـــدمي )٢٠١٠( ١٩٤٩القـــرار 

الدعم السياسي والتعاون مع اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   
نفيـذ العاجـل   أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية لدعم الت

. وفيمــا يتعلـق بالعمليــة السياســية، طلــب  )١٠٧(خلارطـة الطريــق 
ــود الــيت تبــذهلا احلكومــة        ــس إىل األمــني العــام دعــم اجله ال

بيســاو إلجــراء  -ومجيــع األطــراف السياســية املعنيــة يف غينيــا  
حـــوار سياســـي حقيقـــي وشـــامل للجميـــع وحتقيـــق املصـــاحلة  

   .)١٠٨(الوطنية

__________ 

ــرار  )١٠٦( ــرة، )٢٠١٠( ١٩٤٩ القــــــ ــرار ؛١ الفقــــــ  ٢٠٣٠ والقــــــ
  .١ الفقرة، )٢٠١١(

  .١٣ و ١٢ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار  )١٠٧(
  .٤ الفقرة، )٢٠١١( ٢٠٣٠ القرار  )١٠٨(
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  ٦٠اجلدول 
  بيساو: عرض عام للوالية، حسب فئة املهام -مكتب األمم املتحدة املتكامل يف غينيا 

  )٢٠١١( ٢٠٣٠القرار   )٢٠١٠( ١٩٤٩القرار   S/PRST/2009/29  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار   

     

  تاريخ اختاذ القرار
 هحزيران/يونيـــــــــــــــ  ٢٦

٢٠٠٩  
ــاين/نوفمرب   ٥ ــرين الثـ تشـ

٢٠٠٩  
تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٣

٢٠١٠  
كــانون األول/ديســمرب   ٢١

٢٠١١  
  شهرا) ١٤متديد (  شهراً) ١٢متديد (    شهراً) ١٢إنشاء (  مدة الوالية

          الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
            عامة مهام

X  النقاط املرجعية
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

  (ب)
X  شاملة: املرأة والسالم واألمنمسائل  

X    (أ)
X  (ب)

  (ج)
          التنسيق

X  اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال
        (أ)

X  تنسيق جهود األطراف الفاعلة الدولية
X  (أ)

X  (ج)
X  (ب)

  (ج)
X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد

X    (أ)
X  (أ)

  (ج)
التنسيق مع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى يف     

X  املنطقة
        (أ)

        التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X  األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

        (أ)
    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛

X  اكمةحقوق اإلنسان: التحقيق واحمل
X    (أ)

X  (ب)
  (ج)

ــان     ــوق اإلنســ ــز حقــ ــان: تعزيــ ــوق اإلنســ حقــ
X  ومحايتها

        (أ)
          املؤسسات واحلوكمة

/تشــــجيع املؤسسات بنــــاء املؤسســــات: تعزيــــز
X  تهااستقاللي

X      (أ)
  (ب)

        إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
X  الشرطة: بناء القدرات

        (أ)
X  إصالح قطاع األمن

X  (أ)
X  (ج)

X  (ب)
  (ج)

          العمليات السياسية
تيســــري العمليــــة السياسية/احلوار/الدبلوماســـــية   

X  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
X    (أ)

X  (ب)
  (ب)

X  الوطنية املصاحلة
X      (أ)

  (ب)
التعـــاون مـــع/دعم املنظمـــات اإلقليميـــة ودون     

X  اإلقليمية
        (أ)

          سيادة القانون
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  )٢٠١١( ٢٠٣٠القرار   )٢٠١٠( ١٩٤٩القرار   S/PRST/2009/29  )٢٠٠٩( ١٨٧٦القرار   

X  تعزيز سيادة القانون     
X    (أ)

X  (ج)
  (ج)

X  اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر واملخدرات
        (أ)

          مهام أخرى
X  دعم جلنة بناء السالم

        (أ)
X  تعبئة املوارد

X    (أ)
    (ب)

X      التنمية/إعادة البناء
X  (أ)

  (ج)
  

  تكليف جديد.مهمة صدر ا   (أ)  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  إعادة تأكيد للوالية    (ج)  

      
  ٦١اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠بيساو: التغيريات املدخلة على الوالية،  -مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف غينيا 

  نص الوالية  الفئة واملهمة الصادر ا
مســـتوى املهمـــة الصـــادر 

  ا تكليف
      )٢٠١٠( ١٩٤٩القرار    

        عامة مهام
يطلب إىل األمني العام أن يضع خطة عمل استراتيجية ذات معـايري مناسـبة     النقاط املرجعية

لقيـاس التقــدم احملــرز يف تنفيــذ واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء  
  )٣بيساو وتتبعه (الفقرة  -السالم يف غينيا 

  إعادة تأكيد للوالية

والســالم شــاملة: املــرأة مســائل 
  واألمن

يشدد علـى الـدور اهلـام الـذي تضـطلع بـه املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات           
 ١٣٢٥وتسويتها ويف بنـاء السـالم، علـى النحـو املعتـرف بـه يف القـرارات        

 )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠(
، ويشــدد علــى ضــرورة مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف تنفيــذ واليــة مكتــب  

بيســاو جبميــع جوانبــها،  -ا األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف غينيــ 
ويشـجع املكتــب علـى العمــل مـع الســلطات الوطنيـة يف هــذا الصـدد ومــع      

  )١٩اجلهات املعنية لتحسني مشاركة املرأة يف بناء السالم (الفقرة 

  عنصر إضايف



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع
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  نص الوالية  الفئة واملهمة الصادر ا
مســـتوى املهمـــة الصـــادر 

  ا تكليف
      التنسيق   

تنسيق جهود األطـراف الفاعلـة   
  الدولية

يطلب إىل األمني العام أن يواصل، عـن طريـق ممثلـه اخلـاص، دعـم اجلهـود       
إلصالح قطاع األمـن علـى   الوطنية لتنسيق املساعدة الدولية على حنو فعال 

حنو يتسم باملصداقية وفقا ملبدأ السيطرة املدنية الكاملة علـى اجلـيش وعلـى    
أساس إجراء تقيـيم شـامل لألخطـار، مـع األخـذ يف االعتبـار العمـل الـذي         
أجنزه فعال االحتاد األورويب واجلهات الفاعلة الدولية األخرى يف هذا اال 

  )١٦(الفقرة 

  عنصر إضايف  

ــدول غــرب     يط   لــب إىل األمــني العــام أن يعمــل مــع اجلماعــة االقتصــادية ل
أفريقيا ومجاعة البلدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة علـى إجـراء تقيـيم مشـترك        
لالحتياجات لدعم التنفيذ العاجل خلريطة الطريق مبجرد أن تقرها اجلماعة 

د الالزمـة  االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، مبـا يف ذلـك كيفيـة تعبئـة املـوار        
بأفضل السبل، بالتنسيق مع الشـركاء املعنـيني، مبـا يشـمل الـدول األعضـاء       
يف االحتــاد األفريقــي واالحتــاد األورويب واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب 

  )١٢أفريقيا ويف مجاعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية (الفقرة 

  عنصر إضايف

ــم    ــاالت األمـ ــع وكـ ــيق مـ التنسـ
  البلداملتحدة يف 

ــم       ــز تكامــل األم ــذل اجلهــود لتعزي ــى مواصــلة ب ــل اخلــاص عل يشــجع املمث
ــق االســتقرار       ــات حتقي ــا ألولوي ــع دعم ــى أرض الواق ــها عل املتحــدة وفعاليت

  )١٨بيساو وشعبها (الفقرة  -والسالم والتنمية حلكومة غينيا 

  إعادة تأكيد للوالية

    رتاع املسلحواألطفال وال واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
حقـــــوق اإلنســـــان: التحقيـــــق 

  اكمةواحمل
يطلب إىل األمني العام أن يقدم املساعدة مـن أجـل إجنـاز هـذه التحقيقـات      

ة عامة من أجل وضـع حـد لإلفـالت مـن     وأن يدعم اجلهود اليت تبذل بصف
بيســاو   -العقــاب وتعزيــز ســيادة القــانون والنظــام الدســتوري يف غينيــا       

  )٨(الفقرة 

  عنصر إضايف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٢انظر الفقرة   إصالح قطاع األمن

عــن طريــق ممثلــه اخلــاص، الــدعم  يطلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن يقــدم،    
  )١٣السياسي لتنفيذ خريطة الطريق (الفقرة 

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٦انظر الفقرة   



السالم حفظ عمليات الفرعية: األمن جملس أجهزة - العاشر اجلزء
السالم بناء وبعثات السياسية والبعثات    
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  نص الوالية  الفئة واملهمة الصادر ا
مســـتوى املهمـــة الصـــادر 

  ا تكليف
      العمليات السياسية   

 تيسري العملية السياسـية/احلوار/ 
 الدبلوماســية الوقائية/الوســاطة/ 

  املساعي احلميدة

ــا     علــى  بيســاو -حيــث احلكومــة ومجيــع اجلهــات السياســية املعنيــة يف غيني
العمل معا لتوطيد السالم واالسـتقرار يف البلـد وتكثيـف اجلهـود مـن أجـل       
إقامــة حــوار سياســي حقيقــي وشــامل للجميــع وحتقيــق املصــاحلة الوطنيــة،   
ويطلب إىل األمـني العـام أن يـدعم هـذه اجلهـود، باالسـتعانة جبهـات منـها         

  )٤بيساو (الفقرة  -ممثله اخلاص لغينيا 

  عنصر إضايف

      نونسيادة القا
حقوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم    ’’ انعنومن القرار، حتت  ٨انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون

  أعاله  ‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
  إعادة تأكيد للوالية

      مهام أخرى
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٢انظر الفقرة   تعبئة املوارد 

مهمــة صــدر ــا تكليــف    أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٨انظر الفقرة   التنمية/إعادة البناء
  جديد

      )٢٠١١( ٢٠٣٠القرار 
        عامة مهام

 ١٩٤٩حييط علمـا خبطـة العمـل االسـتراتيجية الـيت وضـعت عمـال بـالقرار           النقاط املرجعية
ويؤكـد أن إصـالح قطــاعي الـدفاع واألمــن ومكافحـة اإلفــالت      )٢٠١٠(

ــات     ــا زالـــت قطاعـ ــار غـــري املشـــروع باملخـــدرات مـ مـــن العقـــاب واالجتـ
بيسـاو ويطلـب كـذلك إىل األمـني      -غينيـا  أولوية لتوطيد السـالم يف   ذات

العام أن يقيس ويرصد، يف تقـاريره املقبلـة، مـا أحـرز مـن تقـدم يف أعمـال        
بيســاو دعمــا   -مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الســالم يف غينيــا       

بيسـاو يف تلـك القطاعـات،     -للجهود اليت تبذهلا السلطات املعنية يف غينيا 
ــك عــن طريــق وضــع النقــا     ــة املناســبة، مبــا يف ذلــك تقــدمي     وذل ط املرجعي

توصـــيات لســـد الثغـــرات، إن وجـــدت، دون املســـاس ببـــاقي املهـــام الـــيت 
  )٣تشملها والية املكتب (الفقرة 

  عنصر إضايف

شــاملة: املــرأة والســالم  مســائل 
  واألمن

الـذي تضـطلع بـه املـرأة يف منـع نشـوب الرتاعـات         املهـم يشدد على الـدور  
 ١٣٢٥لســـالم، كمـــا اعتـــرف بـــذلك يف القـــرارات وتســـويتها ويف بنـــاء ا

، )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و )٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠(

  إعادة تأكيد للوالية
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  نص الوالية  الفئة واملهمة الصادر ا
مســـتوى املهمـــة الصـــادر 

  ا تكليف
ويؤكــد أنــه ينبغــي االســتمرار يف مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف تنفيــذ مجيــع     

ــا      ــاء الســالم يف غيني ــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن  -جوانــب والي
بيساو، ويشجع املكتب على مواصلة العمل مع السلطات الوطنيـة يف هـذا   

طراف املعنية صاحبة املصـلحة لتحسـني مشـاركة املـرأة يف     الصدد، ومع األ
  )١٦بناء السالم (الفقرة 

      التنسيق
تنسيق جهود األطـراف الفاعلـة   

  الدولية
ــه اخلــاص، مســاعدة       ــق ممثل ــام أن يواصــل، عــن طري يطلــب إىل األمــني الع

بيساو على تعزيز ما تقوم به من تنسيق للمساعدة الدولية  -حكومة غينيا 
إطـار مبـدأ   إصالحات ذات مصداقية على قطاع األمـن يف   املقدمة إلدخال

  )٦للمدنيني على اجلهاز العسكري (الفقرة  امللكية الوطنية والرقابة التامة

  إعادة تأكيد للوالية

ــم    ــاالت األمـ ــع وكـ ــيق مـ التنسـ
  املتحدة يف البلد

يشــجع املمثــل اخلــاص علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لتعزيــز تكامــل وجــود األمــم  
يــق االســتقرار والســالم املتحــدة وفعاليتــه علــى أرض الواقــع دعمــا ألولويــات حتق

بيساو وشعبها وإيالء اهتمام خاص لزيـادة التعـاون مـع     - والتنمية حلكومة غينيا 
  )١٥بيساو من أجل تعزيز قدراا املؤسسية (الفقرة  - سلطات غينيا 

  إعادة تأكيد للوالية

    واألطفال والرتاع املسلح واملرأة والسالم واألمن؛ حقوق اإلنسان؛
حقـــــوق اإلنســـــان: التحقيـــــق 

  واحملاكمة
يدعو إىل إاء التحقيقات يف االغتياالت السياسية اليت وقعت يف آذار/مارس 

بيساو  -يف أقرب وقت ممكن، ويدعو حكومة غينيا  ٢٠٠٩وحزيران/يونيه 
يئة البيئة املؤاتيـة الالزمـة لكفالـة أن تكـون أعمـال اللجنـة الوطنيـة لتقصـي         
احلقائق شفافة ذات مصداقية تتفق مع املعايري املتفق عليها دوليا، ويطلب إىل 
األمني العـام أن يقـدم املسـاعدة يف إجنـاز تلـك التحقيقـات، ويـدعو كـذلك         

ول غـرب أفريقيـا ومجاعـة البلـدان     االحتاد األفريقي واجلماعـة االقتصـادية لـد   
الناطقة بالربتغاليـة واالحتـاد األورويب والشـركاء اآلخـرين إىل تقـدمي الـدعم،       
حسب االقتضاء، إىل هذه اجلهود وغريها من اجلهـود الـيت تبـذهلا السـلطات     

  )٨لوضع حد لإلفالت من العقاب (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

    املؤسسات واحلوكمة
ــز   بنـــــــاء املؤسســـــــات: تعزيـــــ

  تها/تشجيع استقاللياملؤسسات
  عنصر إضايف  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٥انظر الفقرة 

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ٦انظر الفقرة   إصالح قطاع األمن



السالم حفظ عمليات الفرعية: األمن جملس أجهزة - العاشر اجلزء
السالم بناء وبعثات السياسية والبعثات    
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  نص الوالية  الفئة واملهمة الصادر ا
مســـتوى املهمـــة الصـــادر 

  ا تكليف
      العمليات السياسية   

 تيسري العملية السياسـية/احلوار/ 
 الدبلوماســية الوقائية/الوســاطة/ 

  املساعي احلميدة

بيسـاو العمـل    -ية املعنيـة يف غينيـا   يهيب باحلكومة ومجيع اجلهات السياسـ 
معا على توطيد السـالم واالسـتقرار يف البلـد واسـتخدام الوسـائل القانونيـة       
والسلمية لتسوية اخلالفات وتكثيف اجلهود الرامية إىل إقامة حوار سياسي 
حقيقي شامل للجميـع وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك عقـد مـؤمتر         

ــب إ  ــاحلة، ويطلـ ــين للمصـ ــود،    وطـ ــذه اجلهـ ــدعم هـ ــام أن يـ ــني العـ ىل األمـ
  )٤بيساو (الفقرة  -باالستعانة جبهات منها ممثله اخلاص لغينيا 

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  من القرار، أعاله  ٤انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية
      سيادة القانون

حقوق اإلنسـان؛ واملـرأة والسـالم    ’’ عنوانمن القرار، حتت  ٨انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون 
  هأعال‘‘ واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح

  إعادة تأكيد للوالية

      مهام أخرى
  إعادة تأكيد للوالية  أعاله  ‘‘ التنسيق’’ عنوانمن القرار، حتت  ١٥انظر الفقرة   التنمية/إعادة البناء

    
  مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا   

  إنشاء املكتب    

جملــس األمـــن  ، رحــب  ٢٠١٠آب/أغســطس   ٣٠يف   
بــاعتزام األمــني العــام املعــرب عنــه يف كــانون األول/ديســمرب       

إنشاء مكتب إقليمي لألمم املتحدة معين بوسط أفريقيا  ٢٠٠٩
 ١٨لفترة أولية مدا سنتان، وأن تسـتعرض واليتـه بعـد مـرور     

. وكانت اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا قد )١٠٩(شهراً
ى غـرار مكتـب األمـم املتحـدة لغـرب      طلبت إنشاء املكتب، عل

ــور،       ــة أم ــب، يف مجل ــية للمكت ــام األساس ــت امله ــا. وكان أفريقي
التعاون مع اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وغريها مـن  
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وشــركاء آخــرين رئيســيني 
ومساعدم يف جهـودهم الراميـة إىل تعزيـز السـالم واالسـتقرار      

__________ 

)١٠٩(  S/2010/457.  

ــا دون اإلقل يف م ــط أفريقيـ ــة وسـ ــة  ينطقـ ــعة، وممارسـ ــة املوسـ ميـ
املساعي احلميدة واالضطالع مبهام حمددة يف بلدان املنطقة دون 
اإلقليمية باسم األمني العام، مبـا يف ذلـك يف جمـايل منـع نشـوب      
الرتاعات وتوطيد السالم. كما كلف املكتـب بتعزيـز القـدرات    

ى األمـني العـام بشـأن    االستشارية إلدارة الشؤون السياسـية لـد  
املسائل املتعلقة بالسالم واألمن يف املنطقة، وإبالغ مقـر منظمـة   
ــعيد دون     ــى الصـــ ــة علـــ ــالتطورات املهمـــ ــدة بـــ ــم املتحـــ األمـــ

  .)١١٠(ميياإلقل
ــرد يفو   ــدول يـ ــرض ٦٣ و ٦٢ نياجلـ ــام  عـ ــة لعـ واليـ

املكتب منذ إنشائه والنص الكامل جلميع الفقرات يف قـرارات  
ــة    ــة بالواليـ ــس املتعلقـ ــذت الـ ــيت اختـ ــد    الـ ــرة قيـ ــالل الفتـ خـ

    االستعراض.
__________ 

)١١٠(  S/2009/697.  
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  ٦٢اجلدول 
  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضمكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا: 

  S/2009/697 و S/2010/457  S/PRST/2011/21 

 ٣٠ و ٢٠٠٩كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  ١١  تاريخ اختاذ القرار      
  ٢٠١٠آب/أغسطس 

  

ــاين/نوفمرب   ١٤  إنشاء املكتب (سنتان)  مدة الوالية تشــرين الث
٢٠١١  

      الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
                                                                   التنسيق

X  الدوليةتنسيق جهود األطراف الفاعلة 
    (أ)

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
X  (أ)

  (ب)
      العمليات السياسية

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
    (أ)

X  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية أو تقدمي الدعم هلا
X  (أ)

  (ب)
  

  .مهمة صدر ا تكليف جديد  (أ)  
    .عنصر إضايف  (ب)  

    
  ٦٣اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠األولية،  تهاملتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا: إنشاء املكتب ووالي مكتب األمم

الفئــة واملهمــة الصــادر ــا  
  الواليةنص   تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

      S/2009/697 و S/2010/457  S/2009/697 
  S/2010/457  و

      التنسيق
تنســيق جهـــود األطـــراف  

  الفاعلة الدولية
ــم املتحــدة والشــركاء          ــة األم ــا منظم  ــيت تضــطلع ــني األنشــطة ال ــز الصــالت ب تعزي

يف املنطقة دون اإلقليميـة للنـهوض بنـهج دون إقليمـي متكامـل والعمـل، يف       اآلخرون 
الوقــت نفســه، علــى تيســري التنســيق وتبــادل املعلومــات، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب  

ليـات حفـظ السـالم ومكاتـب دعـم      لواليات مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة وعم   
  ، الفقرة الثانية، الفقرة الفرعية (د))S/2009/697توطيد السالم (

مهمـــــة صـــــدر ـــــا 
  تكليف جديد
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا  
  الواليةنص   تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

التنسيق مع كيانات األمم       
املتحـــــــدة األخـــــــرى يف  

  املنطقة

مهمـــــة صـــــدر ـــــا   انظر أعاله  
  تكليف جديد

      ت السياسيةالعمليا
تيســــــــــــــري العمليــــــــــــــة 
ــية/احلوار/  السياســـــــــــــــــ
ــة/  ــية الوقائيــــ  الدبلوماســــ

  احلميدةالوساطة/املساعي 

ــدان       ممارســة املســاعي احلميــدة لألمــني العــام بامســه، واالضــطالع مبهــام حمــددة يف بل
ــد الســالم      ــع نشــوب الرتاعــات وتوطي ــة، وال ســيما يف جمــايل من املنطقــة دون اإلقليمي

)S/2009/697((ب) الفقرة الثانية، الفقرة الفرعية ،  

مهمـــــة صـــــدر ـــــا 
  تكليف جديد

التعــــاون مــــع املنظمــــات  
الدوليــة واإلقليميـــة ودون  
اإلقليميــة أو تقــدمي الــدعم 

  هلا

التعاون مع اجلماعة االقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا، واجلماعـة االقتصـادية والنقديـة       
 الدويل املعين مبنطقة البحريات الكـربى، واجلماعـة االقتصـادية    لوسط أفريقيا، واملؤمتر 

الشـريكة الرئيسـية األخـرى، والقيـام،      لبلدان منطقة البحريات الكربى، ومع اجلهات 
أحنـاء   عند االقتضـاء، بـدعم جهودهـا الراميـة إىل توطيـد السـالم واالسـتقرار يف مجيـع         

  ثانية، الفقرة الفرعية (أ))، الفقرة الS/2009/697منطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية (

مهمـــــة صـــــدر ـــــا 
  تكليف جديد

S/PRST/2011/21                                                                 
      التنسيق

التنسيق مع كيانات األمم 
املتحـــــــدة األخـــــــرى يف  

  املنطقة

يرحب الس بتقرير األمني العام عن جيش الرب للمقاومة، ويثين على اجلهـود الـيت   
يبذهلا مكتب األمـم املتحـدة اإلقليمـي يف وسـط أفريقيـا، بالتنسـيق مـع مكتـب األمـم          

مـم املتحـدة يف املنطقـة    املتحدة لدى االحتاد األفريقي، لغرض املشاركة مـع بعثـات األ  
املتأثرة بعمليات جيش الرب للمقاومة، واالحتاد األفريقـي، والـدول املتـأثرة بعمليـات     
جيش الرب للمقاومة يف وسط أفريقيا، من أجل تيسري التعاون بشأن املسائل املتصلة 
بالتصدي للتهديد الذي يشكله جيش الرب للمقاومة. ويشجع جملـس األمـن مكتـب    

دة اإلقليمي يف وسط أفريقيا على العمل مع بعثات األمم املتحدة واالحتـاد  األمم املتح
األفريقـــي مـــن أجـــل وضـــع اســـتراتيجية إقليميـــة لتـــوفري املســـاعدة الدوليـــة يف جمـــال  
املساعدات اإلنسانية والتنمية وبناء السـالم يف املنطقـة املتـأثرة بعمليـات جـيش الـرب       

تحسني محاية املـدنيني، والقـدرة علـى اإلنـذار     للمقاومة، وتعزيز اآلليات عرب احلدود ل
املبكر، ووصول املسـاعدة واالسـتجابة اإلنسـانيتني، وتقـدمي الـدعم املناسـب يف جمـال        
إعادة اإلدماج للعائدين مـن منـاطق التشـريد واملخـتطفني واملقـاتلني السـابقني، فضـالً        

مجيـع األقــاليم  عـن تعزيـز القـدرات العامــة للـدول املتـأثرة لكـي تبســط سـلطاا علـى         
  ، الفقرة الثامنة)S/PRST/2011/21التابعة هلا (

  عنصر إضايف
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الفئــة واملهمــة الصــادر ــا  
  الواليةنص   تكليف

ــة   ــتوى املهمـــــ مســـــ
  الصادر ا تكليف

      العمليات السياسية      
التعــــاون مــــع املنظمــــات  
اإلقليميــة ودون اإلقليميــة  

  أو تقدمي الدعم هلا

  عنصر إضايف  أعاله “التنسيق”انظر الفقرة الثامنة من البيان الرئاسي حتت عنوان 

        
  بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا    

  إنشاء البعثة    

، اقتــرح  ٢٠١١أيلول/ســبتمرب   ٧يف رســالة مؤرخــة    
األمــني العــام إنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف ليبيــا، علــى 
ــداً      ــا متهي ــيم الوضــع يف ليبي ــة ســابقة لتقي ــة متكامل أســاس عملي
لوضـــع اخلطـــط ملـــا بعـــد الـــرتاع برئاســـة مستشـــاره اخلـــاص.  

هلــدف مــن النشــر املبــدئي للبعثــة ملــدة ثالثــة أشــهر كــان         وا
ــد       ــن التحدي ــد م ــد يف مزي ــن داخــل البل الســماح باملشــاركة م

. )١١١(الحتياجات ليبيا من الـدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة     
ــة   ــالة مؤرخـ ــبتمرب  ١٤ويف رسـ ــة إىل  ٢٠١١أيلول/سـ موجهـ

يف األمني العام، رحـب رئـيس وزراء الـس الـوطين االنتقـايل      
ليبيا باعتزام األمني العام إنشاء بعثة تابعة لألمم املتحدة للدعم 

املـؤرخ   )٢٠١١( ٢٠٠٩ الـس  . ومبوجب قرار)١١٢(يف ليبيا
ط علمـا بالرســالة املوجهــة  احــأ، إذ ٢٠١١أيلول/سـبتمرب   ١٦

الفصـل السـابع مـن امليثـاق     من ممثل ليبيا، وإذ تصرف مبوجب 
منه، قام بإنشـاء بعثـة لألمـم     ٤١ختذ تدابري مبوجب املادة اوإذ 

املتحدة للدعم يف ليبيـا حتـت قيـادة املمثـل اخلـاص الـذي يعينـه        
__________ 

)١١١(  S/2011/542.  
)١١٢(  S/2011/578، املرفق.  

. وأذن )١١٣(األمــني العــام لليبيــا لفتــرة أوليــة مــدا ثالثــة أشــهر
ن الس للبعثـة تقـدمي املسـاعدة لليبيـا ودعمهـا يف مـا تبذلـه مـ        

جهود على الصعيد الوطين من أجـل (أ) اسـتعادة األمـن العـام     
والنظـــام العـــام وإرســـاء ســـيادة القـــانون؛ (ب) إجـــراء حـــوار 
سياســي يضــم اجلميــع وتعزيــز املصــاحلة الوطنيــة والشــروع يف  
عملية وضع الدسـتور والعمليـة االنتخابيـة؛ (ج) بسـط سـلطة      
ــات ختضـــع للمســـاءلة      ــها إقامـــة مؤسسـ ــة بوســـائل منـ  الدولـ
ــان      ــوق اإلنسـ ــز حقـ ــة؛ (د) تعزيـ ــدمات العامـ ــتئناف اخلـ واسـ
ــن ينتمــون إىل فئــات       ــوق اإلنســان مل ــها، ال ســيما حق ومحايت

ــة االنتقاليــة؛     ــم العدال ـــ)مستضــعفة، ودع ــاذ اخلطــوات   (ه اخت
الفورية املطلوبة لبدء اإلنعـاش االقتصـادي؛ (و) تنسـيق الـدعم     
ــددة    ــة األخـــرى املتعـ  الـــذي قـــد يطلـــب مـــن اجلهـــات الفاعلـ

    .)١١٤(األطراف والثنائية، حسب االقتضاء
  ٢٠١١  و ٢٠١٠خالل عامي  املستجدةالتطورات   

ــة        ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي خــالل الفت
ــىت      ــرى، حـ ــهر أخـ ــة أشـ ــرة ثالثـ ــة لفتـ ــارس  ١٦البعثـ آذار/مـ

ــة،      ٢٠١٢ ــة البعث ــس أيضــاً أن تشــمل أيضــا والي ــرر ال . وق
بالتنسيق والتشاور مع احلكومة االنتقالية لليبيـا، مسـاعدة ليبيـا    

__________ 

  .١٢ الفقرة، )٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار  )١١٣(
  .نفسه املرجع  )١١٤(
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تبـذهلا علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل        ودعمها يف اجلهود اليت
التصــدي خلطــر انتشــار األســلحة واألعتــدة املتصــلة ــا جبميــع  

يـرد يف  . و)١١٥(جـو احملمولـة   -أنواعها، وخباصة قـذائف أرض  
__________ 

  .٢ الفقرة، )٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار  )١١٥(

ــذ إنشــائها   لعــام  عــرض ٦٥ و ٦٤ نياجلــدول ــة من ــة البعث والي
ــة      ــس املتعلق ــرارات ال ــرات يف ق ــع الفق ــنص الكامــل جلمي وال

    خالل الفترة قيد االستعراض. يت اختذتالبالوالية 

    
  ٦٤اجلدول 

  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا: 

  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٢٢  )٢٠١١( ٢٠٠٩(  

  ٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٢  ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٦  تاريخ اختاذ القرار      
  أشهر) ٣التمديد (  أشهر) ٣إنشاء البعثة (  مدة الوالية

      واملهمة الصادر ا تكليفالفئة 
                                                                  التنسيق

X  الفاعلة الدوليةتنسيق جهود األطراف 
    (أ)

      التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X    لحةإدارة األس

  (أ)
      املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  االنتخابيةاملساعدة 
    (أ)

    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
X  حقوق اإلنسان: تعزيزها ومحايتها

    (أ)
      املؤسسات واحلوكمة
X  تها/تشجيع استقاللياملؤسسات بناء املؤسسات: تعزيز

    (أ)
X  /توطيد سلطة الدولةاإلقليمالسيطرة على 

    (أ)
      إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  األمن اإلقليمي، مبا يف ذلك كفالة التواجد يف املناطق الرئيسية، وتسيري الدوريات، والردع
    (أ)

      العمليات السياسية
X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة

    (أ)
X  املصاحلة الوطنية

    (أ)
      سيادة القانون
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  القرار  
  ٢٠١١( ٢٠٢٢  )٢٠١١( ٢٠٠٩(  

X  تعزيز سيادة القانون      
    (أ)

X  العدالة االنتقالية
    (أ)

X  الدستوري عم   الد
    (أ)

      مسائل أخرى
X  التنمية/إعادة اإلعمار

    (أ)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.   (أ)  
    

  ٦٥اجلدول 
  ٢٠١١بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا: التغيريات املدخلة على الوالية، 

الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا  
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمــــ مســــ
  ا تكليفالصادر 

    مبوجب الفصل السابع) (املتخذ )٢٠١١( ٢٠٠٩القرار 
                                                                  التنسيق

تنسـيق الــدعم الــذي قــد يطلــب مـن اجلهــات الفاعلــة األخــرى املتعــددة األطــراف     تنسيق املشاركة الدولية
  (و)) ١٢االقتضاء (الفقرة والثنائية، حسب 

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد  

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
إجراء حـوار سياسـي يضـم اجلميـع وتعزيـز املصـاحلة الوطنيـة والشـروع يف عمليـة            املساعدة االنتخابية

  (ب)) ١٢وضع الدستور والعملية االنتخابية (الفقرة 
ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ

  تكليف جديد
    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح  

ــا   ــان: تعزيزهــ ــوق اإلنســ حقــ
  ومحايتها

حقوق اإلنسان ومحايتـها، ال سـيما حقـوق اإلنسـان ملـن ينتمـون إىل فئـات        تعزيز 
  (د)) ١٢مستضعفة، ودعم العدالة االنتقالية (الفقرة 

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

    املؤسسات واحلوكمة
ــز   بنــــــاء املؤسســــــات: تعزيــــ

ــجيع املؤسسات /تشـــــــــــــــــــــ
  تهااستقاللي

بســط ســلطة الدولــة بوســائل منــها إقامــة مؤسســات ختضــع للمســاءلة واســتئناف   
  (ج)) ١٢اخلدمات العامة (الفقرة 

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا  
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمــــ مســــ
  ا تكليفالصادر 

ــى   ــد اإلقليمالســيطرة عل /توطي
  سلطة الدولة

ــا    (ج) من القرار، أعاله  ١٢انظر الفقرة  ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
األمــن اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك  
ــاطق   ــد يف املنــ ــة التواجــ كفالــ
الرئيســية، وتســيري الــدوريات، 

  والردع

ــا    (أ)) ١٢استعادة األمن العام والنظام العام وإرساء سيادة القانون (الفقرة  ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

      العمليات السياسية
ــية/  ــة السياســـ  تيســـــري العمليـــ
ــة/  ــية الوقائيـ  احلوار/الدبلوماسـ

  الوساطة/املساعي احلميدة

املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق    ”عنـوان  (ب) مـن القـرار، حتـت     ١٢انظر الفقرة 
  أعاله   “على صحة االنتخابات

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق    ”(ب) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ١٢انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية
  أعاله   “على صحة االنتخابات

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

      سيادة القانون
إصـالح اجلـيش والشـرطة وقطـاع     ”(أ) من القـرار، حتـت عنـوان     ١٢انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون 

  أعاله   “األمن
ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ

  تكليف جديد
حقـوق اإلنسـان؛ املـرأة والسـالم     ”(د) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ١٢انظر الفقرة   العدالة االنتقالية

  أعاله   “واألمن؛ واألطفال والنـزاع املسلح
ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ

  تكليف جديد
املسـاعدة االنتخابيـة والتصـديق    ”(ب) مـن القـرار، حتـت عنـوان      ١٢انظر الفقرة   الدستوري عم   الد

  أعاله   “لى صحة االنتخاباتع
ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ

  تكليف جديد
      مسائل أخرى

ــا    )(هـ) ١٢اختاذ اخلطوات الفورية املطلوبة لبدء اإلنعاش االقتصادي (الفقرة   التنمية/إعادة البناء ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد
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الفئــــة واملهمــــة الصــــادر ــــا  
  نص الوالية  تكليف

ــة   ــتوى املهمــــ مســــ
  ا تكليفالصادر 

      )٢٠١١( ٢٠٢٢القرار 
    التجريد من السالح وحتديد األسلحة

يقرر أيضا أن تشمل أيضا والية البعثة، بالتنسيق والتشاور مـع احلكومـة االنتقاليـة      إدارة األسلحة
لليبيا، مساعدة ليبيا ودعمها يف اجلهود اليت تبذهلا علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل      

ــا جبميــع أنواعهــا، وخباصــة   التصــدي خلطــر انتشــار األســلحة واألعتــدة املتصــلة  
جو احملمولة، آخذا يف االعتبار مسائل من بينها التقرير املشار إليه  -قذائف أرض 

  )٢(الفقرة  )٢٠١١( ٢٠١٧من القرار  ٥يف الفقرة 

ــا   ــدر ــ ــة صــ مهمــ
  تكليف جديد

    
    آسيا

  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان   

  معلومات أساسية  

، أنشأ جملس األمـن بعثـة   ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٢٨يف   
األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل أفغانســتان مبوجــب القــرار 

ــاء باملهـــــــام    )٢٠٠٢( ١٤٠١ ــها الوفـــــ ــت واليتـــــ . وكانـــــ
واملســؤوليات املســندة إىل األمــم املتحــدة مبوجــب اتفــاق بــون  

ــؤرخ  ــمرب   ٥املـ ــانون األول/ديسـ ــل  )١١٦(٢٠٠١كـ ــا يتصـ ، مـ
مبسائل حقوق اإلنسـان وسـيادة القـانون واملسـائل اجلنسـانية،      

املصاحلة والتقارب الوطنيني يف شىت أحنـاء أفغانسـتان    وتشجيع
من خالل الدور الذي يضطلع به املمثـل اخلـاص لألمـني العـام     
يف جمــال بــذل املســاعي احلميــدة، وإدارة مجيــع األمــم املتحــدة   
لإلغاثــــة اإلنســــانية وأنشــــطة اإلنعــــاش وإعــــادة اإلعمــــار يف 

__________ 

  .S/2001/1154 انظر  )١١٦(

ــتان ــرد يف. و)١١٧(أفغانسـ ــام عـــرض ٦٦اجلـــدول  يـ ــة والل عـ يـ
  .)١١٨(البعثة منذ إنشائها

  
ــامي      ــالل عـــ ــتجدة خـــ ــورات املســـ  ٢٠١٠التطـــ

    ٢٠١١  و

ــة        ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي خــالل الفت
ــىت      ــرى، حـ ــهر أخـ ــة أشـ ــرة ثالثـ ــة لفتـ ــارس  ٢٣البعثـ آذار/مـ

وحــافظ الــس عمومــاً علــى واليــة البعثــة علــى  ،)١١٩(٢٠١٢
 ١٧٤٦ و )٢٠٠٦( ١٦٦٢النحــــــــو احملــــــــدد يف قراراتــــــــه 

__________ 

)١١٧(  S/2002/278 ،٩٧-٩٤ الفقرات.  
ــى لالطــالع  )١١٨( ــاتامل عل ــةامل علوم ــة تعلق ــة بوالي ــم بعث  املتحــدة األم

ــدمي ــل أفغانســتان إىل املســاعدة لتق ــرة قب ــر، املستعرضــة الفت  انظ
ــع ــق، املرجـ ــرة امللحـ ــل، ٢٠٠٣-٢٠٠٠ للفتـ ــامس الفصـ ، اخلـ
ــزء ــاء؛ - األول اجلـــ ــق هـــ ــل، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ وامللحـــ  الفصـــ
 اجلـزء ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامللحـق  واو؛ - األول اجلزء، اخلامس
  الثاين. القسم، العاشر

، )٢٠١١( ١٩٧٤ و ؛٣ الفقـــرة، )٢٠١٠( ١٩١٧ القـــراران  )١١٩(
  .٣ الفقرة
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ــع )٢٠٠٩( ١٨٦٨ و )٢٠٠٨( ١٨٠٦ و )٢٠٠٧( ، مــــــــــ
إضــافة بعــض املهــام يف جمــاالت التنســيق، وتقــدمي املســاعدة       
االنتخابيــة، وبنــاء املؤسســات، والتنســيق املــدين العســكري،      

 ٦٧العمليــات السياســية، وســيادة القــانون. ويــرد يف اجلــدول  
مــل جلميــع فقــرات قــرارات الــس املتصــلة بواليــة  الــنص الكا

  خالل الفترة قيد االستعراض.   اليت اختذتالبعثة 
، طلـب الـس أن   )٢٠١٠( ١٩١٧ومبوجب القـرار    

تقــدم البعثــة املســاعدة إىل حكومــة أفغانســتان يف االنتقــال إىل  
تــويل أفغانســتان القيــادة، بســبل منــها دعــم التحضــري للمــؤمتر    

، وحـدد  ٢٠١٠املزمع عقده يف كابل يف وقت الحق من عام 
أولويات واليـة البعثـة الـيت مشلـت يف مجلـة أمـور، (أ) تشـجيع        

ــدمي    ا ــى تق ــدويل عل ــع ال ــات     تم ــر اتســاقا إىل أولوي ــم أكث دع
حكومــة أفغانســتان يف جمــايل التنميــة واحلكــم، ودعــم اجلهــود   
ــة املقدمــة عــن طريــق        ــة إىل زيــادة نســبة املعونــة اإلمنائي الرامي
ــة للمســاعدة     ــز التعــاون مــع القــوة الدولي احلكومــة؛ (ب) تعزي

ـــ   ــذلك القي ــية وكـ ــة السياسـ ــة؛ (ج) التوعيـ ــاعي األمنيـ ام باملسـ

ــيت       ــاج ال ــرامج املصــاحلة وإعــادة اإلدم ــذ ب ــدعم تنفي ــدة ل احلمي
تقودها أفغانستان؛ (د) دعم األعمـال التحضـريية لالنتخابـات    

. وأذن الس أيضـاً للبعثـة بـدعم    )١٢٠(التشريعية الوطنية املقبلة
وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك     

ليـة، تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل اجلمعيـة الوطنيـة       العدالة االنتقا
ــالح      ــاءة إلصــ ــات بنــ ــذ عمليــ ــدعم تنفيــ ــدين لــ ــع املــ واتمــ

ــات ــرار  )١٢١(االنتخاب ، عــدل )٢٠١١( ١٩٧٤. ومبوجــب الق
ــرارات       ــى النحــو احملــدد يف الق ــة، عل ــة البعث ــن والي ــس األم جمل

يف جمـاالت املسـاعدة    )٢٠١٠( ١٩١٧قة مبا فيها القرار الساب
االنتخابيــة، وبنــاء املؤسســات، والتنســيق املــدين العســكري،      

    .)١٢٢(وتيسري العملية السياسية، وسيادة القانون
__________ 

  .٥  و ٤ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩١٧ القرار  )١٢٠(
  .١١  و (ب) ٦ الفقرتان، نفسه املرجع  )١٢١(
  .٦  و ٥ الفقرتان، )٢٠١١( ١٩٧٤ القرار  )١٢٢(
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  ٦٦اجلدول 
  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: 

  القرار  

  
١٤٠١ 

)٢٠٠٢(  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣(  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٤ 

)٢٠١١(  

                    

  تاريخ اختاذ القرار
آذار/مــارس   ٢٨

٢٠٠٢  
آذار/مارس  ٢٨

٢٠٠٣  

٢٤ 
ــارس  آذار/مـــــ

٢٠٠٥  

٢٣ 
آذار/مــــــــارس 

٢٠٠٦  

٢٣ 
ــارس  آذار/مــــــ

٢٠٠٧  

٢٠ 
ــارس  آذار/مــــــ

٢٠٠٨  

٢٣ 
آذار/مـــــارس 

٢٠٠٩  

٢٢ 
ــارس  آذار/مــــ

٢٠١٠  

٢٢ 
آذار/مــــــــــارس 

٢٠١١  

  مدة الوالية  
ــاء  إنشــــــــــــــــــــــ

  شهراً) ١٢(
ــد  متديـــــــــــــــــــــ

  شهراً) ١٢(
ــد  متديــــــــــــــــــ

  شهراً) ١٢(
ــد  متديــــــــــــــــــ

  شهراً) ١٢(
متديــــــــــــــــــــد  

  شهراً) ١٢(
متديــــــــــــــــــــد  

  شهراً) ١٢(
ــد  متديــــــــــــــــ

  شهراً) ١٢(
متديــــــــــــــــــد  

  شهراً) ١٢(
متديــــــــــــــــــد  

  شهراً) ١٢(
                  الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

                    عامة  مهام 
X              رجعيةاملنقاط ال

X  (أ)
X  (ب)

  (ج)
X  مسائل شاملة: املرأة والسالم واألمن

                  (أ)
                    التنسيق

X            اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال
X  (أ)

X  (ج)
X  (ب)

  (ج)
X        تنسيق املشاركة الدولية

X    (أ)
X  (ب)

X  (ج)
X  (ب)

  (ج)
X            التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد 

  (ج)X  (ج)X  (ج)X  (أ)
                  التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X        نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

            (أ)
                  االنتخاباتاملساعدة االنتخابية والتصديق على صحة 

X    املساعدة االنتخابية
X  (أ)

X  (ب)
X    (أ)

X  (ب)
X  (ب)

X  (ب)
  (ب)

                    القضايا اإلنسانية
X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية

X      (أ)
X    (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

ــا:    ــردون داخليــ ــخاص املشــ الالجئون/األشــ
X            تيسري العودة

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)
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  القرار  

  
١٤٠١ 

)٢٠٠٢(  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣(  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٤ 

)٢٠١١(  

            حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح                    
X  حقوق اإلنسان: تعزيزها ومحايتها

X  (أ)
X    (ب)

X    (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
X  حقوق اإلنسان: بناء القدرات

X      (أ)
X    (أ)

        (ج)
X        حقوق اإلنسان: الرصد

X    (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
X    حقوق اإلنسان: الدعم القانوين والدستوري

X  (أ)
X  (ب)

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X        األطفال والرتاع املسلح
X    (أ)

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X        املرأة والسالم واألمن
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
X        املؤسسات واحلوكمة

          (أ)
ــز  ــاء املؤسســات: تعزي /تشــجيع املؤسسات بن

X  تهااستقاللي
X      (أ)

X        (أ)
X  (ب)

  (ب)
                إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X            التنسيق املدين العسكري
X  (أ)

X  (ج)
X  (ب)

  (ب)
X              العمليات السياسية

X  (ج)
X  (ب)

  (ب)
ــية    ــة السياسية/احلوار/الدبلوماس تيســري العملي

X  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
X      (أ)

X    (أ)
X  (ب)

X  (ج)
X  (ب)

  (ب)
X  رصد/تنفيذ اتفاق السالم

X      (أ)
            (أ)

X  املصاحلة الوطنية
X          (أ)

X  (أ)
X  (ج)

X  (ب)
  (ج)

X            التعاون اإلقليمي
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
X            سيادة القانون

        (أ)
X  تعزيز سيادة القانون  

X    (أ)
X      (ب)

X  (أ)
X  (ج)

X  (ج)
  (ب)

X      اإلصالح القضائي والقانوين
X      (أ)

X      (أ)
  (ب)

X      السجون
X      (أ)

X      (أ)
  (ب)

X            مكافحة الفساد/احلكم الرشيد
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

  (ب)
X            اجلرمية املنظمة/االجتار بالبشر واملخدرات

X  (أ)
X  (ج)

    (ج)
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  القرار  

  
١٤٠١ 

)٢٠٠٢(  
١٤٧١ 

)٢٠٠٣(  
١٥٨٩ 

)٢٠٠٥(  
١٦٦٢ 

)٢٠٠٦(  
١٧٤٦ 

)٢٠٠٧(  
١٨٠٦ 

)٢٠٠٨(  
١٨٦٨ 

)٢٠٠٩(  
١٩١٧ 

)٢٠١٠(  
١٩٧٤ 

)٢٠١١(  

X                العدالة االنتقالية                    
X  (أ)

  (ج)
                    مسائل أخرى

X  إنفاذ اجلزاءات/الرصد
X  (أ)

X  (أ)
X  (أ)

X  (أ)
X  (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X  التنمية/إعادة البناء
X  (أ)

X  (أ)
X  (أ)

X  (أ)
X  (أ)

X  (ب)
X  (ج)

X  (ج)
  (ج)

X            عبئة املواردت
X  (أ)

X  (ج)
X  (ج)

  (ج)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
  عنصر إضايف.  (ب)  
  .  إعادة تأكيد الوالية  (ج)  



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

 

1069 14-65169 

 

  ٦٧اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠على الوالية،  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان: التغيريات املدخلة

ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

      )٢٠١٠( ١٩١٧القرار       
      عامة   مهام

يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الس كل ثالثة أشهر تقريرا عن التطورات يف   رجعيةاملنقاط ال
ــره املقبــل تقييمــا للتقــدم احملــرز يف اســتيفاء املعــايري      أفغانســتان، وأن يــدرج يف تقري

البعثة وأولوياا، على النحو احملـدد  احملددة لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ والية 
يف هذا القرار، ويهيب جبميع اجلهات الفاعلـة املعنيـة أن تتعـاون مـع البعثـة يف هـذه       

  )٤٠العملية (الفقرة 

  عنصر إضايف

      التنسيق
القيام، بوصفهما رئيسني مشاركني للمجلـس املشـترك للتنسـيق والرصـد، بتشـجيع        اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال

دعــم أكثــر اتســاقا إىل أولويــات حكومــة أفغانســتان يف  اتمــع الــدويل علــى تقــدمي 
كـم، بوسـائل منـها حشـد املـوارد وتنسـيق املسـاعدة الـيت تقـدمها          جمايل التنمية واحل

اجلهــات املاحنــة واملنظمــات الدوليــة وختصــيص مــا تقدمــه وكــاالت األمــم املتحــدة   
وصناديقها وبراجمها مـن مسـامهات ألنشـطة مكافحـة املخـدرات والـتعمري والتنميـة        

ة نسـبة املعونـة   على وجه التحديد؛ ويف الوقت نفسـه دعـم اجلهـود الراميـة إىل زيـاد     
ــادة الشــفافية         ــة إىل زي ــود الرامي ــم اجله ــة ودع ــق احلكوم ــن طري ــة ع ــة املقدم اإلمنائي

  (أ)) ٥والفعالية يف استخدام احلكومة لتلك املوارد (الفقرة 

  عنصر إضايف

دعــم األعمــال التحضــريية لالنتخابــات التشــريعية الوطنيــة املقبلــة، بنــاء علــى طلــب    
عـاة التقـدم احملـرز يف الوفـاء بااللتزامـات بشـأن إصـالح        السلطات األفغانية ومع مرا

االنتخابات املتفق عليها يف مؤمتر لندن، عن طريـق تقـدمي املسـاعدة التقنيـة وتنسـيق      
أعمال اجلهات املاحنـة والوكـاالت واملنظمـات الدوليـة األخـرى املقدمـة للمسـاعدة        

يام، من خـالل اتمـع   وختصيص األموال املتاحة واإلضافية لدعم هذه العملية؛ والق
ــالح       ــة إصـ ــات ويف عمليـ ــاين يف االنتخابـ ــعب األفغـ ــاركة الشـ ــدعم مشـ ــدين، بـ املـ

  (د)) ٥االنتخابات (الفقرة 

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  (أ) من القرار، أعاله   ٥انظر الفقرة   تنسيق املشاركة الدولية
  عنصر إضايف  (د) من القرار، أعاله  ٥انظر الفقرة 
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

وكـاالت األمـم   التنسيق مـع        
  املتحدة يف البلد

  إعادة تأكيد للوالية  (أ) من القرار، أعاله ٥انظر الفقرة 

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”(و) من القرار، حتت عنوان  ٥انظر الفقرة   املساعدة االنتخابية

يرحب بالتزام حكومة أفغانستان بالعمـل عـن كثـب مـع األمـم املتحـدة علـى أسـاس           
إلدخـــال حتســـينات علـــى العمليـــة  ٢٠٠٩املســـتفادة مـــن انتخابـــات عــام  الــدروس  

وما بعده، ويعيد التأكيد، مع مراعـاة االلتزامـات بإصـالح     ٢٠١٠االنتخابية يف عام 
االنتخابات الـيت أعلنـت يف مـؤمتر لنـدن، علـى الـدور القيـادي للبعثـة يف دعـم الوفـاء           

 البعثـة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     بتلك االلتزامات بناء على طلب احلكومة، ويطلب إىل
إىل اجلمعية الوطنية واتمع املدين لدعم تنفيذ عمليـات بنـاءة إلصـالح االنتخابـات؛     

  )١١ويهيب كذلك بأعضاء اتمع الدويل تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء (الفقرة 

  عنصر إضايف

      القضايا اإلنسانية
ــادئ         دعم/تنسيق العمل اإلنساين ــا للمب ــدمي املســاعدة اإلنســانية وفق ــدور تنســيقي رئيســي لتيســري تق االضــطالع ب

دف بناء قدرات حكومة أفغانستان، بطرق منها توفري دعم فعال للسلطات  اإلنسانية
مؤاتيـة لعـودة    الوطنية واحمللية يف مساعدة املشردين داخليـا ومحايتـهم ويف يئـة ظـروف     

  (ج)) ٦طوعية آمنة وكرمية ومستدامة لالجئني واملشردين داخليا (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية

ــخاص  الالجئون/األشــــــــــــــ
املشــــردون داخليــــا: تيســــري 

  العودة

  لواليةلإعادة تأكيد   (ج) من القرار، أعاله   ٦انظر الفقرة 

    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
ــا   ــان: تعزيزهـ حقـــوق اإلنسـ

  ومحايتها
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، يف التعــاون مــع    االســتمرار، بــدعم مــن  

اللجنة األفغانية املستقلة حلقوق اإلنسـان ويف التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة       
الدولية واحمللية املعنية وحكومة أفغانستان ورصد حالة املدنيني وتنسيق اجلهـود مـن   

ــام لألحكــ      ــذ الت ــى التنفي ــهم واملســاعدة عل ــة محايت ــات  أجــل كفال ــة باحلري ام املتعلق
األساسية وحقـوق اإلنسـان الـواردة يف الدسـتور األفغـاين واملعاهـدات الدوليـة الـيت         

أفغانستان دولة طرفا فيها، وال سيما األحكام املتعلقة بتمتع املرأة التام مبا هلا  تكون 
  (د)) ٦من حقوق اإلنسان (الفقرة 

  إعادة تأكيد للوالية
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

  لواليةلإعادة تأكيد   (د) من القرار، أعاله  ٦ظر الفقرة ان  حقوق اإلنسان: الرصد      
ــدعم   ــان: الــ ــوق اإلنســ حقــ

  القانوين والدستوري
  لواليةلإعادة تأكيد   (د) من القرار، أعاله  ٦انظر الفقرة 

يعرب عن قلقه الشديد إزاء جتنيد قـوات حركـة طالبـان لألطفـال واسـتخدامهم يف        األطفال والرتاع املسلح
ــة        ــه القوي ـــزاع، ويكــرر إدانت ــال وتشــويههم نتيجــة للن ــل األطف أفغانســتان وإزاء قت
لتجنيد اجلنـود األطفـال واسـتخدامهم يف انتـهاك للقـانون الـدويل السـاري وجلميـع         

األطفال يف حاالت النـزاع املسـلح،  االنتهاكات والتجاوزات األخرى املرتكبة حبق 
ــة،        ــات االنتحاري ــال يف اهلجم ــدارس واســتخدام األطف ــى امل ــات عل وخباصــة اهلجم

 ١٦١٢ويدعو إىل تقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة، ويؤكـد أمهيـة تنفيـذ القـرارين     
، يف هذا السياق، ويطلـب إىل األمـني العـام مواصـلة     )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥(

تعزيز عنصر محاية األطفال يف إطار البعثة، وخباصة عن طريق تعـيني مستشـارين يف   
  )٢٢جمال محاية األطفال (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

  لواليةلإعادة تأكيد   (د) من القرار، أعاله  ٦انظر الفقرة   املرأة والسالم واألمن
    املؤسسات واحلوكمة

 املؤسســـــات: تعزيـــــزبنـــــاء 
/تشــــــــــــــــــــجيع املؤسسات

  تهااستقاللي

يهيب باألمم املتحدة دعم أولويـات حكومـة أفغانسـتان فيمـا يتعلـق مبسـائل األمـن        
واحلكم والتنمية االقتصادية والتعاون اإلقليمي، مبساعدة من اتمع الـدويل، ودعـم   

مـؤمتر لنـدن املعـين     التنفيذ الكامل لاللتزامات املتبادلة املعلنة بشـأن هـذه املسـائل يف   
بأفغانستان وكذلك بشأن مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحـة املخـدرات،   
ويطلــب أن تقــدم البعثــة املســـاعدة إىل حكومــة أفغانســتان يف االنتقــال إىل تـــويل       
أفغانستان القيادة، بسبل منها دعم التحضري للمؤمتر املزمع عقده يف كابل يف وقـت  

  )٤م (الفقرة الحق من هذا العا

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  أعاله   “التنسيق”(أ) من القرار، حتت عنوان  ٥انظر الفقرة   
  إعادة تأكيد الوالية  أعاله   “القضايا اإلنسانية”(ج) من القرار، حتت عنوان  ٦انظر الفقرة   
دعم وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني احلكم وسـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك العدالـة        

االنتقاليــة، ومكافحــة الفســاد علــى الصــعيدين احمللــي والــوطين وتشــجيع املبــادرات   
اإلمنائية على الصعيد احمللي بغية تيسري االستفادة من منافع السالم وتقدمي اخلـدمات  

  (ب))   ٦مستدام (الفقرة يف الوقت املناسب وعلى حنو 

  إعادة تأكيد للوالية
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن      
تعزيز التعـاون مـع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة وكـبري املمـثلني املـدنيني ملنظمـة             التنسيق املدين العسكري

حلف مشال األطلسي على مجيع املستويات ويف مجيع أرجاء البلد، وفقـا لواليامـا   
املــدين والعســكري وتيســري تبــادل  القائمــة، ــدف حتســني التنســيق بــني العنصــرين  

املعلومات يف الوقت املناسـب وكفالـة االتسـاق بـني األنشـطة الـيت تقـوم ـا قـوات          
ــة وحتقيــق          ــة التنمي ــة دعمــا لعملي ــة املدني ــة واجلهــات الفاعل ــة والدولي ــن الوطني األم
االستقرار اليت تقودها أفغانستان، بطرق منها املشاركة مع أفرقـة تعمـري املقاطعـات    

احلكوميــة؛ ودعــم عمليــة التحــول يف املقاطعــات إىل  شــاركة مــع املنظمــات غــري وامل
تويل أفغانستان املسؤولية عن كفالة األمن مع مراعاة واليـة كـل مـن البعثـة والقـوة      

  (ب)) ٥الدولية (الفقرة 

  عنصر إضايف

      العمليات السياسية
 تيســــري العمليــــة السياســــية/
 احلوار/الدبلوماسية الوقائيـة/ 

  الوساطة/املساعي احلميدة

التوعيــة السياســية وكــذلك القيــام باملســاعي احلميــدة لــدعم تنفيــذ بــرامج املصــاحلة   
وإعادة اإلدماج اليت تقودها أفغانستان، إذا طلبت حكومة أفغانستان ذلـك، بطـرق   
منها اقتراح تدابري بناء الثقة ودعمهـا يف إطـار الدسـتور األفغـاين ويف ظـل االحتـرام       

 ١٢٦٧جراءات اليت حددها جملـس األمـن يف قراراتـه    التام لتنفيذ التدابري وتطبيق اإل
ــرارات ا )٢٠٠٩( ١٩٠٤ و )٢٠٠٨( ١٨٢٢ و )١٩٩٩( ــائر قـ لـــس ذات وسـ

  (ج)) ٥الصلة باملوضوع (الفقرة 

  عنصر إضايف

  عنصر إضايف  (ج) من القرار، أعاله   ٥انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية
  لواليةلإعادة تأكيد   )(هـ) ٦دعم التعاون اإلقليمي للعمل من أجل استقرار وازدهار أفغانستان (الفقرة   التعاون اإلقليمي

      سيادة القانون
  لواليةلإعادة تأكيد   ه  أعال “ةاملؤسسات واحلوكم”(ب) من القرار، حتت عنوان  ٦انظر الفقرة   تعزيز سيادة القانون

ــاد/احلكم   ــة الفســــ مكافحــــ
  الرشيد

  إعادة تأكيد الوالية  أعاله   “مةاملؤسسات واحلوك”(ب) من القرار، حتت عنوان  ٦انظر الفقرة 

اجلرميـــــــة املنظمـــــــة/االجتار   
  بالبشر واملخدرات

التشجيع على املسـتوى احمللـي، مـن خـالل تعزيـز الوجـود وتوسـيع نطاقـه يف مجيـع          
ــة ألفغانســتان واالســتراتيجية      أرجــاء  ــة الوطني ــذ اســتراتيجية التنمي ــى تنفي ــد، عل البل

الوطنية ملكافحة املخدرات وتيسري فهمهما وإدماجهما يف السياسات اليت تنتـهجها  
  (أ)) ٦حكومة أفغانستان (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

ــا     أعاله   “ؤسسات واحلوكمةامل”(ب) من القرار، حتت عنوان  ٦انظر الفقرة   العدالة االنتقالية ــدر ــ ــة صــ مهمــ
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

  تكليف جديد        
      مسائل أخرى

يرحـــب بتعـــاون حكومـــة أفغانســـتان وبعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة يف      إنفاذ اجلزاءات/الرصد
يف تنفيـذ   )١٩٩٩( ١٢٦٧أفغانستان مع جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       

، بطرق منها توفري املعلومات ذات الصلة من أجل حتديث )٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 
القائمة املوحدة، وعن طريق حتديد األفـراد والكيانـات الضـالعني يف متويـل أو دعـم      

لبـان باسـتخدام عائـدات زراعـة وإنتـاج      أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وحركة طا
املخدرات وسالئفها واالجتار ا على حنو غري مشروع، ويشجع على مواصلة هـذا  

  )٣٦التعاون (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “سيادة القانون”(أ) من القرار، حتت عنوان  ٦انظر الفقرة   التنمية/إعادة البناء
  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “املؤسسات واحلوكمة”(ب) من القرار، حتت عنوان  ٦الفقرة انظر   

  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “التنسيق”(أ) من القرار، حتت عنوان  ٥انظر الفقرة   تعبئة املوارد
      )٢٠١١( ١٩٧٤القرار 

      عامة   مهام
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الس كل ثالثة أشهر تقريرا عن التطورات يف   نقاط مرجعية

احملــددة أفغانســتان وأن يــدرج يف تقــاريره تقييمــا للتقــدم احملــرز يف اســتيفاء املعــايري   
لقياس وتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ والية البعثة وأولوياا، على النحو احملدد يف هـذا  

  )٤٢القرار (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

                                                                  التنسيق
القيام، بوصفهما رئيسني مشاركني للمجلـس املشـترك للتنسـيق والرصـد، بتشـجيع        اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال

أفغانستان يف جمايل التنميـة واحلكـم علـى    دعم أولويات حكومة  اتمع الدويل على 
حنو أكثر اتساقا، بوسـائل منـها دعـم مواصـلة وضـع الـربامج الوطنيـة اجلديـدة ذات         

الــيت تقــدمها اجلهــات املاحنــة واملنظمــات  األولويـة وتعبئــة املــوارد وتنســيق املســاعدة  
ــم      ــه وكــاالت األم ــا تقدم ــة وختصــيص م ــن    الدولي ــا م املتحــدة وصــناديقها وبراجمه
والتنميـة علـى وجـه التحديـد؛ ويف      مسامهات ألنشطة مكافحة املخـدرات والـتعمري   

الوقت نفسه دعم اجلهود الرامية إىل زيادة نسبة املعونة اإلمنائيـة املقدمـة عـن طريـق     
احلكومة ودعم اجلهـود الراميـة إىل زيـادة الشـفافية والفعاليـة يف اسـتخدام احلكومـة        

  (أ)) ٥لتلك املوارد (الفقرة 

  لواليةلادة تأكيد إع
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

ــراف          ــود األطــ ــيق جهــ تنســ
  الفاعلة الدولية

  لواليةلإعادة تأكيد   (أ) من القرار، أعاله   ٥انظر الفقرة 

التنسيق مـع وكـاالت األمـم    
  املتحدة يف البلد

  لواليةلإعادة تأكيد   (أ) من القرار، أعاله   ٥انظر الفقرة 

    املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
طلــب الســلطات األفغانيــة، لتنظــيم االنتخابــات األفغانيــة   تــوفري الــدعم، بنــاء علــى    املساعدة االنتخابية

املقبلة، ودعم العمل اهلـادف إىل ضـمان اسـتدامة العمليـة االنتخابيـة ونزاهتـها علـى        
ــدرات        ــاء الق ــل وتقــدمي املســاعدة يف بن ــدن وكاب ــه يف مــؤمتري لن النحــو املتفــق علي

  (د)) ٥لعملية (الفقرة واملساعدة التقنية إىل املؤسسات األفغانية املشاركة يف هذه ا

  عنصر إضايف

يشدد على أمهية حتقيق تنميـة دميقراطيـة مسـتدامة يف أفغانسـتان تشـارك فيهـا مجيـع          
املؤسســات األفغانيــة ضــمن جمــاالت اختصاصــها احملــددة بوضــوح، وفقــا للقــوانني    
املتصــلة بــذلك والدســتور األفغــاين، ويرحــب، يف هــذا الصــدد، بــالتزام حكومــة        

لعمل بشكل وثيق مـع األمـم املتحـدة يف ضـوء الـدروس املسـتفادة مـن        أفغانستان با
إلدخــال املزيــد مــن التحســينات علــى العمليــة    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩انتخابــات عــامي 

االنتخابية، مبا يف ذلك التصدي ملسألة استدامة العملية االنتخابية، ويعيـد، آخـذا يف   
ــد     ــؤمتري لن ــا يف م  ــيت مت التعهــد ــات ال ــار االلتزام ــدور   االعتب ــد ال ــل، تأكي ن وكاب

القيادي للبعثة يف تقدمي الدعم، بناء على طلـب احلكومـة، للوفـاء ـذه االلتزامـات،      
ويطلب إىل البعثة تقدمي املساعدة التقنية إىل املؤسسـات األفغانيـة املعنيـة، بنـاء علـى      
طلب احلكومـة، لـدعم تنفيـذ إصـالح االنتخابـات علـى حنـو بنـاء؛ ويهيـب كـذلك           

١٠تمع الدويل تقدمي املساعدة حسب االقتضاء (الفقرة بأعضاء ا  (  

  عنصر إضايف

      القضايا اإلنسانية
ــادئ        دعم/تنسيق العمل اإلنساين ــا للمب ــة أفغانســتان ووفق تنســيق وتيســري إيصــال املســاعدة اإلنســانية، دعمــا حلكوم

اإلنسانية، دف بناء قدرة احلكومة لكي يتسـىن هلـا االضـطالع بـدور أساسـي وتنسـيقي       
يـة واحملليـة يف مسـاعدة    يف املستقبل، بوسائل منها تقدمي الدعم الفعـال إىل السـلطات الوطن  

املشردين داخليا ومحايتـهم ويف يئـة الظـروف املؤاتيـة لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا         
  (هـ)) ٦بصورة طوعية آمنة مستدامة حتفظ فيها كرامتهم (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

ــخاص        الالجئون/األشــــــــــــــ
املشــــردون داخليــــا: تيســــري 

  العودة

  لواليةلإعادة تأكيد   من القرار، أعاله  (هـ) ٦انظر الفقرة 

    حقوق اإلنسان؛ املرأة والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلح
ــا   ــان: تعزيزهـ حقـــوق اإلنسـ

  ومحايتها
مــع االســتمرار، بــدعم مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، يف التعــاون     

ــة حبقــوق اإلنســان ويف التعــاون أيضــا مــع حكومــة      ــة املســتقلة املعني ــة األفغاني اللجن
أفغانســتان واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة واحملليــة املعنيــة لرصــد حالــة املــدنيني   
وتنسيق اجلهود الرامية إىل كفالة محايتهم وتعزيز املساءلة واملساعدة يف التنفيذ التام 

حلريات األساسية وحقوق اإلنسان الواردة يف الدسـتور األفغـاين   لألحكام املتعلقة با
واملعاهــدات الدوليــة الــيت تكــون أفغانســتان دولــة طرفــا فيهــا، وال ســيما األحكــام    

  (د)) ٦املتعلقة بتمتع املرأة التام مبا هلا من حقوق اإلنسان (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

  لواليةلإعادة تأكيد   (د) من القرار، أعاله  ٦انظر الفقرة   حقوق اإلنسان: الرصد
ــدعم   ــان: الــ ــوق اإلنســ حقــ

  القانوين والدستوري
  لواليةلإعادة تأكيد   (د) من القرار، أعاله  ٦انظر الفقرة 

يعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء جتنيــد قــوات حركــة طالبــان لألطفــال واســتخدامهم يف     األطفال والرتاع املسلح
ــة      أفغانســتان وإ ــه القوي ـــزاع، ويكــرر إدانت ــال وتشــويههم نتيجــة للن ــل األطف زاء قت

لتجنيــد األطفــال اجلنــود واســتخدامهم يف انتــهاك للقــانون الــدويل املنطبــق وجلميــع   
ـــزاع     ــة يف حــق األطفــال يف حــاالت الن االنتــهاكات والتجــاوزات األخــرى املرتكب

ــيم والر   ــة اهلجمـــات علـــى املـــدارس ومرافـــق التعلـ ــلح، وخباصـ ــحية املسـ ــة الصـ عايـ
واستخدام األطفال يف اهلجمات االنتحارية، ويـدعو إىل تقـدمي املسـؤولني عنـها إىل     

يف  )٢٠٠٩( ١٨٨٢ و )٢٠٠٥( ١٦١٢العدالــة، ويؤكــد أمهيــة تنفيــذ القــرارين     
هــذا الســياق، ويطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة تعزيــز عنصــر محايــة األطفــال يف     

  )٢٢البعثة، وخباصة عن طريق تعيني مستشارين يف جمال محاية األطفال (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

    املؤسسات واحلوكمة
 بنـــــاء املؤسســـــات: تعزيـــــز

/تشــــــــــــــــــــجيع املؤسسات
  تهااستقاللي

يهيــب بــاألمم املتحــدة دعــم الــربامج الوطنيــة ذات األولويــة الــيت تقــوم ــا حكومــة  
ــادية       ــة االقتصـ ــة والتنميـ ــم والعدالـ ــن واحلكـ ــائل األمـ ــق مبسـ ــا يتعلـ ــتان فيمـ أفغانسـ
واالجتماعية، مبساعدة من اتمع الدويل، ودعم التنفيذ الكامل لاللتزامات املتبادلة 

ــؤمت   ــائل يف مـ ــذه املسـ ــأن هـ ــة بشـ ــذ   املعلنـ ــلة تنفيـ ــأن مواصـ ــدن وبشـ ــل ولنـ ري كابـ

  عنصر إضايف
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

ــة املســاعدة إىل           ــة ملكافحــة املخــدرات، ويطلــب أن تقــدم البعث االســتراتيجية الوطني
احلكومة يف االنتقال إىل تويل أفغانسـتان القيـادة، علـى النحـو الـذي حددتـه عمليـة        

  )٤كابل (الفقرة 
  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “قالتنسي”(أ) من القرار، حتت عنوان  ٥انظر الفقرة   
  عنصر إضايف  أعاله   “القضايا اإلنسانية”من القرار، حتت عنوان  (هـ) ٦انظر الفقرة   

    إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن
تعزيز التعـاون مـع القـوة الدوليـة للمسـاعدة األمنيـة وكـبري املمـثلني املـدنيني ملنظمـة             التنسيق املدين العسكري

أرجاء البلد، وفقـا لواليامـا   حلف مشال األطلسي على مجيع املستويات ويف مجيع 
القائمة، دعما لالنتقال إىل مرحلة تويل أفغانستان القيـادة، علـى النحـو املتفـق عليـه      
ــة       ــدن ومــؤمتر قمــة لشــبونة، بطريقــة مســتدامة ضــمانا حلماي ــل ولن يف مــؤمتري كاب
وتعزيـــز حقـــوق األفغـــان كافـــة، ـــدف حتســـني التنســـيق بـــني العنصـــرين املـــدين    

ــني      والعســكري وتيســري  ــة االتســاق ب ــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب وكفال تب
األنشطة اليت تقوم ا قوات األمن الوطنية والدولية واجلهـات الفاعلـة املدنيـة دعمـا     

االستقرار اليت تقودها أفغانستان، بوسائل منها املشـاركة مـع    لعملية التنمية وحتقيق 
احلكوميـة، وخصوصـا عـن طريـق      ري أفرقة تعمري األقاليم والتعاون مـع املنظمـات غـ   

املشاركة بصفة مراقب يف جملـس االنتقـال املشـترك بـني أفغانسـتان ومنظمـة حلـف        
  (ب)) ٥مشال األطلسي (الفقرة 

  عنصر إضايف

      العمليات السياسية
 تيســــري العمليــــة السياســــية/
 احلوار/الدبلوماسية الوقائيـة/ 
  الوساطة/املساعي احلميدة  

ــا        ــيت تقوده ــة الســالم واملصــاحلة ال ــدعم عملي ــدة ل ــام باملســاعي احلمي ــة والقي التوعي
ا طلبـــت حكومـــة أفغانســـتان ذلـــك، بوســـائل منـــها تنفيـــذ برنـــامج أفغانســـتان، إذ

ــدابري لبنــاء الثقــة ودعمهــا يف إطــار      أفغانســتان للســالم وإعــادة اإلدمــاج واقتــراح ت
الدستور األفغاين ويف ظل االحترام الكامل لتنفيـذ التـدابري وتطبيـق اإلجـراءات الـيت      

 ١٩٠٤ و )٢٠٠٨( ١٨٢٢ و )١٩٩٩( ١٢٦٧حــددها جملــس األمــن يف قراراتــه  
  (ج)) ٥والقرارات األخرى اليت اختذها الس يف هذا الصدد (الفقرة  )٢٠٠٩(

  عنصر إضايف  

التشجيع، عن طريق تعزيـز وجـود البعثـة ودعمـا جلهـود حكومـة أفغانسـتان، علـى           
تنفيذ عملية كابل يف مجيع أحناء البلد، بوسائل منها تعزيز التعاون مع مكتب األمم 
املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وتيسـري إدماجهـا يف السياسـات الـيت تنتــهجها         

  )(ب) ٦احلكومة وتيسري فهمها (الفقرة 

  عنصر إضايف
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ــا   ــادر ـ ــة الصـ ــة واملهمـ الفئـ
  نص الوالية  تكليف

مســــــتوى املهمــــــة   
  الصادر ا تكليف

  لواليةلإعادة تأكيد   (ج) من القرار، أعاله ٥انظر الفقرة   املصاحلة الوطنية      
دعم التعاون اإلقليمـي للعمـل مـن أجـل اسـتقرار أفغانسـتان وازدهارهـا، بنـاء علـى            التعاون اإلقليمي

  (أ)) ٦اإلجنازات اليت حتققت (الفقرة 
  لواليةلإعادة تأكيد 

      سيادة القانون  
انون، مبـا يف  دعم اجلهود اليت تبذهلا حكومة أفغانستان لتحسني احلكـم وسـيادة القـ     تعزيز سيادة القانون

ذلك العدالة يف الفتـرة االنتقاليـة، وتنفيـذ امليزانيـة ومكافحـة الفسـاد يف مجيـع أحنـاء         
البلد وفقا لعملية كابل، دف تيسري االستفادة من منافع السالم وتقـدمي اخلـدمات   

  (ج)) ٦يف الوقت املناسب وبطريقة مستدامة (الفقرة 

  عنصر إضايف

ــاد/احلكم   ــة الفســــ مكافحــــ
  الرشيد

  عنصر إضايف  (ج) من القرار، أعاله   ٦انظر الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد   (ج) من القرار، أعاله   ٦انظر الفقرة   العدالة االنتقالية
      مسائل أخرى

يرحب أيضا بتعاون حكومة أفغانستان والبعثة مع جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال       إنفاذ اجلزاءات/الرصد
، بوســائل منــها تــوفري )٢٠٠٩( ١٩٠٤يف تنفيــذ القــرار  )١٩٩٩( ١٢٦٧بــالقرار 

املعلومات ذات الصلة من أجل حتديث القائمة املوحدة، وعن طريق حتديـد األفـراد   
يف متويل أعمال تنظيم القاعدة وحركة طالبـان أو أنشـطتها أو    والكيانات الضالعني

دعمها باستخدام عائدات زراعة املخدرات وسـالئفها وإنتاجهـا واالجتـار ـا علـى      
  )٣٨حنو غري مشروع، ويشجع على مواصلة هذا التعاون (الفقرة 

  لواليةلإعادة تأكيد 

  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “التنسيق”حتت عنوان (أ) من القرار،  ٥انظر الفقرة   التنمية/إعادة البناء
  لواليةلإعادة تأكيد   أعاله   “التنسيق”(أ) من القرار، حتت عنوان  ٥انظر الفقرة   تعبئة املوارد

    
  بعثة األمم املتحدة يف نيبال   
  معلومات أساسية  
ــال يف        ــم املتحــدة يف نيب ــة األم ــن بعث ــس األم أنشــأ جمل

 ١٧٤٠مبوجـــــب القـــــرار  ٢٠٠٧كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٢٣
مــن أجــل (أ) رصــد إدارة أســلحة حكومــة نيبــال       )٢٠٠٧(

املاوي وأفرادمها املسلحني متاشـيا   -يبايل واحلزب الشيوعي الن

مع أحكام اتفـاق السـالم الشـامل؛ (ب) مسـاعدة الطـرفني يف      
ــذ اتفاقهمــا بشــأن إدارة أســلحتهما وأفرادمهــا املســلحني؛     تنفي

قـدمي   (ج) املساعدة يف رصد ترتيبات وقف إطالق النـار؛ (د) 
 الدعم التقين للتخطيط النتخاب مجعيـة تأسيسـية واإلعـداد لـه    
وإجرائه يف جو مـن احلريـة والنــزاهة، بالتشـاور مـع الطـرفني؛       

توفري مراقيب انتخابات الستعراض مجيـع اجلوانـب التقنيـة     (هـ)
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رد يـ للعملية االنتخابية، وتقدمي تقارير عن سـري االنتخابـات؛ و  
    .)١٢٣(عام لوالية البعثة منذ إنشائها عرض ٦٨يف اجلدول 

  
ــامي      ــالل عـــ ــتجدة خـــ ــورات املســـ  ٢٠١٠التطـــ

    ٢٠١١  و

خـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، ووفقـــا لطلبـــات        
وتوصيات األمني العام، مدد الـس واليـة    )١٢٤(حكومة نيبال

البعثة مرتني، من دون تعديل، ملـدة أربعـة أشـهر يف كـل مـرة،      
عناصر الوالية علـى النحـو املـبني     آخذا يف االعتبار إجناز بعض

ــرار  ــة بشــأن رصــد     )٢٠٠٧( ١٧٤٠يف الق ــال اجلاري واألعم
إدارة األسلحة واألفراد املسلحني مبا يتسق مع االتفاق املـؤرخ  

. )١٢٥(املربم بني األحزاب السياسـية  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٥
ــى     وشــدد ا ــد وضــعت عل ــة ق ــات احلالي ــى أن الترتيب ــس عل ل

أساس أا ترتيبات مؤقتة وليست حلوال طويلة األجـل، وقـرر   
أنه ينبغي للبعثة، بالعمل مع األطراف، أن تبـدأ علـى الفـور يف    
إجــــراء الترتيبــــات الالزمــــة النســــحاا، مبــــا يف ذلــــك نقــــل 

ســؤوليات متبقيــة يف جمــال رصــد األســلحة واألشــخاص   م أي
   .)١٢٦(حني، حبلول اية واليتهااملسل

  
__________ 

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  بواليـة  تعلقـة امل علومـات امل على لالطالع  )١٢٣(
ــرة قبــل نيبــال -٢٠٠٤ امللحــق، املرجــع انظــر، املستعرضــة الفت

ــامس الفصـــــل، ٢٠٠٧ ــزء، اخلـــ  وامللحـــــق واو؛ - األول اجلـــ
  الثاين. القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨

)١٢٤(  S/2010/25 ،و املرفق؛ S/2010/229 ،املرفق.  
، )٢٠١٠( ١٩٢١ و ؛١ الفقــــــرة، )٢٠١٠( ١٩٠٩ القــــــرار  )١٢٥(

  .١ الفقرة
، )٢٠١٠( ١٩٢١ و ؛٣ الفقــــــرة، )٢٠١٠( ١٩٠٩ القــــــرار  )١٢٦(

  .٣ الفقرة

    البعثةإاء   

، وإذ أحـاط الـس   )٢٠١٠( ١٩٣٩مبوجب القـرار    
ــالتني   ــا بالرســـ ــؤرختني علمـــ ــبتمرب  ١٤املـــ  ٢٠١٠أيلول/ســـ

واملوجهتني إىل األمني العام من حكومة نيبال املؤقتـة واحلـزب   
الشيوعي النيبايل املوحـد (املـاوي) اللـتني يطلبـان فيهمـا متديـد       

ــىت    ــرية حــ ــرة أخــ ــة ملــ ــة البعثــ ــاير  ١٥واليــ ــانون الثاين/ينــ كــ
، جدد الوالية حىت ذلك التاريخ والية بعثة األمـم  )١٢٧(٢٠١١

ملتحدة يف نيبال، وقرر أيضاً، وفقا لطلـب حكومـة نيبـال، أن    ا
ــة يف   ــة البعث ــهي والي ــاير   ١٥تنت . )١٢٨(٢٠١١كــانون الثاين/ين

وأشـــار األمـــني العـــام، يف تقريـــره النـــهائي عـــن طلـــب نيبـــال  
املساعدة مـن األمـم املتحـدة يف دعـم عمليـة السـالم، املؤرخـة        

ــمرب   ٢٣ ــانون األول/ديسـ ــم٢٠١٠كـ ــدة  ، إىل أن األمـ املتحـ
قدمت أيضا مساعدة هامة للسلطات الوطنية يف إجـراء عمليـة   
ــات التارخييــــة للجمعيــــة التأسيســــية ورصــــد إدارة      االنتخابــ
ــر       ــدودة األثـ ــة احملـ ــة البعثـ ــن واليـ ــني، ولكـ ــلحة واجليشـ األسـ

مكنها من تقدمي املزيد من الدعم حلل الصعوبات السياسـية   مل
ر األمـني العـام أن   اليت اكتنفـت عمليـة السـالم بأكملـها. وذكـ     

األمـم املتحـدة ستواصـل األمـم املتحـدة دعمهـا الطويـل األمـد         
    .)١٢٩(ملساعي البحث عن السالم املستدام يف نيبال

__________ 

)١٢٧(  S/2010/474 ،املرفق.  
  .٢  و ١ الفقرتان، )٢٠١٠( ١٩٣٩ القرار  )١٢٨(
)١٢٩(  S/2010/658 ،٤٠  و ٣٩ و ٣٤ الفقرات.  
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  ٦٨اجلدول 
  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضبعثة األمم املتحدة يف نبيال: 

  القرار  

  
١٧٤٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٦٤ 

)٢٠٠٩(  
١٨٧٩ 

)٢٠٠٩(  
١٩٠٩ 

)٢٠١٠(  
١٩٢١ 

)٢٠١٠( ١٩٣٩  )٢٠١٠(  

كـــــــــــــانون   ٢٣  تاريخ اختاذ القرار              
ــاير  الثاين/ينـــــــــــــ

٢٠٠٧  

ــانون  ٢٣ كـــــــــ
الثاين/ينـــــــــــــاير 

٢٠٠٩  

متوز/يوليـه   ٢٣
٢٠٠٩  

كـــــــــــانون   ٢١
ــاير  الثاين/ينـــــــــــ

٢٠١٠  

أيار/مايو  ١٢
٢٠١٠  

أيلول/ســــبتمرب  ١٥
٢٠١٠  

كـــــــــــــانون   ٢٣  تاريخ اختاذ القرار
ــاير  الثاين/ينـــــــــــــ

٢٠٠٧  

ــانون  ٢٣ كـــــــــ
ــاير  الثاين/نــــــــــــ

٢٠٠٩  

متوز/يوليـه   ٢٣
٢٠٠٩  

كـــــــــــانون   ٢١
ــاير  الثاين/ينـــــــــــ

٢٠١٠  

أيار/مايو  ١٢
٢٠١٠  

أيلول/ســــبتمرب  ١٥
٢٠١٠  

 ١٢إنشـــــــــــــاء (   مدة الوالية  
  شهراً)

متديــــــــــــــــــــد   أشهر) ٥متديد (
  شهر)  ٦(

متديــــــــــــــــــد   أشهر) ٤متديد (
  شهر)  ٤(

  أشهر) ٤متديد (

            الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
            التجريد من السالح وحتديد األسلحة

X  التجريد من السالح ورصد األسلحة
            (أ)

            املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات
X  املساعدة االنتخابية

            (أ)
          إصالح اجليش والشرطة وقطاع األمن

X  رصد وقف إطالق النار
            (أ)

              العمليات السياسية
X  رصد/تنفيذ اتفاق السالم

            (أ)
  

  .مهمة صدر ا تكليف جديد  (أ)  
    

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية   
  ملنطقة آسيا الوسطى  

  معلومات أساسية    

مركـــز األمــم املتحـــدة اإلقليمــي للدبلوماســـية   خــول    
الوقائية ملنطقة آسيا الوسـطى مـن خـالل تبـادل لرسـالتني بـني       

ــام ورئـــيس جملـــس األمـــن مـــؤرختني يف     ١٥ و ٧األمـــني العـ

مببادرة من حكومات املنطقـة بـالتوازي    )١٣٠(٢٠٠٧ أيار/مايو
ــالم يف     ــاء السـ ــدعم بنـ ــدة لـ ــم املتحـ ــب األمـ ــع إغـــالق ملكتـ مـ

. وكُلِّف املركز بتعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة     )١٣١(طاجيكستان
__________ 

)١٣٠(  S/2007/279 و S/2007/280.    
تعلقــة بواليــة مكتــب األمــم املتحــدة املعلومــات امللالطــالع علــى   )١٣١(

ــع،     ــر املرجـ ــتان، انظـ ــالم يف طاجيكسـ ــاء السـ ــدعم بنـ ــق لـ امللحـ
امللحـق  واو؛ و -، الفصل اخلامس، اجلزء األول ٢٠٠٧-٢٠٠٤
  هاء. -، الفصل اخلامس، اجلزء األول ٢٠٠٧-٢٠٠٤
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على منع نشوب الرتاعات يف آسيا الوسطى، من خالل تنفيـذ  
جمموعة من املهام تشمل ما يلـي: االتصـال مـع احلكومـات يف     
ــة؛    ــية الوقائيـ ــلة بالدبلوماسـ ــائل ذات الصـ ــأن املسـ ــة بشـ املنطقـ

ال مـع  ورصد احلالة على أرض الواقع وحتليلـها؛ وإبقـاء االتصـ   
ــا      ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــل منظم ــة مث املنظمــات اإلقليمي

 عـام  عـرض  ٦٩رد يف اجلـدول  يـ ومنظمة شـنغهاي للتعـاون. و  
    .)١٣٢(والية املركز منذ إنشائهل

__________ 

 املتحــدة األمــم مركــز بواليــة تعلقــةامل علومــاتامل علــى لالطــالع  )١٣٢(
 الفتــرة قبــل الوســط آســيا ملنطقــة الوقائيــة بلوماســيةللد اإلقليمــي

 

ــورا   ــامي   التطـــ ــالل عـــ ــتجدة خـــ  ٢٠١٠ت املســـ
    ٢٠١١  و

أنشــئ مركــز األمــم املتحــدة اإلقليمــي للدبلوماســية        
الوقائية ملنطقة آسيا الوسـطى بواليـة مفتوحـة. وخـالل الفتـرة      

    أي تغيريات على والية املركز. تدخلقيد االستعراض، مل 
__________ 

 الفصـــل، ٢٠٠٧-٢٠٠٤امللحـــق ، املرجـــع انظـــر، املستعرضـــة
 اجلـزء ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامللحـق  واو؛ - األول اجلزء، اخلامس
  الثاين. القسم، العاشر

    
    ٦٩اجلدول 

  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضمركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى: 

  S/2007/279 و S/2007/280  

  ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٥  و ٢٠٠٧أيار/مايو  ٧  تاريخ اختاذ القرار    
  ةمفتوح  مدة الوالية  

    الفئة واملهمة الصادر ا تكليف
                                                                التنسيق

X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد
  (أ)

X  التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة
  (أ)

X  العمليات السياسية
  (أ)

X  تيسري العملية السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة
  (أ)

X  التعاون اإلقليمي
  (أ)

X  تقدمي الدعم هلا التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية أو
  (أ)

  
  مهمة صدر ا تكليف جديد.   (أ)  
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    الشرق األوسط
  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق   

  معلومات أساسية      

أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة     
ــرار  ٢٠٠٣آب/أغســــطس  ١٤إىل العــــراق يف  مبوجــــب القــ

للتنســـيق بـــني األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت   )٢٠٠٣( ١٥٠٠
 الدولية العاملة يف جمال املساعدة اإلنسانية وأنشـطة الـتعمري يف  
العــــراق، والنــــهوض بــــاجلهود الراميــــة إىل إصــــالح وإنشــــاء 
املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة. ومت توسـيع واليـة البعثـة مبوجـب        

 ٢٠٠٧آب/أغســـطس  ١٠املـــؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٧٠القــرار  
ت ملساعدة احلكومة على حتقيق مزيد من التحسينات يف جمـاال 

مثــل تعزيــز املؤسســات احلكوميــة، وتشــجيع احلــوار السياســي 
واملصــاحلة الوطنيــة، وإشــراك البلــدان اــاورة، وتنفيــذ العهــد    
ــها       ــعيفة، ومنـ ــات الضـ ــاعدة الفئـ ــراق، ومسـ ــع العـ ــدويل مـ الـ
الالجئــــون واملشــــردون داخليــــا، وتعزيــــز النظــــام القضــــائي  

ة منـذ  عـام لواليـة البعثـ    عرض ٧٠اجلدول  يرد يفوالقانوين. و
  .  )١٣٣()٢٠٠٧( ١٧٧٠اختاذ القرار 

    ٢٠١١  و ٢٠١٠التطورات املستجدة خالل عامي   

ــة        ــس والي ــدد ال ــد االســتعراض، م ــرة قي خــالل الفت
 ٣١البعثة لفترات متتد كل منها سـنة، اسـتمرت آخرهـا حـىت     

__________ 

ــى لالطــالع  )١٣٣( ــاتامل عل ــةامل علوم ــة تعلق ــة بوالي ــم بعث  املتحــدة األم
ــدمي ــاعدة لتقـ ــراق إىل املسـ ــل العـ ــرة قبـ ــة الفتـ ــر، املستعرضـ  انظـ
 اجلـــزء، اخلـــامس الفصـــل، ٢٠٠٣-٢٠٠٠ امللحـــق، املرجـــع

ــاء؛ - األول ــق هـ ــل، ٢٠٠٧-٢٠٠٤ وامللحـ ــامس الفصـ ، اخلـ
، العاشــر اجلــزء، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وامللحــق واو؛ - األول اجلــزء
  الثاين. القسم

. وقــــرر )١٣٤(، مــــن دون تعــــديل الواليــــة٢٠١٢متوز/يوليــــه 
أن يواصل املمثـل   )١٣٥(الس، بناًء على طلب حكومة العراق

ى اخلاص لألمني العام للعراق والبعثة االضطالع بواليتـهما علـ  
 )٢٠٠٩( ١٨٨٣النحــــــو املنصــــــوص عليــــــه يف القــــــرارين  

 ٧١. ويــرد يف اجلــدول )١٣٦(علــى التــوايل )٢٠١٠( ١٩٣٦ و
الــنص الكامــل جلميــع فقــرات قــرارات الــس املتصــلة بواليــة  

  خالل الفترة قيد االستعراض.   اليت اختذتالبعثة 
 كـــانون األول/ ١٥مـــؤرخ ومبوجـــب بيـــان رئاســـي   
، أكــد الــس جمــددا دعمــه الكامــل للبعثــة يف ٢٠١٠ديســمرب 

مســــاعدة احلكومــــة علــــى تعزيــــز املؤسســــات الدميقراطيــــة،  
والنهوض بـاحلوار الشـامل واملصـاحلة الوطنيـة، وتيسـري احلـوار       
اإلقليمي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وتعزيـز محايـة حقـوق    

ن أيضـاً بعثـة األمـم املتحـدة علـى      اإلنسان. وشجع جملس األمـ 
ــة الظــروف املفضــية إىل عــودة     تــوفري احلمايــة واملســاعدة لتهيئ
ــا بشــكل طــوعي وآمــن     الالجــئني العــراقيني واملشــردين داخلي

. وفيمــا يتعلــق بالترتيبــات األمنيــة للبعثــة، )١٣٧(يتســم بالكرامــة
ــادل رســالتني بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس     مــن خــالل تب

ــؤرخ ــمرب  ٢٣ و ٢١تني األمـــــــن مـــــ ــانون األول/ديســـــ كـــــ
، رحب الس بالتعديالت املقترحة علـى اهليكـل   )١٣٨(٢٠١٠

__________ 

، )٢٠١١( ٢٠٠١ و ؛١ الفقـــرة، )٢٠١٠( ١٩٣٦ القـــراران  )١٣٤(
    .١ الفقرة

)١٣٥(  S/2010/404 ،و ؛املرفق  S/2011/464 ،.املرفق    
، )٢٠١١( ٢٠٠١ و ؛٢ الفقـــرة، )٢٠١٠( ١٩٣٦ القـــراران  )١٣٦(

    .٢ الفقرة
)١٣٧(  S/PRST/2010/27.    
)١٣٨(  S/2010/666 و S/2010/667.    
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، مثـل مهـام قـوة احلراسـة،     )١٣٩(األمين املتكامل لألمـم املتحـدة  
ــا يف ذلـــك اخلفـــض    ــتغرية يف البلـــد، مبـ يف ضـــوء الظـــروف املـ

                                                                                                                           التدرجيي لقوات الواليات املتحدة.
__________ 

 ناصـر ع أربعـة  مـن  املتحـدة  لألمـم  املتكامـل  األمين اهليكل يتألف  )١٣٩(
 ومفـارز ، احلمايـة  تنسيق وموظفو، الدوليون األمن موظفو هي:

ــق وفيمــا احلراســة. ووحــدات، الشخصــي األمــن  بالعنصــر يتعل
 

__________ 

ــع ــة وحــدات، الراب ــس أذن، احلراس ــن جمل ــام يف األم  ٢٠٠٤ ع
 ١٦٠ إىل يصـل  مـا  منها كل تضم مشكلة وحدات ثالث بنشر
 شــبه القــوات أفــراد أو املســلحة املدنيــة الشــرطة أفــراد مــن فــرداً

ــزءا لتكـــون، العســـكريني األفـــراد أو العســـكرية ــة مـــن جـ  البعثـ
 وتســيري البعثــة أمــاكن إىل الــدخول راقبــةمب حمــددة تهامســؤولي
  داخلها. دوريات

    
    ٧٠اجلدول 

  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: 

  القرار  

  
١٧٧٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٦ 

)٢٠١٠(  
S/PRST/2010/2

7  
٢٠٠١ 

)٢٠١١(  

              

  تاريخ اختاذ القرار
آب/أغســـطس   ١٠

٢٠٠٧  
 آب/أغســطس ٧

٢٠٠٨  
آب/أغســطس  ٧

٢٠٠٩  
آب/أغســطس  ٥

٢٠١٠  

ــانون  ١٥ كـــــــــــــ
األول/ديســـــــــمرب  

٢٠١٠  
متوز/يوليه  ٢٨

٢٠١١  

  مدة الوالية  
 ١٢متديـــــــــد (

  شهراً)
 ١٢متديـــــــــــد (

  شهراً)
 ١٢متديـــــــــــد (

  شهراً)
ــد (  ١٢متديـــــــــ

    شهراً)
ــد (  ١٢متديــــــ

  شهراً)
              الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

                                                                          التنسيق
X  اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال

            (أ)
X  األطراف الفاعلة الدوليةتنسيق جهود 

            (أ)
X  التنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف البلد

            (أ)
            التجريد من السالح وحتديد األسلحة
X  نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

            (أ)
            املساعدة االنتخابية والتصديق على صحة االنتخابات

X  املساعدة االنتخابية
            (أ)

X  القضايا اإلنسانية
            (أ)

X  الدعم/التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية
            (أ)

الالجئون/األشــخاص املشــردون داخليــا: تيســري 
X  العودة

X        (أ)
    (ب)

      والسالم واألمن؛ األطفال والرتاع املسلححقوق اإلنسان؛ املرأة 
X  حقوق اإلنسان: تعزيزها ومحايتها

            (أ)
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  القرار  

  
١٧٧٠ 

)٢٠٠٧(  
١٨٣٠ 

)٢٠٠٨(  
١٨٨٣ 

)٢٠٠٩(  
١٩٣٦ 

)٢٠١٠(  
S/PRST/2010/2

7  
٢٠٠١ 

)٢٠١١(  

            املؤسسات واحلوكمة              
ــز   ــاء املؤسســـات: تعزيـ /تشـــجيع املؤسسات بنـ

X  تهااستقاللي
            (أ)

X  احلدود الداخلية
            (أ)

X  العمليات السياسية
            (أ)

ــية    ــة السياسية/احلوار/الدبلوماســ ــري العمليــ تيســ
X  الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدة

            (أ)
X  املصاحلة الوطنية

            (أ)
X  التعاون اإلقليمي

            (أ)
X  سيادة القانون

            (أ)
X  اإلصالح القضائي والقانوين

            (أ)
X  الدستوري عم   الد

            (أ)
X  مسائل أخرى

            (أ)
X  إجراء تعداد السكان

            (أ)
X  التنمية/إعادة البناء

            (أ)
  

  مهمة صدر ا تكليف جديد.  (أ)  
  إعادة تأكيد الوالية.  (ب)  

    
    ٧١اجلدول 

 ٢٠١١-٢٠١٠بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق: التغيريات املدخلة على الوالية، 

ــة الصــادر    ــة واملهم الفئ
  نص الوالية  ا تكليف

مســـــــتوى املهمـــــــة  
  الصادر ا تكليف

      S/PRST/2010/27                                                                 
    القضايا اإلنسانية

الالجئون/األشـــــخاص 
ــا:  املشــــــردون داخليــــ

  تيسري العودة

تضطلع به البعثة، بالتنسيق مع حكومة العراق،  يشجع جملس األمن العمل املتواصل الذي
لتوفري احلماية واملساعدة يف يئة الظروف املفضية إىل عودة الالجئني العراقيني واملشردين 
داخليا بشكل طوعي وآمن يتسم بالكرامة، وال سـيما، عـودم املسـتدامة، ويشـدد علـى      

  ام هلذه املسألة (الفقرة الثامنة)أمهية أن تويل مجيع األطراف املعنية مزيدا من االهتم

  عنصر إضايف
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  مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان    
  معلومات أساسية    

أنشــئ مكتــب منســق األمــم املتحــدة اخلــاص لشــؤون    
 ٢٠٠٧شـباط/فرباير   ١٣لبنـان إثـر تبـادل رسـالتني مـؤرختني      

. وكلـف املكتـب   )١٤٠(ورئـيس جملـس األمـن   بني األمـني العـام   
ــل       ــب السياســية لعم ــع اجلوان ــام بشــأن مجي ــني الع ــل األم بتمثي
املنظمة يف البلد، لتنسيق عمل األمم املتحدة يف لبنـان والتأكـد   
مــن أن أنشــطة فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف لبنــان منســقة 
تنسيقا جيدا مـع حكومـة لبنـان واجلهـات املاحنـة واملؤسسـات       

ــةامل ــة الدوليـ ــل   )١٤١(اليـ ــل املمثـ ــل حمـ ــد حـ ــب قـ ــان املكتـ . وكـ
__________ 

)١٤٠(  S/2007/85 و  S/2007/86.    
  .نفسه املرجع  )١٤١(

الشخصي لألمني العام جلنوب لبنـان، املنشـأ يف آب/أغسـطس    
واليـة املكتـب منـذ    لعام  عرض ٧٢رد يف اجلدول ي. و٢٠٠٠
  .)١٤٢(إنشائه

    ٢٠١١ و ٢٠١٠خالل عامي  تجدةاملس التطورات  

ــان        ــم املتحــدة اخلــاص للبن ــب منســق األم أنشــئ مكت
خالل الفترة قيـد   هامةمل حتدث أي تغريات وبوالية مفتوحة. 

  االستعراض.
__________ 

 لشـؤون  اخلـاص  املنسـق  بواليـة  تعلقةامل علوماتامل على لالطالع  )١٤٢(
ــان ــرة قبــل لبن -٢٠٠٨امللحــق ، املرجــع انظــر، املستعرضــة الفت

  الثاين. القسم، العاشر اجلزء، ٢٠٠٩

    ٧٢اجلدول 
  املهام حسب فئة ،لواليةل عام عرضمكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لشؤون لبنان: 

  S/2007/85 و  S/2007/86    

        
  ٢٠٠٧فرباير/شباط  ١٣ و ٨  تاريخ اختاذ القرار

  ةمفتوح مدة الوالية  
    الفئة واملهمة الصادر ا تكليف

    التنسيق
X  البلدالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة يف 

  (أ)
X  اجلهات املاحنة بنيتنسيق ال

  (أ)
X  العمليات السياسية

  (أ)
X  السياسية/احلوار/الدبلوماسية الوقائية/الوساطة/املساعي احلميدةتيسري العملية 

  (أ)
  

   .مهمة صدر ا تكليف جديد  (أ)  
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  املرفق
  الوثائق ذات الصلة بعمليات حفظ السالم والبعثات السياسية وبعثات بناء السالم      

  
  
  

  التفاصيل  التاريخ الرمز  البعثة

بعثــة األمــم املتحــدة لالســتفتاء يف         
                                                              الصحراء الغربية

S/2010/175   البعثة ملدة سنة واحدةتقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٦  

  S/2011/249   تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد البعثة ملدة سنة واحدة  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١  
  S/2011/459 

   S/2011/460 و
متوز/يوليـــــــــــه  ٢٦ و ٢٢

٢٠١١  
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل 

  جديد لقوة البعثة
ــدة يف    ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ بعثـ

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
S/2010/164   ــام يتضــمن     ٢٠١٠آذار/مارس  ٣٠ ــر لألمــني الع ــدة ســنة واحــدة    ةتوصــيالتقري ــة مل ــد البعث بتمدي

  واإلذن بالتنفيذ الفوري للمرحلة األوىل من تقليص حجم القوة
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق 
االســتقرار يف مجهوريـــة الكونغـــو  

                                                                                                                          الدميقراطية

S/2010/303 
   S/2010/304 و

حزيران/يونيــــــــــــه  ٩ و ٧
٢٠١٠  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد ورئيس للبعثة

  S/2010/367 
   S/2010/368 و

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل   ٢٠١٠متوز/يوليه  ٨ و ٦
  جديد لقوة البعثة

  S/2010/369   تقريــر األمــني العــام عــن األطفــال والــرتاع املســلح يف مجهوريــة الكونغــو     ٢٠١٠متوز/يوليه  ٩
  الدميقراطية

  S/2011/298   تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد البعثة ملدة سنة واحدة  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٢  
  S/2011/589   رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن بشــأن الــنقص    ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٠

  احلاد يف طائرات اهلليكوبتر يف البعثة
  بتمديد البعثة ملدة سنة واحدة تقرير لألمني العام يتضمن توصية  ٢٠١٠آب/أغسطس  ١١   S/2010/429                                                                                                                                                                                      بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

  S/2010/523 
   S/2010/524 و

 تشـــرين األول/ ١٣ و ١١
  ٢٠١٠أكتوبر 

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل 
  البعثةلقوة 

  S/2011/74   رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن بشــأن ســحب    ٢٠١١شباط/فرباير  ١١
  أفراد البعثة الذين يوفرون األمن للمحكمة اخلاصة لسرياليون

  S/2011/497   تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد البعثة ملدة سنة واحدة    ٢٠١١آب/أغسطس  ٥  
  S/2011/577 

   S/2011/594 و
أيلول/ســــبتمرب  ٢٧ و ١٥

٢٠١١  
األمني العام ورئيس جملس األمـن بشـأن إعـادة توزيـع     لرسائل بني لتبادل 

األفراد العسكريني وأفراد الشرطة فيما بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا      
  وعملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار

  S/2011/730 
   S/2011/747 و

ــاين/  ٣٠ و ٢٢  تشــرين الث
  ٢٠١١نوفمرب 

لرسائل بني األمني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن إعـادة نشـر        لتبادل 
األفراد العسكريني وأفراد الشرطة مؤقتا فيما بـني بعثـة األمـم املتحـدة يف     

  وت ديفوارليربيا وعملية األمم املتحدة يف ك
عمليــــــــة األمــــــــم املتحــــــــدة يف 

                                                              ديفوار  كوت
S/2010/15   كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير  ٧

٢٠١٠  
تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد عملية األمم املتحـدة ملـدة سـتة    

  أشهر  
  S/2010/42   ــاير  ١٥ ــانون الثاين/ينـــ كـــ

٢٠١٠  
رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمـن بشـأن إعـادة نشـر     

ألمـن   اتعزيزيف كوت ديفوار عملية األمم املتحدة إطار  يفجندي  ٥٠٠
  االنتخابات الرئاسية اإليفوارية
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         S/2010/220 
   S/2010/221 و

ــان/أبريل  ٢٩ و ٢٦ نيســــ
٢٠١٠  

لرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمـن بشـأن واليـة عمليـة     لتبادل 
  يف كوت ديفوار األمم املتحدة

  S/2010/245                                                                                                                       تقرير لألمني العام يتضمن توصية باإلبقـاء علـى عمليـة األمـم املتحـدة يف        ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٠
كـوت ديفـوار بــالقوام اإلمجـايل احلـايل لعنصــريها العسـكري والشــرطي،      

  ٢٠١٠حىت اية 
  S/2010/485 

 S/2010/486 و
أيلول/ســــبتمرب  ١٧ و ١٤

٢٠١٠  
لرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن بشأن الزيـادة املؤقتـة   لتبادل 

ــة األمــم املتحــدة  ليف القــوام اإلمجــايل املــأذون بــه   يف كــوت ديفــوار عملي
  لفترة تصل إىل ستة أشهر  

  S/2010/493   موجهــة مــن األمــني العــام إىل  ٢٠١٠أيلول/ســبتمرب  ٢٣رســالة مؤرخــة   ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢٣
  رئيس جملس األمن بشأن التصديق على قائمة الناخبني النهائية

  S/2010/600   لثـــاين/نوفمرب تشـــرين ا ٢٣
٢٠١٠  

يف كـوت  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد عملية األمم املتحـدة  
  ملدة أربعة أشهرديفوار 

  S/2010/601   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢
٢٠١٠  

رسالة موجهة مـن األمـني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن بشـأن خيـارات         
  يف كوت ديفوار مواصلة تعزيز عملية األمم املتحدة

  S/2011/5   كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير  ٧
٢٠١١  

رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن يوصي فيهـا باختـاذ   
زيــادة عــدد مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز قــدرة عمليــة األمــم املتحــدة و 

  إمجايل القوام العسكري املأذون هلا به  
  S/2011/134 

   S/2011/135 و
آذار/مـــــــــارس  ١٤ و ١١

٢٠١١  
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل 

  جديد لقوة العملية
  S/2011/200   رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن حييل مبوجبها قـرار    ٢٠١١آذار/مارس  ٢٨

اختذتـه هيئــة رؤســاء دول وحكومــات اجلماعـة االقتصــادية لــدول غــرب   
  أفريقيا بشأن احلالة يف كوت ديفوار

  S/2011/221                                                                                                                                                                                      رسالة موجهة من األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن بشـأن التعليمـات        ٢٠١١ نيسان/أبريل ٤
باختـاذ التـدابري   يف كـوت ديفـوار   اليت أصـدرها إىل عمليـة األمـم املتحـدة     

الالزمة ملنع استخدام األسلحة الثقيلة ضد السكان املدنيني عمال بـالفقرة  
    )٢٠١١( ١٩٧٥من القرار  ٦

  S/2011/247 
   S/2011/248 و

ــان/أبريل  ١٤ و ١٢ نيســــ
٢٠١١  

ــادل  ــادة       لتب ــن بشــأن إع ــس األم ــيس جمل ــام ورئ ــني الع ــني األم ــائل ب لرس
  الشرطة يف عملية األمم املتحدة  التشكيل املؤقتة لعنصر 

  S/2011/295 
   S/2011/296 و

ــايو  ١٢ و ٩ أيار/مـــــــــــــــ
٢٠١١  

لرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمن بشـأن متديـد اإلطـار    لتبادل 
  )٢٠١٠( ١٩٦٢التقرير املطلوب يف القرار الزمين إلصدار 

  S/2011/297   رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن بشأن متديـد النشـر     ٢٠١١أيار/مايو  ١١
ــة      ــا إىل عملي ــراد واملعــدات مــن بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربي املؤقــت لألف

  املتحدة يف كوت ديفواراألمم 
  S/2011/351   رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن يوصـي فيهـا بفتـرة      ٢٠١١ هحزيران/يوني ١٠

متديد أخرى للنقل املؤقت للطائرات العمودية املسـلحة الـثالث مـن بعثـة     
  ا إىل عملية األمم املتحدة يف كوت ديفـواراألمم املتحدة يف ليربي

  S/2011/387   ملـدة سـنة   األمم املتحـدة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد عملية   ٢٠١١ هحزيران/يوني ٢٤
  واحدة
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         S/2011/468 
   S/2011/469 و

ــه  ٢٨و ٢٦ متوز/يوليـــــــــــ
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
 خاص جديد لألمني العام يف كوت ديفوار ورئيس لعملية األمم املتحـدة 

  يف كوت ديفوار
  S/2011/577 

                                                                                                                         S/2011/594 و
ــبتمرب  ٢٧و ١٥ أيلول/ســــ

٢٠١١  
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن إعـادة نقـل         لتبادل 

يف  األفراد العسكريني وأفراد الشـرطة واألصـول مـن بعثـة األمـم املتحـدة      
ليربيا إىل عملية األمم املتحدة يف كـوت ديفـوار أثنـاء االنتخابـات املقبلـة      

  يف ليربيا
  S/2011/730 

   S/2011/747 و
تشــــــــــــــــــــرين  ٣٠و ٢٢

  ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن إعـادة نقـل          لرسائل بنيلتبادل 

ــن بعثــة األمــم          ــراد الشــرطة واألصــول مؤقتــا م ــراد العســكريني وأف األف
ــاء     ــوار أثنـ ــوت ديفـ ــدة يف كـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا إىل عمليـ ــدة يف ليربيـ املتحـ

  االنتخابات التشريعية املقبلة يف كوت ديفوار
 S/2010/168                                                              بعثة األمم املتحدة يف السودان

 و
2010/168/Add.1 

ــان/أبريل  ٢٧ و ٥ نيســــــــ
٢٠١٠  

  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد البعثة ملدة سنة واحدة

  S/2010/491 
   S/2010/492 و

أيلول/ســــبتمرب  ٢١ و ١٧
٢٠١٠  

لرسائل بني األمني العام ورئيس الس بشأن تعـيني فريـق مكـون    لتبادل 
مــن ثالثــة أعضــاء ملراقبــة وتقيــيم عملــييت االســتفتاء يف جنــوب الســودان  

  ومنطقة أبيي  
  S/2011/239   البعثة ملدة شهرينتقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٢  
  S/2011/314   تقرير لألمني العام يتضمن توصيات بشأن الدور الذي ميكـن أن تضـطلع     ٢٠١١أيار/مايو  ١٧

به بعثة لألمم املتحدة حلفظ السالم لتيسري عملية توطيد السـالم يف دولـة   
  جنوب السودان اجلديدة

  S/2011/333   لــس بشــأن قــرار حكومــة   ٢٠١١أيار/مايو  ٣١رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ا
  ٢٠١١متوز/يوليه  ٩السودان إاء وجود بعثة األمم املتحدة اعتبارا من 

ــوب   ــدة يف جنـ ــم املتحـ ــة األمـ بعثـ
                                                              السودان

S/2011/361 
   S/2011/362 و

ــ ١٥ و ١٣  هحزيران/يونيــ
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص ورئيس للبعثة

  S/2011/678  تشــــرين الثـــــاين/نوفمرب   ٢
٢٠١١  

تقرير لألمني العام يتضمن توصية باإلبقاء علـى قـوام قـوات البعثـة البـالغ      
  فرد ٧ ٠٠٠

العملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي   
  واألمم املتحدة يف دارفور

S/2010/382   تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتجديد العملية ملدة سنة واحدة  ٢٠١٠متوز/يوليه  ١٤  

  S/2011/422   تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتجديد العملية ملدة سنة واحدة  ٢٠١١متوز/يوليه  ٨  
  S/2011/466   لس األمن حييل مبوجبها بيانـا  رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جم  ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧

ــاد األفريقــي يف االجتمــاع         ــده جملــس الســالم واألمــن التــابع لالحت اعتم
ــة   ٢٨٦ ــات العمليـ ــور وعمليـ ــة يف دارفـ ــتعراض احلالـ ، الـــذي عقـــد السـ

  املختلطة
قـوة األمـم املتحـدة األمنيـة املؤقتـة      

                                                                                                                          ألبيي
S/2011/384   رسالة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن حييل مبوجبـها االتفـاق بـني      ٢٠١١ هحزيران/يوني ٢٣

ــر الســودان بشــأن      ــة الســودان واحلركــة الشــعبية لتحري حكومــة مجهوري
  الترتيبات املؤقتة لإلدارة واألمن يف منطقة أبيي  

  S/2011/474 
   S/2011/475 و

متوز/يوليـــــــــــه  ٢٩ و ٢٧
٢٠١١  

ــادل  ــيني        لتب ــن بشــأن تع ــس األم ــيس جمل ــام ورئ ــني الع ــني األم ــائل ب لرس
  املبعوث اخلاص لألمني العام إىل السودان وجنوب السودان



 
٢٠١١- ٢٠١٠ ملحق ،األمن جملس ممارسات مرجع

 

1088 14-65169  
 

  التفاصيل  التاريخ الرمز  البعثة

         S/2011/510  
S/2011/511 

آب/أغســـــــــــطس  ٩ و ٥
٢٠١١  

لرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن بشــأن قيــام قــوة  لتبــادل 
األمم املتحدة مبهمة استطالع على طول احلـدود بـني السـودان وجنـوب     

  السودان
  S/2011/603   تقريـر لألمـني العـام يتضــمن توصـيات بشـأن تعــديل واليـة القـوة األمنيــة          ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٩

  املؤقتة لتمكينها من دعم آلية لرصد احلدود الدولية
  S/2011/628  ــوبر تشــري ١٠ ن األول/أكت

٢٠١١  
رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن بشأن اآلثـار املاليـة   

  لدعم آلية رصد احلدود
ــة    ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم بعث

                                                              أفريقيا الوسطى وتشاد
S/2010/129   رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن بشأن متديـد واليـة     ٢٠١٠آذار/مارس  ١١

  شهرين ألسباب فنية البعثة ملدة
  S/2010/217   توصـيات تتعلـق مبهـام البعثـة وتشـكيلتها بعـد       يتضـمن  ألمني العام لتقرير   ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٩

  ٢٠١٠أيار/مايو  ١٥انتهاء واليتها يف 
  S/2010/292 

   S/2010/293و
 هحزيران/يونيــــــــــــ ٨ و ٣

٢٠١٠  
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 

  بعثةالخاص لألمني العام معين ب
ــق     ــدة لتحقيــ ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

                                                                                                                                                                                      االستقرار يف هاييت
S/2010/23  
S/2010/24   

ــاير  ١٣ ــانون الثاين/ينـــ كـــ
٢٠١٠  

تبادل الرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         
  خاص بالنيابة ورئيس للبعثة

  S/2010/200   توصيات بزيـادة قـوام أفـراد الشـرطة يف البعثـة      يتضمن ألمني العام لتقرير   ٢٠١٠شباط/فرباير  ٢٢
  وإدخال تعديالت على واليتها  

  S/2010/131  
S/2010/132   

آذار/مــــــــــــارس  ١٠ و ٨
٢٠١٠  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل 
  جديد لقوة البعثة

  S/2010/160 
   S/2010/161و

آذار/مـــــــــارس  ٢٩ و ٢٦
٢٠١٠  

تبادل الرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         
  خاص جديد ورئيس للبعثة

  S/2011/187 
                                                                                                                          S/2011/188و

آذار/مـــــــــارس  ٢٥ و ٢٣
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد         لتبادل 
  جديد لقوة البعثة

  S/2011/301  
S/2011/302   

ــايو  ١٣ و ١٢ أيار/مـــــــــــ
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد يف هاييت ورئيس للبعثة  

  S/2011/540   ضمن توصيات بتخفيض قـوام الوحـدات العسـكرية    يتألمني العام لتقرير   ٢٠١١آب/أغسطس  ٢٥
  ووحدات الشرطة التابعة للبعثة ومتديد البعثة ملدة سنة واحدة

فريــــق مــــراقيب األمــــم املتحــــدة    
                                                                                                                          العسكريني يف اهلند وباكستان

S/2010/662  
S/2010/663   

كــــــــــــــــــانون  ٢١ و ١٥
  ٢٠١٠األول/ديسمرب 

لرسائل بني األمني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني كـبري        لتبادل 
  ديد ورئيس بعثة فريق مراقيب األمم املتحدةاملراقبني العسكريني اجل

  S/2011/431  
S/2011/432   

متوز/يوليـــــــــــه  ١٨ و ١٤
٢٠١١  

لرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن بشــأن ختفــيض    لتبــادل 
الوحــدة العســكرية اإليطاليــة واقتــراح إضــافة تايلنــد إىل قائمــة        قــوات 

  املسامهني يف فريق املراقبني
ــة يف     ــم املتحــدة املتكامل ــة األم بعث

  ليشيت -تيمور 
S/2010/85   ن توصــية بتمديــد البعثــة ملــدة يتقريــر لألمــني العــام   ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٢شــهرا، مــع  ١٢تضــم

  الوظائف املدنيةاخلفض التدرجيي لعدد أفراد الشرطة وإنشاء املزيد من 
  S/2011/32   ــاير  ٢٥ ــانون الثاين/ينـــ كـــ

٢٠١١  
شــهرا، مــع  ١٢تضــمن توصــية بتمديــد البعثــة ملــدة يتقريــر لألمــني العــام 

  مواصلة اخلفض التدرجيي لعدد أفراد الشرطة
قوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     

                                                              يف قربص
S/2010/260  
S/2010/261   

ــايو  ٢٨و ٢٧ أيار/مـــــــــــــ
٢٠١٠  

جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثلـة      لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس    لتبادل 
  خاصة جديدة يف قربص ورئيسة للقوة
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  التفاصيل  التاريخ الرمز  البعثة

         S/2010/264                                                              تقرير لألمني العام يتضـمن توصـية بتمديـد قـوة األمـم املتحـدة ملـدة سـتة           ٢٠١٠أيار/مايو  ٢٨
  أشهر

  S/2010/605   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٦
٢٠١٠  

تقرير لألمني العام يتضـمن توصـية بتمديـد قـوة األمـم املتحـدة ملـدة سـتة         
  أشهر

  S/2011/332   قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١١أيار/مايو  ٣١
  ستة أشهر

  S/2011/13 
   S/2011/14 و

كــــــــــــــــــانون  ١٢ و ١٠
  ٢٠١١الثاين/يناير 

العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني قائـد        لرسائل بني األمـني  لتبادل 
  جديد للقوة

  S/2011/746   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
٢٠١١  

قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد 
  ستة أشهر

بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة   
                                                              كوسوفويف 

S/2011/631 
   S/2011/632 و

ــرين  ١١ و ٧ تشـــــــــــــــــــ
  ٢٠١١األول/أكتوبر 

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد لكوسوفو ورئيس للبعثة

 S/2011/189                                                              هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة
   S/2011/190 و

آذار/مـــــــــارس  ٢٥ و ٢٣
٢٠١١  

لرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمـن بشـأن تعـيني رئـيس     لتبادل 
  يئةاهلللبعثة ورئيس ألركان 

ــض      ــة ف ــم املتحــدة ملراقب ــوة األم ق
                                                              االشتباك

S/2010/55 
   S/2010/56 و

  و كانون الثاين/يناير ٢٨
  ٢٠١٠شباط/فرباير  ١

لرسائل بني األمني العام ورئيس جملس األمـن بشـأن تعـيني رئـيس     لتبادل 
  دة لفض االشتباكجديد للبعثة وقائد لقوة األمم املتح

  S/2010/296   قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١٠ هحزيران/يوني ٩
  ستة أشهر  

  S/2010/607   ــانون  ١ ــمرب كـ األول/ديسـ
٢٠١٠  

قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد 
  ستة أشهر  

  S/2011/359   قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١١ هحزيران/يوني ١٣
  ستة أشهر  

  S/2011/748  تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
٢٠١١  

قـوة األمـم املتحـدة ملـدة     واليـة  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد 
  ستة أشهر  

ــيم       ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٢   S/2010/86  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان ــيس جملــس األمــن بشــأن تقي ــام إىل رئ رســالة موجهــة مــن األمــني الع
  الفعالية التشغيلية للقوة  

  S/2010/430   ــيس جملــس األمــن يوصــي فيهــا       ٢٠١٠آب/أغسطس  ١١ ــام إىل رئ رســالة موجهــة مــن األمــني الع
  القوة ملدة سنة واحدةية والالس بتمديد 

  S/2011/488   ــيس جملــس األمــن يوصــي فيهــا       ٢٠١١آب/أغسطس  ٥ ــام إىل رئ رســالة موجهــة مــن األمــني الع
  القوة ملدة سنة واحدةوالية الس بتمديد 

ــم املتحــدة السياســي    ــب األم مكت
                                                              للصومال

S/2010/301 
   S/2010/302 و

حزيران/يونيــــــــــــه  ٩ و ٧
٢٠١٠  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد لشؤون الصومال ورئيس للمكتب

مكتــــب األمــــم املتحــــدة لغــــرب 
  أفريقيا

S/2010/324   ــة         ٢٠١٠ هحزيران/يوني ٢١ ــب التقنيـ ــدرة املكتـ ــز قـ ــية بتعزيـ ــمن توصـ ــام يتضـ ــني العـ ــر لألمـ تقريـ
  واالستراتيجية يف جمال تقدمي املشورة إىل الشرطة  

  S/2010/614   ــمرب   ٣ ــانون األول/ديسـ كـ
٢٠١٠  

املكتــب ملــدة ثــالث  واليــة تقريــر لألمــني العــام يتضــمن توصــية بتمديــد   
  سنوات

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامـــل    
                                                              يف بوروندي

S/2010/156 
   S/2010/157 و

آذار/مـــــــــــارس  ٢٥و ٢٣
٢٠١٠  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  تنفيذي يف بوروندي ورئيس ملكتب األمم املتحدة املتكامل
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         S/2010/608   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
٢٠١٠  

العـام يوصـي فيـه بإـاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف         تقرير لألمني 
  بوروندي وإنشاء مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

ــدة يف   ــم املتحـــــ ــب األمـــــ مكتـــــ
  بوروندي

S/2010/608   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
٢٠١٠  

تقرير لألمني العـام يوصـي فيـه بإـاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف         
  بوروندي وإنشاء مكتب األمم املتحدة يف بوروندي

  S/2010/677 
                                                             S/2010/678 و

 كـــانون األول/ ٣٠ و ٢٢
  ٢٠١٠ديسمرب 

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثلـة         لتبادل 
  بوروندي ورئيسة ملكتب األمم املتحدة يف بوروندي خاصة جديدة يف

  S/2011/751   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠
٢٠١١  

مكتــب األمــم املتحــدة يف واليــة تقريــر لألمــني العــام يوصــي فيــه بتمديــد 
  بوروندي ملدة سنة واحدة

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامـــل    
  ء السالم يف سرياليونلبنا

S/2010/471   املكتب ملدة سنة واحدةوالية تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٧  

  S/2011/554   املكتب ملدة سنة واحدةوالية تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد   ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢  
مكتــب األمــم املتحــدة املتكامـــل    
لبنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا  

                                                              الوسطى

S/2010/584   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٩
٢٠١٠  

املكتـب املتكامـل ملـدة    واليـة  تقرير لألمني العـام يتضـمن توصـية بتمديـد     
  سنة واحدة

  S/2011/291 
   S/2011/292و

ــايو  ١٠ و ٦ أيار/مـــــــــــــــ
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثلـة         لتبادل 
  خاصة جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ورئيسة للمكتب املتكامل

  S/2011/739   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٨
٢٠١١  

املكتـب املتكامـل ملـدة    واليـة  تقرير لألمني العـام يتضـمن توصـية بتمديـد     
  سنة واحدة

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامـــل    
  بيساو -لبناء السالم يف غينيا 

S/2010/550   ــوبر تشــرين  ٢٥ األول/أكت
٢٠١٠  

املكتـب املتكامـل ملـدة    واليـة  تقرير لألمني العـام يتضـمن توصـية بتمديـد     
  سنة واحدة

  S/2011/655   ــوبر  ٢١ تشــرين األول/أكت
٢٠١١  

املكتـب املتكامـل ملـدة    واليـة  تقرير لألمني العـام يتضـمن توصـية بتمديـد     
  سنة واحدة

ــي     ــم املتحــدة اإلقليم ــب األم مكت
                                                              لوسط أفريقيا

S/2011/130 
   S/2011/131 و

آذار/مـــــــــارس  ١٤ و ١١
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد لوسط أفريقيا ورئيس للمكتب اإلقليمي

       
رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن يقترح فيهـا إنشـاء     ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٧   S/2011/542                                                              بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا

  لفترة مبدئية مدا ثالثة أشهربعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
  S/2011/587 

   S/2011/588 و
أيلول/ســــبتمرب  ١٩ و ١٦

٢٠١١  
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 

  ورئيس للبعثةخاص جديد 
  S/2011/727   تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٢

٢٠١١  
  تقرير لألمني العام يتضمن توصية بتمديد البعثة ملدة ثالثة أشهر

ــدمي    ــدة لتقـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ بعثـــ
                                                                                                                          املساعدة إىل أفغانستان

S/2010/47 
   S/2010/48 و

كــــــــــــــــــانون  ٢٧ و ٢٦
  ٢٠١٠الثاين/يناير 

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص يف أفغانستان ورئيس للبعثة

  S/2010/127   تقرير لألمني العام يوصي فيه بتجديد والية البعثة ملدة سنة واحدة  ٢٠١٠آذار/مارس  ١٠  
  S/2011/120   ية البعثة ملدة سنة واحدةتقرير لألمني العام يوصي فيه بتجديد وال  ٢٠١١آذار/مارس  ٩  
  S/2011/733 

   S/2011/734 و
تشــــــــــــــــــــرين  ٢٣و ٢٢

  ٢٠١١الثاين/نوفمرب 
لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 

  أفغانستان ورئيس للبعثةخاص يف 
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  التفاصيل  التاريخ الرمز  البعثة

تقرير لألمني العام يتضمن توصية بأن يستجيب الس حلكومة نيبـال يف    ٢٠١٠نيسان/أبريل  ٢٨   S/2010/214  بعثة األمم املتحدة يف نيبال       
  حال طلبها متديدا للبعثة  

  S/2010/229   لس حييل مبوجبها رسالة   ٢٠١٠أيار/مايو  ٥مـن  رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس ا
  حكومة نيبال تطلب فيها متديد البعثة ألربعة أشهر

  S/2010/453 لـس الواليـة احلاليـة للبعثـة        ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٢تقرير لألمني العام يتضمن توصية بأن ميـدد ا
  ليتسىن إجراُء النقاشات الالزمة مع احلكومة املشكّلة قانونا

  S/2010/473   لـس حييـل مبوجبـها رسـالة            ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٩رسالة موجهـة مـن األمـني العـام إىل رئـيس ا
طلب فيهـا  يموجهة من رئيس احلزب الشيوعي النيبايل املوحد (املاوي)، 

  لبعثة لفترة ستة أشهر  امتديد 
  S/2010/474   لـس حييـل مبوجبـها رسـالة            ٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ١٤رسالة موجهـة مـن األمـني العـام إىل رئـيس ا

ــيس احلــزب الشــيوعي       ــن رئ ــال ورســالة واردة م ــة نيب واردة مــن حكوم
  لبعثة لفترة أربعة أشهرامتديد  يطلبان فيهماالنيبايل املوحد (املاوي)، 

  S/2011/1   كـــــــانون الثاين/ينـــــــاير  ٥
٢٠١١  

رسالة موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمـن حييـل مبوجبـها (أ)    
حكومـة تصـريف   مـن   ٢٠١٠كانون األول/ديسـمرب   ٣١رسالة مؤرخة 

ــال عــن   ــيت كيفالاألعمــال يف نيب ــة ال ــي  ي ــا ينبغ   ــاول املســائل ــة تن املتعلق
باألسلحة واجليوش وآليات تسوية املنازعـات بعـد انسـحاب بعثـة األمـم      

 ٣٠؛ و(ب) رســالة مؤرخــة ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ١٥املتحــدة يف 
رئـــيس احلـــزب الشـــيوعي النيبـــايل مـــن  ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب 

املوحــد (املــاوي)، يطلــب فيهــا متديــد مــدة واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف 
أو إنشاء مكتب سياسي تابع لألمم املتحدة ملتابعـة عمليـة السـالم؛    نيبال 

مــن رئــيس احلــزب  ٢٠١١كــانون الثاين/ينــاير  ٤و(ج) رســالة مؤرخــة 
فيهـا اعتراضـات قويـة علـى مجيـع       يـثري الشيوعي النيبايل املوحد (املاوي) 

  العناصر الرئيسية الواردة يف الرسالة املوجهة من حكومة نيبال  
       

ــة  ــدمي  بعثـــ ــدة لتقـــ ــم املتحـــ األمـــ
                                                                                                                          املساعدة إىل العراق

S/2010/404   مذكرة شفوية موجهـة إىل األمـني العـام مـن البعثـة الدائمـة للعـراق لـدى           ٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٩
  فيها متديد والية البعثة لفترة مداها اثنا عشر شهرا تطلباألمم املتحدة 

  S/2010/666 
   S/2010/667 و

كــــــــــــــــــانون  ٢٣ و ٢١
  ٢٠١٠األول/ديسمرب 

لرسـائل بـني األمــني العـام ورئـيس جملــس األمـن بشـأن الترتيبــات       لتبـادل  
  األمنية للبعثة

  S/2011/464   مذكرة شفوية موجهـة إىل األمـني العـام مـن البعثـة الدائمـة للعـراق لـدى           ٢٠١١متوز/يوليه  ٢٧
  فيها متديد والية البعثة لفترة مداها اثنا عشر شهرا تطلباألمم املتحدة 

  S/2011/502 
   S/2011/503 و

آب/أغســـــــــــطس  ٨ و ٤
٢٠١١  

لرسائل بني األمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن بشـأن تعـيني ممثـل         لتبادل 
  خاص جديد يف العراق ورئيس للبعثة
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 الداخلي والنظام امليثاق مواد حسب فهرس

    
  املتحدة األمم ميثاق مواد

  )واملبادئ املقاصد( األول الفصل
  ٤٦٢ ،٤٠٧ ،٤٠٦ ،٤٠٣ ،٤٠٢ ،٤٠٠ ،٣٩٩ ،١ املادة
  ٤١٧ ،٤١٥ ،٤١٤ ،٤١٣ ،٤١٢ ،٤١١ ،٤٠٨ ،٤٠٧ ،٣٩٩ ،٢ املادة
  )العضوية( الثاين الفصل
  ٤٢٧ ،٤ املادة
  ٤٢٧ ،٥ املادة
  ٤٢٧ ،٦ املادة
  ٤٣٧ ،٤٢٨ ،٤٢٢ ،٦- ٤ املواد
  )العامة اجلمعية( الرابع الفصل
  ٤٢٥ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،١٠ املادة
  ٤٧٢ ،٤٧١ ،٤٢٤ ،٤٢٣ ،١١ املادة
  ٤٢٦ ،١٢ املادة
  ٤٣٩ ،٤٣٧ ،٤٢٢ ،١٥ املادة
  ٤٤٣ ،٤٣٧ ،٢٠ املادة
  ٤٣٧ ،٤٢٥ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،١٢- ١٠ املواد
  )األمن جملس( اخلامس الفصل
  ٤٣٧ ،٤٢٢ ،٢٣ املادة
  ٤٦٢ ،٤٦١ ،٤٦٠ ،٤٥٩ ،٤٥٥ ،٤٥٤ ،٤٣٩ ،٤٣٨ ،٤٣٧ ،٤٢٢ ،٢٤ املادة
  ٤٦٦ ،٢٥ املادة
  ٤٦٧ ،٢٦ املادة
  ٣٨٧ ،٣٨٥ ،٣٨٤ ،٣٧٧ ،٣٢٨ ،٢٧ املادة
  ٣٣٠ ،٣٢٨ ،٢٨ املادة
  ٨٧٦ ،٧٥٢ ،٢٩ املادة
  ٤٢٥ ،٣٩٥ ،٣٩٤ ،٣٩٣ ،٣٢٨ ،٣٠ املادة
  ٣٧٧ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣١ املادة
  ٣٧٧ ،٣٦٥ ،٣٢ املادة
  )سلمياً حالً املنازعات حل( السادس الفصل
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  ٥٢٥ ،٤٩٢ ،٤٨٥ ،٤٨٣ ،٣٣ املادة
  ٤٨٥ ،٤٧٧ ،٤٧٦ ،٣٤ املادة
  ٥٢٧ ،٤٨٦ ،٤٧٥ ،٤٧٣ ،٤٧٢ ،٣٥ املادة
  ٥٢٦ ،٥٢٥ ،٥٢٤ ،٤٩٢ ،٤٨٣ ،٣٦ املادة
  ٤٩٢ ،٤٨٣ ،٣٦٦ ،٣٧ املادة
  ٤٩٢ ،٤٨٣ ،٣٨ املادة
  ٤٨٤ ،٣٥- ٣٣ املواد
  ٥٢٤ ،٤٧١ ،٣٨- ٣٣ املواد
  )العدوان ووقوع به واإلخالل السلم ديد حاالت يف األعمال من يتخذ فيما( السابع الفصل
  ٥٥٦ ،٥٤٩ ،٥٤٥ ،٥٣٧ ،٥٣٥ ،٤٩٣ ،٤٧٥ ،٣٩ املادة
  ٦٧٧ ،٦٧٦ ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٥٥٦ ،٥٤٠ ،٤٠ املادة
 ،٥٦٠ ،٥٥٩ ،٥٥٧ ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٣٥ ،٤١٥ ،٢٩٦ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٤١ ،٩٨ ،٩٧ ،٩١ ،٨ ،٤١ املادة

٦٢٤ ،٦١٢ ،٦٠٨ ،٦٠٧ ،٦٠١ ،٥٩٨ ،٥٩٤ ،٥٩٣ ،٥٨٨ ،٥٨٤ ،٥٨٠ ،٥٧٩ ،٥٧٣ ،٥٧٢ ،٥٦٢، 
٧٥٦ ،٧٥٥ ،٦٧٨ ،٦٧٧ ،٦٧٦ ،٦٦٦ ،٦٦٥ ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٦٣٦ ،٦٣٤ ،٦٣٣ ،٦٣٢ ،٦٣٠ ،٦٢٩، 
١٠٦٠ ،٨٠٤ ،٨٠٣  

 ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٦٤٥ ،٦٣٨ ،٦٣٧ ،٦٣٦ ،٦٣٥ ،٦٣٣ ،٥٥٧ ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٣٥ ،١٢٧ ،٩٨ ،٤٢ املادة
٦٨٠ ،٦٧٩ ،٦٧٦ ،٦٧٣ ،٦٧٢  

  ٦٥٢ ،٦٥٠ ،٦٤٩ ،٤٣ املادة
  ٦٥٤ ،٦٥٣ ،٦٥٠ ،٤٤ املادة
  ٦٥٧ ،٦٥٦ ،٦٥٠ ،٤٥ املادة
  ٦٦١ ،٦٦٠ ،٤٦٧ ،٤٦ املادة
  ٦٦١ ،٦٦٠ ،٤٦٧ ،٤٧ املادة
  ٦٧٣ ،٦٧٢ ،٦٦٦ ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٤٨ املادة
  ٦٧٦ ،٤٩ املادة
  ٦٨٣ ،٥٠ املادة
  ٦٨٧ ،٦٨٦ ،٦٨٥ ،٦٨٤ ،٥١ املادة
  ٥٣٤ ،٥١- ٣٩ املواد
  ٦٥٠ ،٦٤٥ ،٤٥- ٤٣ املواد
  )اإلقليمية التنظيمات( الثامن الفصل
  ٧٢١ ،٧٠٩ ،٦٩٢ ،٦٩١ ،٥٢ املادة
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  ٧٣٧ ،٧٢١ ،٦٩٢ ،٦٩١ ،٥٣ املادة
  ٧٤٦ ،٧٤٥ ،٧٢١ ،٧٠٥ ،٦٩٢ ،٦٩١ ،٥٤ املادة
  )واالجتماعي االقتصادي الس( العاشر الفصل
  ٤٤٦ ،٤٤٥ ،٤٤٤ ،٦٥ املادة
  )الدولية العدل حمكمة( عشر الرابع الفصل
  ٤٣٧ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٤٢٢ ،٩٣ املادة
  ٥٢٦ ،٤٥٠ ،٤٤٩ ،٤٤٨ ،٤٤٧ ،٤٣٧ ،٩٤ املادة
  ٤٤٨ ،٤٤٧ ،٤٣٧ ،٩٦ املادة
  )األمانة( عشر اخلامس الفصل
  ٤٣٧ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٤٢٢ ،٩٧ املادة
  ٥٢٦ ،٥٢٤ ،٥٢٣ ،٥١٥ ،٤٨٦ ،٤٨٤ ،٤٧٢ ،٤٧١ ،٩٩ املادة
  )متنوعة أحكام( عشر السادس الفصل
  ٤٥٦ ،١٠٣ املادة

  األمن لس املؤقت الداخلي النظام
  )االجتماعات( األول الفصل
  ٣٣٣ ،٣٣٠ ،١ املادة
  ٣٣٤ ،٣٣٣ ،٣٣٠ ،٢ املادة
  ٣٣٤ ،٣٣٠ ،٣ املادة
  ٣٣٠ ،٤ املادة
  ٣٣٣ ،٣٣٠ ،٥ املادة
  ٣٣٣ ،٣٣٢ ،٣٢٨ ،٥- ١ املواد
  )األعمال جدول( الثاين الفصل
  ٤٢٦ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،١٠ املادة
  ٤٢٦ ،٣٥٢ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،١١ املادة
  ٣٤٥ ،٣٤٤ ،١٢ املادة
  ٣٤٥ ،٣٤٤ ،٦ املادة
  ٣٤٥ ،٣٤٤ ،٧ املادة
  ٣٤٥ ،٣٤٤ ،٨ املادة
  ٣٤٦ ،٣٤٥ ،٣٤٤ ،٩ املادة
  ٣٤٤ ،٣٢٨ ،١٢- ٦ املواد
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  )التفويض ووثائق التمثيل( الثالث الفصل
  ٣٥٦ ،١٣ املادة
  ٣٥٦ ،١٧- ١٣ املادة
  ٣٥٧ ،١٤ املادة
  ٣٥٧ ،١٥ املادة
  ٣٥٧ ،١٦ املادة
  ٣٥٧ ،١٧ املادة
  ٣٢٨ ،١٧- ١٣ املواد
  )الرئاسة(  الرابع الفصل
  ٣٥٩ ،٣٥٨ ،١٨ املادة
  ٣٥٨ ،٢٠- ١٨ املادة
  ٣٥٩ ،٣٥٨ ،١٩ املادة
  ٣٥٨ ،٢٠ املادة
  ٣٢٨ ،٢٠- ١٨ املواد
  )األمانة(  اخلامس الفصل
  ٣٢٨ ،٢٦- ٢١ املواد
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٦- ٢١ املواد
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢١ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٢ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٣ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٤ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٥ املادة
  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٦ املادة



 
  الفهرس

 

V 14-65169 

 

  )األمانة( اخلامس الفصل
  ٣٦١ ،٢٦- ٢١ املواد
  )األعمال تصريف(  السادس الفصل
  ٣٠٠ ،٢٩٢ ،٣٧  املادة
  ٢٩٢ ،٣٩  املادة
  ٣٢٨ ،٢٧ املادة
  ٣٢٨ ،٢٨ املادة
  ٣٢٨ ،٢٩ املادة
  ٣٢٨ ،٣٠ املادة
  ٣٢٨ ،٣١ املادة
  ٣٢٨ ،٣٢ املادة
  ٣٢٨ ،٣٣ املادة
  ٣٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١١٩ ،١٠٩ ،٩٤ ،٨٨ ،٤٤ ،٣٣ ،٣١ ،٢٧ ،١٩ ،١٢ ،٣٧ املادة
  ٣٢٨ ،٣٨ املادة
  ٣٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١١٩ ،١٠٩ ،٩٤ ،٨٨ ،٨٣ ،٤٤ ،٣٣ ،٣١ ،٢٧ ،٢٣ ،٢٠ ،١٩ ،١٢ ،٣٩ املادة
  ٣٢٨ ،٣٦- ٣٤ املواد
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٤٨ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٤٨ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٥٥ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٥٥ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٦٣ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٣٧ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٣٧ ،٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٣ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٣ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٥ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٥ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٦ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٤٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٥٤ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٥٤ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٦٣ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٦٣ ،٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٩١ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ١٩١ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠١ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠١ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠٩ ،املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٠٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢١٣ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢١٣ ،املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٢ ،املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل

  ٢٢٢ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٣ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٢٣ ،املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٣٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٣٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٥٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨١ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨١ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨٥ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٨٥ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٩٠ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٢٩٠ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٠٨ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٠٨ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١١ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٨ ،٣٩ املادة



 
  الفهرس
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٨ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٩ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣١٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٢٣ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٢٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٢٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٣٠ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٣٣ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٢٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٢٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٣٠ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٣ ،٣٣ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٤ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٤ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٥ ،٣٧ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٥ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٦ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٧ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٨ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٦٩ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١ ،٣٩ املادة



 
  الفهرس
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧١ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٤ ،٣٧ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٤ ،٣٩ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧ ،٣٥ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧ ،٣١ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧ ،٣٢ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧ ،٣٦- ٣٤ املواد
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٧ ،٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٨ ،٣١ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٧٨ ،٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٣٨٠ ،٣٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٧٥٢ ،٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٧٥٢ ،٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨١٩ ،٢٨ املادة
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  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٢٧ ،٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٧٦ ،٢٨ املادة
  )األعمال تصريف( السادس الفصل
  ٨٧٦ ،٢٨ املادة
  )التصويت( السابع الفصل
  ٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٢٢ ،٣٧٧ ،٣٢٨ ،٤٠ املادة
  )اللغات( الثامن الفصل
  ٣٩٢ ،٤١ املادة
  ٣٩٢ ،٤٢ املادة
  ٣٩٢ ،٤٤ املادة
  ٣٩٢ ،٤٥ املادة
  ٣٩٣ ،٤٦ املادة
  ٣٩٣ ،٤٧ املادة
  ٣٩٢ ،٣٢٨ ،٤٧- ٤١ املواد
  )احملاضر اجللسات، علنية( التاسع الفصل
  ٤٢٩ ،٣٤١ ،٣٣٤ ،٣٣٢ ،٣٣٠ ،٤٨ املادة
  ٣٣١ ،٤٩ املادة
  ٣٣١ ،٥٠ املادة
  ٣٣١ ،٥١ املادة
  ٣٣١ ،٥٢ املادة
  ٣٣١ ،٥٣ املادة
  ٣٣١ ،٥٤ املادة
  ٤٢٩ ،٣٣١ ،٥٥ املادة
  ٣٣١ ،٥٦ املادة
  ٣٣١ ،٥٧ املادة
  ٣٣٢ ،٥٧- ٤٩ املواد
  )جدد أعضاء قبول( العاشر الفصل
  ٤٢٩ ،٥٩ املادة



 
  الفهرس
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  ٤٣٧ ،٤٢٩ ،٤٢٨ ،٤٢٧ ،٤٢٢ ،٦٠ املادة
  )األخرى املتحدة األمم هيئات مع العالقات( عشر احلادي الفصل
  ٤٣٥ ،٤٣٤ ،٤٢٢ ،٣٢٨ ،٦١ املادة
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  فهرس املواضيع
      

  والتصويت القرارات اختاذ
  ٣٧٧ ،عموما

  بالتصويت القرارات اختاذ
  ٣٨٤ ،عموما

  ٣٨٧ ،الغياب أو املشاركة عدم أو التصويت عن االمتناع
  ٣٨٤ ،إمجاع بدون املتخذة القرارات

  ٣٨٦ ،٣٨٥ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  تصويت بدون القرارات اختاذ

  ٣٨٧ ،عموما
  ٣٨٨ ،تصويت بدون املتخذة القرارات

  تصويت دون القرارات اختاذ
  ٣٨٩ ،تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات

  ٣٨٧ ،بيانات إسبانيا،
  ٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٥ ،بيانات الربازيل،
  ٣٩٠ ،بيانات الربتغال،

                الرئيس 
  ٣٧٩ ،والبيانات القرارات عدد

  ٣٨٩ ،تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات
  ٣٩١ ،بيانات أملانيا،

  ٣٩٢ ،بيانات املكسيك،
  ٣٧٧ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٩١ ،بيانات النمسا،
  ٣٩١ ،بيانات باكستان،

  ٣٨٩ ،بيانات بريو،
  ٣٩٠ ،بيانات تركيا،
  ٣٩٠ ،بيانات أفريقيا، جنوب

  ٣٨٩ ،٣٨٥ ،بيانات فرتويال،
  ٣٩١ ،بيانات فنلندا،



 
  الفهرس
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  األمن جملس قرارات
  ٣٧٩ ،عموما
  ٣٨٠ ،واحدة جلسة يف متعددة قرارات اختاذ
  ٣٩١ ،بيانات كوبا،

  ٣٩١ ،بيانات كوستاريكا،
  ٣٩٠ ،بيانات كولومبيا،

  ٣٨٨ ،بيانات لبنان،
  ٣٨٧ ،بيانات ليختنشتاين،

  ٣٨٦ ،٣٨٥ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٣٩٠ ،بيانات ناميبيا،

  ٣٨٧ ،بيانات نيوزيلندا،
  إثيوبيا

  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  احملدد املوضوع أو الكيان أو البلد أيضا انظر ،احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. إحاطات
  ٢٨٢ ،عموما
  ٢٨٢ ،األمن لس الفرعية اهليئات
  ٢٨٥ ،٢٨٢ ،الدولية العدل حمكمة
  ٢٨٥ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،أوروبا يف والتعاون األمن منظمة

  األمن جملس إىل املنازعات إحالة
  ٤٧٢ ،عموما

  ٤٧٦ ،املطلوب اإلجراء
  ٤٧٣ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٧٦ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٧٤ ،كوريا يف احلالة
  ٤٧٤ ،ليبيا يف احلالة

  ٤٧٢ ،بيانات الرئيس،
  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،تشيونان حادث
  ٤٧٥ ،احملالة املسائل طبيعة

  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة كمبوديا،
  ٤٧٣ ،األعضاء الدول جانب من
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   السالم حفظ عمليات إدارة
  ٢٠٧ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  أذربيجان
  ٤١٢ ،بيانات القانون، سيادة
  أرمينيا

  ٤١٢ ،بيانات القانون، سيادة
  إريتريا

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩١ ،بيانات

  العمل أساليب
  ٤٦١ ،بيانات أستراليا،

  ٤٦١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٤٦٢ ،بيانات األردن،

  ٤٦١ ،بيانات الربتغال،
  ٤٦٠ ،باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٤٦٠ ،بيانات الصني،
  ٤٦٠ ،بيانات الفلبني،

  ٤٦١ ،بيانات اهلند،
  ٤٦٠ ،بيانات بلجيكا،
  ٤٦٠ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية

  ٤٦٠ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٦١ ،بيانات غابون،
  ٤٦٠ ،بيانات فرنسا،

  ٤٦١ ،بيانات لكسمربغ،
  ٤٥٩ ،دستورية مناقشة
  ٤٦٠ ،بيانات هولندا،

  إسبانيا
  ٣٨٧ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  أستراليا
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  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب
  ٤٦٣ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ١٣٣ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري

  إسرائيل
  ٥٥١ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٦٨٥ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة

  ٧٤٣ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٥٨١ ،العراق على املفروضة اجلزاءات

  ٨٤٤ ،٨٤٠ ،٨٣٩ ،٨٣٨ ،٧٤٣ ،٦٦٧ ،٥٤٤ ،٥٤٠ ،٢٩٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٧ القرار
  ٥٤٣ ،)٢٠١١( ١٩٨٤ القرار
  ٨٣٢ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٣٢ ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار

  ٦٧٨ ،املتبادلة املساعدة
  ٥٤٤ ،٥٤٣ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٦٧ ،واألمن السالم صون
  ١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٨ ،عموما
  ٨٦٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة

  ٨٤٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٣٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٤٠ ،التنسيق
  ٨٤٤ ،٨٤١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٩ ،العمل برامج
  ٨٤٢ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٩ ،تقارير
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  ٢٩٣ ،الوالية متديد
  ٨٤٤ ،٨٣٩ ،اخلرباء فريق

  الوسطى آسيا
 اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية
  األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٣١٧ ،عموما
  ٣٢٠ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة نيجرييا،

  ٦٩٧ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٧ ،٣٢٠ ،٣١٧ ،٢٧٧ ،بيانات الرئيس،
  ٩٦٦ ،٩٦٣ ،٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٢٧٧ ،واألمن والسالم املرأة
  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠٢ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٥ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٥ ،٩٤٨ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨ ،٩٠٧ ،٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٣ ،٩٨٩ ،٩٨٧ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٦ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٩٠١ ،٨٩٩ ،٨٩٤ ،٨٩٠ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٥ ،٩٢٧ ،٩٢٣ ،٩١٤ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٩٥ ،والية وباكستان، اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  ٩٧٢ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠١٠ ،١٠٠٩ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٧ ،والية االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
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  ١٠٢٦ ،١٠٢٤ ،١٠٢٣ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٧ ،١٠٣٦ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب

  ١٠٠٦ ،والية اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  ٣١٧ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. الشرطة إصالح
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. األمن قطاع إصالح
  بوتو اغتيال

  العام األمني
  ٨٤٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٥ مؤرخة رسالة

                الرئيس 
  ٨٤٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨ ،التحقيق جلنة

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٠ ،عموما
  ٩٤ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ١٢ مؤرخة رسالة اللجنة،
  ٧٠٧ ،بيانات إثيوبيا،
  إريتريا

  ٩٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٩١ ،بيانات

  األفريقي االحتاد
  ٩٢ ،إحاطات

  ٧٠٦ ،بيانات
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  ٩٤ ،٩٢ ،دعم السالم، حفظ عمليات
  ٧٠٧ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٧٠٦ ،تقارير العام، األمني

  ٧٠٧ ،بيانات الربازيل،
  ٤٧٩ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٧١٢ ،٧٠٦ ،٦٩٩ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٧٠٨ ،٧٠٦ ،٦٩٩ ،٤٥٧ ،٩٤ ،٩٢ ،بيانات الرئيس،
  ٧٠٧ ،بيانات السودان،

  ٤٧٩ ،٩٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٨ القرار
  ٧١٢ ،٦٦٧ ،٥٣٨ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤١٠ ،٣٨٥ ،٩٤ ،٩٢ ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

  القرصنة انظر. القرصنة
  ٤١٠ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٩٣ ،إحاطات األفريقي، االحتاد لدى العام لألمني اخلاص املمثل

  ٧٠٧ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٩٣ ،بيانات اهلند،

  ٧٠٧ ،بيانات تركيا،
  ٥٥٢ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  جيبويت
  ٩١ ،إحاطات

  ٩١ ،بيانات
  ٦٦٧ ،واألمن السالم صون

  ٧٠٨ ،بيانات فرنسا،
  ٩٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة قطر،
  ٧٠٧ ،بيانات لبنان،
  ٣٣٤ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة ليبيا،
  ٩٤ ،٩٢ ،تقارير األمن، جملس

  ٩٤ ،٩٣ ،إحاطات األفريقي، االحتاد لدى املتحدة األمم مكتب
  نيجرييا

  ٩٥ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
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  ٩٣ ،بيانات
  ٩١ ،إحاطة السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  أفغانستان
  ٣٠٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  إكوادور
  ٣٧٧ ،بيانات املشاركة،

  اجلماعية اإلبادة
  ٨٥٦ ،بيانات الرئيس،
  ٨٥٦ ،اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار

  اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٧٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٨ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٠ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٧ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  ٦٢٢ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  واإلعالم اإلبالغ

  ٨٤٣ ،١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
  ٨١١ ،اخلرباء فريق السودان، يف احلالة
  ٧٦٤ ،٧٦٢ ،الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  ٨٠٠ ،اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٨ ،٨٠٦ ،اخلرباء فريق
  ٨٠٣ ،١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٢ ،١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥ ،اخلرباء فريق
  ٨٢١ ،١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٧٨ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
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  ٨٣١ ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٧٣ ،١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٨٩ ،املظامل أمني مكتب
  ٨١٨ ،٨١٧ ،اخلرباء فريق اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٨١٤ ،٨١٣ ،اخلرباء فريق الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية - االنتشار عدم

  ٨٣٨ ،٨٣٥ ،١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٥٥٠ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٥١ ،بيانات الرئيس،
  ٥٥٠ ،بيانات الصني،

  ٥٥٠ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٠ ،بيانات تركيا،
  ٥٤٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٥٠ ،بيانات لبنان،
  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

  ٥٥٠ ،بيانات نيجرييا،
  األفريقي االحتاد

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٢ ،إحاطات

  ٧٠٦ ،بيانات
  ٩٤ ،٩٢ ،دعم السالم، حفظ عمليات

  السودان يف احلالة
  ٧٢ ،٦٥ ،بيانات
  ٦٨ ،تقارير

  ١٤ ،١٣ ،إحاطات الصومال، يف احلالة
  ٤٧ ،بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  ١٠٢ ،باسم بيانات ليبيا، يف احلالة

 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  دارفور

  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة
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  ٧٠٥ ،٧٠٤ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٥ ،بيانات دارفور، بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري

  ٦٢ ،بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  األورويب االحتاد

  ٣٢٣ ،إحاطات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  واهلرسك البوسنة يف احلالة

  ١٥١ ،بيانات
  ١٥٢ ،١٥٠ ،الوجود إذن متديد
  ٦٤٨ ،٢٣٨ ،٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٦٥٩ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  )األمن جملس يف دائم عضو( الروسي االحتاد
  ١٤٥ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب
  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٣٣ ،١٢٩ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ١٥٣ ،١٥١ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٧ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٢٥ ،١٢٤ ،بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٧٤ ،٣٤٧ ،٣٣٨ ،٣٣٤ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة كوريا، يف احلالة
  كوسوفو يف احلالة

  ٣٣٤ ،١٦٤ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦ ،٤٠٥ ،١٥٩ ،١٥٧ ،بيانات

  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة
  ٥٥٢ ،بيانات القرصنة،
  ٤١٧ ،٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٩ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
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  ٣٩٥ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز
  ٣٠٤ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٤٩ ،بيانات املناخ، تغري

  ٦٢٦ ،٥٢٦ ،٤٤٩ ،٤١٢ ،بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٦٦٢ ،٦٦١ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  ٥٢٩ ،بيانات الرتاعات، نشوب منع

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. األمن لس الفرعية األجهزة
  ٨٧٦ ،عموما

  ٢٨٢ ،إحاطات
  احملدد العامل الفريق أيضا انظر ،٨٤٥ ،العاملة األفرقة
  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
  ٨٤٦ ،وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٨٥٣ ،املخصصة اللجان
  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  احملددة احلالة أيضا انظر ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر ،السالم حفظ عمليات انظر. السالم حفظ عمليات

  األمن جملس جلان انظر. األمن جملس جلان
  ٨٥٣ ،التعويضات جلنة
  السالم بناء جلنة انظر. السالم بناء جلنة

  ٨٤٨ ،التحقيق هيئات
  الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٣٠٩ ،عموما
  ٣١١ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة فرنسا،

  اإلرهاب انظر. اإلرهاب
  ٣١٠ ،بيانات العام، األمني
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
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  املؤقتة التدابري انظر. املؤقتة التدابري
  األعضاء الدول التزامات انظر. األعضاء الدول التزامات

  النفس عن الدفاع انظر. يف احلق النفس، عن الدفاع
  ٤٥٧ ،٣١١ ،٣١٠ ،بيانات الرئيس،
  ٣١٠ ،بيانات الصني،

  املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
   للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات انظر. السالم هلا يتعرض اليت التهديدات حتديد
  ٣١٠ ،بيانات تركيا،
  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
  ٣١٠ ،بيانات لبنان،

  العسكرية األركان جلنة انظر. العسكرية األركان جلنة
  خاصة اقتصادية مشاكل انظر. خاصة اقتصادية مشاكل
  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

  ٣١١ ،٣٠٩ ،إحاطات
  ٣١٠ ،بيانات

  القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٠ ،١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة إريتريا، يف احلالة
  ٧٦٣ ،٧٦١ ،الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٨٠٠ ،اخلرباء فريق
  ٧٩٨ ،١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧ ،اخلرباء فريق
  ٨٠٣ ،١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ليربيا يف احلالة

  ٧٩٦ ،٧٩٣ ،اخلرباء فريق
  ٧٩٢ ،١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٢٢ ،٨٢٠ ،١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨١ ،٧٧٦ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
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  ٨٢٧ ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٨ ،١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٨٥ ،املظامل أمني مكتب
  ٨١٥ ،١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم

  احملدد البلد انظر. احملتلة العربية األراضي
  األرجنتني
  ٤٤٦ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  األردن

  ٤٦٢ ،بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٣٤١ ،بيانات اجللسات،
  ٣٦٠ ،بيانات الرئاسة،
  ٤٢٥ ،بيانات العامة، اجلمعية توصيات

  اإلرهاب
  ٢٧٨ ،عموما

  ٢٨١ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة ،١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٣٣٥ ،اجللسات
  ٤٢٤ ،توصيات العامة، اجلمعية
  ٤٥٦ ،٢٨٢ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،بيانات الرئيس،

  ٥٤٤ ،٢٨١ ،٢٧٩ ،)٢٠١٠( ١٩٦٣ القرار
  ٦٧٢ ،٥٤٤ ،٣٨٠ ،٢٨٢ ،٢٨٠ ،٢٧٥ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٥٤٤ ،٣٨٠ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٢٧٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٢٨١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة تركيا،
  ٥٤٤ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. القاعدة تنظيم
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة
  ٤٢٤ ،توصيات مكافحة، سياق يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق محاية
  ٦٧٢ ،واألمن السالم صون
  ٨٦٩ ،تقارير ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة



 
  الفهرس

 

XXVII 14-65169 

 

  اإلرهاب مكافحة انظر. اإلرهاب مكافحة
  املظامل أمني مكتب

  ٢٨٢ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ٢٧٨ ،الوالية متديد
  انتشار عدم النووية، األسلحة

  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،
  تعتمد مل قرارات مشاريع انظر. املعارضة األصوات
  املسلح والرتاع األطفال
  ٢٢٠ ،عموما
  ٢٢٣ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة أملانيا،

  ٢٢٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة املكسيك،
  ٦٢٥ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٢٢٢ ،بيانات
  ٦٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،تقارير
  ٦٢٤ ،٥٦٠ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٣٣٦ ،اجللسات
  ٢٣١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٣٢ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٣٠ ،السودان يف احلالة
  ٢٣٢ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٢٥ ،الصومال يف احلالة
  ٢٢٦ ،٢٢٤ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٢٦ ،بوروندي يف احلالة
  ٢٢٨ ،٢٢٤ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٢٨ ،٢٢٤ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٣١ ،هاييت يف احلالة

  ٦٢٥ ،٥٦٠ ،٢٣١ ،٢٢٩ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٠ ،بيانات الرئيس،
  ٦٢٥ ،بيانات الصني،
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  ٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
              ٨٤٧ ،   املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 

  ٢٢٨ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٢٣٠ ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٣١ ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٢٦ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٢٨ ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٢٣١ ،)٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٢٢٦ ،)٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ٢٢٥ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٢٢٩ ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٢٢٩ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٢٢٧ ،)٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٢٣٠ ،)٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  ٨٦٠ ،٥٦١ ،٤٥٨ ،٣٨٣ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،)٢٠١١( ١٩٩٨ القرار
  ٢٢٥ ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٢٣٠ ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٢٢٦ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٢٣٢ ،)٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
  ٢٢٧ ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٢٢٨ ،)٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٦٢٤ ،إحاطات املسلح، والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦٢٥ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦٢٥ ،بيانات أوغندا،

  ٢٢١ ،بيانات باكستان،
  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٢٢٤ ،املسائل تعميم
  ٦٢٥ ،بيانات النكا، سري
  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٦٢٥ ،بيانات فرنسا،
  ٢٢٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة فلسطني،

  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٢٥ ،بيانات كرواتيا،

  ٨٦٠ ،السالم بناء جلنة
  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٢٢٩ ،أفريقيا وسط منطقة

  ٦٢٥ ،بيانات هولندا،
  احملدد العامل الفريق أيضا انظر ،٨٤٥ ،العاملة األفرقة
  الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

  ٤٣٤ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٤٣٣ ،)٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
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  ٤٣٣ ،القضاة انتخاب
  ٢١٢ ،إنشاء
  املتحدة لألمم العامة األمانة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  بوتو اغتيال
  ٨٤٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٨٤٨ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١٥ مؤرخة رسالة
  ٧٠٦ ،٩٤ ،٩٢ ،تقارير يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٣١٠ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  املسلح والرتاع األطفال

  ٢٢٢ ،بيانات
  ٦٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،تقارير
  ٣١٤ ،إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٧٤٦ ،تقارير اإلقليمية، الترتيبات
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة

  ٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،التقارير

  أفغانستان يف احلالة
  ١٢٨ ،إحاطات

  ٢٩٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،تقارير
  واهلرسك البوسنة يف احلالة

  ١٥٤ ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٤ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٤ ،٢٠١١ مايو/أيار ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،١٥٤ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة

  السودان يف احلالة
  ٨٦٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
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  ٧٥ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨ ،بيانات
 ،٥٣٨ ،٥١٩ ،٥٠١ ،٤٠٩ ،٤٠٣ ،٤٠٠ ،٣٣٨ ،٣٣٦ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧١ ،تقارير

٧٤٣ ،٧١٦ ،٦٧٦ ،٦٧٢ ،٦٥٧ ،٦٥٢ ،٦٤٣ ،٥٥٧ ،٥٤٣  
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٤٨١ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  ١٦٦ ،إحاطات
  ١٩٢ ،١٩١ ،تقارير

  ٨ ،تقارير الغربية، الصحراء يف احلالة
  الصومال يف احلالة

  ٢١ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢٤ مؤرخة رسالة
  ١٦ ،إحاطات
  ١٥ ،التقارير
  ٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،تقارير

  العراق يف احلالة
  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٨ ،بيانات
  ٢٠٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،تقارير

  )الدميقراطية -مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
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  ٨٦٧ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
  ٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،تقارير

  ٢٨ ،٢٦ ،تقارير بوروندي، يف احلالة
  ١٢٧ ،١٢٦ ،تقارير ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٥ ،٤٤ ،تقارير الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٣٢ ،٣١ ،تقارير سرياليون، يف احلالة
  ٤٩ ،٤٨ ،تقارير بيساو،- غينيا يف احلالة
  ١٤٩ ،تقارير قربص، يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٥٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٥٧ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٥٧ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ٤٧٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٥٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥١ ،٥٠ ،تقارير

  ٧٣٥ ،٤٠٤ ،١٦٤ ،١٦٣ ،١٥٧ ،تقارير كوسوفو، يف احلالة
  ليربيا يف احلالة

  ٨٦٧ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة

  ليبيا يف احلالة
  ٤٧٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
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  ١١٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩ ،٩٩ ،٩٧ ،إحاطات

  ٩٧ ،بيانات
  ١١٢ ،١١١ ،١٠٧ ،١٠٣ ،١٠١ ،تقارير

  ١٤٤ ،١٤٣ ،تقارير نيبال، يف احلالة
  هاييت يف احلالة

  ١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،تقارير
  ٣١٢ ،بيانات واألمن، السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣٦٢ ،بيانات الصني،
  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير

  ٤٣٠ ،٣٨٨ ،)٢٠١١( ١٩٨٧ القرار
  ٥٥٢ ،إحاطات القرصنة،

  لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  ٢١٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٧١ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٢١٨ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة

  ٨٧٠ ،٢١٣ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠ ،٢١٨ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٣٨ ،٢٣٤ ،إحاطات
  ٢٣٩ ،٢٣٥ ،تقارير
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  واألمن والسالم املرأة
  ٢٥٦ ،بيانات
  ٢٦٠ ،٢٥٩ ،تقارير
  ٣٦١ ،بيانات املتحدة، اململكة
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٦١ ،عموما
  ٣٦١ ،اإلدارية املهام
  ٢٩٠ ،تقارير األمن، جملس بعثات

  ٧٢٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
  ١٠٨٨ ،تقارير ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  السودان يف املتحدة األمم بعثة

  ١٠٨٧ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،تقارير

  السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٩ مؤرخة رسالة
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  ١٠٩١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،تقارير

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،تقارير

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١ ،١٠٨٢ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٤ مؤرخة رسالة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير

  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠ ،١٠٦٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير

  ١٠٨٥ ،تقارير الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير
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  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٩ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،بيانات
  ٣٠٨ ،٣٠٥ ،تقارير

  لـ توصيات تعيني،
  ٣٣٩ ،اجللسات
  ٤٢٩ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية

  ٣١٥ ،إحاطات املناخ، تغري
  ٨٦٦ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة طالبان، وحركة القاعدة تنظيم

  ٣٦٢ ،بيانات سلوفينيا،
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٨٦٩ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٦ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٨٦٩ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية -االنتشار عدم
  ٢٠٨ ،٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،١٠٨٥ ،تقارير
  ٣٦٢ ،بيانات غابون،

  السالم توطيد أفريقيا، غرب
  ٨٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٤ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٨٤ ،٨٣ ،التقارير
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة
  ٣١٥ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير

  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،تقارير

  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٩ ،تقارير
  ٣٦٢ ،بيانات كوستاريكا،

  ٤٣٦ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة مذكرة الدولية، العدل حمكمة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير

  ١٠٩٠ ،تقارير سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٩٠ ،تقارير بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،١٠٨٩ ،تقارير

  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٧ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،تقارير

  ٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،تقارير أفريقيا، وسط منطقة
  التصويت عن االمتناع
  ٣٨٦ ،بالتصويت القرارات اختاذ
  السالم حفظ لعمليات املساعد العام األمني

  ٣٥ ،إحاطات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٥٣ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ١٦١ ،إحاطات كوسوفو، يف احلالة
  السياسية للشؤون املساعد العام األمني

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٨٠ ،١٧٥ ،١٧١ ،إحاطات

  ١٧١ ،١٦٥ ،تقارير
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  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انظر. اإليدز
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( الربازيل
  ٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٥ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٦٥٦ ،٦٥٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  والتنمية األمن بني الترابط

  ٣١٩ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣ ،بيانات

  ٤٨١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٧٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٩٩ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٦٤٩ ،٦٤٧ ،٤١٧ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات املناخ، تغري

  ٦٢٧ ،بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٦٣٠ ،٢٩٩ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٨٤ ،بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( الربتغال
  ٣٩٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٦٠ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١ ،بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٦٤٦ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٢ ،بيانات القرصنة،
  ٣٠٤ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول
  ٣٢٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون
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  ٢٩٩ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٦٦٣ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة

  األمن جملس بعثات انظر. البعثات
  احملددة احلالة أو البعثة أيضا انظر. السالم بناء وبعثات السياسية البعثات
  ١٠١٠ ،عموما

  ١٠١١ ،املنتهية البعثات
  ١٠١١ ،حديثا املنشأة البعثات

  ١٠١١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ١٠١٢ ،الواليات
  ١٠١٣ ،آسيا

  ١٠١٢ ،أفريقيا
  ١٠١٣ ،األوسط الشرق

  بقوات املسامهة البلدان
  ٣٣٨ ،اجللسات

  الدويل البنك
  ٣١٤ ،إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٣١٣ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٣٠٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( واهلرسك البوسنة
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ٣٠٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٥٢٥ ،٤٥٠ ،بيانات القانون، سيادة
  األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٦٦ ،٩٦٣ ،٩٥٩ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٩٥١ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٤ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
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  ٩٧٢ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٩ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٦ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر ،األمن جملس بعثات أيضا انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات

  ٤٧٨ ،٤٧٧ ،عموما
  ٤٧٩ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  ٤٨٠ ،٤٧٩ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٨٢ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٨٢ ،ليبيا يف احلالة
  األمن جملس بعثات انظر. األمن جملس بعثات
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٣٥ ،عموما
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٥٥ ،بيانات األردن،
  ٦٥٦ ،٦٥٥ ،بيانات الربازيل،
  ٦٥٣ ،بيانات الربتغال،
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات واهلرسك، البوسنة

  ٦٤٠ ،٦٣٧ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٦٣٨ ،أفغانستان يف احلالة
  ٦٣٩ ،٦٣٨ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٥٧ ،٦٥٢ ،٦٤٣ ،السودان يف احلالة
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٤٢ ،٦٣٨ ،الصومال يف احلالة
  ٦٥٧ ،٦٤٠ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٦٤٤ ،السودان جنوب يف احلالة
  ٦٥١ ،٦٤٠ ،٦٣٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٦٥٢ ،ليربيا يف احلالة
  ٦٤٥ ،٦٤٢ ،٦٣٦ ،ليبيا يف احلالة

              الرئيس 
  ٦٥٣ ،بيانات
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  ٦٥٤ ،مذكرات
  ٦٥٣ ،بيانات الصني،
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٦٥٣ ،بيانات الفلبني،

  ٦٣٦ ،٤٢ باملادة املتعلقة القرارات
  ٦٥٦ ،بيانات أملانيا،

  ٦٤٧ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٦٥٣ ،٤٤ باملادة املتعلقة املقررات
  ٦٥٦ ،٤٥ باملادة املتعلقة املقررات
  ٦٥٦ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٦٤٤ ،٤٢ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٢ ،٤٣ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٤ ،٤٤ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٧ ،٤٥ باملادة املتعلقة املناقشات
  ٦٥٦ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٦٤٣ ،٦٣٧ ،السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة

  ٦٥٢ ،بيانات بنغالديش،
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٥١ ،واألمن السالم صون

  ٦٥٩ ،٦٥٦ ،٦٥٣ ،السالم حفظ عمليات
  ٦٣٧ ،ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات غابون،
  ٦٥٦ ،٦٥٤ ،بيانات فرنسا،

  ٦٣٧ ،ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٥٥ ،بيانات كندا،

  ٦٥٦ ،بيانات كولومبيا،
  ٦٥٤ ،بيانات كينيا،
  ٦٥٦ ،بيانات لبنان،

  ٦٥٦ ،بيانات نيجرييا،
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  ٦٥٥ ،بيانات نيوزيلندا،
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٥٥٩ ،عموما
  ٦٢٤ ،٥٦٠ ،املسلح والرتاع األطفال

  احملدد البلد انظر. اجلزاءات
  ٦٣٤ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٣٢ ،ليبيا يف احلالة

  ٤١ باملادة املتعلقة القرارات
  ٥٦٢ ،معينة بلدان بشأن املتخذة القرارات

  ٥٦٠ ،مواضيعية مسائل
  ٥٦١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٧ ،٥٦١ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦١٣ ،٤١ باملادة املتعلقة املناقشة
  ٦٢٦ ،٥٦١ ،القانون سيادة

  ٦٢٩ ،اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٤١ باملادة متعلقة مناقشة

  ٦٢٤ ،مواضيعية مسائل
  ٦٢٩ ،حمدد بلد بشأن مناقشة

  املؤقتة التدابري
  ٥٥٦ ،عموما
  ٥٥٧ ،السودان يف احلالة
  ٥٥٧ ،ليبيا يف احلالة

  ٥٥٦ ،بـ املتصلة القرارات
  والتنمية األمن بني الترابط

  ٣١٤ ،عموما
  ٤٦٣ ،بيانات أستراليا،

  ٣١٤ ،إحاطات العام، األمني
  الربازيل
  ٣١٩ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣ ،بيانات
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  ٣١٤ ،إحاطات الدويل، البنك
  ٦٩٩ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٦٩٩ ،٤٦٣ ،٤٥٧ ،٤٤٥ ،٣١٩ ،٣١٤ ،٢٧٦ ،٢٥٤ ،بيانات الرئيس،
  ٣١٤ ،بيانات السنغال،

  ٤٤٥ ،إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٤٦٣ ،بيانات ترتانيا،
  ٤٦٣ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٦٢ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٤٦٢ ،بيانات كوبا،

  ٣١٤ ،إحاطات السالم، بناء جلنة
  ٤٦٢ ،دستورية مناقشة
  األعضاء الدول التزامات

  واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
  املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة

  املتبادلة املساعدة انظر. املتبادلة املساعدة
  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون

 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر. عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي،

  للمنازعات السلمية التسوية
  األمن جملس إىل املنازعات إحالة انظر. األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  املسلح والرتاع األطفال انظر. املسلح والرتاع األطفال
  احلقائق وتقصي التحقيقات انظر. احلقائق وتقصي التحقيقات
  اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٩ ،عموما

  ٧٠٩ ،بـ املتصلة املقررات
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون انظر. املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء انظر. الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  والتصويت القرارات اختاذ انظر. التصويت

  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
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  ٣٢١ ،عموما
  ٣٢٣ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٤ مؤرخة رسالة الصني،
  ٣٢٣ ،إحاطات األورويب، االحتاد
  ٣٢٢ ،بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٤٥٧ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،بيانات الرئيس،

  ٣٢٢ ،بيانات املكسيك،
  ٣٢٢ ،بيانات النمسا،
  ٣٢٢ ،بيانات العربية، الدول جامعة
  ٣٢٢ ،بيانات آسيا، شرق جنوب أمم رابطة
  ٣٢٢ ،بيانات األطلسي، مشال حلف منظمة
  بريوت يف اإلرهايب التفجري
  ١٦٣٦ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨١١ ،عموما
  ٨١١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. التقارير
  املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من

  التنسيق
  السودان يف احلالة

  ٨١٠ ،اخلرباء فريق
  ٨٠٩ ،١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٣ ،الرصد فريق الصومال، يف احلالة
  ٨٠٠ ،٧٩٩ ،اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧ ،٨٠٥ ،اخلرباء فريق
  ٨٠٢ ،١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٥ ،٧٩٣ ،اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥ ،اخلرباء فريق
  ٨٢٤ ،٨٢٠ ،١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  ٩٦٥ ،٩٦٢ ،٩٥٩ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
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  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠١ ،٩٩٨ ،٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٢ ،٩٣٩ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٨ ،٩٧٥ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٩ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٧ ،٩٠٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٠ ،٩٨٧ ،٩٨٦ ،٩٨٣ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٣ ،١٠٦٩ ،١٠٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
 ،٨٩٨ ،٨٩٧ ،٨٩١ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

٩٠١  
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٠ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٢٧ ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٦٧ ،١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨١٦ ،٨١٥ ،١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلسالمية، إيران مجهورية - االنتشار عدم
  ٩٢٨ ،٩١٩ ،٩١٢ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  ١٠٠٩ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٠ ،والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  ٨٣٦ ،٨٣٤ ،١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  ١٠٥٩ ،١٠٥٨ ،والية أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٥ ،١٠٢٤ ،١٠٢١ ،١٠١٦ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٣ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٩ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٤ ،والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
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  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر. اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٢ ،عموما

  باختاذ اإلذن إنفاذ، إجراءات
  ٧٣٧ ،عموما

  ٧٤٣ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٣٧ ،بشأن قرارات

  ٧٤٣ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٦٩٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٧١٢ ،٧٠٦ ،٦٩٩ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧٤٦ ،تقارير العام، األمني
  ٦٩٩ ،والتنمية األمن بني الترابط
  للمنازعات السلمية التسوية

  ٧٠٩ ،عموما
  ٧٠٩ ،بـ املتصلة املقررات

  ٧١٢ ،٧١١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٧٤٥ ،٧٢٠ ،٧١١ ،أفغانستان يف احلالة
  ٧٤٥ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٧٤٣ ،٧١٦ ،٧١٠ ،السودان يف احلالة
  ٧٢٠ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٧٤٦ ،٧٤١ ،٧٣٨ ،٧١٥ ،٧١٠ ،الصومال يف احلالة
  ٧١٥ ،سرياليون يف احلالة
  ٧١٤ ،بيساو- غينيا يف احلالة
  ٧١٢ ،٧١٠ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٧١٤ ،ليربيا يف احلالة
  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،٧٣٧ ،٧١٤ ،ليبيا يف احلالة
  ٧١٩ ،٧١١ ،هاييت يف احلالة

  ٦٩٨ ،الوقائية الدبلوماسية
  ٧٤٦ ،٧٤١ ،٧٣٨ ،القرصنة

  ٧٠٢ ،واألمن والسالم املرأة
  ٧٤٧ ،بيانات اليابان،
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  ٧٠١ ،الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  مواضيعية بنود

  ٦٩٢ ،عموما
  ٦٩٢ ،املتخذة القرارات

  واألمن السالم صون
  ٧٠٤ ،٦٩٥ ،مع التعاون

  ٧٤٦ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٤٥ ،تقارير

  ٧٤٥ ،بشأن ووثائق قرارات
  ٧٢١ ،اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٧٠١ ،السالم حفظ عمليات
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات

  ٧١٢ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب
  ٦٩٧ ،واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٩٤ ،أفريقيا وسط منطقة
  ٧٠٨ ،إحاطات أوروبا، يف والتعاون األمن منظمة

  ٦٩٦ ،الرتاعات نشوب منع
  الدوليان واألمن السالم هلا يتعرض اليت التهديدات

  ٥٣٤ ،عموما
  احملدد البلد أيضا انظر. اجلزاءات

  ٢٩٤ ،اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  األمن جملس جلان

  ٧٥٤ ،عموما
  ٧٥٦ ،اإلنصاف
  ٧٥٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٦ ،الشفافية

  ٧٥٥ ،قطاعات لعدة الشاملة املقررة املهام
  ٧٥٥ ،الواليات

  ٧٥٦ ،التنسيق مركز آلية
  ٧٥٦ ،القانونية األصول مراعاة
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  ٧٥٦ ،املظامل أمني مكتب
  ٧٥٥ ،الرصد هيئات
  إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٦ ،عموما
  ٥٧٣ ،استعراض اعتزام
  ٥٧٢ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام
  ٥٧٤ ،اجلزاءات تشديد اعتزام
  ٥٧٠ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ

  ٥٦٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٦٧ ،على املدخلة التغيريات

  ٥٦٩ ،الشتات ضريبة على املفروض احلظر
  ٥٧٤ ،٥٧٣ ،٥٧١ ،٥٧٠ ،٥٦٩ ،٥٦٨ ،٥٦٧ ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
  ٥٧٠ ،التعدين قطاع على املفروضة القيود
  ٥٧٠ ،الشحنات تفتيش
  ٥٦٨ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٧١ ،األسلحة مصادرة
  السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٦ ،عموما
  ٥٩٨ ،استعراض اعتزام

  ٥٩٨ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٩٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٩٦ ،على املدخلة التغيريات

  ٥٩٨ ،٥٩٧ ،٥٩٦ ،)٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٥٩٧ ،األصول جتميد
  ٥٩٨ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٩٧ ،األسلحة توريد حظر

  الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٦ ،عموما
  ٥٧٣ ،استعراض اعتزام
  ٥٧٢ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام
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  ٥٧٤ ،اجلزاءات تشديد اعتزام
  ٥٧٠ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ

  ٥٦٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٦٧ ،على املدخلة التغيريات

  ٥٧٢ ،بيانات الرئيس،
  ٥٧٣ ،٥٧٠ ،٥٦٨ ،٥٦٦ ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٥٧١ ،٥٦٨ ،٥٦٦ ،)٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٥٧٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
 ،٥٧٩ ،٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٧٥ ،٥٧٤ ،٥٧٣ ،٥٧٢ ،٥٧١ ،٥٧٠ ،٥٦٩ ،٥٦٨ ،٥٦٦ ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار

٦٤١ ،٦٤٠ ،٦٣٧ ،٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،٥٩١ ،٥٩٠ ،٥٨٨ ،٥٨٧ ،٥٨٦ ،٥٨٤ ،٥٨٣ ،٥٨١، 
٦٥٢ ،٦٥١ ،٦٤٤ ،٦٤٣  

  ٥٦٨ ،األصول جتميد
  ٥٦٩ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٦٨ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٧٢ ،القائمة يف اإلدراج معايري
  العراق على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٠ ،عموما
  ٥٨١ ،الشامل الدمار أسلحة

  ٥٨٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨١ ،النفطي احلظر
  ٥٨١ ،٥٨٠ ،)٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار
  ٥٨١ ،٥٨٠ ،)٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
  ٥٨١ ،التسيارية القذائف على املفروضة القيود

  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٥ ،عموما
  ٥٨٨ ،استعراض اعتزام

  ٥٨٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٦ ،على املدخلة التغيريات

  ٥٨٧ ،٥٨٥ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٥٨٨ ،٥٨٧ ،٥٨٦ ،٥٨٥ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
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  ٥٨٨ ،٥٨٥ ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٥٨٦ ،األصول جتميد
  ٥٨٧ ،والطريان النقل تدابري
  ٥٨٧ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٨٦ ،األسلحة توريد حظر

  ٥٨٧ ،اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة
  ٥٨٧ ،األسلحة مصادرة

  ٥٨٨ ،القائمة يف اإلدراج معايري
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٣٣ ،متديد
  )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٠ ،٢٩٤ ،عموما

  ٦٠٧ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٦٠١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٦٠١ ،يف التغيريات

  ٦٠٨ ،٦٠٧ ،٦٠٦ ،٦٠٥ ،٦٠٤ ،٦٠٢ ،٦٠١ ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٦٠٤ ،املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٥ ،بالوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٢ ،األصول جتميد
  ٦٠٤ ،االنتشار عدم تدابري
  ٦٠٦ ،الشحنات تفتيش
  ٦٠٥ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٦٠٢ ،األسلحة توريد حظر

  ٦٠٨ ،االستعراض أو اإلاء شروط
  ٦٠٧ ،القائمة يف اإلدراج معايري

  طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٩ ،٥٧٦ ،٢٨٠ ،عموما
  ٦١٣ ،٥٧٩ ،استعراض اعتزام

  ٥٧٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٧٦ ،على املدخلة التغيريات



اإلجرائيةالفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد     

 

14-65169   
 

  ٧٥٤ ،٦١٣ ،٦١٢ ،٦١١ ،٦١٠ ،٦٠٩ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٧٥٦ ،٥٧٩ ،٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٧٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٦١٠ ،٥٧٧ ،األصول جتميد
  ٦١١ ،٥٧٨ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٦١٠ ،٥٧٧ ،األسلحة توريد حظر
  ٦١٢ ،٥٧٩ ،القائمة يف اإلدراج معايري

  سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥ ،عموما

  ٥٧٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٧٥ ،)٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار
  ٥٧٥ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٧٥ ،األسلحة توريد حظر

  ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٨ ،عموما
  ٥٩٥ ،استعراض اعتزام
  ٥٩٤ ،تدابري فرض يف النظر اعتزام

  ٥٩٢ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٥٨٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٩ ،على املدخلة التغيريات

  ٥٩٤ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٥٩٥ ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،٥٩١ ،٥٩٠ ،٥٨٩ ،)٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٥٩٥ ،)٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٥٩٥ ،)٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٢ ،٥٩١ ،٥٨٩ ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٥٩٥ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،٥٩١ ،٥٩٠ ،٥٨٩ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٥٩٣ ،)٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  ٥٩١ ،األصول جتميد
  ٥٩٢ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٩٠ ،األسلحة توريد حظر
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  ٥٩١ ،املاس توريد حظر
  ٥٩٣ ،االستعراض أو اإلاء شروط

  ٥٩٢ ،األسلحة مصادرة
  ٥٩٤ ،القائمة يف اإلدراج معايري

  )الدميقراطية الشعبية -  مجهورية( كوريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٩ ،عموما

  ٦٠٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  لبنان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٩ ،عموما

  ٥٩٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٢ ،عموما
  ٥٨٤ ،استعراض اعتزام

  ٥٨٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٥٨٤ ،٥٨٣ ،٥٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
  ٥٨٤ ،٥٨٣ ،٥٨٢ ،)٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار
  ٥٨٣ ،األصول جتميد
  ٥٨٣ ،عليه قيود فرض أو السفر حظر
  ٥٨٣ ،األسلحة توريد حظر

  ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٣ ،عموما

  ٦٢٢ ،اإلنفاذ عن اإلبالغ
  ٧٥٤ ،٦٢٣ ،٦٢٢ ،٦٢٠ ،٦١٦ ،٦١٤ ،٦١٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٦٢٣ ،٦٢٢ ،٦٢١ ،٦٢٠ ،٦١٩ ،٦١٧ ،٦١٥ ،٦١٤ ،٦١٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار
  ٦٢٣ ،٦٢٠ ،٦١٨ ،٦١٥ ،٦١٣ ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٦١٦ ،األصول جتميد
  ٦١٩ ،والطريان النقل تدابري
  ٦٢٠ ،الشحنات تفتيش
  ٦٢٠ ،عليه املفروضة القيود أو السفر حظر
  ٦١٤ ،األسلحة توريد حظر
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  ٦٢٢ ،األسلحة مصادرة عمليات
  ٦٢٢ ،القائمة يف اإلدراج معايري

  ٦٢٣ ،استعراض نية
  اجللسات
  ٣٣٠ ،عموما

  ٣٣٧ ،٣٣٤ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،
  ٣٤٠ ،أخرى اجتماعات

  ٣٤١ ،بيانات األردن،
  ٣٣٥ ،اإلرهاب
  ٣٣٦ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٣٣٩ ،لتعيني توصيات العام، األمني
  ٣٣٨ ،بقوات املسامهة البلدان

  ٣٤٠ ،آريا بصيغة املعقودة اجللسات
  ٣٣٨ ،٣٣٦ ،السودان يف احلالة
  ٣٣٩ ،الصومال يف احلالة
  ٣٣٩ ،٣٣٥ ،العراق يف احلالة
  ٣٣٨ ،كوريا يف احلالة
  ٣٣٩ ،كوسوفو يف احلالة
  ٣٣٨ ،ليبيا يف احلالة
  ٣٣٩ ،الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٣٣٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٣٤١ ،بيانات املكسيك،
  ٣٣٠ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣٣٣ ،املواد تطبيق

  ٣٣٣ ،٣ و ٢ املادتني إطار يف اجللسات عقد طلبات
  ٣٤٠ ،رمسية غري حوارات

  شكل
  ٣٣٤ ،العامة اجللسات
  ٣٣٧ ،مغلقة/خاصة جلسات

  ٣٣٦ ،٣٣٥ ،واألمن السالم صون
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  ٣٣٩ ،االنتشار عدم
  ٣٣٦ ،اجلديدة األعضاء الدول قبول
  ٣٤١ ،بيانات قطر،
  ٣٤١ ،بيانات كندا،
  ٣٣٩ ،إحاطات الدولية، العدل حمكمة

  ٣٣٩ ،هيئته بكامل الس مشاورات
  ٣٤٠ ،آريا بصيغة املعقودة اجللسات
  أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٤٧ ،باسم بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة

  ٥٥٢ ،بيانات القرصنة،
  أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة انظر. أفريقيا وسط لدول االقتصادية اجلماعة
  ٦٢ ،٦٠ ،بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  الكاريبية اجلماعة انظر. الكاريبية اجلماعة

  ٤٦٠ ،باسم بيانات العمل، أساليب
  ٣٩٥ ،باسم بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  ٤٦٥ ،باسم بيانات املناخ، تغري
  ٤٢٤ ،باسم بيانات العامة، اجلمعية توصيات

                              العامة اجلمعية  
  ٤٣٨ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،
  ٤٢٥ ،بيانات األردن،

  ٤٢٤ ،توصيات اإلرهاب،
  ٤٢٤ ،باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٤٣٢ ،٤٣١ ،٤٣٠ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
  ٤٣٠ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٤٣٩ ،بيانات اهلند،
  ٤٢٩ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العام، األمني تعيني

  مع األمن جملس عالقات
  ٤٢٢ ،عموما

  ٤٣٩ ،الفرعية األجهزة
  ٤٣٧ ،واخلاصة السنوية التقارير
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  ٤٤٢ ،السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  ٤٢٧ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة
  ٤٢٦ ،امليثاق من ١٢ باملادة يتعلق ما يف املمارسة
  ٤٢٣ ،٤٢٢ ،الدائمني غري األعضاء انتخاب

  ٤٢٣ ،توصيات
              ٤٤١ ، اإلنسان حقوق جملس 

  ٤٣٦ ،األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
  ٤٤٣ ،أخرى ممارسات

  ٤٢٩ ،٤٢٨ ،األمن جملس من املقدمة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة اجلديدة، األعضاء الدول قبول
  ٤٣٩ ،بيانات كوستاريكا،

  ٤٣٩ ،باسم بيانات الصغرية، اخلمسة البلدان جمموعة
  ٤٢٥ ،باسم بيانات اخلمس، الصغرية البلدان جمموعة
  ٤٣٤ ،األعضاء انتخاب الدولية، العدل حمكمة
  ٤٣٩ ،بيانات ناميبيا،

  السورية العربية اجلمهورية
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٧٨ ،١٧٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ليبيا انظر. الليبية العربية اجلمهورية
  وأوغندا السودان بني احلالة

  ٤٧٨ ،األمن جملس بعثات
  والكويت العراق بني احلالة
  ٨٥٣ ،التعويضات جلنة
  وباكستان اهلند بني احلالة

 اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق
  وباكستان

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٨٤ ،عموما

  ٢٣١ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٩٠ ،٨٩ ،٨٧ ،التقارير
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  ٦٤٠ ،٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧١٢ ،٧١١ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٢٥٠ ،٩٠ ،٨٨ ،بيانات الرئيس،
  ٦٤٠ ،٥٤١ ،٨٨ ،٨٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٣ القرار
  ٦٤٠ ،٨٩ ،٨٥ ،)٢٠١٠( ١٩٢٢ القرار
  ٧١٢ ،٦٣٧ ،٥٤١ ،٢٧١ ،٢٤٩ ،٢٤١ ،٢٣١ ،٨٩ ،٨٥ ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار

  ٢٤٩ ،٢٤١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٧١ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٧ ،٨٦ ،إحاطات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني باحلالة املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٥ ،بيانات النمسا،

  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  تشاد

  ٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٥ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٩ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢١ مؤرخة رسالة
  ٨٩ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٩ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٨٧ ،٨٦ ،بيانات

  ٥٤١ ،٥٣٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  الوسطى أفريقيا مجهورية
  ٨٩ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٢ مؤرخة رسالة
  ٨٧ ،٨٦ ،بيانات

  أبيي يف احلالة
  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  إريتريا يف احلالة

  ٧٦٤ ،٧٦٠ ،٧٥٩ ،٧٥٨ ،٧٥٧ ،٥٣٨ ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار
  ٥٣٩ ،٥٣٨ ،٥٣٧ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات
  الرصد فريق

  ٧٥٨ ،عموما
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  ٧٦٤ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٦٠ ،الوالية

  ١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٥٧ ،عموما

  ٧٦٠ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٥٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٥٩ ،الوالية
  ٧٦٠ ،إجرائية تدابري

  احملدد البلد أيضا انظر. أفريقيا يف احلالة
  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،إحاطات املتحدة، اململكة

  ٢٨٨ ،٢٨٧ ،إحاطات املتحدة، الواليات
  ٢٨٧ ،إحاطات أوغندا،
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٨ ،٢٨٧ ،عموما
  ٢٨٩ ،إحاطات

  ٢٨٨ ،إحاطات فرنسا،
  أفغانستان يف احلالة

  ١٢٧ ،عموما
  ١٣٣ ،بيانات أستراليا،

  أفغانستان
  ١٣٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٣٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،بيانات

  ١٣٣ ،١٢٩ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٣٢ ،املسلح والرتاع األطفال

  العام األمني
  ١٢٨ ،إحاطات

  ٢٩٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،تقارير
  ٦٣٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٥ ،٧٢٠ ،٧١١ ،اإلقليمية التنظيمات
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                الرئيس 
  ١٣٧ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٤ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٣٩ ،١٣٢ ،بيانات

  ١٣٤ ،بيانات الصني،
  ٧٢٣ ،٢٧٣ ،٢٥٢ ،٢٣٢ ،١٣٧ ،١٣٣ ،)٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٧٢٤ ،٧٢٠ ،٦٨٠ ،٦٧٣ ،٦٣٨ ،٥٤٠ ،١٣٧ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٣ ،٧٢٠ ،٢٧٣ ،٢٣٢ ،١٣٨ ،١٣٤ ،)٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٧٢٠ ،٦٨٠ ،٦٣٨ ،١٣٨ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢ ،عموما
  ٧٢٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥ ،تقارير

  ١٣٤ ،١٣٣ ،بيانات أملانيا،
  ٢٥٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٧٣ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٨٠ ،املتبادلة املساعدة

  ١٣٦ ،١٣٥ ،بيانات املكسيك،
  ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٣١ ،١٢٨ ،إحاطات
  ١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٠ ،بيانات

  ٣٦٤ ،بيانات األعمال، تصريف
  ١٣٦ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،تقارير
  ١٢٩ ،بيانات النمسا،

  ١٣٢ ،بيانات اهلند،
  ١٣٠ ،بيانات اليابان،

  ١٣٢ ،بيانات باكستان،
  األمن جملس بعثات
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  ٤٧٧ ،٢٨٦ ،عموما
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠ ،تقارير

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  تركيا

  ٢٨٦ ،إحاطات
  ١٢٩ ،بيانات

  ٥٤٠ ،٥٣٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٣ ،واألمن السالم صون

  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٧٢٢ ،عموما
  ٧٢٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥ ،تقارير
  ١٣٥ ،بيانات فرنسا،
  ١٣٥ ،بيانات كندا،
  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

  ١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٩ ،إحاطات
  ١٣٤ ،١٣٢ ،تقارير

  واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ١٥٠ ،عموما
  األورويب االحتاد

  ١٥١ ،بيانات
  ١٥٢ ،١٥٠ ،الوجود إذن متديد
  ١٥٣ ،١٥١ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ١٥٤ ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٥٤ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة
  ١٥٤ ،٢٠١١ مايو/أيار ٣ مؤرخة رسالة
  ١٥٥ ،١٥٤ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣ مؤرخة رسالة
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  ١٥٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٥٢ ،١٥١ ،بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٦٣٩ ،٦٣٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٥ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٨٠ ،٦٧٤ ،٦٣٩ ،٥٤٠ ،٣٨١ ،١٥٤ ،١٥٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
  ٦٧٤ ،٦٣٩ ،٣٨٣ ،١٥٥ ،١٥٢ ،)٢٠١١( ٢٠١٩ القرار

  ٦٨٠ ،املتبادلة املساعدة
  ١٥٣ ،١٥٢ ،١٥٠ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف السالم اتفاق لتنفيذ السامي املمثل
  ٥٤٠ ،٥٣٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٤ ،واألمن السالم صون

  ١٥٢ ،بيانات كرواتيا،
  ١٥٠ ،الوجود إذن متديد األطلسي، مشال حلف منظمة

  السودان يف احلالة
  ٦٤ ،عموما

  ٢٣٠ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٦٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٧٥ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨ ،بيانات
 ،٥٣٨ ،٥١٩ ،٥٠١ ،٤٠٩ ،٤٠٣ ،٤٠٠ ،٣٣٨ ،٣٣٦ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧١ ،تقارير

٧٤٣ ،٧١٦ ،٦٧٦ ،٦٧٢ ،٦٥٧ ،٦٥٢ ،٦٤٣ ،٥٥٧ ،٥٤٣  
  ٦٥٧ ،٦٥٢ ،٦٤٣ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٥٧ ،املؤقتة التدابري

  ٧٤٣ ،٧١٦ ،٧١٠ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٨ ،٣٣٦ ،اجللسات
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 ،٥٠١ ،٤١١ ،٤٠٣ ،٤٠٢ ،٤٠١ ،٢٦٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،بيانات الرئيس،
٧١٨ ،٧١٧ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،٥٠٣  

  ٤٠٣ ،٧٤ ،٧١ ،٧٠ ،٦٨ ،بيانات السودان،
 يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  دارفور
  ٦٩ ،بيانات السودان، باستفتاءي املعين الفريق
  ٧١٦ ،٦٤٣ ،٥٤٣ ،٤٠٠ ،٢٦٨ ،٢٤٦ ،٢٣٠ ،٧٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٧١٦ ،٦٥٧ ،٦٤٤ ،٥٤٣ ،٥١٩ ،٢٦٩ ،٢٤٦ ،٧٦ ،٦٦ ،)٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٨١٠ ،٨٠٩ ،٧٤٣ ،٧١٧ ،٦٧٢ ،٥١٩ ،٤٠٩ ،٤٠١ ،٣٨٤ ،٢٦٩ ،٧٦ ،)٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٢٧٠ ،)٢٠١١( ١٩٦٦ القرار
  ٦٤٣ ،٥٤٣ ،٧٨ ،٧٠ ،)٢٠١١( ١٩٧٨ القرار
  ٨٠٩ ،)٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٨١١ ،٧٨ ،)٢٠١١( ١٩٨٢ القرار
  ٧١٨ ،٦٧٦ ،٦٥٢ ،٦٤٤ ،٥٥٧ ،٥٣٨ ،٧٩ ،٧٣ ،)٢٠١١( ١٩٩٠ القرار
  ٦٧٦ ،٦٤٤ ،٥٥٨ ،٥٣٨ ،٢٣٠ ،٧٩ ،٧٠ ،)٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  ٧٩ ،٧٤ ،)٢٠١١( ١٩٩٧ القرار
  ٧١٨ ،٦٤٤ ،٥٢٠ ،٢٤٨ ،٢٣٠ ،٨٠ ،٦٧ ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٧١٩ ،٥٣٨ ،٥٢٠ ،٨٠ ،٧٣ ،)٢٠١١( ٢٠٢٤ القرار
  ٥٣٩ ،٤١١ ،٤١٠ ،٨١ ،)٢٠١١( ٢٠٣٢ القرار
  ٤١١ ،٤١٠ ،٤٠٩ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٤١٠ ،استخدامها أو -  باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٢٤٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٨ ،٢٦٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ٤٠٣ ،٤٠٠ ،املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل

  ٧٠ ،إحاطات
  ٧٢ ،٧١ ،بيانات
  ٦٩ ،تقارير

  السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان يف املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٥١٩ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠١ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٤٣ ،٥٣٨ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٤٠٤ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٤٠٣ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،بيانات السودان، جنوب

  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات
  ٦٧٦ ،٦٧٢ ،واألمن السالم صون
  بالتنفيذ املعين املستوى الرفيع األفريقي االحتاد فريق

  ٧٢ ،٦٥ ،بيانات
  ٦٨ ،تقارير

  اخلرباء فريق
  ٨٠٩ ،عموما
  ٨١١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٠ ،التنسيق
  ٨١٠ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٠ ،الوالية
  ٨٦٨ ،تقارير
  ٦٤ ،الوالية متديد

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٦٥ ،بيانات دارفور، بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري
  ١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٠٨ ،عموما
  ٨٠٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٠٩ ،التنسيق
  ٨١٠ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٩ ،الوالية
  ٨٦٨ ،تقارير

  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  ٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٦٩ ،بيانات
  ٧٤ ،٧٣ ،تقارير
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  احملدد البلد أيضا انظر. األوسط الشرق يف احلالة
  ١٨٧ ،١٦٤ ،عموما
  ٤٧٣ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٥٥١ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٦ ،بيانات إسرائيل،
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٨٠ ،١٧٦ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٣٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٤٨١ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ٢ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٩٢ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة

  ١٦٦ ،إحاطات
  ١٩٢ ،١٩١ ،تقارير

  السياسية للشؤون املساعد العام األمني
  ٤٨٠ ،١٧٥ ،١٧١ ،إحاطات

  ١٧١ ،١٦٥ ،تقارير
  ٤٨١ ،بيانات الربازيل،

  ٤٨٠ ،٤٧٩ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٣٤ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٧٢٠ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،١٨٩ ،١٨٨ ،١٧٨ ،١٧٦ ،بيانات السورية، العربية اجلمهورية

  ٦٨٥ ،النفس عن الدفاع
  ٥٥٢ ،٥١٣ ،٤٨٠ ،٤٧٩ ،٢٥٢ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٧ ،١٨٢ ،١٦٩ ،بيانات الرئيس،
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،١٨٨ ،بيانات الصني،
  ٣٨٠ ،١٩١ ،)٢٠١٠( ١٩٣٤ القرار
  ٦٤٤ ،٥٤٠ ،٣٨١ ،١٩٢ ،)٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار
  ٣٨٠ ،١٩١ ،)٢٠١٠( ١٩٦٥ القرار
  ١٩٢ ،)٢٠١١( ١٩٩٤ القرار
  ٦٤٤ ،٣٨٣ ،١٩٢ ،)٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار
  ٧٢٠ ،٥٢٣ ،٥١٣ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٤٢ ،٢٣٢ ،١٩٣ ،١٨٧ ،)٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
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  ١٩٢ ،)٢٠١١( ٢٠٢٨ القرار
  ٦٣٤ ،٤١٦ ،٤٠٦ ،بيانات أملانيا،

  ٢٥٢ ،٢٣٨ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤٠٦ ،املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٨١ ،بيانات املكسيك،
  ١٦٧ ،تقارير العام، لألمني اخلاص املمثل

  ٦٣٤ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،١٨٠ ،بيانات املتحدة، اململكة
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  ١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٧١ ،إحاطات
  ١٦٩ ،بيانات
  ١٧٧ ،١٦٧ ،تقارير

  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،بيانات اهلند،
  ٦٣٤ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،٤١٦ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٦ ،بيانات املتحدة، الواليات

  تركيا
  ٥٥١ ،٤٧٣ ،٣٣٣ ،١٨٢ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١ ،٤٨٠ ،١٦٨ ،بيانات

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٣ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٣ ،٤٩٦ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٥١ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠ ،٥٣٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٦٣٥ ،٤٨١ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٦٣٤ ،٤١٦ ،بيانات فرنسا،

  ٥٥١ ،٤٨٠ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٧ ،١٦٦ ،بيانات فلسطني،
  ٤٨١ ،بيانات فرتويال،

  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة

  لبنان
  ٥٥١ ،٤٧٤ ،٣٣٤ ،١٨٢ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١ ،٤٨١ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٧٣ ،بيانات
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  ٤٨١ ،بيانات ماليزيا،
              ٤٤٢ ، اإلنسان حقوق جملس 

  ٦٣٤ ،١٩٣ ،١٨٣ ،١٧٣ ،١٦٤ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٤١٥ ،تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب

  ٥٥١ ،٤٨١ ،بيانات نيجرييا،
  اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة

  السياسية للشؤون العام األمني وكيل
  ١٧٦ ،١٧٢ ،إحاطات

  ١٨٩ ،١٧٩ ،١٧٥ ،١٧٣ ،١٧٠ ،١٦٧ ،تقارير
  الغربية الصحراء يف احلالة

  ٦ ،عموما
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٥٢١ ،٥٠٧ ،٤٠٢ ،٣٨١ ،٧ ،٦ ،)٢٠١٠( ١٩٢٠ القرار
  ٤٤١ ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،٥٢١ ،٥٠٨ ،٣٨٣ ،٨ ،٧ ،)٢٠١١( ١٩٧٩ القرار

  ٤٠٢ ،املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون

  ٦ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٦ ،بيانات أوغندا،

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢١ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٧ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٨ ،تقارير األمن، جملس
              ٤٤١ ، اإلنسان حقوق جملس 

  ٦ ،بيانات نيجرييا،
  الصومال يف احلالة

  ١٣ ،عموما
  ٢٢ ،٢٠١١ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة الصني،
  ١٤ ،١٣ ،إحاطات األفريقي، االحتاد
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  ١٧ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٢٢٥ ،املسلح والرتاع األطفال

  العام األمني
  ٢١ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٢٤ مؤرخة رسالة

  ١٦ ،إحاطات
  ١٥ ،التقارير
  ٢٤ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،تقارير
  ٦٤٢ ،٦٣٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧٤٦ ،٧٤١ ،٧٣٨ ،٧١٥ ،٧١٠ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٩ ،اجللسات

                الرئيس 
  ٢٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٧١٥ ،٥١٩ ،٥١٨ ،٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤١٤ ،٢٦٣ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٢٥ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،بيانات
  ١٨ ،١٤ ،بيانات الصومال،

  ٦٨١ ،٦٧٥ ،٦٤٢ ،٥٤٢ ،٥٣٩ ،٥١٨ ،٢٤٢ ،١٩ ،١٤ ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٦٠ ،٧٥٩ ،٧٥٨ ،٧٥٧ ،٧٤١ ،٦٧١ ،٥٤٢ ،٤١٤ ،١٩ ،١٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٢٠ ،١٦ ،)٢٠١٠( ١٩١٨ القرار
  ٧٤١ ،٦٨١ ،٦٧٥ ،٦٧١ ،٦٤٣ ،٥٤٢ ،٥٣٩ ،٣٨١ ،٢١ ،١٧ ،)٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار
  ٧١٥ ،٦٨٢ ،٦٧٥ ،٦٤٣ ،٥١٨ ،٢٤٢ ،٢٢٥ ،٢١ ،١٤ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٥٧ ،٦٧١ ،٥٤٣ ،٥٣٩ ،٤١٤ ،٢٢ ،١٥ ،)٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٣٨٣ ،٢٢ ،١٨ ،)٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
  ٧٦٢ ،٧٥٩ ،٧٥٨ ،٧٤٢ ،٦٧٢ ،٥٣٩ ،٢٦٣ ،٢٢٥ ،٢٣ ،١٦ ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٧١٥ ،٦٨٢ ،٦٧٦ ،٦٤٣ ،٥١٩ ،٢٦٤ ،٢٢٦ ،٢٣ ،١٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٣٨٣ ،٢٤ ،١٨ ،)٢٠١١( ٢٠١٥ القرار
  ٧٤٢ ،٦٤٣ ،٣٨٣ ،٢٤ ،١٨ ،)٢٠١١( ٢٠٢٠ القرار

  ٢٤٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٦٨١ ،املتبادلة املساعدة
  ١٨ ،إحاطات الصومال، سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اخلاص املستشار

  ١٥ ،١٤ ،١٣ ،إحاطات للصومال، العام لألمني اخلاص املمثل
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  ١٧ ،بيانات املتحدة، اململكة
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥١٨ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٩ ،٤٩٣ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥٤٢ ،٥٣٩ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٧٥ ،٦٧١ ،واألمن السالم صون
  الرصد فريق

  ٧٥٨ ،عموما
  ٨٦٥ ،٢٠١١ أغسطس/آب ١ مؤرخة رسالة

  ٧٦٤ ،٧٦٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٣ ،٧٦١ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٣ ،التنسيق
  ٧٦٣ ،٧٦١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٧٦٠ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقارير
  ١٦ ،١٥ ،١٣ ،الوالية متديد
  ١٧ ،بيانات كينيا،

  ٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٥٧ ،عموما
  ١٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٢٣ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة

  ٧٥٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٩ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٨٦٥ ،)٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٧٥٩ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقارير
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  ٤١٤ ،عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب

  العراق يف احلالة
  ١٩٣ ،عموما
  العام األمني

  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة رسالة
  ١٩٨ ،بيانات
  ٢٠٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،تقارير
  ٣٣٩ ،٣٣٥ ،اجللسات
  ٥١٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٩٨ ،١٩٤ ،بيانات الرئيس،
  العراق

  ٢٠١ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة

  ٢٠١ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٢ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة شفوية مذكرة
  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٨ مؤرخة شفوية مذكرة

  ١٩٦ ،إحاطات
  ٢٠١ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٤ ،بيانات

  ٥١٤ ،٢٠٢ ،)٢٠١٠( ١٩٣٦ القرار
  ٣٨٠ ،٢٠٣ ،١٩٨ ،)٢٠١٠( ١٩٥٦ القرار
  ٣٨٠ ،٢٠٣ ،١٩٨ ،)٢٠١٠( ١٩٥٧ القرار
  ٣٨٥ ،٣٨٠ ،٢٠٣ ،١٩٨ ،)٢٠١٠( ١٩٥٨ القرار
  ٥١٤ ،)٢٠١١( ٢٠٠١ القرار

  ١٩٦ ،إحاطات املتحدة، لألمم املايل املراقب
  ٢٠٠ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ ،إحاطات للعراق، العام لألمني اخلاص املمثل

  املتحدة الواليات
  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٨ ،بيانات

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
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  ٥١٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ١٩٩ ،بيانات فرنسا،

  ١٥١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٠ ،عموما

  ٧٩٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٦٦ ،تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٣٣ ،عموما

  ٢٢٦ ،٢٢٤ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٨٦٧ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٥ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة
  ٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،تقارير

  ٣٥ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٦٥٧ ،٦٤٠ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٥ ،بيانات الرئيس،

  ٦٦٩ ،٦٥٧ ،٦٤٠ ،٥٤١ ،٢٦٥ ،٢٤٣ ،٢٢٦ ،٣٩ ،٣٤ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٧٩٩ ،٧٩٨ ،٦٦٩ ،٥٤١ ،٤١٠ ،٢٦٦ ،٢٤٤ ،٣٩ ،٣٨ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٦٤٠ ،٥٤١ ،٢٢٧ ،٤٠ ،٣٨ ،٣٦ ،)٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٨٠٠ ،٧٩٨ ،٢٦٦ ،٢٢٧ ،٤٠ ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٤١٠ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  الدميقراطية -  مجهورية الكونغو،
  ٣٤ ،بيانات
  ٣٧ ،تقارير
  ٢٤٣ ،٢٤١ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٦٥ ،٢٦٢ ،واألمن والسالم املرأة
  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
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  ٣٥ ،إحاطات
  ٣٦ ،تقارير

  الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٣٤ ،إحاطات

  ٦٥٨ ،٣٨ ،٣٧ ،بيانات
  ٣٦ ،تقارير

  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٦٥٨ ،بيانات اهلند،
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٧ ،٢٨٦ ،عموما
  ٢٨٩ ،إحاطات

 الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية

 لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار

  ٥٤١ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٦٩ ،واألمن السالم صون
  فرنسا

  ٤٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة
  ٢٨٦ ،إحاطات

  اخلرباء فريق
  ٧٩٨ ،عموما
  ٨٠٠ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٠ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٠ ،٧٩٩ ،التنسيق
  ٨٠١ ،٧٩٩ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٧ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٧٩٩ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير
  ٨٠٠ ،٧٩٩ ،تقييم
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  ٣٨ ،الوالية متديد
  ١٥٣٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٧٩٧ ،عموما
  ٧٩٨ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٨ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير

  بوروندي يف احلالة
  ٢٥ ،عموما

  ٢٢٦ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٦٢ ،٤٩٧ ،٢٦٤ ،٢٢٦ ،٢٨ ،٢٧ ،)٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ٢٨ ،)٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار
  ٢٦٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ٢٦ ،٢٥ ،بيانات لبوروندي، العام لألمني التنفيذي املمثل
  لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل

  ٢٦ ،إحاطات
  ٢٧ ،بيانات

  ٢٧ ،٢٥ ،بيانات بوروندي،
  ٤٩٧ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات
  السالم بناء جلنة

  ٢٦ ،إحاطات
  ٢٧ ،٢٥ ،بيانات
  ٨٦٢ ،قرارات

  ٢٨ ،٢٦ ،تقارير األمن، جملس
  بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي يف املتحدة األمم عملية انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب

  ليشيت- تيمور يف احلالة انظر. الشرقية تيمور يف احلالة
  ليشيت- تيمور يف احلالة

  ١٢١ ،عموما
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  ١٢٥ ،١٢٤ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ١٢٧ ،١٢٦ ،تقارير العام، األمني
  ٥٢٢ ،٥١٠ ،٣٨١ ،٢٧٣ ،١٢٦ ،١٢١ ،)٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ٥١٠ ،٣٨٣ ،١٢٦ ،١٢٢ ،)٢٠١١( ١٩٦٩ القرار
  ٢٧٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،إحاطات الشرقية، لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٢٥ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر. ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ١٢٤ ،بيانات تركيا،
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢٢ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٠ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،بيانات ليشيت،- تيمور
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة

  ٤١ ،عموما
  ٢٢٨ ،٢٢٤ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٦٢ ،٤٩٧ ،٢٤٤ ،٤٤ ،٤٢ ،بيانات الرئيس،

  ٤٩٧ ،٤٠٨ ،٢٦٧ ،٢٢٨ ،٤٥ ،٤٣ ،)٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٤٠٨ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  ٢٤٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٤٢ ،٤١ ،إحاطات الوسطى، أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٩٧ ،٤٩٣ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٤٢ ،٤١ ،بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية
  ٣٤٣ ،رمسية غري حوارات

  السالم بناء جلنة
  ٤٣ ،إحاطات
  ٨٦٢ ،قرارات

  ٤٥ ،٤٤ ،تقارير األمن، جملس
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 لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم

  السودان جنوب يف احلالة
  ٦٤٤ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٥٣٧ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر ،السودان يف احلالة انظر. دارفور يف احلالة
  رواندا يف احلالة

  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  النكا سري يف احلالة

  ٢٣٧ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  سرياليون يف احلالة

  ٢٨ ،عموما
  ٧١٥ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٧٦٥ ،٦٧٠ ،٣٨٠ ،٣٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٠ القرار
  ٨٦٤ ،٧١٥ ،٤٩٩ ،٣٨٠ ،٢٦٤ ،٣٢ ،٣٠ ،)٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ٧١٥ ،٣٢ ،٣١ ،)٢٠١١( ٢٠٠٥ القرار
  ٢٦٤ ،واألمن والسالم املرأة

  العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٩ ،إحاطات

  ٣٠ ،تقارير
  ٤٩٩ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٣١ ،٣٠ ،بيانات سرياليون،
  ٦٧٠ ،واألمن السالم صون
  السالم بناء جلنة

  ٣١ ،بيانات
  ٣٠ ،٢٩ ،تقارير

  ٨٦٤ ،قرارات
  األمن جملس جلنة

  ٧٦٥ ،عموما
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  ٧٦٥ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقارير

  ٣٢ ،٣١ ،تقارير األمن، جملس
  سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  غينيا يف احلالة
  ٤٩٣ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  بيساو- غينيا يف احلالة
  ٤٥ ،عموما
  ٤٧ ،بيانات األفريقي، االحتاد

  ٧١٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٤٧ ،باسم بيانات أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٨٦٣ ،٤٩٨ ،٤٨ ،بيانات الرئيس،

  ٨٦٣ ،٧١٤ ،٥١٧ ،٤٩٨ ،٤٨ ،)٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار
  ٥١٧ ،٤٩٨ ،٤٩ ،)٢٠١١( ٢٠٣٠ القرار
  ٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،إحاطات بيساو،- لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥١٧ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٨ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٧ ،باسم بيانات بالربتغالية، الناطقة البلدان مجاعة
  ٤٧ ،٤٦ ،بيانات بيساو،- غينيا
  السالم بناء جلنة

  ٤٥ ،إحاطات
  ٤٧ ،٤٦ ،بيانات
  ٨٦٣ ،قرارات

  ٤٩ ،٤٨ ،تقارير األمن، جملس
 غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بيساو - 
  قربص يف احلالة

  ١٤٧ ،عموما
  ٨٥٦ ،٥٢٢ ،٥١١ ،٣٨٤ ،١٤٩ ،١٤٧ ،)٢٠١٠( ١٩٣٠ القرار
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  ٨٥٦ ،٨٥٤ ،٥٢٢ ،٥١١ ،٣٨٤ ،١٤٩ ،١٤٨ ،)٢٠١٠( ١٩٥٣ القرار
  ٨٥٦ ،٨٥٤ ،٥٢٢ ،٥١٢ ،١٤٩ ،١٤٨ ،)٢٠١١( ١٩٨٦ القرار
  ٨٥٦ ،٨٥٤ ،٥١٢ ،١٤٩ ،)٢٠١١( ٢٠٢٦ القرار

  ٨٥٦ ،٨٥٤ ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ١٤٨ ،بيانات تركيا،
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢٢ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١١ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٤٩ ،تقارير األمن، جملس

  ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٩ ،عموما
  ٤٧٦ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٢٢٨ ،٢٢٤ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني

  ٥٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٥٧ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ٥٧ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ٤٧٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ٥٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ٥٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٨ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٥٩ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٤ ،٥١ ،٥٠ ،تقارير

  ٥٣ ،بيانات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
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  ٤٨٢ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٥١ ،٦٤٠ ،٦٣٨ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٧١٢ ،٧١٠ ،اإلقليمية التنظيمات
                الرئيس 

  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ٥١٧ ،بيانات

  ٧١٢ ،٦٤٠ ،٥٤١ ،٤٠٩ ،٢٦٧ ،٢٤٥ ،٢٢٨ ،٥٥ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٦٤٠ ،٥٦ ،)٢٠١٠( ١٩٢٤ القرار
  ٦٤١ ،٢٦٨ ،٢٢٨ ،٥٦ ،٥١ ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٥٦ ،٥١ ،)٢٠١٠( ١٩٤٢ القرار
  ٨٠٥ ،٨٠٢ ،٦٦٨ ،٥٧ ،٥٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٥٧ ،٥٢ ،)٢٠١٠( ١٩٥١ القرار
  ٧١٣ ،٦٥١ ،٦٤١ ،٣٨٢ ،٥٧ ،٥٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٦٥١ ،٦٤١ ،٥٧ ،٥٢ ،)٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٦٥١ ،٥٧ ،)٢٠١١( ١٩٦٨ القرار
  ٧١٣ ،٦٤١ ،٥٤١ ،٤٨٢ ،٤٤١ ،٢٤٥ ،٢٣٧ ،٢٢٩ ،٥٨ ،٥٥ ،٥٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٥ القرار
  ٨٠٦ ،٨٠٤ ،٨٠٢ ،٧١٣ ،٦٦٨ ،٢٦٨ ،٢٢٩ ،٥٨ ،٥٥ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٦٤١ ،٥٨ ،٥٢ ،)٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٥٨ ،)٢٠١١( ١٩٩٢ القرار
  ٧١٤ ،٦٦٩ ،٦٤١ ،٤٨٢ ،٤٤١ ،٥٩ ،)٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  ٤٠٩ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  ٢٤٥ ،٢٣٨ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٦٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٤ ،بيانات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
  ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل

  ٥٤ ،٥١ ،٥٠ ،إحاطات
  ٥٠ ،بيانات
  ٥٢ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٥١٦ ،العام األمني مبوجبها يشارك اليت القرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٤١ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٦٦٨ ،واألمن السالم صون
  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ٥٢ ،بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق

  ٨٠٢ ،عموما
  ٨٠٨ ،٨٠٦ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٧ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٧ ،٨٠٥ ،التنسيق
  ٨٠٧ ،٨٠٦ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٨ ،)٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٨٦٨ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٨٠٥ ،الوالية
  ٨٦٨ ،تقارير

  ٥٥ ،٥٤ ،٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،بيانات ديفوار، كوت
  ١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٠١ ،عموما
  ٥٨ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٠ مؤرخة رسالة

  ٨٠٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٠٣ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨٠٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٠٢ ،التنسيق
  ٨٠٤ ،٨٠٣ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٢ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير

              ٤٤١ ، اإلنسان حقوق جملس 
  ٥٤ ،بيانات ،الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  كوريا يف احلالة
  ٤٧٤ ،٣٤٧ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد
  ٤٧٤ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٣٣٨ ،٣٣٤ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة الروسي، االحتاد
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  ٣٣٨ ،اجللسات
  ٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  كوسوفو يف احلالة
  ١٥٥ ،عموما
  الروسي االحتاد

  ٣٣٤ ،١٦٤ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦ ،٤٠٥ ،١٥٩ ،١٥٧ ،بيانات

  ١٦١ ،إحاطات السالم، حفظ لعمليات املساعد العام األمني
  ٧٣٥ ،٤٠٤ ،تقارير العام، األمني

  ٧٣٦ ،بيانات الربازيل،
  ١٦٠ ،بيانات الربتغال،
  ٣٣٩ ،اجللسات

  ٧٣٦ ،٤٠٥ ،بيانات الصني،
  ٤٠٤ ،املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٠٥ ،بيانات املكسيك،
  لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٦ ،إحاطات
  ١٥٧ ،بيانات
  ١٦١ ،تقارير
  ٤٠٥ ،١٦٠ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٣٦ ،بيانات اهلند،

  ٤٠٥ ،١٦٠ ،بيانات املتحدة، الواليات
  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٥٧ ،بيانات كوسوفو، يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة

  صربيا
  ١٦٣ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢ مؤرخة رسالة
  ١٦٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦ ،٤٠٤ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،بيانات
  ٧٣٥ ،اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ١٥٧ ،بيانات غابون،
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  ١٦٤ ،١٦٣ ،١٥٧ ،تقارير األمن، جملس
  ٧٣٦ ،بيانات نيجرييا،

  كينيا يف احلالة
  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات

  ليربيا يف احلالة
  ٨٥٩ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ١٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  العام األمني
  ٨٦٧ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٧ مؤرخة رسالة
  ٨٦٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١١ ،بيانات الربتغال،

  ٦٥٢ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧١٤ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦٣ ،٧١٤ ،٦٥٢ ،٥٤٢ ،٢٦٣ ،١٢ ،١٠ ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٧٩٣ ،٧٩٢ ،٧٩١ ،٦٧٠ ،٥٤٢ ،١٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦١ القرار
  ١٢ ،١١ ،)٢٠١١( ١٩٧١ القرار
  ٢٦٣ ،١٢ ،)٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  ٧٩٥ ،٧٩٢ ،٧٩١ ،٥٤٢ ،١٢ ،)٢٠١١( ٢٠٢٥ القرار
  ١١ ،بيانات أملانيا،
  ٢٦٣ ،واألمن والسالم املرأة

  لليربيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  ١١ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ١١ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر. ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ٥٤٢ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات
  ٦٧٠ ،واألمن السالم صون

  ١١ ،بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق
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  ٧٩٦ ،٧٩٣ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٩٥ ،٧٩٣ ،التنسيق
  ٧٩٦ ،٧٩٤ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٩٣ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير
  ٧٩٥ ،٧٩٣ ،تقييم
  ٨ ،الوالية متديد

  ٧٩١ ،عموما اخلرباء، فريق
  السالم بناء جلنة

  ١٠ ،التقارير
  ٨٦٣ ،٨٥٩ ،قرارات

  ١٥٢١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٠ ،عموما
  ٧٩٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩٢ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٢ ،الوالية
  ٨٦٦ ،تقارير

  ١٠ ،بيانات ليربيا،
  ليبيا يف احلالة

  ٩٦ ،عموما
  ٤٧٤ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ١٠٢ ،باسم بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٤٧٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١١٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة

  ١٠٩ ،إحاطات
  ١١٢ ،١١١ ،تقارير

  العام األمني
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  ٩٩ ،٩٧ ،إحاطات
  ٩٧ ،بيانات
  ١٠٧ ،١٠٣ ،١٠١ ،تقارير
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٩٩ ،بيانات الربازيل،
  ٦٤٦ ،بيانات الربتغال،

  ٤٨٢ ،احلقائق وتقصي التحقيقات
  ٦٤٥ ،٦٤٢ ،٦٣٦ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٦٣٢ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٥٥٧ ،املؤقتة التدابري

  ٧٤٣ ،٧٣٩ ،٧٣٧ ،٧١٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٨ ،اجللسات

  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات الصني،
 ،٦١٣ ،٥٥٨ ،٥٥٧ ،٤٨٢ ،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٤١ ،٢٥١ ،٢٣٧ ،١٠٩ ،٩٧ ،٩٦ ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار

٨١٩ ،٨١٨ ،٧٣٩ ،٦٧٩ ،٦٧٧ ،٦٧٠ ،٦٣٣ ،٦٣٢  
 ،٦٤٢ ،٦٣٣ ،٥٥٨ ،٥٣٨ ،٥١٧ ،٣٨٥ ،٢٥١ ،٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،١٠٩ ،٩٨ ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار

٨٢٤ ،٨٢١ ،٨١٩ ،٧٤٣ ،٧٣٩ ،٧١٤ ،٦٨٠ ،٦٧٩ ،٦٧٤ ،٦٧٠ ،٦٤٥  
  ٨٢٢ ،٨١٩ ،٧١٤ ،٢٧١ ،١١٠ ،١٠٤ ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٧٤١ ،١١١ ،١٠٦ ،)٢٠١١( ٢٠١٦ القرار
  ٨٢٥ ،٨٢٤ ،٨١٩ ،١١١ ،١٠٦ ،)٢٠١١( ٢٠١٧ القرار
  ١١١ ،١٠٨ ،)٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار
  ٦٤٦ ،٦٣٣ ،١٠٧ ،١٠٦ ،٩٩ ،بيانات أملانيا،

  ١٠٠ ،بيانات ليبيا، إىل العام لألمني اخلاص املبعوث
  الدولية اجلنائية احملكمة

  ١٠٧ ،إحاطات
  ١٠٠ ،تقارير
  ٢٥١ ،٢٤١ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٢٧١ ،واألمن والسالم املرأة
  ٦٨٠ ،٦٧٩ ،٦٧٧ ،املتبادلة املساعدة

  لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٠٨ ،١٠٥ ،إحاطات
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  ١٠٧ ،تقارير
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،٩٨ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،١٠٧ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات اهلند،

  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة

  ٥١٧ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها يشارك اليت القرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٣٨ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٤٧ ،األعمال جدول
  ٦٣٣ ،١٠٤ ،١٠٣ ،بيانات أفريقيا، جنوب

  ٣٤٤ ،رمسية غري حوارات
  ٦٧٤ ،٦٧٠ ،واألمن السالم صون

  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،١٠٧ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات فرنسا،
  اخلرباء فريق

  ٨١٩ ،عموما
  ٨٢٥ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٥ ،التنسيق
  ٨٢٥ ،٨٢٤ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٤ ،الوالية
  ٨١٩ ،٩٨ ،٩٦ ،إنشاء

  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،بيانات كولومبيا،
  ٧٤٤ ،٩٧ ،بيانات لبنان،

  ١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٨ ،عموما

  ١١٢ ،١٠٩ ،١٠٥ ،١٠٢ ،١٠٠ ،إحاطات
  ٨٢١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٢ ،٨٢٠ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٤ ،٨٢٠ ،التنسيق
  ٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢٢ ،٨٢١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٩ ،الوالية
  ٩٦ ،إنشاء
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  ٨٢١ ،إجرائية تدابري
  ليبيا

  ٤٧٤ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٥ ،إحاطات

  ١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٤ ،٩٧ ،بيانات
              ٤٤١ ، اإلنسان حقوق جملس 

  ٦٣٢ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات نيجرييا،
  ١٠١ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل
  ١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٩٦ ،إحاطات السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  الكربى البحريات منطقة يف احلالة
  ٣٣٩ ،اجللسات

  نيبال يف احلالة
  ١٣٩ ،عموما

  ٥٢١ ،٥٠٩ ،١٤٤ ،بيانات الرئيس،
  ٥٢١ ،٥٠٨ ،١٤٣ ،١٤٠ ،)٢٠١٠( ١٩٠٩ القرار
  ٥٠٩ ،١٤٣ ،١٤٠ ،)٢٠١٠( ١٩٢١ القرار
  ٥٠٩ ،١٤٣ ،١٤١ ،)٢٠١٠( ١٩٣٩ القرار
  ١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،تقارير نيبال، يف العام لألمني اخلاص املمثل

  نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر. نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٢١ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٨ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ١٤٤ ،١٤٣ ،تقارير األمن، جملس
  ١٤١ ،بيانات نيبال،
  ١٤١ ،إحاطة السياسية، للشؤون العام األمني وكيل

  هاييت يف احلالة
  ١٢٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة كولومبيا،
  ١١٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخة رسالة املكسيك،

  ٢٣١ ،املسلح والرتاع األطفال
  العام األمني
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  ١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،تقارير
  ٧١٩ ،٧١١ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٧١٩ ،٢٣١ ،١٢٠ ،بيانات الرئيس،
  ٣٨١ ،١١٩ ،)٢٠١٠( ١٩٠٨ القرار
  ٣٨١ ،١١٩ ،)٢٠١٠( ١٩٢٧ القرار
  ٥٤٢ ،٣٨١ ،٢٧١ ،٢٣١ ،١٢٠ ،١١٦ ،)٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٣٨٣ ،١٢١ ،١١٧ ،)٢٠١١( ٢٠١٢ القرار
  ٢٧١ ،واألمن والسالم املرأة
  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  ٥٤٢ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  يوغوسالفيا يف احلالة

  واهلرسك البوسنة يف احلالة انظر. واهلرسك البوسنة يف احلالة
  كوسوفو يف احلالة انظر. كوسوفو يف احلالة

  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  الشتات ضريبة على املفروض احلظر

  ٥٦٩ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  النفطي احلظر

  ٥٨١ ،العراق على املفروضة اجلزاءات
  واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣١٢ ،عموما
  ٣١٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٩ مؤرخة رسالة لبنان،
  ٣١٢ ،بيانات العام، األمني
  واحلوكمة املؤسسات انظر. احلوكمة

  الوقائية الدبلوماسية
  ٣١٣ ،عموما
  ٣١٩ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٢ مؤرخة رسالة لبنان،

  ٣١٨ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٩ مؤرخة رسالة نيجرييا،
  ٣١٣ ،بيانات الدويل، البنك

  ٦٩٨ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٨ ،٥٢٧ ،٤٨٥ ،٤٥٧ ،٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٣ ،٢٧٦ ،بيانات الرئيس،
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  ٥٢٦ ،العام األمني استخدام ،٩٩ املادة
  ٢٧٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٢٨ ،بيانات املكسيك،
  ٥٢٨ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٢٨ ،بيانات اليابان،

  ٥٢٨ ،بيانات بنن،
  ٤٨٥ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٨ ،بيانات فرنسا،
  ٥٢٧ ،٣١٣ ،بيانات العام، األمني نائب
  النفس عن الدفاع

  ٦٨٥ ،بيانات إسرائيل،
  ٦٨٦ ،٥١ املادة إىل اإلشارات

  ٦٨٥ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٦٨٤ ،بيانات الرئيس،
  ٦٨٤ ،بـ املتعلقة املقررات
  ٦٨٥ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٨٥ ،بـ املتصلة املناقشة

  تركيا
  ٦٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨٥ ،بيانات

  ٦٨٦ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٦٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة وبرينسييب، تومي سان

  ٦٨٥ ،بيانات لبنان،
  ٦٨٥ ،أفريقيا وسط منطقة
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. الرسائل
  والدعم واإلنفاذ الرصد

  ٨٤٤ ،٨٤١ ،١٥٤٠ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة الشامل، الدمار أسلحة
  ٧٦٤ ،الرصد فريق إريتريا، يف احلالة
  السودان يف احلالة

  ٨١٠ ،اخلرباء فريق
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  ٨١٠ ،١٥٩١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  الصومال يف احلالة

  ٧٦٣ ،٧٦١ ،الرصد فريق
  ٧٥٩ ،٧٥١ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٠١ ،٧٩٩ ،اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٨٠٧ ،٨٠٦ ،اخلرباء فريق
  ٨٠٤ ،٨٠٣ ،١٥٧٢ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٩٦ ،٧٩٤ ،اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  ليبيا يف احلالة

  ٨٢٥ ،٨٢٤ ،اخلرباء فريق
  ٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢٢ ،٨٢١ ،١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٢ ،٧٧٧ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٣١ ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٧٧٣ ،١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٧ ،اخلرباء فريق
  ٨١٦ ،١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٧ ،٨٣٤ ،١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة اإلرهاب، مكافحة
  الرئاسة

  ٤٣٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة لرواندا، الدولية اجلنائية احملكمة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  والتصويت القرارات اختاذ

  ٣٧٩ ،والبيانات القرارات عدد
  ٣٨٩ ،تصويت دون اعتمدت اليت الرئيس مذكرات

  ٤٧٢ ،بيانات األمن، جملس إىل املنازعات إحالة
  ٦٩٧ ،٣٢٠ ،٣١٧ ،بيانات األمن، وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٢٧٧ ،بيانات واألمن، الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح



اإلجرائيةالفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد     

 

14-65169   
 

  بوتو اغتيال
  ٨٤٨ ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٦ و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرختان رسالتان
  ٧٠٨ ،٧٠٦ ،٦٩٩ ،٤٥٧ ،٩٤ ،٩٢ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٨٥٦ ،بيانات اجلماعية، اإلبادة
  ٥٥١ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٤٥٧ ،٣١١ ،٣١٠ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٣٦٠ ،بيانات األردن،

  ٤٥٦ ،٢٨٢ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،بيانات اإلرهاب،
  ٦٢٥ ،٥٦٠ ،٢٣١ ،٢٢٩ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٠ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال

  ٤٣٤ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة اجلنائيتني، للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٦٥٣ ،بيانات
  ٦٥٤ ،مذكرات

  ٦٩٩ ،٤٦٣ ،٤٥٧ ،٤٤٥ ،٣١٩ ،٣١٤ ،٢٧٦ ،٢٥٤ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٤٥٧ ،٣٢٣ ،٣٢٢ ،٣٢١ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٥٧٢ ،بيانات الصومال، على املفروضة اجلزاءات

  ٣٣٧ ،٣٣٤ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة اجللسات،
  ٤٣٨ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة العامة، اجلمعية

  ٢٥٠ ،٩٠ ،٨٨ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  أفغانستان يف احلالة

  ١٣٧ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٤ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ١٣٩ ،١٣٢ ،بيانات

 ،٤٠٣ ،٤٠٢ ،٤٠١ ،٢٦٩ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩ ،بيانات السودان، يف احلالة
٧١٨ ،٧١٧ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥٠٦ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤١١  

  ٥٥٢ ،٥١٣ ،٤٨٠ ،٤٧٩ ،٢٥٢ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٩٠ ،١٨٧ ،١٨٢ ،١٦٩ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  الصومال يف احلالة

  ٢٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٧١٥ ،٥١٩ ،٥١٨ ،٥٠٠ ،٤٩٩ ،٤١٤ ،٢٦٣ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٢٥ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،بيانات
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  ٥١٤ ،٢٠٣ ،٢٠٢ ،٢٠١ ،١٩٨ ،١٩٤ ،بيانات العراق، يف احلالة
  ٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٥ ،بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٨٦٢ ،٤٩٧ ،٢٤٤ ،٤٤ ،٤٢ ،بيانات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٨٦٣ ،٤٩٨ ،٤٨ ،بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  ديفوار كوت يف احلالة

  ٥٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ٥١٧ ،بيانات

  ٨٥٩ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ١٩ مؤرخة رسالة ليربيا، يف احلالة
  ٥٢١ ،٥٠٩ ،١٤٤ ،بيانات نيبال، يف احلالة
  ٧١٩ ،٢٣١ ،١٢٠ ،بيانات هاييت، يف احلالة

  ٦٩٨ ،٥٢٧ ،٤٨٥ ،٤٥٧ ،٣١٩ ،٣١٨ ،٣١٣ ،٢٧٦ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٤ ،بيانات النفس، عن الدفاع
  ٨٤٦ ،بيانات وحلها، أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٨٤٥ ،بيانات السالم، حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
  ٣٥٩ ،بيانات أملانيا،

  ٨٥٦ ،بيانات ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
 ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
٥٦١ ،٤٤٢ ،٢٧٤ ،٢٥٤  

 ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
٧٠٢ ،٤٩١ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٧٤  
  ٨٥٧ ،٨٥٥ ،بيانات الصومال، سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين اخلاص املستشار

  ٨٥٧ ،٨٥٤ ،بيانات الرتاع، حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٥٨ ،عموما
  ٣٥٨ ،الرئيس دور
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة األمن، جملس بعثات

  ٧٢٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة الصومال، يف األفريقي االحتاد بعثة
  ١٠٨٧ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٨ مؤرخة رسالة وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
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  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة

  أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة

  العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩١ ،١٠٨٢ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٣ ،١٠٨٢ ،بيانات

  ١٠٨٥ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة رسالة ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة

  ٨٦١ ،٧٠١ ،٤٨٩ ،٣٠٨ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٧٥ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٦٠ ،بيانات تركيا،
  ٤٨٤ ،بيانات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ٥٤٩ ،٤٥٨ ،٤٤٥ ،٣١٩ ،٣١٦ ،بيانات املناخ، تغري
  ٣٥٢ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة األعمال، جدول
  ٥١٠ ،١٤٥ ،بيانات تشيونان، حادث
  ٦٢٧ ،٥٦١ ،٥٢٦ ،٤٩٠ ،٢٩٢ ،٢٧٥ ،بيانات القانون، سيادة
  ٨٦١ ،٨٦٠ ،٦٩٥ ،٦٥١ ،٢٥٤ ،بيانات واألمن، السالم صون
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  ٨٦٢ ،٧٠١ ،٤٩٠ ،٤٥٨ ،٤٤٣ ،٤٤٢ ،٢٥٣ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٧١٢ ،٤٩١ ،٤٧٩ ،٢٧٠ ،٨٤ ،بيانات السالم، توطيد أفريقيا، غرب
  وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٦٠ ،بيانات فنلندا،

  ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٩ مؤرخة رسالة

  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ١ مؤرخة رسالة االشتباك، فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  ٤٨٧ ،٢٧٥ ،بيانات واألمن، السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٥٧ ،٤٤٥ ،بيانات ، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣١٨ ،٣١٤ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٩٧ ،بيانات واألمن، السالم صون يف بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣٦٠ ،بيانات كينيا،
  ٣٦٠ ،بيانات لبنان،

  العسكرية األركان جلنة
  ٦٨٥ ،بيانات
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  ٦٦٣ ،مذكرات
  ٨٧١ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة السالم، بناء جلنة

  ٨٣٣ ،بيانات اإلرهاب، مكافحة
  أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٥٩ ،بيانات

  للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٤٩ ،بيانات

  بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  ١٠٢٧ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٢٧ ،بيانات

  ٦٩٤ ،٦٦٧ ،٢٦٨ ،٢٢٩ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  ٦٩٦ ،٤٨٨ ،٤٥٨ ،٤٤٥ ،٣١٦ ،٢٧٦ ،بيانات الرتاعات، نشوب منع

  السنغال
  ٣١٤ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  السودان
  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٤١٤ ،عموما

  ٤١٧ ،مبدأ إىل االستناد
  دستورية مناقشة

  ٤١٤ ،عموما
  ٤١٥ ،األوسط الشرق يف احلالة
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  ٤١٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  )األمن جملس يف دائم عضو( الصني

  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب
  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٣٦٢ ،بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٣٢٣ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٤ مؤرخة رسالة اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ١٣٤ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،١٨٨ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٢٢ ،٢٠١١ مارس/آذار ٣ مؤرخة رسالة الصومال، يف احلالة
  ٧٣٦ ،٤٠٥ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣ ،بيانات القرصنة،
  ٢٣٧ ،٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٩ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول
  ٦٢٧ ،٤١٢ ،بيانات القانون، سيادة
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  السياسية العمليات
  ٩٦٧ ،٩٦٣ ،٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٦ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٦ ،٩٤١ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٦ ،٩٤٨ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
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  ٩٩٣ ،٩٩٠ ،٩٨٥ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٦ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٤ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٠ ،٨٩٦ ،٨٩٠ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٦ ،٩٢٤ ،٩١٨ ،٩١٥ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٣ ،٩٧٢ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة

  ١٠٨٠ ،والية الوسطى، آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  ١٠٦٠ ،١٠٥٩ ،١٠٥٨ ،والية أفريقيا، لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٦ ،١٠٢٥ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٧ ،١٠٥٥ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩ ،١٠٣٨ ،١٠٣٦ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣١ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ١٠٨٤ ،والية لبنان، لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
 املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية انظر. دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  السودان يف احلالة أيضا انظر ،دارفور يف
  ٩٥٧ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٥٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٥٨ ،تشكبل على املدخلة التغيريات

  ٩٦١ ،)٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٩٦٤ ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  الوالية
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  ٩٥٩ ،لـ عام استعراض
  ٩٦٦ ،٩٦٣ ،٩٦٠ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٦٠ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٦٦ ،٩٦٣ ،٩٥٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٦١ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٦٥ ،٩٦٢ ،٩٥٩ ،التنسيق

  ٩٦٧ ،٩٦٣ ،٩٦٠ ،السياسية العمليات
  ٩٦٠ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٦٣ ،٩٥٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٦٠ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٥٨ ،٦٦ ،٦٤ ،متديد

  ٩٦٠ ،اإلنسان حقوق
  ٩٦٠ ،القانون سيادة

  ٦٥ ،تقارير
  السالم حفظ عمليات

  ٢٠٨ ،إحاطات
  ٦٥٩ ،بيانات

  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل انظر. اجلنسي العنف
  الغياب
  ٣٨٦ ،بالتصويت القرارات اختاذ
  واألمن والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق

  ٣٦٤ ،بيانات األعمال، تصريف
  ٨٤٦ ،وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق

              ٨٤٧ ،   املسلح والرتاع باألطفال املعين العامل الفريق 
  ٨٤٥ ،السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق

              ٨٤٦ ، ١٥٦٦ بالقرار عمال املنشأ العامل الفريق 
  ٨٤٧ ،الدوليتني اجلنائيتني باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق
  ٨٤٧ ،األخرى اإلجرائية واملسائل بالوثائق املعين الرمسي غري العامل الفريق
  الفلبني



اإلجرائيةالفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد     

 

14-65169   
 

  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب
  ٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. القرارات
  القرصنة
  ٥٥٢ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٥٥٢ ،إحاطات العام، األمني

  ٥٥٢ ،بيانات الربتغال،
  ٧٤٦ ،٧٤١ ،٧٣٨ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٥٥٢ ،بيانات أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة
  ٥٥٣ ،بيانات الصني،
  ٨٥٧ ،٨٥٥ ،)٢٠١٠( ١٩٥٠ القرار
  ٨٥٧ ،)٢٠١١( ٢٠١٥ القرار
  ٥٥٣ ،٩٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٨ القرار

  الصومال سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٨٥٧ ،٨٥٥ ،عموما

  ١٨ ،إحاطات
  ٥٥٣ ،بيانات اهلند،

  ٥٥٣ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٣ ،بيانات بنن،
  ٥٥٢ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٥٣ ،بيانات فرنسا،
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة انظر. األمنية للمساعدة الدولية القوة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢ ،عموما
  ٧٢٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥ ،تقارير
  ١٣٦ ،١٢٧ ،الوالية متديد
  باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
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  ٤٠٨ ،عموما
  ٤١٠ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٠٨ ،مبدأ تأكيد عن، االمتناع

  ٤٠٩ ،السودان يف احلالة
  ٤١٠ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٤٠٨ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٤٠٩ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٠٨ ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار

  ٤٠٨ ،بـ املتصلة املقررات
  ٤٠٩ ،املسلحة اموعات دعم وقف إىل الدعوات االستقرار، زعزعة
  ٤١٢ ،القانون سيادة
  ٤١١ ،بيانات لبنان،

  ٤١١ ،دستورية مناقشة
  استخدامها أو -  باستخدام التهديد عن االمتناع واجب القوة،

  ٤١٠ ،السودان يف احلالة
  ٤١٠ ،إىل يدعو عليها، املتنازع املناطق من املسلحة القوات انسحاب

  املالية اخلدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٤ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات

  التسيارية القذائف على املفروضة القيود
  ٥٨١ ،العراق على املفروضة اجلزاءات

  بالوقود السفن متوين خدمات على املفروضة القيود
  ٦٠٥ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات

  التعدين قطاع على املفروضة القيود
  ٥٧٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات

  األمن جملس جلان انظر. اللجان
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر ،٧٥٣ ،الدائمة اللجان
  املخصصة اللجان

  ٨٥٣ ،عموما
  ٨٥٣ ،التعويضات جلنة
  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
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  ٤٤٢ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤٤٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٤٤٢ ،مع األمن جملس عالقات
  ٤٤٢ ،السالم حفظ عمليات

  األمحر للصليب الدولية اللجنة
  ٢٣٨ ،٢٣٥ ،إحاطات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٧٥٣ ،السودان جنوب
  ٧٥٤ ،فلسطني

  اللغات
  ٣٩٢ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

   للسالم ديد وجود فيها رأى اليت الس قرارات انظر. ٣٩ املادة
  املؤقتة التدابري انظر. ٤٠ املادة
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري انظر. ٤١ املادة
  املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري انظر. ٤٢ املادة
  واألمن السالم صون انظر. ٤٨ املادة
  املتبادلة املساعدة انظر. ٤٩ املادة
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أملانيا

  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٢٢٣ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٧ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٣٤ ،١٣٣ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٤ ،٤١٦ ،٤٠٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١١ ،بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٦٤٦ ،٦٣٣ ،١٠٧ ،١٠٦ ،٩٩ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٣٥٩ ،بيانات الرئاسة،
  ٢٣٦ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  املناخ تغري
  ٣١٩ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣ ،٣١٥ ،بيانات
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  ٥٢٦ ،٤٤٩ ،بيانات القانون، سيادة
  ٢٩٩ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٦٣ ،٦٦٢ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة

  ٨٥٦ ،١٥٥٩ األمن جملس قرار بتنفيذ املعين العام لألمني اخلاص املبعوث
  ليبيا إىل العام لألمني اخلاص املبعوث

  ١٠٠ ،إحاطات
  واالجتماعي االقتصادي الس انظر. واالجتماعي االقتصادي الس

  ٤٤٦ ،بيانات األرجنتني،
  ٤٤٥ ،والتنمية األمن بني الترابط
  ٤٤٦ ،بيانات تركيا،

  ٤٤٥ ،املناخ تغري
  مع األمن جملس عالقات

  ٤٤٤ ،واالجتماعي االقتصادي الس رئيس من إحاطات
  ٤٤٤ ،بـ املتصلة املقررات

  ٤٤٦ ،دستورية مناقشة
  ٤٤٥ ،اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٤٤٥ ،واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٦ ،بيانات كولومبيا،
  ٤٤٥ ،الرتاعات نشوب منع

  الدولية اجلنائية احملكمة انظر. الدولية اجلنائية احملكمة
  ليبيا يف احلالة

  ١٠٧ ،إحاطات
  ١٠٠ ،تقارير

  لرواندا الدولية احملكمة انظر. لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  لرواندا الدولية احملكمة

  ٨٥١ ،٨٤٨ ،عموما
  ٤٣٣ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ و أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرختان رسالتان
  ٤٣٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٨٤٨ ،الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية
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  العام األمني
  ٢١٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ٨٧١ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ مايو/أيار ٢٠ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ٢١٨ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٨٥١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٤٣٢ ،٤٣١ ،٤٣٠ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٨٥١ ،٤٣١ ،٢١٤ ،)٢٠١٠( ١٩٣٢ القرار
  ٤٣٣ ،٤٣٢ ،٢١٥ ،)٢٠١٠( ١٩٥٥ القرار
  ٨٤٨ ،٦٦٦ ،٣٨٥ ،٢١٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
  ٨٥٢ ،٢١٧ ،)٢٠١١( ١٩٩٥ القرار
  ٢١٧ ،)٢٠١١( ٢٠٠٦ القرار
  ٨٥٣ ،٢١٨ ،)٢٠١١( ٢٠١٣ القرار
  ٨٥٣ ،٤٣٢ ،٢١٩ ،)٢٠١١( ٢٠٢٩ القرار

  القضاة
  ٨٥٣ ،٨٥٢ ،اختصاصات

  ٨٥٣ ،٨٥١ ،والية فترة متديد
  للمحكمة العام املدعي

  ٢١٣ ،٢١٢ ،إحاطات
  ٨٧١ ،تقييمات

  ٨٧١ ،٢١٨ ،٢١٥ ،تقارير
  احملكمة رئيس

  ٢١٣ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٢١٦ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ٢١٩ ،٢١٨ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ مؤرخة رسالة

  ٢١٣ ،٢١٢ ،إحاطات
  ٨٧١ ،تقييمات
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  ٦٦٦ ،واألمن السالم صون
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة انظر. السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  السابقة ليوغوسالفيا الدولية  احملكمة

  ٨٤٩ ،٨٤٨ ،عموما
  ٨٤٨ ،الدوليتني اجلنائيتني للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية اآللية

  العام األمني
  ٨٧٠ ،٢١٣ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة
  ٢١٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٨٧٠ ،٢١٨ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة

  ٨٤٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٤٣٠ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٨٤٩ ،٤٣٠ ،٢١٣ ،)٢٠١٠( ١٩١٥ القرار
  ٨٤٩ ،٤٣١ ،٢١٤ ،)٢٠١٠( ١٩٣١ القرار
  ٨٥٠ ،٤٣١ ،٢١٥ ،)٢٠١٠( ١٩٥٤ القرار
  ٨٤٨ ،٦٦٦ ،٣٨٥ ،٢١٦ ،٢١٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار
  ٨٥٠ ،٤٣١ ،٢١٧ ،)٢٠١١( ١٩٩٣ القرار
  ٢١٨ ،)٢٠١١( ٢٠٠٧ القرار

  القضاة
  ٨٤٩ ،اختصاصات

  ٨٥٠ ،٨٤٩ ،والية فترة متديد
  للمحكمة العام املدعي

  ٢١٣ ،٢١٢ ،إحاطات
  ٨٧٠ ،تقييمات

  ٨٧٠ ،٢١٨ ،٢١٥ ،تقارير
  احملكمة رئيس

  ٢١٣ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٢١٦ ،٢١٥ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ١ مؤرخة رسالة
  ٢١٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
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  ٢١٨ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ مؤرخة رسالة
  ٢١٣ ،٢١٢ ،إحاطات
  ٨٧٠ ،تقييمات

  ٦٦٦ ،واألمن السالم صون
  املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٣٣ ،عموما
  ٦٤٨ ،٢٣٨ ،٢٣٤ ،بيانات األورويب، االحتاد
  ٤١٧ ،٢٣٤ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٢٣٨ ،٢٣٤ ،إحاطات
  ٢٣٩ ،٢٣٥ ،تقارير
  ٦٤٩ ،٦٤٧ ،٤١٧ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،بيانات الربازيل،

  ٦٤٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٦١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري

  ٢٤٩ ،٢٤١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٥٢ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٤٦ ،السودان يف احلالة
  ٢٥٢ ،٢٣٨ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٢٤٢ ،الصومال يف احلالة
  ٢٤٣ ،٢٤١ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٤٤ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٣٧ ،النكا سري يف احلالة
  ٢٤٥ ،٢٣٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٥١ ،٢٤١ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،ليبيا يف احلالة

 ،٤٤٢ ،٢٧٤ ،٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٤٨ ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،بيانات الرئيس،
٥٦١  
  ٢٣٧ ،٢٣٤ ،بيانات الصني،
  ٢٤٢ ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٢٤٥ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٥٢ ،)٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
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  ٢٤٦ ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٤٩ ،٢٤١ ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٤٣ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٤٦ ،)٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٢٤٤ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٢٥٣ ،)٢٠١٠( ١٩٦٠ القرار
  ٢٤٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٢٥١ ،٢٣٧ ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٦٤٧ ،٢٥١ ،٢٤١ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،)٢٠١١( ١٩٧٣ القرار
  ٢٤٥ ،٢٣٧ ،)٢٠١١( ١٩٧٥ رالقرا

  ٢٤٨ ،)٢٠١١( ٢٠٠٣ القرار
  ٤٤٢ ،السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة
  ٢٣٦ ،بيانات أملانيا،
  ٢٧٤ ،٢٥٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٢٣٨ ،٢٣٤ ،إحاطات اإلنسان، حلقوق السامي املفوض
  ٦٤٨ ،بيانات املتحدة، اململكة

  ٤١٦ ،بيانات النرويج،
  ٢٣٧ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،بيانات النمسا،

  ٦٤٨ ،٢٣٨ ،٢٣٥ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٢٣٤ ،بيانات اليابان،

  ٢٣٦ ،بيانات باكستان،
  ٢٤٠ ،املسائل مراعاة تعميم

  ٦٤٩ ،٦٤٨ ،٢٣٨ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٢٣٦ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٢٣٦ ،بيانات النكا، سري

  ٢٣٥ ،بيانات شيلي،
  ٢٥٤ ،واألمن السالم صون

  ٢٥٣ ،السالم حفظ عمليات
  ٦٤٨ ،بيانات غابون،
  ٦٤٨ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،بيانات فرنسا،
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  ٢٣٦ ،بيانات فرتويال،
  ٦٤٧ ،٤١٧ ،بيانات كوبا،

  ٢٣٨ ،٢٣٥ ،إحاطات الدولية، األمحر الصليب جلنة
  ٢٣٧ ،بيانات ليختنشتاين،

  ٢٣٨ ،بيانات نيجرييا،
  ٤١٧ ،بيانات نيكاراغوا،

  ٢٣٧ ،بيانات هولندا،
  ٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،إحاطات الطوارئ، حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  واألمن والسالم املرأة
  ٢٥٤ ،عموما

  ٢٦٠ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة نيجرييا،
  ٢٧٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٦٢٩ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٢٧٥ ،اإلرهاب
  العام األمني

  ٢٥٦ ،بيانات
  ٢٦٠ ،٢٥٩ ،تقارير
  ٦٢٧ ،٥٦١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٢٧٦ ،والتنمية األمن بني الترابط

  ٧٠٢ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٣٣٥ ،اجللسات

  ٢٧١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ٢٧٣ ،أفغانستان يف احلالة
  ٢٦٨ ،٢٦٢ ،السودان يف احلالة
  ٢٦٣ ،الصومال يف احلالة
  ٢٦٥ ،٢٦٢ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٢٦٤ ،بوروندي يف احلالة
  ٢٧٣ ،ليشيت- تيمور يف احلالة
  ٢٦٧ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٢٦٤ ،سرياليون يف احلالة
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  ٢٦٧ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٢٦٣ ،ليربيا يف احلالة
  ٢٧١ ،ليبيا يف احلالة
  ٢٧١ ،هاييت يف احلالة

  ٢٧٦ ،الوقائية الدبلوماسية
 ،٢٧٥ ،٢٧٤ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،٢٦٢ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٦ ،٢٥٥ ،بيانات الرئيس،
٧٠٢ ،٤٩١ ،٢٧٧ ،٢٧٦  
  ٦٢٩ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،بيانات الصني،
  ٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٣٦٤ ،بيانات واألمن، والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق
  ٢٦٧ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٢٧٣ ،)٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ٢٧٣ ،)٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ٢٦٨ ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٢٧١ ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  ٢٦٥ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٢٦٨ ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٢٦٩ ،)٢٠١٠( ١٩٣٥ القرار
  ٢٦٣ ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٢٦٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ٢٧١ ،)٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
  ٢٦٩ ،)٢٠١٠( ١٩٤٥ القرار
  ٢٦٦ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٢٦٤ ،)٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
 ،٦٢٨ ،٦٢٧ ،٥٦١ ،٥٥٤ ،٤٩١ ،٤٤٣ ،٣٨٢ ،٢٦٢ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٧ ،٢٥٣ ،)٢٠١٠( ١٩٦٠ القرار

٦٢٩  
  ٢٧٠ ،)٢٠١١( ١٩٦٦ القرار
  ٢٧٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  ٢٦٨ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٢٧٧ ،)٢٠١١( ١٩٨٣ القرار
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  ٢٧٥ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٢٦٣ ،)٢٠١١( ٢٠٠٢ القرار
  ٢٦٣ ،)٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  ٢٧١ ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٢٦٤ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٢٦٦ ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  ٢٦٧ ،)٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  ٤٤٣ ،السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

  ٢٧٤ ،٢٥٣ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٦٢٧ ،٢٥٧ ،إحاطات الرتاع، حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٥٥٤ ،بيانات النمسا،
  ٦٢٨ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٥٥٤ ،بيانات إيطاليا،

  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٢٧٥ ،الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٦٢٨ ،بيانات تركيا،
  ٤٩١ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٢٦١ ،املسائل مراعاة تعميم
  ٥٥٤ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٢٧٥ ،القانون سيادة
  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٢٧٠ ،السالم توطيد أفريقيا، غرب

  ٢٥٩ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة فلسطني،
  ٦٢٨ ،٥٥٤ ،بيانات فنلندا،
  ٢٧٧ ،اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٢٧٥ ،واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٥٥٥ ،بيانات لبنان،

  ٦٢٩ ،بيانات لكسمربغ،
  ٦٢٨ ،بيانات ليختنشتاين،

  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٢٦٨ ،أفريقيا وسط منطقة

  ٢٧٦ ،الرتاعات نشوب منع
  ٢٥٦ ،إحاطات املرأة، ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

  فلسطني انظر. لفلسطني الدائم املراقب
  املتحدة لألمم املايل املراقب
  ١٩٦ ،إحاطات العراق، يف احلالة
  الداخلي للنظام املؤقت املركز

  ٣٩٣ ،عموما
  ٣٩٤ ،بـ املتعلقة املناقشة
  ٣٩٤ ،بيانات كوبا،

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٤ ،بيانات كينيا،
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  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥ ،بيانات الروسي، االحتاد

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥ ،باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة

  الداخلي للنظام املؤقت املركز
  ٣٩٥ ،بيانات قطر،

  والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٦٣ ،٩٥٩ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠١ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨ ،٩٠٧ ،٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٩ ،والية نيبال، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٤ ،١٠٧٠ ،١٠٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٨ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٢ ،٩٢١ ،٩١٧ ،٩١٢ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٢٦ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٣ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  املتبادلة املساعدة
  ٦٧٦ ،عموما
  ٦٧٨ ،الشامل الدمار أسلحة
  ٦٨٠ ،أفغانستان يف احلالة
  ٦٨٠ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
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  ٦٨١ ،الصومال يف احلالة
  ٦٨٠ ،٦٧٩ ،٦٧٧ ،ليبيا يف احلالة
  ٦٧٨ ،)٢٠١١( ١٩٧٧ القرار

  ٦٧٧ ،٤٠ املادة إطار يف املتخذة القرارات
  ٦٧٨ ،٤١ املادة إطار يف املتخذة القرارات
  ٦٧٩ ،٤٢ املادة إطار يف املتخذة القرارات

  ٦٧٨ ،االنتشار عدم
  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة

  ٤٠٦ ،مبدأ إىل االستناد
  ٤٠٣ ،٤٠٠ ،السودان يف احلالة
  ٤٠٦ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٠٢ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٤٠٤ ،كوسوفو يف احلالة

  ٤٠٠ ،بـ املتصلة املقررات
  ٤٠٧ ،بيانات كوبا،
  ٤٠٣ ،بيانات لبنان،

  ٤٠٢ ،دستورية مناقشة
  اإلنسانية املسائل

  ٩٥٩ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٨ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٤ ،١٠٧٠ ،١٠٦٦ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣ ،١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٨٩٣ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٣ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
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  ٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ١٠٠٩ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  الصومال سواحل قبالة بالقرصنة املتعلقة القانونية باملسائل املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  ٨٥٧ ،٨٥٥ ،عموما
  ١٨ ،إحاطات الصومال، يف احلالة

  ٨٥٦ ،اجلماعية اإلبادة مبنع املعين العام لألمني اخلاص املستشار
  املتحدة لألمم القانوين املستشار
  ٢٩١ ،بيانات القانون، سيادة

  احملدد الفرد أيضا انظر. اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ٨٥٤ ،عموما
  ٨٥٥ ،٨٥٤ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٨٥٦ ،٨٥٤ ،قربص يف احلالة
  ٨٥٤ ،واألمن السالم صون

  املشاركة
  ٣٦٥ ،عموما

  ٣٧٧ ،بيانات إكوادور،
  ٣٧ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٦٦ ،عموما
  ٣٦٧ ،بشأا إجراء يتخذ مل أو رفضت اليت الدعوات توجيه طلبات
  ٣٩ املادة مبوجب املوجهة الدعوات
  ٣٦٧ ،عموما

  ٣٧٢ ،بالفيديو التداول
  ٣٦٩ ،األوىل للمرة املوجهة الدعوات

  ٣٧١ ،الدعوات جتديد
  ٣٧٤ ،٣٩ املادة أو ٣٧ املادة مبوجب صراحة املوجهة غري الدعوات
  ٣٧٦ ،بـ املتعلقة املناقشات

  ٣٦٥ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام
  ٣٧٧ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
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  ٣٧٧ ،بيانات كوبا،
  ٣٧٧ ،بيانات كولومبيا،

  ٣٧٧ ،بيانات ناميبيا،
  اإلنسان حلقوق السامي املفوض
  ٥٤ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة

  ٢٣٨ ،٢٣٤ ،إحاطات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( املكسيك

  ٣٩٢ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٢٢٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  ٣٤١ ،بيانات اجللسات،
  ١٣٦ ،١٣٥ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٤٨١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٤٠٥ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٨ مؤرخة رسالة هاييت، يف احلالة

  ٥٢٨ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات املناخ، تغري

  القانون سيادة
  ٢٩٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٥٢٦ ،٤٥٠ ،بيانات

  لبوروندي العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٦ ،٢٥ ،إحاطات

  لسرياليون العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٩ ،إحاطات

  ٣٠ ،تقارير
  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٦٧ ،تقارير األوسط، الشرق يف احلالة
  املسلح والرتاع باألطفال املعين العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦٢٤ ،إحاطات
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  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني باحلالة املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٧ ،٨٦ ،إحاطات

  الرتاع حاالت يف اجلنسي بالعنف املعين العام لألمني اخلاص املمثل
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٣٥ ،إحاطات
  ٣٦ ،تقارير
  ٨٥٧ ،٨٥٤ ،بيانات الرئاسة،

  ٦٢٧ ،٢٥٧ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  نيبال يف العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،تقارير
  ألفغانستان العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٣١ ،١٢٨ ،إحاطات
  ١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٠ ،بيانات

  ٣٦٤ ،بيانات األعمال، تصريف
  ١٣٦ ،١٣٢ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩ ،تقارير

  لبوروندي العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٦ ،إحاطات

  ٢٧ ،بيانات
  الشرقية لتيمور العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،١٢٢ ،إحاطات
  الوسطى أفريقيا جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل

  ٤٢ ،٤١ ،إحاطات
  الدميقراطية الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل

  ٣٤ ،إحاطات
  ٦٥٨ ،٣٨ ،٣٧ ،بيانات
  ٣٦ ،تقارير

  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  األفريقي االحتاد لدى العام لألمني اخلاص املمثل

  ٩٣ ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
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  ٨٣ ،٨٢ ،إحاطات
  ٨٢ ،تقارير

  بيساو -  لغينيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،إحاطات

  ديفوار لكوت العام لألمني اخلاص املمثل
  ٥٤ ،٥١ ،٥٠ ،إحاطات

  ٥٠ ،بيانات
  لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل

  ١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٦ ،إحاطات
  ١٥٧ ،بيانات
  ١٦١ ،تقارير

  للسودان العام لألمني اخلاص املمثل
  ٧٠ ،إحاطات

  ٧٢ ،٧١ ،بيانات
  ٦٩ ،تقارير

  للصومال العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٥ ،١٤ ،١٣ ،إحاطات

  للعراق العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٠ ،١٩٥ ،١٩٤ ،١٩٣ ،إحاطات

  لليربيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  لليبيا العام لألمني اخلاص املمثل
  ١٠٨ ،١٠٥ ،إحاطات

  ١٠٧ ،تقارير
  أفريقيا وسط ملنطقة العام لألمني اخلاص املمثل

  ٦١ ،تقارير
  واهلرسك البوسنة يف السالم اتفاق لتنفيذ السامي املمثل

  ١٥٣ ،١٥٢ ،١٥٠ ،إحاطات واهلرسك، البوسنة يف احلالة
  )األمن جملس يف دائم عضو( الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
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  ٣٦١ ،بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦٣٤ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،١٨٠ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٧ ،بيانات الصومال، يف احلالة
  ١٢٥ ،بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ٤٠٥ ،١٦٠ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١ ،بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،٩٨ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٢٨ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٥ ،بيانات النفس، عن الدفاع

  ٦٤٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٨ ،٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري
  ٦٢٦ ،بيانات القانون، سيادة
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٨٦٩ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،بيانات

  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  ٦٦٣ ،٦٦٢ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق

  األوسط الشرق يف احلالة
  ١٧٦ ،١٧٥ ،١٧٢ ،١٧١ ،إحاطات

  ١٦٩ ،بيانات
  ١٧٧ ،١٦٧ ،تقارير
  واحلوكمة املؤسسات
  ٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ١٠٠١ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
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  ٩٤٥ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٤ ،٩٤٨ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٧ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥ ،١٠٧١ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٤ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٥ ،٩٢٧ ،٩٢٢ ،٩١٣ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٠٩ ،والية لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٢٦ ،١٠٢٣ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٧ ،١٠٣٦ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  النرويج

  ٤١٦ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٢٦ ،بيانات القانون، سيادة

  املؤقت الداخلي النظام انظر. الداخلي النظام
  املؤقت الداخلي النظام
  والتصويت القرارات اختاذ انظر. بـ يتعلق ما يف والتصويت، القرارات اختاذ

  االجتماعات انظر. بـ يتعلق ما يف االجتماعات،
  بـ يتعلق ما يف العامة، األمانة

  ٣٦١ ،عموما
  ٣٦١ ،اإلدارية املهام
  بـ يتعلق ما يف الرئاسة،
  ٣٥٨ ،عموما
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  ٣٥٨ ،الرئيس دور
  ٣٩٢ ،بـ يتعلق ما يف اللغات،

  ٣٦٥ ،بـ يتعلق ما يف املشاركة،
  الداخلي للنظام املؤقت الوضع انظر. الداخلي للنظام املؤقت الوضع

  بـ يتعلق ما يف األعمال، تصريف
  ٣٦٣ ،عموما
  ٣٦٤ ،املتكلمني ترتيب

  األعمال جدول انظر. بـ يتعلق ما يف األعمال، جدول
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( النمسا
  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٨٥ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  ١٢٩ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة

  ٢٣٧ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٥٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  )٢٠١٢- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( اهلند
  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب
  ٩٣ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٤٣٩ ،بيانات العامة، اجلمعية

  ١٣٢ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٥ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٥٨ ،بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٧٤٥ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،١٠٧ ،١٠١ ،٩٩ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣ ،بيانات القرصنة،
  ٥٤٩ ،بيانات املناخ، تغري

  ٢١٠ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
  )األمن جملس يف دائم عضو( األمريكية املتحدة الواليات
  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار



 
  الفهرس
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  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٨ ،٢٨٧ ،إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦٣٤ ،٤٨١ ،٤٨٠ ،٤١٦ ،١٧٨ ،١٧٦ ،١٧٤ ،١٧١ ،١٦٩ ،١٦٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  العراق يف احلالة

  ٢٠٣ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٩ مؤرخة رسالة
  ١٩٨ ،بيانات

  ٥٢ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ٤٠٥ ،١٦٠ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ١١ ،بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٢ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٥٣ ،بيانات القرصنة،
  ٦٤٨ ،٢٣٨ ،٢٣٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٦٢٨ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٢٨٨ ،٢٨٧ ،إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٧ ،بيانات املناخ، تغري
  ٦٣١ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٦٥٩ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٥٢٩ ،بيانات الرتاعات، نشوب منع
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( اليابان

  ٧٤٧ ،بيانات اإلقليمية، الترتيبات
  ١٣٠ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة

  ٥٢٨ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٣٠٨ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  ٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أوغندا
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  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٢٨٧ ،إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٢٨٧ ،إحاطات األمن، جملس بعثات

  اإلسالمية -  مجهورية إيران،
  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب

  ٣٧٧ ،بيانات املشاركة،
  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
  إيطاليا
  ٥٥٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  اجلديدة غينيا بابوا
  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري

  باكستان
  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  بوتو اغتيال انظر. بوتو اغتيال
  ٢٢١ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال

  ١٣٢ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٢٣٦ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج
  ٣١٥ ،بيانات

  للبيئة املتحدة األمم برنامج
  ٣١٥ ،إحاطات املناخ، تغري
  السالم بناء وبعثات السياسية البعثات انظر. السالم بناء بعثات
  األمن جملس بعثات

  ٤٧٧ ،٢٨٦ ،عموما
  ٢٩٠ ،تقارير العام، األمني
  ٤٧٨ ،وأوغندا السودان بني احلالة
  أفريقيا يف احلالة

  ٤٧٨ ،٢٨٧ ،عموما
  ٢٨٩ ،إحاطات



 
  الفهرس
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  أفغانستان يف احلالة
  ٤٧٧ ،٢٨٦ ،عموما
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة
  ٢٩٠ ،تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٤٧٧ ،٢٨٦ ،عموما

  ٢٨٩ ،إحاطات
  ٢٩٠ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٢٨٩ ،٢٨٨ ،إحاطات املتحدة، اململكة

  ٢٨٨ ،٢٨٧ ،إحاطات املتحدة، الواليات
  ٢٨٧ ،إحاطات أوغندا،
  ٢٨٦ ،إحاطات تركيا،
  ٢٨٨ ،٢٨٦ ،إحاطات فرنسا،

  كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة انظر. كوسوفو يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة انظر ،الصومال يف احلالة أيضا انظر. الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  ٧٢٦ ،عموما
  ٧٢٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٧٢٧ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢١ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ٧٢٩ ،٧٢٨ ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٢٩ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٢٧ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٧٣٠ ،تقارير
  ١٥ ،١٣ ،الوالية متديد

 يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة انظر. كوسوفو يف القانون بسيادة املعنية األورويب االحتاد بعثة
  كوسوفو

  ١٥٧ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
 املتكاملة املتحدة األمم بعثة انظر ،ليشيت- تيمور يف احلالة أيضا انظر. ليشيت -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ليشيت -  تيمور يف

  ٩٩٥ ،عموما
  ١٠٨٨ ،تقارير العام، األمني
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  ٩٩٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٩٦ ،٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

  ٩٩٨ ،٩٩٦ ،٨٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩١٢ القرار
  ١٠٠٠ ،٩٩٦ ،٨٨٢ ،)٢٠١١( ١٩٦٩ القرار
  الوالية

  ١٠٠٢ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٩٧ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩٩٨ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٠١ ،٩٩٨ ،٩٩٧ ،التنسيق

  ٩٩٧ ،السياسية العمليات
  ٩٩٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٠١ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٩٧ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٠١ ،٩٩٩ ،٩٩٧ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٩٦ ،متديد

  ٩٩٧ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٠٣ ،١٠٠٠ ،٩٩٧ ،القانون سيادة
  ٩٩٦ ،لـ عام عرض

  والية
  ١٢٢ ،١٢١ ،متديد

  السودان يف املتحدة األمم بعثة انظر ،السودان يف احلالة أيضا انظر. السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٣٨ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير
  ٦٤٣ ،٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٣٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٣٩ ،تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٧ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة الرئيس،



 
  الفهرس
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  ٩٤٢ ،)٢٠١٠( ١٩١٩ القرار
  ٩٤٦ ،)٢٠١١( ١٩٧٨ القرار
  الوالية

  ٩٣٩ ،لـ عام استعراض
  ٩٤٥ ،٩٤٠ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩٤٢ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٤٢ ،٩٣٩ ،التنسيق

  ٩٤٦ ،٩٤١ ،السياسية العمليات
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٤٤ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٤٥ ،٩٤٠ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٧٤ ،٦٤ ،إاء

  ٩٣٩ ،٦٤ ،متديد
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،اإلنسان حقوق
  ٩٤٦ ،٩٤١ ،القانون سيادة

  ٩٤٣ ،٩٣٩ ،األسلحة وحتديد السالح نزع
  السالم حفظ عمليات

  ٢٠٧ ،إحاطات
  ٢٠٨ ،بيانات

 ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة أيضا انظر

  ٩٧٤ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،تقارير

  ٩٧٤ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٧٥ ،٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات
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  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٨ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٩٧٧ ،)٢٠١٠( ١٩١٣ القرار
  ٩٧٧ ،)٢٠١٠( ١٩٢٢ القرار
  ٩٧٧ ،٩٧٤ ،)٢٠١٠( ١٩٢٣ القرار
  الوالية

  ٩٧٥ ،لـ عام استعراض
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩٧٧ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٧٨ ،٩٧٥ ،التنسيق

  ٩٨١ ،٩٧٦ ،السياسية العمليات
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٧٨ ،٩٧٦ ،اإلنسانية املسائل
  ٩٧٤ ،إاء

  ٩٧٥ ،٨٥ ،متديد
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،اإلنسان حقوق
  ٩٨١ ،٩٧٦ ،القانون سيادة

  ٨٨ ،٨٥ ،الوالية إاء
  ٣٤٣ ،رمسية غري حوارات
  ٢٠٧ ،بيانات السالم، حفظ عمليات

  السودان جنوب يف احلالة أيضا انظر. السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٦ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير
  ٦٤٤ ،٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٥ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ٩٤٩ ،٩٤٦ ،٨٨٢ ،٨٧٨ ،٦٣٧ ،)٢٠١١( ١٩٩٦ القرار
  الوالية



 
  الفهرس
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  ٩٤٧ ،لـ عام استعراض
  ٩٥٥ ،٩٤٨ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٥١ ،٩٤٧ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ٩٤٩ ،٩٤٧ ،التنسيق

  ٩٥٦ ،٩٤٨ ،السياسية العمليات
  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٥٤ ،٩٤٨ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،اإلنسان حقوق
  ٩٥٦ ،٩٤٨ ،القانون سيادة

  ٩٤٦ ،٨٧٨ ،٧٠ ،إنشاء
  ٧١ ،بيانات

  السودان جنوب مجهورية يف املتحدة األمم بعثة انظر. السودان جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة انظر ،ليربيا يف احلالة أيضا انظر. ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٩٠٢ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير

  ٩٠٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٠٣ ،٨٨١ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩١٠ ،٩٠٦ ،)٢٠١٠( ١٩٣٨ القرار
  ٩٠٧ ،٨٨١ ،)٢٠١١( ١٩٧١ القرار
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  ٩٠٧ ،)٢٠١١( ٢٠٠٨ القرار
  الوالية

  ٩٠٣ ،لـ عام استعراض
  ٩٠٨ ،٩٠٧ ،٩٠٤ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩٠٦ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٠٧ ،٩٠٣ ،التنسيق

  ٩٠٥ ،السياسية العمليات
  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٠٨ ،٩٠٧ ،٩٠٤ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٠٤ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٠٤ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٠٣ ،١٠ ،متديد

  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،اإلنسان حقوق
  ٩٠٥ ،القانون سيادة
  ٩٠٣ ،األسلحة وحتديد السالح نزع
  ١١ ،لسرياليون اخلاصة للمحكمة التابعة الدعم وحدة سحب

  السالم حفظ عمليات
  ٢٠٨ ،٢٠٧ ،إحاطات

  ٢٠٦ ،بيانات
  ٩١٠ ،إىل مؤقت نقل عمليات ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية

  نيبال يف احلالة أيضا انظر ،نيبال يف املتحدة األمم بعثة انظر. نيبال يف املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٨ ،عموما
  ١٤١ ،األعمال اختتام
  العام األمني

  ١٠٩١ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،تقارير



 
  الفهرس

 

CXXV 14-65169 

 

  ١٠٧٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  الوالية

  ١٠٧٩ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٧٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠٧٩ ،السياسية العمليات
  ١٠٧٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة

  ١٤٠ ،متديد
  ١٠٧٩ ،لـ عام عرض

  ١٣٩ ،تقارير
 أيضا انظر ،هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة انظر. هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة

  هاييت يف احلالة
  ٩٨٢ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،تقارير

  ٩٨٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩٨٣ ،٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٣ مؤرخة رسالة

  ٩٨٢ ،٨٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩٠٨ القرار
  ٩٨٦ ،٩٨٢ ،٨٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩٢٧ القرار
  ٩٨٧ ،)٢٠١٠( ١٩٤٤ القرار
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  ٩٩٠ ،٩٨٢ ،٨٨٢ ،)٢٠١١( ٢٠١٢ القرار
  الوالية

  ٩٨٣ ،لـ عام استعراض
  ٩٩٣ ،٩٨٩ ،٩٨٧ ،٩٨٤ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩٨٦ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٩٠ ،٩٨٧ ،٩٨٦ ،٩٨٣ ،التنسيق

  ٩٩٣ ،٩٩٠ ،٩٨٥ ،السياسية العمليات
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٧ ،٩٨٤ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩٨٣ ،متديد

  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،اإلنسان حقوق
  ٩٩٣ ،٩٩٠ ،٩٨٧ ،٩٨٥ ،القانون سيادة
  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٣ ،األسلحة وحتديد السالح نزع

  السالم حفظ عمليات
  ٢٠٧ ،إحاطات

  ٢٠٨ ،بيانات
 لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر ،أفغانستان يف احلالة أيضا انظر. أفغانستان إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة

  أفغانستان إىل املساعدة
  ١٠٦٤ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير

  ١٠٦٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٣ مؤرخة رسالة



 
  الفهرس
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  ١٠٦٩ ،)٢٠١٠( ١٩١٧ القرار
  ١٠٧٣ ،)٢٠١١( ١٩٧٤ القرار
  الوالية

  ١٠٧٦ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٦٦ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٧٣ ،١٠٦٩ ،١٠٦٦ ،التنسيق

  ١٠٧٦ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،السياسية العمليات
  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٧٤ ،١٠٧٠ ،١٠٦٦ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٧٤ ،١٠٧٠ ،١٠٦٦ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٧٥ ،١٠٧١ ،١٠٦٧ ،واحلوكمة املؤسسات
  ١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٧ ،متديد

  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٧٧ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،القانون سيادة
  ١٠٦٦ ،لـ عام عرض

 احلالة أيضا انظر ،العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة انظر. العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  العراق يف

  ١٠٨١ ،عموما
  ١٩٣ ،إحاطات

  العام األمني
  ١٠٩١ ،١٠٨٢ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٤ مؤرخة رسالة

  ١٠٨١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩١ ،١٠٨٢ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩١ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٣ ،١٠٨٢ ،بيانات

  العراق
  ١٠٩١ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة شفوية مذكرة
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  ١٠٩١ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة شفوية مذكرة
  ١٠٨١ ،)٢٠١٠( ١٩٣٦ القرار
  الوالية

  ١٠٨٢ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٨٢ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠٨٣ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٢ ،التنسيق

  ١٠٨٣ ،السياسية العمليات
  ١٠٨٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٨٢ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٨٣ ،١٠٨٢ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٨٣ ،واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٨٢ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٨٣ ،القانون سيادة
  ١٠٨٢ ،لـ عام عرض

  ١٩٣ ،الوالية جتديد
  كوسوفو يف احلالة أيضا انظر. كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة األمم بعثة

  ١٠٠٥ ،عموما
  ١٦٠ ،١٥٦ ،إحاطات

  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١١ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ١٠٠٥ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٠٥ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٠٥ ،التنسيق

  ١٠٠٦ ،السياسية العمليات
  ١٠٠٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٠٥ ،اإلنسانية املسائل
  ١٠٠٥ ،واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٠٥ ،اإلنسان حقوق



 
  الفهرس
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  ١٠٠٥ ،لـ عام عرض
 املتحدة األمم بعثة انظر ،الغربية الصحراء يف احلالة أيضا انظر. الغربية الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة

  الغربية الصحراء يف لالستفتاء
  ٨٨٣ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير
  ٨٨٣ ،تشكيل على املدخلة التغيريات
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ٨٨٣ ،لـ عام استعراض
  ٨٨٤ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٨٨٤ ،السياسية العمليات
  ٨٨٣ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٨٣ ،اإلنسانية املسائل

  ٨٨٣ ،متديد
  ٨٨٣ ،األسلحة وحتديد السالح نزع

  ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة انظر ،ليبيا يف احلالة أيضا انظر. ليبيا يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٠ ،عموما

  ١٠٨ ،١٠٥ ،إحاطات
  العام األمني

  ١٠٩٠ ،١٠٦٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٩ مؤرخة رسالة الرئيس،

  ١٠٦٢ ،١٠٦٠ ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ١٠٦٤ ،)٢٠١١( ٢٠٢٢ القرار
  الوالية

  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،املسلح والرتاع األطفال
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  ١٠٦٤ ،١٠٦١ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٦٢ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،التنسيق

  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،السياسية العمليات
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،القانون سيادة
  ١٠٦١ ،لـ عام عرض

  ١٠٦٠ ،١٠٤ ،٩٦ ،إنشاء
  ١٠٧ ،تقارير
  ١٠٦٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة ليبيا،

 الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو يف احلالة أيضا انظر ،الدميقراطية

  ٨٨٤ ،عموما
  ٣٤ ،إحاطات

  ١٠٨٥ ،تقارير العام، األمني
  ٨٨٥ ،٨٨١ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

  الوالية
  ٨٨٥ ،لـ عام استعراض

  ٨٨٦ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٨٨٥ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٨٨٥ ،التنسيق

  ٨٨٥ ،واألمن والسالم املرأة
  ٨٨٦ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٨٨٥ ،٣٤ ،٣٣ ،متديد
  ٨٨٥ ،اإلنسان حقوق
  ٨٨٦ ،القانون سيادة
  ٨٨٥ ،األسلحة وحتديد السالح نزع



 
  الفهرس
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  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
 املتحدة األمم منظمة بعثة انظر. الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  )الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو يف احلالة أيضا انظر ،الدميقراطية الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق
  ٨٨٧ ،عموما
  ٨٧٨ ،تسمية إعادة
  العام األمني

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،تقارير

  ٨٨٧ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٨٨ ،٨٨١ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

  ٦٥٨ ،بيانات ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
              الرئيس 

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة

  ٨٩١ ،٨٨٧ ،٨٨١ ،٨٧٨ ،)٢٠١٠( ١٩٢٥ القرار
  ٨٩٧ ،)٢٠١٠( ١٩٥٢ القرار
  ٨٩٨ ،)٢٠١١( ١٩٩١ القرار
  ٩٠١ ،)٢٠١١( ٢٠٢١ القرار
  الوالية

  ٨٨٩ ،لـ عام استعراض
  ٩٠١ ،٨٩٩ ،٨٩٤ ،٨٩٠ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٨٩١ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٠١ ،٨٩٨ ،٨٩٧ ،٨٩١ ،٨٨٩ ،التنسيق

  ٩٠٠ ،٨٩٦ ،٨٩٠ ،السياسية العمليات
  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،واألمن والسالم املرأة

  ٨٩٨ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٨٩٣ ،٨٨٩ ،اإلنسانية املسائل
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  ٨٩٤ ،٨٨٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٨٨٨ ،متديد

  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،اإلنسان حقوق
  ٩٠١ ،٩٠٠ ،٨٩٧ ،٨٩٦ ،٨٩٠ ،القانون سيادة
  ٨٩٢ ،٨٨٩ ،األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٨٩١ ،٨٨٧ ،إنشاء

  ٣٧ ،بيانات
  ٣٦ ،تقارير

  ٦٥٩ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،إحاطات السالم، حفظ عمليات
  بلجيكا

  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب
  ٣٠٤ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٢ ،عموما
  ٣٠٨ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة واهلرسك، البوسنة
  ٣٠٨ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ مؤرخة رسالة اليابان،

  ٣٠٣ ،بيانات أفغانستان،
  ٣٠٤ ،بيانات الروسي، االحتاد
  العام األمني

  ٣٠٩ ،٢٠١١ فرباير/شباط ١٨ مؤرخة رسالة
  ٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،بيانات
  ٣٠٨ ،٣٠٥ ،تقارير
  ٣٠٤ ،بيانات الربتغال،

  ٣٠٣ ،بيانات الدويل، البنك
  ٧٠١ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦١ ،٧٠١ ،٤٨٩ ،٣٠٨ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،٢٧٥ ،بيانات الرئيس،
  ٨٦١ ،٣٠٨ ،٣٠٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٧ القرار
  ٢٧٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٣٠٤ ،بيانات بلجيكا،
  ٤٨٩ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
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  ٣٠٣ ،بيانات ليشيت،- تيمور
  ٣٠٣ ،بيانات سرياليون،

  الدولية املدنية القدرات باستعراض املعين االستشاريني كبار فريق
  ٣٠٦ ،إحاطات

  ٣٠٦ ،تقارير
  ٣٠٤ ،بيانات كولومبيا،

  السالم بناء جلنة
  ٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،بيانات
  ٣٠٩ ،تقارير

  ٨٦١ ،قرارات
  ٣٠٦ ،بيانات امليداين، للدعم العام األمني وكيل

  بنغالديش
  ٦٥٢ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  بنن
  ٥٢٨ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية

  ٥٥٣ ،بيانات القرصنة،
  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. بيانات
  املتحدة لألمم العامة األمانة انظر. العام األمني من
  الرئاسة انظر. الرئيس من
  بريو

  ٣٨٩ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  األصول جتميد

  ٥٩٧ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٨ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٦ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٢ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٠ ،٥٧٧ ،طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩١ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٣ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٦ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات
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  األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة حتديد
  إجرائية تدابري

  ٧٦٠ ،١٩٠٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة إريتريا، يف احلالة
  ٨٢١ ،١٩٧٠ بالقرار املنشأة األمن جملس جلنة ليبيا، يف احلالة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٧٨٤ ،٧٧٨ ،اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق
  ٨٣١ ،١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٨ ،اخلرباء فريق
  ٨١٦ ،١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٤ ،اخلرباء فريق
  ٨١٣ ،١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  والطريان النقل تدابري
  ٥٨٧ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦١٩ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  )٢٠١٠- ٢٠٠٩ الفترة يف األمن جملس يف عضو( تركيا

  ٣٩٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٢٨١ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة اإلرهاب،

  أفغانستان يف احلالة
  ٢٨٦ ،إحاطات

  ١٢٩ ،بيانات
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥١ ،٤٧٣ ،٣٣٣ ،١٨٢ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
  ٥٥١ ،٤٨٠ ،١٦٨ ،بيانات

  ١٢٤ ،بيانات ليشيت، -  تيمور يف احلالة
  ١٤٨ ،بيانات قربص، يف احلالة
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  النفس عن الدفاع
  ٦٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤ مؤرخة رسالة
  ٦٨٥ ،بيانات
  ٣٦٠ ،بيانات الرئاسة،

  ٤٤٦ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٦٢٨ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٢٨٦ ،إحاطات األمن، جملس بعثات
  ٦٣٠ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٣١٨ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة واألمن، السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٦٨٤ ،بيانات خاصة، اقتصادية مشاكل

  السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  ٤٨٣ ،عموما
  السودان يف احلالة

  ٥١٩ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠١ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٥٢٣ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٣ ،٤٩٦ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  الغربية الصحراء يف احلالة
  ٥٢١ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٧ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  الصومال يف احلالة
  ٥١٨ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٩ ،٤٩٣ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات العراق، يف احلالة
  ٤٩٧ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات بوروندي، يف احلالة
  ليشيت- تيمور يف احلالة

  ٥٢٢ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١٠ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٩٧ ،٤٩٣ ،بـ يتعلق ما يف توصيات الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة



اإلجرائيةالفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد     

 

14-65169   
 

  ٤٩٩ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات سرياليون، يف احلالة
  ٤٩٣ ،غينيا يف احلالة
  بيساو- غينيا يف احلالة

  ٥١٧ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٨ ،٤٩٤ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  قربص يف احلالة
  ٥٢٢ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥١١ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات ديفوار، كوت يف احلالة
  ٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات كوريا، يف احلالة
  ٥١٧ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات ليبيا، يف احلالة
  نيبال يف احلالة

  ٥٢١ ،٥١٦ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٥٠٨ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٤٨٤ ،بيانات الرئيس،
  ٥٢٣ ،اإلقليمية واآلليات الترتيبات مبوجبها تشارك اليت القرارات
  ٥١٥ ،العام األمني مبوجبها شارك اليت القرارات
  ٤٩٢ ،بـ يتعلق ما يف توصيات

  ٥١٠ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات تشيونان، حادث
  ٤٩٧ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السالم، توطيد أفريقيا، غرب

  مواضيعية مبسائل متعلقة قرارات
  ٤٨٤ ،عموما

  ٤٨٥ ،الوقائية الدبلوماسية
  ٤٩١ ،واألمن والسالم املرأة
  ٤٨٩ ،الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٤٩٠ ،القانون سيادة
  ٤٩٠ ،السالم حفظ عمليات

  ٤٨٧ ،واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٨٨ ،الرتاعات نشوب منع
  ٥٢٣ ،دستورية مناقشة
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  تشاد
  وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة انظر. وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  األعمال تصريف
  ٣٦٤ ،بيانات واألمن، والسالم باملرأة املعين املدين للمجتمع االستشاري الفريق
  ٣٦٤ ،بيانات ألفغانستان، العام لألمني اخلاص املمثل
  بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٦٣ ،عموما
  ٣٦٤ ،املتكلمني ترتيب

  املناخ تغري
  ٣١٥ ،عموما

  ٤٦٤ ،بيانات أستراليا،
  ٥٤٩ ،بيانات الروسي، االحتاد
  ٣١٥ ،إحاطات العام، األمني

  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات الربازيل،
  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات الربتغال،
  ٤٦٥ ،باسم بيانات الكاريبية، اجلماعة
  ٥٤٩ ،٤٥٨ ،٤٤٥ ،٣١٩ ،٣١٦ ،بيانات الرئيس،
  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،بيانات الصني،
  ٤٦٤ ،بيانات الفلبني،

  أملانيا
  ٣١٩ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١ مؤرخة رسالة
  ٤٦٣ ،٣١٥ ،بيانات

  ٤٤٥ ،إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٥٤٨ ،٤٦٥ ،بيانات املكسيك،

  ٥٤٨ ،٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٤٩ ،بيانات اهلند،

  ٥٤٧ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٤٦٤ ،بيانات اجلديدة، غينيا بابوا

  ٣١٥ ،إحاطات للبيئة، املتحدة األمم برنامج
  ٥٤٧ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،باسم بيانات االحنياز، عدم حركة
  ٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات فرنسا،
  ٤٦٤ ،بيانات فيجي،

  ٤٦٤ ،بيانات كولومبيا،
  ٤٦٤ ،بيانات لبنان،

  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،باسم بيانات ،٧٧ الـ جمموعة
  ٤٦٥ ،باسم بيانات العربية، الدول جمموعة
  ٤٦٣ ،دستورية مناقشة
  ناورو

  ٣١٥ ،إحاطات
  ٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات

  الشحنات تفتيش
  ٥٧٠ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٦٠٦ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦٢٠ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة انظر. املصري تقرير
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٧ ،عموما
  ٥٤٤ ،الشامل الدمار أسلحة

  ٥٥٢ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٤٩ ،املنظمة واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٥٤٤ ،اإلرهاب
  ٥٥١ ،األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥٢ ،القرصنة
  ٥٥٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٤٥ ،٣٩ باملادة املتعلقة املناقشة
  ٥٤٧ ،املناخ تغري

  ٥٥٥ ،القانون سيادة
  ٥٤٣ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦ ،اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
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  ٥٤٩ ،إحاطات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٧ ،٣٩ باملادة املتعلقة القرارات
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٣٩ باملادة املتعلقة القرارات
  ٥٣٧ ،اجلديدة التهديدات

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٧ ،السودان جنوب يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٧ ،إريتريا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨ ،يف واألمن السالم أفريقيا،

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨ ،إريتريا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨ ،ليبيا يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٣٨ ،السودان يف احلالة

  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٣٩ باملادة املتعلقة القرارات

  ٥٣٩ ،املستمرة التهديدات
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩ ،أفغانستان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩ ،األوسط الشرق يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٣٩ ،الصومال يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٣٩ ،إريتريا يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،الشامل الدمار أسلحة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،األوسط الشرق يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،أفغانستان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٠ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية بني احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١ ،ديفوار كوت يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤١ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢ ،هاييت يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢ ،ليربيا يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٢ ،الصومال يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٥٤٣ ،السودان يف احلالة
  للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
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  ٥٤٣ ،الشامل الدمار أسلحة
  تقييم

  ٨٠٠ ،٧٩٩ ،اخلرباء فريق ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٩٥ ،٧٩٣ ،اخلرباء فريق ليربيا، يف احلالة
  املتحدة -  مجهورية ترتانيا،

  ٤٦٣ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  اإلرهاب أيضا انظر. طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٨٦٦ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣ مؤرخة رسالة العام، األمني
  ٨٢٧ ،٨٢٦ ،٧٧٤ ،٧٦٧ ،٧٦٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٢٦ ،٧٨٤ ،٧٧٩ ،٧٦٧ ،٧٦٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  اجلزاءات ورصد التحليلي الدعم فريق

  ٧٦٦ ،عموما
  ٧٨٣ ،٧٧٨ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨١ ،٧٧٦ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٨٠ ،التنسيق
  ٧٨٢ ،٧٧٧ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٨ القرار
  ٨٦٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٩ القرار
  ٧٧٤ ،الوالية
  ٧٨٤ ،٧٧٨ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٦ ،تقارير

  ١٩٨٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨٢٦ ،عموما
  ٨٣١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٧ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٧ ،التنسيق
  ٨٣١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٧ ،الوالية
  ٨٣١ ،إجرائية تدابري

  ١٩٨٩ و ١٢٦٧ بالقرارين عمال املنشأة األمن جملس جلنة
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  ٧٦٦ ،عموما
  ٨٦٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٥ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة

  ٧٧٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٦٨ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٦٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٦٧ ،التنسيق
  ٧٧٣ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٧٦٧ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقرير
  املظامل أمني مكتب

  ٧٦٧ ،عموما
  ٧٨٩ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٨٥ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٨٤ ،الوالية
  ٨٦٦ ،تقارير

  ليشيت- تيمور
  ٣٠٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  العربية الدول جامعة

  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ٧٠٥ ،بيانات واألمن، السالم صون
  األعمال جدول

  ٣٤٤ ،عموما
  ٣٥٢ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة مذكرة الرئيس،

  إقرار
  ٣٤٦ ،عموما
  ٣٤٦ ،حديثا املدرجة البنود
  ٣٥٦ ،بيانات الربتغال،

  ٣٤٧ ،ليبيا يف احلالة
  ٣٥٦ ،بيانات الصني،
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  ٣٥٥ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٣٤٤ ،بـ املتعلق املؤقت الداخلي النظام

  ٣٥٦ ،بيانات سويسرا،
  ٣٥٦ ،بيانات فنلندا،
  ٣٥٦ ،بيانات كوبا،
  ٣٥٦ ،بيانات لبنان،

  األمن جملس نظر قيد مسائل
  ٣٥٢ ،اإلجراءات توحيد

  سليمان جزر
  ٦٢٧ ،٤٥٠ ،بيانات القانون، سيادة

  بالربتغالية الناطقة البلدان مجاعة
  ٤٧ ،باسم بيانات بيساو،- غينيا يف احلالة
  اإلسالمية -  مجهورية إيران، انظر. اإلسالمية إيران مجهورية
  املتحدة -  مجهورية ترتانيا، انظر. املتحدة تنـزانيا مجهورية
  البوليفارية -  مجهورية فرتويال، انظر. البوليفارية فرتويال مجهورية
  مجهورية كوريا، انظر. كوريا مجهورية
  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا، انظر. الشعبية الدميقراطية كوريا مجهورية
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( أفريقيا جنوب
  ٣٩٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٤٦٣ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٤٠٤ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٦٣٥ ،٤٨١ ،٤١٥ ،٤٠٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦٣٣ ،١٠٤ ،١٠٣ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٦٤٩ ،٦٤٨ ،٢٣٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٥٥ ،٥٢٦ ،٤٥٠ ،بيانات القانون، سيادة

  ٦٥٩ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  السودان جنوب
  ٤٠٣ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،بيانات السودان، يف احلالة
  ٤٢٩ ،)٢٠١١( ١٩٩٩ القرار
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  ٧٥٣ ،اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٤٢٩ ،اجلديدة األعضاء الدول قبول
  جيبويت

  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩١ ،إحاطات

  ٩١ ،بيانات
  تشيونان حادث

  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،٣٤٧ ،١٤٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة كوريا، مجهورية
  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،األمن جملس إىل املنازعات إحالة

  ٥١٠ ،١٤٥ ،بيانات الرئيس،
  ٥١٠ ،٤٩٥ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  ١٤٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة الدميقراطية، الشعبية كوريا مجهورية
  ٣٤٣ ،رمسية غري حوارات

  طالبان وحركة القاعدة تنظيم انظر. طالبان حركة
  االحنياز عدم حركة

  ٤٦٠ ،باسم بيانات العمل، أساليب
  ٤٦٢ ،باسم بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٦٨٦ ،باسم بيانات النفس، عن الدفاع

  ٢٣٦ ،باسم بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،باسم بيانات املناخ، تغري
  عليه املفروضة القيود أو السفر حظر

  ٦٢٠ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات
  عليه قيود فرض أو السفر حظر

  ٥٩٨ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٩ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٧ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٥ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١١ ،٥٧٨ ،طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥ ،سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
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  ٥٨٣ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  األسلحة توريد حظر

  ٥٦٨ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٧ ،السودان على املفروضة اجلزاءات
  ٥٦٨ ،الصومال على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٦ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات

  ٦٠٢ ،)اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٠ ،٥٧٧ ،طالبان وحركة القاعدة تنظيم على املفروضة اجلزاءات
  ٥٧٥ ،سرياليون على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٠ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٣ ،ليربيا على املفروضة اجلزاءات
  ٦١٤ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  املاس توريد حظر
  ٥٩١ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  اإلنسان حقوق
  ٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ١٠٠٥ ،والية كوسوفو، يف املؤقتة املتحدة األمم إدارة بعثة
  ٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٤٤ ،٩٤٠ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٧٩ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٢ ،٩٤٧ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٨ ،٩٠٤ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٢ ،٩٨٩ ،٩٨٦ ،٩٨٤ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٥ ،١٠٧٠ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٢ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٢ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٩ ،٨٩٣ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،والية ألبيي، املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
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  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  رمسية غري حوارات
  ٣٤٠ ،عموما
  ٣٤٤ ،إريتريا يف احلالة
  ٣٤٤ ،السودان يف احلالة
  ٣٤٤ ،بوروندي يف احلالة
  ٣٤٣ ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٣٤٤ ،كينيا يف احلالة
  ٣٤٤ ،ليربيا يف احلالة
  ٣٤٤ ،ليبيا يف احلالة
  ٣٤٣ ،وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة

  ٣٤٣ ،تشيونان حادث
  املشاركة انظر. املداوالت يف للمشاركة دعوات

  آسيا شرق جنوب أمم رابطة
  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  وبرينسييب تومي سان
  ٦٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة النفس، عن الدفاع

  النكا سري
  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٢٣٦ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  سلوفينيا
  ٣٦٢ ،بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  سويسرا
  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول
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  القانون سيادة
  ٢٩٠ ،عموما

  ٤١٢ ،بيانات أذربيجان،
  ٤١٢ ،بيانات أرمينيا،
  ٦٢٦ ،٥٢٦ ،٤٤٩ ،٤١٢ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٢٧ ،بيانات الربازيل،
  ٥٢٥ ،٤٥٠ ،بيانات واهلرسك، البوسنة
  ٦٢٦ ،٥٦١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٦٢٧ ،٥٦١ ،٥٢٦ ،٤٩٠ ،٢٩٢ ،٢٧٥ ،بيانات الرئيس،
  ٦٢٧ ،٤١٢ ،بيانات الصني،
  ٩٦٠ ،والية دارفور، يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية
  ٤١٢ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٥٢٦ ،٤٤٩ ،بيانات أملانيا،
  ٢٧٥ ،واألمن والسالم املرأة

  ٢٩١ ،بيانات املتحدة، لألمم القانوين املستشار
  املكسيك
  ٢٩٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٨ مؤرخة رسالة
  ٥٢٦ ،٤٥٠ ،بيانات

  ٦٢٦ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٢٦ ،بيانات النرويج،
  ٩٤٦ ،٩٤١ ،الوالية

  ١٠٠٣ ،١٠٠٠ ،٩٩٧ ،والية ليشيت، -  تيمور يف املتكاملة املتحدة األمم بعثة
  ٩٨١ ،٩٧٦ ،والية وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٥٦ ،٩٤٨ ،والية السودان، جنوب يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٥ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩٣ ،٩٩٠ ،٩٨٧ ،٩٨٥ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ١٠٧٧ ،١٠٧٢ ،١٠٦٧ ،والية أفغانستان، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٨٣ ،والية العراق، إىل املساعدة لتقدمي املتحدة األمم بعثة
  ١٠٦٣ ،١٠٦١ ،والية ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٦ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
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 ،٩٠٠ ،٨٩٧ ،٨٩٦ ،٨٩٠ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة
٩٠١  
  ٤٩٠ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٥٥ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٢٧ ،٤٥٠ ،بيانات سليمان، جزر

  ٥٥٥ ،٥٢٦ ،٤٥٠ ،بيانات أفريقيا، جنوب
  ٩٣٦ ،٩٢٤ ،٩١٥ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ٤٦٧ ،األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  ٦٢٧ ،٤١٢ ،بيانات لبنان،
  الدولية العدل حمكمة

  ٥٢٥ ،إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩ ،دستورية مناقشة

  ١٠٢٣ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٨ ،والية للصومال، السياسي املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٤ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٤٦ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والية سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٧ ،١٠٥٥ ،١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣٨ ،١٠٣٦ ،والية بوروندي، يف املتحدة األمم مكتب
  ١٠٣١ ،١٠٢٩ ،والية أفريقيا، لغرب املتحدة األمم مكتب
  ٥٢٥ ،٤٤٩ ،٢٩٠ ،بيانات العام، األمني نائب

  ٥٢٥ ،بيانات نيجرييا،
  القانونية للشؤون العام األمني وكيل

  ٦٢٦ ،إحاطات
  ٥٢٥ ،٤٤٩ ،٢٩١ ،بيانات

  سرياليون
  ٣٠٣ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  شيلي

  ٢٣٥ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  صربيا

  كوسوفو يف احلالة
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  ١٦٣ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٢ مؤرخة رسالة
  ١٦٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٣ مؤرخة رسالة
  ٧٣٦ ،٤٠٤ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٥٩ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٦ ،بيانات

  واألمن السالم صون
  ٦٦٣ ،٤٥٤ ،٣١٢ ،عموما

  ٣٢٠ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٨ مؤرخة رسالة الربتغال،
  ٦٦٧ ،الشامل الدمار أسلحة
  واألمن الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح انظر. األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٦٦٧ ،يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٧٠٥ ،٧٠٤ ،بيانات األفريقي، االحتاد
  ٧٠٥ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٧٢ ،اإلرهاب
  ٧٠٥ ،بيانات العام، األمني

  ٧٠٥ ،بيانات الربازيل،
  ٦٥١ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  والتنمية األمن بني الترابط انظر. والتنمية األمن بني الترابط
  اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون انظر. اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون

  اإلقليمية التنظيمات
  ٧٠٤ ،٦٩٥ ،مع التعاون

  ٧٤٦ ،بـ املتعلقة املناقشات
  ٧٤٥ ،تقارير

  ٧٤٥ ،بشأن ووثائق قرارات
  ٣٣٦ ،٣٣٥ ،اجللسات

  ٦٧٣ ،أفغانستان يف احلالة
  ٦٧٤ ،واهلرسك البوسنة يف احلالة
  ٦٧٦ ،٦٧٢ ،السودان يف احلالة
  ٦٧٥ ،٦٧١ ،الصومال يف احلالة
  ٦٦٩ ،)الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٦٧٠ ،سرياليون يف احلالة
  ٦٦٨ ،ديفوار كوت يف احلالة
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  ٦٧٠ ،ليربيا يف احلالة
  ٦٧٤ ،٦٧٠ ،ليبيا يف احلالة
  واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار انظر. واألمن السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  الوقائية الدبلوماسية انظر. الوقائية الدبلوماسية
  ٨٦١ ،٨٦٠ ،٦٩٥ ،٦٥١ ،٢٥٤ ،بيانات الرئيس،

  ٤٥٥ ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ١٩٧٠ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠٠٩ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٤ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٦ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٧ القرار
  ٤٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠٢٣ القرار

  ٦٦٤ ،٤١ للمادة وفقا املتخذة القرارات
  ٦٧٢ ،٤٢ للمادة وفقا املتخذة القرارات

  ٦٦٦ ،لرواندا الدولية اجلنائية احملكمة
  ٦٦٦ ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية احملكمة
  ٢٥٤ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون

  ٨٥٤ ،اخلاصون واملمثلون واملبعوثون املستشارون
  ٤٥٤ ،بـ املتصلة املقررات
  ٧٠٥ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٧٠٥ ،بيانات اليابان،

  املناخ تغير انظر. املناخ تغري
  ٧٠٥ ،بيانات العربية، الدول جامعة
  القانون سيادة انظر. القانون سيادة
  ٦٦٦ ،االنتشار عدم

  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس انظر. اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس
  واألمن السالم صون يف األمن جملس دور فعالية كفالة انظر. األمن جملس دور فعالية كفالة
  ٨٦١ ،٨٦٠ ،السالم بناء جلنة

  دستورية مناقشة
  ٤٥٨ ،عموما
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  ٤٥٩ ،العمل أساليب
  ٤٦٢ ،والتنمية األمن بني الترابط

  ٤٦٣ ،املناخ تغري
  ٦٦٧ ،أفريقيا وسط منطقة

  الرتاعات نشوب منع انظر. الرتاعات نشوب منع
  االنتشار عدم

  الشامل الدمار أسلحة انظر. الشامل الدمار أسلحة
  ٣٣٩ ،اجللسات

  ٦٦٦ ،)٢٠١٠( ١٩٢٨ القرار
  ٦٧٨ ،٦٦٦ ،٤٥٥ ،٣٨٤ ،٣٨١ ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٦٦٧ ،)٢٠١٠( ١٩٨٤ القرار
  ٣٨٥ ،)٢٠١١( ١٩٨٤ القرار

  ٦٧٨ ،املتبادلة املساعدة
  اإلسالمية إيران مجهورية-  االنتشار عدم انظر. اإلسالمية إيران مجهورية

  ٦٦٦ ،واألمن السالم صون
  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٢٩٤ ،عموما
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٣٠ ،٢٩٩ ،بيانات الربازيل،
  ٢٩٩ ،بيانات الربتغال،

  ٦٢٩ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي ال اليت التدابري
  ٧٢١ ،اإلقليمية التنظيمات

  )اإلسالمية -  مجهورية( إيران على املفروضة اجلزاءات انظر. اجلزاءات
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،بيانات الصني،
  ٨١٧ ،٨١٥ ،٧٢١ ،٦٣٠ ،٣٠٠ ،٢٩٤ ،)٢٠١٠( ١٩٢٩ القرار
  ٨١٧ ،٨١٦ ،٣٠١ ،٢٩٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٤ القرار
  ٢٩٩ ،بيانات أملانيا،

  املتحدة اململكة
  ٨٦٩ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
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  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،بيانات
  ٢٩٥ ،بيانات النمسا،

  ٦٣١ ،٢٩٩ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٥ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٢٩٥ ،بيانات اليابان،
  ٦٣٠ ،بيانات تركيا،
  ٥٤٠ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير

  ٦٣١ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،بيانات فرنسا،

  اخلرباء فريق
  ٨١٥ ،عموما
  ٨١٨ ،٨١٧ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٧ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٧ ،الوالية
  ٢٩٤ ،إنشاء
  ٨١٨ ،إجرائية تدابري
  ٢٩٦ ،٢٩٤ ،الوالية متديد
  ٦٣١ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،بيانات لبنان،

  ١٧٣٧ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٤ ،عموما

  ٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٩٦ ،إحاطات
  ٨١٥ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨١٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٦ ،٨١٥ ،التنسيق
  ٨١٦ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٥ ،الوالية
  ٨١٦ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٩ ،تقارير
  ٢٩٥ ،بيانات نيجرييا،

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨٦٩ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٨ مؤرخة رسالة العام، األمني
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  اجلزاءات
  ٥٩٩ ،عموما

  ٦٠٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣ ،٨١٢ ،٥٤٣ ،٣٠٢ ،)٢٠١٠( ١٩٢٨ القرار
  ٨١٣ ،٨١٢ ،٣٠٢ ،)٢٠١١( ١٩٨٥ القرار
  ٥٤٣ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٥٤٠ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  اخلرباء فريق

  ٨١٢ ،عموما
  ٨١٤ ،٨١٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨١٣ ،الوالية
  ٨١٤ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٩ ،تقارير

  ١٧١٨ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة
  ٨١٢ ،عموما

  ٨١٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣ ،الوالية
  ٨١٣ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٨ ،تقارير

  املشاركة عدم
  ٣٨٦ ،بالتصويت القرارات اختاذ

  احملددة احلالة أو العملية أيضا انظر. السالم حفظ عمليات
  ٨٧٨ ،٢٠٥ ،عموما
  ٢٠٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة فرنسا،
  ٢١٠ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة اهلند،
  ٢٠٧ ،  بيانات السالم، حفظ عمليات إدارة

  ٦٥٩ ،بيانات األورويب، االحتاد
  ٨٧٩ ،القوة باستخدام اإلذن

  ٦٥٩ ،٦٥٦ ،٦٥٣ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٨٧٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
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  ٨٨١ ،تشكيل على املدخلة التغيريات
  ٧٠١ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٨٦٢ ،٧٠١ ،٤٩٠ ،٤٥٨ ،٤٤٣ ،٤٤٢ ،٢٥٣ ،٢١٠ ،٢٠٩ ،٢٠٦ ،بيانات الرئيس،
  دارفور يف املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية

  ٢٠٨ ،إحاطات
  ٦٥٩ ،بيانات

  ٨٤٥ ،السالم حفظ بعمليات املعين العامل الفريق
  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة انظر. السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة

  ٢٥٣ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٢٠٦ ،بيانات لسرياليون، العام لألمني التنفيذي املمثل
  ٢٠٦ ،بيانات الدميقراطية، الكونغو جلمهورية العام لألمني اخلاص املمثل
  ٢٠٦ ،بيانات لليربيا، العام لألمني اخلاص املمثل

  ٨٨٠ ،٨٧٩ ،الواليات
  ٦٥٩ ،بيانات املتحدة، الواليات

  السودان يف املتحدة األمم بعثة
  ٢٠٧ ،إحاطات

  ٢٠٨ ،بيانات
  ٢٠٧ ،بيانات وتشاد، الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم بعثة
  ليربيا يف املتحدة األمم بعثة

  ٢٠٨ ،٢٠٧ ،إحاطات
  ٢٠٦ ،بيانات

  هاييت يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٢٠٧ ،إحاطات

  ٢٠٨ ،بيانات
  ٢٠٦ ،بيانات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٢٠٨ ،٢٠٧ ،إحاطات الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٤٩٠ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٦٥٩ ،بيانات أفريقيا، جنوب

  اإلقليمية السالم حفظ عمليات انظر. اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  ٢٠٧ ،بيانات ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
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  ٢٠٨ ،إحاطات لبنان، يف املؤقتة املتحدة األمم قوة
  ٦٦١ ،العسكرية األركان جلنة
  ٨٦٢ ،السالم بناء جلنة

  ٢٠٨ ،٢٠٦ ،بيانات األمن، جملس
  ٢٠٦ ،بيانات سرياليون، يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  ٢٠٧ ،إحاطات اهلدنة، ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل

  ٢٠٧ ،إحاطات
  ٢٠٨ ،٢٠٦ ،بيانات

  ٢٠٦ ،بيانات امليداين، للدعم العام األمني وكيل
  اإلقليمية السالم حفظ عمليات
  أفغانستان يف احلالة

  ٧٢٢ ،عموما
  ٧٢٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥ ،تقارير

  ٧٣٥ ،كوسوفو يف احلالة
  أفغانستان يف األمنية للمساعدة الدولية القوة

  ٧٢٢ ،عموما
  ٧٢٤ ،)٢٠١٠( ١٩٤٣ القرار
  ٧٢٤ ،)٢٠١١( ٢٠١١ القرار
  ٧٢٥ ،تقارير

  ٧٣٥ ،بـ املتعلقة املناقشات
  الصومال يف األفريقي االحتاد بعثة

  ٧٢٦ ،عموما
  ٧٢٩ ،٧٢٨ ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ٧٢٩ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ٧٢٧ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  ٧٣٠ ،تقارير
  ٧٢١ ،بشأن قرارات
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  األورويب االحتاد قوة
  ٧٣١ ،عموما
  ٧٣٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
  ٧٣٣ ،)٢٠١١( ٢٠١٩ القرار
  ٧٣٤ ،تقارير

  األسلحة مصادرة عمليات
  ٦٢٢ ،ليبيا على املفروضة اجلزاءات

  بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٣٥ ،عموما

  ٢٦ ،إحاطات
  العام األمني

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،١٠٨٩ ،تقارير

  ١٠٣٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

  ١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،)٢٠١٠( ١٩٥٩ القرار
  ١٠٣٩ ،)٢٠١١( ٢٠٢٧ القرار
  الوالية

  ١٠٣٧ ،١٠٣٦ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٣٧ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٣٩ ،١٠٣٨ ،١٠٣٦ ،السياسية العمليات

  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،واألمن والسالم املرأة
  ١٠٣٧ ،١٠٣٦ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٢٥ ،متديد
  ١٠٣٩ ،١٠٣٧ ،١٠٣٥ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٣٨ ،١٠٣٦ ،القانون سيادة
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  ١٠٣٥ ،لـ عام عرض
  ١٠٣٥ ،٢٧ ،إنشاء

  ٢٧ ،بيانات
 كوت يف املتحدة األمم عملية انظر ،ديفوار كوت يف احلالة أيضا انظر. ديفوار كوت يف املتحدة األمم عملية

  ديفوار
  ٩٠٩ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،١٠٨٥ ،تقارير
  ٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٠٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٩١١ ،٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٥ ،٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٧ مؤرخة رسالة
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  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٦ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ مؤرخة رسالة

  ٩١٧ ،)٢٠١٠( ١٩١١ القرار
  ٩١٨ ،٩١٠ ،٩٠٩ ،)٢٠١٠( ١٩٣٣ القرار
  ٩١٠ ،٨٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٢ القرار
  ٩٢٦ ،)٢٠١٠( ١٩٤٦ القرار
  ٩١٠ ،)٢٠١٠( ١٩٥١ القرار
  ٨٨٢ ،)٢٠١٠( ١٩٦٢ القرار
  ٩١٠ ،٨٨٢ ،)٢٠١١( ١٩٦٧ القرار
  ٩٢٦ ،)٢٠١١( ١٩٨٠ القرار
  ٩٢٧ ،)٢٠١١( ١٩٨١ القرار
  ٩٢٨ ،٩٠٩ ،٨٨٢ ،)٢٠١١( ٢٠٠٠ القرار
  الوالية

  ٩١٢ ،لـ عام استعراض
  ٩٣٥ ،٩٢٧ ،٩٢٣ ،٩١٤ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،املسلح والرتاع األطفال

  ٩١٧ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٢٨ ،٩١٩ ،٩١٢ ،التنسيق

  ٩٣٦ ،٩٢٤ ،٩١٨ ،٩١٥ ،السياسية العمليات
  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،واألمن والسالم املرأة

  ٩٣٢ ،٩٢١ ،٩١٧ ،٩١٢ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٣ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٣٥ ،٩٢٧ ،٩٢٢ ،٩١٣ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٩١١ ،٥٢ ،متديد

  ٩٣٣ ،٩٢٢ ،٩١٨ ،٩١٣ ،اإلنسان حقوق
  ٩٣٦ ،٩٢٤ ،٩١٥ ،القانون سيادة
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  ٩٣٢ ،٩٢٨ ،٩٢٦ ،٩٢١ ،٩١٧ ،٩١٢ ،األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٩١٠ ،من مؤقت نقل عمليات ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة

  ٢٠٧ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( غابون

  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب
  ٣٦٢ ،بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٦٥٦ ،٦٥٣ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٥٧ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة

  ٦٤٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٣١٩ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٦ مؤرخة رسالة
  ٥٤٦ ،بيانات

  ٦٣ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة أفريقيا، وسط منطقة
  السالم توطيد أفريقيا، غرب

  ٨٢ ،عموما
  العام األمني

  ٨٤ ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٤ ،٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ١٨ مؤرخة رسالة

  ٨٤ ،٨٣ ،التقارير
  ٧١٢ ،اإلقليمية التنظيمات

  ٧١٢ ،٤٩١ ،٤٧٩ ،٢٧٠ ،٨٤ ،بيانات الرئيس،
  ٢٧٠ ،واألمن والسالم املرأة

  أفريقيا لغرب العام لألمني اخلاص املمثل
  ٨٣ ،٨٢ ،إحاطات

  ٨٢ ،تقارير
  ٤٩٧ ،بـ يتعلق ما يف توصيات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  )األمن جملس يف دائم عضو( فرنسا
  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب
  ٧٠٨ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
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  ٣١١ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٢٤ مؤرخة رسالة الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٦٥٦ ،٦٥٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٢٨٨ ،إحاطات أفريقيا، يف احلالة
  ١٣٥ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة
  ٦٣٤ ،٤١٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ١٩٩ ،بيانات العراق، يف احلالة
  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة

  ٤٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ٢ مؤرخة رسالة
  ٢٨٦ ،إحاطات

  ٥٢ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ١١ ،بيانات ليربيا، يف احلالة
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،١٠٧ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٥٢٨ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية
  ٥٥٣ ،بيانات القرصنة،
  ٦٤٨ ،٢٣٥ ،٢٣٤ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٢٨٨ ،٢٨٦ ،إحاطات األمن، جملس بعثات

  ٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري
  ٦٣١ ،٦٢٩ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٢٠٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ٣ مؤرخة رسالة السالم، حفظ عمليات
  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٥٢٩ ،بيانات الرتاعات، نشوب منع
  الدولية املدنية القدرات باستعراض املعين االستشاريني كبار فريق

  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء
  ٣٠٦ ،إحاطات

  ٣٠٦ ،تقارير
 اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق انظر. وباكستان اهلند يف العسكريني املتحدة األمم مراقيب فريق

  وباكستان
  ٩٩٤ ،عموما
  العام األمني
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  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٤ مؤرخة رسالة

              الرئيس 
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة

  الوالية
  ٩٩٥ ،لـ عام استعراض

  ٩٩٥ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  فلسطني

  ٢٢٢ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ١١ مؤرخة رسالة املسلح، والرتاع األطفال
 أيضا انظر ،٥٥١ ،٤٨٠ ،١٨٠ ،١٧٨ ،١٧٣ ،١٧١ ،١٧٠ ،١٦٧ ،١٦٦ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  األوسط الشرق يف احلالة
  ٧٥٤ ،اجلدد األعضاء بقبول املعنية اللجنة
  ٢٥٩ ،٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٢٢ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة

  البوليفارية -  مجهورية فرتويال،
  ٣٨٩ ،٣٨٥ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٤٨١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة

  ٢٣٦ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  فنلندا

  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٣٦٠ ،بيانات الرئاسة،

  ٦٢٨ ،٥٥٤ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول

  فيجي
  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري
  اإليدز/البشرية املناعة نقص فريوس

  ٣١٥ ،عموما
  ٣١٥ ،بيانات العام، األمني

  ٥٤٦ ،بيانات الربازيل،
  ٥٤٦ ،٤٥٨ ،٤٤٥ ،٤٤٢ ،٣١٩ ،٢٧٧ ،)٢٠١١( ١٩٨٣ القرار
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  ٥٤٦ ،بيانات أملانيا،
  ٤٤٥ ،إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٤٦ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٥٤٦ ،بيانات املتحدة، الواليات

  ٣١٥ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحدة األمم برنامج
  ٥٤٦ ،للسلم ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  غابون

  ٣١٩ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٦ مؤرخة رسالة
  ٥٤٦ ،بيانات

  ٥٤٦ ،بيانات فرنسا،
  ٥٤٦ ،بيانات نيجرييا،

  اجلديدة األعضاء الدول قبول
  ٣٣٦ ،اجللسات
  ٤٢٩ ،٤٢٨ ،األمن جملس عن الصادرة بالتوصيات يتعلق ما يف املمارسة العامة، اجلمعية
  ٣٨٨ ،٣٨٠ ،)٢٠١١( ١٩٩٩ القرار

  ٤٢٩ ،السودان جنوب
  األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  ٤٦٦ ،عموما
  ٤٦٦ ،بـ املتصلة املقررات

  ٤٦٧ ،القانون سيادة
  ٤٦٦ ،دستورية مناقشة

  األوسط الشرق يف احلالة انظر. فلسطني قضية
  قطر

  ٩٤ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٣٤١ ،بيانات اجللسات،

  ٣٩٥ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز
  األورويب االحتاد قوة

  ٧٣١ ،عموما
  ٧٣٢ ،)٢٠١٠( ١٩٤٨ القرار
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  ٧٣٣ ،)٢٠١١( ٢٠١٩ القرار
  ٧٣٤ ،تقارير

  السودان يف احلالة أيضا انظر ،ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة انظر. ألبيي املؤقتة األمنية املتحدة األمم قوة
  ٩٦٨ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٣ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٨ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،تقارير
  ٦٣٧ ،املسلحة القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٩٦٨ ،تشكبل على املدخلة التغيريات
  ٨٨٢ ،تشكيل على املدخلة التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ يوليه/متوز ٢٩ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٧ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٩ مؤرخة رسالة

  ٩٧٠ ،٩٦٨ ،٨٨٢ ،٨٧٨ ،)٢٠١١( ١٩٩٠ القرار
  ٩٧٢ ،)٢٠١١( ٢٠٢٤ القرار
  ٩٧٣ ،)٢٠١١( ٢٠٣٢ القرار
  الوالية

  ٩٦٩ ،لـ عام استعراض
  ٩٧٢ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح

  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٩٧٢ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ٩٧٠ ،على املدخلة التغيريات
  ٩٧٣ ،٩٧٢ ،٩٦٩ ،السياسية العمليات

  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،واألمن والسالم املرأة
  ٩٧٠ ،٩٦٩ ،اإلنسانية املسائل

  ٩٦٨ ،٦٤ ،متديد
  ٩٧٣ ،٩٧٠ ،٩٦٩ ،اإلنسان حقوق
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  ٩٦٨ ،٨٧٨ ،٦٤ ،إنشاء
  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر ،األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة

  ١٠٠٨ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ١٢ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ أغسطس/آب ١١ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ أغسطس/آب ٥ مؤرخة رسالة
  ١٠٠٨ ،تكوين يف التغيريات

  ١٠١٠ ،)٢٠١٠( ١٩٣٧ القرار
  ١٠١٠ ،)٢٠١١( ٢٠٠٤ القرار
  الوالية

  ١٠١٠ ،١٠٠٩ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٠٩ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد
  ١٠٠٩ ،التنسيق
  ١٠٠٩ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٠٩ ،واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٠٨ ،١٨٧ ،متديد
  ١٠٠٩ ،لـ عام عرض
  ٢٠٨ ،إحاطات السالم، حفظ عمليات

 يف احلالة أيضا انظر ،قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة انظر. قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة
  قربص
  ١٠٠٣ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٧ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،تقارير
  ١٠٠٤ ،تكوين يف التغيريات

              الرئيس 
  ١٠٨٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ يناير/الثاين كانون ١٢ مؤرخة رسالة
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  الوالية
  ١٠٠٤ ،١٤٧ ،متديد
  ١٠٠٤ ،لـ عام عرض

 فض ملراقبة املتحدة األمم قوة انظر ،األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر. االشتباك فض ملراقبة املتحدة األمم قوة
  االشتباك

  ١٠٠٧ ،عموما
  العام األمني

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٨ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،تقارير
  ١٠٠٧ ،تكوين يف التغيريات
  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ فرباير/شباط ١ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ١٠٠٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٨٧ ،جتديد
  ١٠٠٧ ،١٨٧ ،متديد
  ١٠٠٧ ،لـ عام عرض

  األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة انظر. األورويب االحتاد بقيادة السالم حفظ قوة
  دارفور بشأن املتحدة واألمم األفريقي االحتاد بني املشترك الوسطاء كبري

  ٦٥ ،بيانات السودان، يف احلالة
  كرواتيا

  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ١٥٢ ،بيانات واهلرسك، البوسنة يف احلالة

  واألمن السالم صون يف فعال لدور األمن جملس أداء كفالة
  ٤٨٧ ،٢٧٥ ،بيانات الرئيس،

  ٢٧٥ ،واألمن والسالم املرأة
  ٤٨٧ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية

  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة
  ٣١٣ ،عموما

  ٦٩٧ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٧ ،٣١٨ ،٣١٤ ،بيانات الرئيس،
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  ٣١٨ ،٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة تركيا،
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٥ ،إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٤٥ ،بيانات الرئيس،
  واألمن السالم صون يف فعال بدور األمن جملس اضطالع كفالة

  ٤٥٧ ،بيانات الرئيس،
  كمبوديا
  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،٣٤٧ ،٣٣٨ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة
  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٦ مؤرخة رسالة األمن، جملس إىل املنازعات إحالة

  كندا
  ٦٥٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  ٣٤١ ،بيانات اجللسات،
  ١٣٥ ،بيانات أفغانستان، يف احلالة

  كوبا
  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٦٢ ،بيانات والتنمية، األمن بني الترابط
  ٦٤٧ ،٤١٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٣٩٤ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  ٤٠٧ ،بيانات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٣٧٧ ،بيانات املشاركة،

  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول
  مجهورية كوريا، انظر. اجلنوبية كوريا
  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا، انظر. الشمالية كوريا

  مجهورية كوريا،
  ٤٧٥ ،٤٧٤ ،١٤٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  -  مجهورية كوريا،
  تشيونان حادث أيضا انظر. ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث
  ٣٤٧ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  الدميقراطية الشعبية -  مجهورية كوريا،
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  تشيونان حادث أيضا انظر. ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث
  ١٤٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٤ مؤرخة رسالة تشيونان، حادث

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم انظر. االنتشار عدم
  كوستاريكا

  ٣٩١ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٣٦٢ ،بيانات املتحدة، لألمم العامة األمانة
  ٤٣٩ ،بيانات العامة، اجلمعية
  )٢٠١٢- ٢٠١١ الفترة يف األمن جملس يف عضو( كولومبيا

  ٣٩٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٧٤٤ ،٦٤٦ ،٦٣٣ ،بيانات ليبيا، يف احلالة
  ١٢٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ٣١ مؤرخة رسالة هاييت، يف احلالة
  ٤٤٦ ،بيانات واالجتماعي، االقتصادي الس

  ٣٧٧ ،بيانات املشاركة،
  ٣٠٤ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء
  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري
  ٥٢٩ ،بيانات الرتاعات، نشوب منع
  كينيا

  ٦٥٤ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ١٧ ،بيانات الصومال، يف احلالة

  ٣٦٠ ،بيانات الرئاسة،
  ٣٩٤ ،بيانات الداخلي، للنظام املؤقت املركز

  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( لبنان
  ٣٨٨ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٧٠٧ ،بيانات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار

  ٣١٠ ،بيانات الدوليني، واألمن السالم دد اليت األخطار
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  األوسط الشرق يف احلالة

  ٥٥١ ،٤٧٤ ،٣٣٤ ،١٨٢ ،٢٠١٠ مايو/أيار ٣١ مؤرخة رسالة
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  ٥٥١ ،٤٨١ ،١٩٠ ،١٨٨ ،١٧٣ ،بيانات
  ٧٤٤ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة
  ٣١٨ ،٢٠١٠ مايو/أيار ١٩ مؤرخة رسالة واألمن، السالم أجل من الثقافات بني احلوار

  ٣١٩ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٢ مؤرخة رسالة الوقائية، الدبلوماسية
  ٦٨٥ ،بيانات النفس، عن الدفاع

  ٣٦٠ ،بيانات الرئاسة،
  ٤١١ ،بيانات باستخدامها، التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  ٥٥٥ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة

  ٤٠٣ ،بيانات املصري، وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٤٦٤ ،بيانات املناخ، تغري

  ٣٥٦ ،بيانات األعمال، جدول
  ٦٢٧ ،٤١٢ ،بيانات القانون، سيادة
  ٦٣١ ،٢٩٦ ،٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  لبنان يف املؤقتة املتحدة األمم قوة انظر. 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

  ٧٥٣ ،عموما
  الشامل الدمار أسلحة

  ٨٣٨ ،٨٣٢ ،عموما
  ٨٦٩ ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢٩ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٤ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١ مؤرخة رسالة

  ٨٤٣ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٣٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٤٠ ،التنسيق
  ٨٤٤ ،٨٤١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٩ ،العمل برامج
  ٨٤٢ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٩ ،تقارير
  ٢٩٣ ،الوالية متديد
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  ٨٤٤ ،٨٣٩ ،اخلرباء فريق
  اإلرهاب
  ٢٨١ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣ مؤرخة رسالة
  ٨٦٩ ،تقارير
  بريوت يف اإلرهايب التفجري

  ٨١١ ،عام استعراض
  ٨١١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  اجلزاءات
  ٧٥٤ ،عموما

  ٧٥٦ ،اإلنصاف
  ٧٥٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٦ ،الشفافية

  ٧٥٥ ،قطاعات لعدة الشاملة املقررة املهام
  ٧٥٥ ،الواليات

  ٧٥٦ ،التنسيق مركز آلية
  ٧٥٦ ،القانونية األصول مراعاة
  ٧٥٦ ،املظامل أمني مكتب
  ٧٥٥ ،الرصد هيئات

  إريتريا يف احلالة
  ٧٥٧ ،عموما

  ٧٦٠ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٥٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٥٩ ،الوالية
  ٧٦٠ ،إجرائية تدابري

  السودان يف احلالة
  ٨٠٨ ،عموما

  ٨٠٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٠٩ ،التنسيق
  ٨١٠ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٩ ،الوالية
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  ٨٦٨ ،تقارير
  الصومال يف احلالة

  ٧٥٧ ،عموما
  ١٩ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٠ مؤرخة رسالة
  ٢٣ ،٢٠١١ يوليه/متوز ١٨ مؤرخة رسالة
  ٢٣ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢١ مؤرخة رسالة

  ٧٥٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٥٩ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٦٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٦ القرار
  ٨٦٥ ،)٢٠١١( ١٩٧٢ القرار
  ٧٥٩ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقارير

  العراق يف احلالة
  ٧٩٠ ،عموما

  ٧٩٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٦٦ ،تقارير

  )الدميقراطية - مجهورية( الكونغو يف احلالة
  ٧٩٧ ،عموما

  ٧٩٨ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٩٨ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٧٩٨ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير

  سرياليون يف احلالة
  ٧٦٥ ،عموما
  ٧٦٥ ،الوالية
  ٨٦٥ ،تقارير

  ديفوار كوت يف احلالة
  ٨٠١ ،عموما
  ٥٨ ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٠ مؤرخة رسالة

  ٨٠٣ ،واإلعالم اإلبالغ
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  ٨٠٣ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٠٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٠٢ ،التنسيق
  ٨٠٤ ،٨٠٣ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٠٢ ،الوالية
  ٨٦٧ ،تقارير

  ليربيا يف احلالة
  ٧٩٠ ،عموما
  ٧٩٢ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٧٩٢ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٧٩١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٧٩٢ ،الوالية
  ٨٦٦ ،تقارير

  ليبيا يف احلالة
  ٨١٨ ،عموما

  ١١٢ ،١٠٩ ،١٠٥ ،١٠٢ ،١٠٠ ،إحاطات
  ٨٢١ ،واإلعالم اإلبالغ
  ٨٢٢ ،٨٢٠ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٨٢٤ ،٨٢٠ ،التنسيق
  ٨٢٤ ،٨٢٣ ،٨٢٢ ،٨٢١ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٩ ،الوالية
  ٩٦ ،إنشاء
  ٨٢١ ،إجرائية تدابري
  ٧٥٣ ،الدائمة اللجان
  ٧٥٤ ،امليثاق من السابع الفصل إطار يف املنشأة
  طالبان وحركة القاعدة تنظيم

  ٨٢٦ ،٧٦٦ ،عموما
  ٨٦٥ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢٨ مؤرخة رسالة
  ٨٦٥ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ مؤرخة رسالة

  ٨٣١ ،٧٧٣ ،واإلعالم اإلبالغ
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  ٨٢٧ ،٧٦٨ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج
  ٧٦٦ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ٨٢٧ ،٧٦٧ ،التنسيق
  ٨٣١ ،٧٧٣ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٢٧ ،٧٦٧ ،الوالية
  ٨٣١ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٥ ،تقارير

  اإلسالمية إيران مجهورية -  االنتشار عدم
  ٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٨ ،٢٩٦ ،إحاطات
  ٨١٥ ،القائمة من الشطب/القائمة يف اإلدراج

  ٨١٥ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٦ ،٨١٥ ،التنسيق
  ٨١٦ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨١٥ ،الوالية
  ٨١٦ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٩ ،تقارير

  الدميقراطية الشعبية كوريا مجهورية -  االنتشار عدم
  ٨١٢ ،عموما

  ٨١٢ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨١٣ ،الوالية
  ٨١٣ ،إجرائية تدابري
  ٨٦٨ ،تقارير
  اإلرهاب مكافحة
  ٨٣٢ ،عموما
  ٨٣٨ ،٨٣٥ ،واإلعالم اإلبالغ

  ٨٣٣ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٣٦ ،٨٣٤ ،التنسيق
  ٨٣٧ ،٨٣٤ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٣٥ ،٨٣٣ ،التنفيذية املديرية
  ٨٦٩ ،العمل برامج
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  العسكرية األركان جلنة
  ٦٦٠ ،عموما
  ٦٦٢ ،٦٦١ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٦٣ ،بيانات الربتغال،
              الرئيس 

  ٦٦٣ ،مذكرات
                الرئيس 

  ٦٨٥ ،بيانات
  ٦٦٣ ،٦٦٢ ،بيانات أملانيا،

  ٦٦١ ،بـ املتصلة املقررات
  ٦٦٣ ،٦٦٢ ،بيانات املتحدة، اململكة
  ٦٦١ ،بـ املتعلقة املناقشة
  ٦٦١ ،السالم حفظ عمليات
  ٦٦٣ ،بيانات ناميبيا،

  ٨٥٣ ،التعويضات جلنة
  السالم بناء جلنة

  ٨٥٨ ،عموما
  ٨٧١ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة الرئيس،
  ٨٦٠ ،املسلح والرتاع األطفال
  ٣١٤ ،إحاطات والتنمية، األمن بني الترابط

  ٨٥٩ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  بوروندي يف احلالة

  ٢٦ ،إحاطات
  ٢٧ ،٢٥ ،بيانات
  ٨٦٢ ،قرارات

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة
  ٤٣ ،إحاطات
  ٨٦٢ ،قرارات

  سرياليون يف احلالة
  ٣١ ،بيانات



اإلجرائيةالفهرس حسب مواد امليثاق والقواعد     

 

14-65169   
 

  ٣٠ ،٢٩ ،تقارير
  ٨٦٤ ،قرارات

  بيساو- غينيا يف احلالة
  ٤٥ ،إحاطات

  ٤٧ ،٤٦ ،بيانات
  ٨٦٣ ،قرارات

  ليربيا يف احلالة
  ١٠ ،التقارير
  ٨٦٣ ،٨٥٩ ،قرارات

  ٨٥٩ ،تعيينات التنظيمية، اللجنة
  الرتاع انتهاء بعد السالم بناء

  ٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠٤ ،٣٠٣ ،بيانات
  ٣٠٩ ،تقارير

  ٨٦١ ،قرارات
  ٨٧١ ،تقارير
  ٨٦١ ،٨٦٠ ،واألمن السالم صون

  ٨٦٢ ،السالم حفظ عمليات
  ٨٥٩ ،إىل تشري قرارات
  لكسمربغ
  ٤٦١ ،بيانات العمل، أساليب

  ٦٢٩ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ليبيا

  ٣٣٤ ،٢٠١١ فرباير/شباط ٢١ مؤرخة رسالة يف، واألمن السالم أفريقيا،
  ١٠٦٠ ،٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ مؤرخة رسالة ليبيا، يف للدعم املتحدة األمم بعثة

  ليختنشتاين
  ٣٨٧ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٢٣٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  ٦٢٨ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
  ماليزيا

  ٤٨١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
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               اإلنسان حقوق جملس 
  ٤٤٢ ،األوسط الشرق يف احلالة
  ٤٤١ ،الغربية الصحراء يف احلالة
  ٤٤١ ،ديفوار كوت يف احلالة
  ٤٤١ ،ليبيا يف احلالة

  ٤٤١ ،مع األمن جملس عالقات
  ٧٧ الـ جمموعة
  ٥٤٩ ،٤٦٥ ،باسم بيانات املناخ، تغري

  الصغرية اخلمسة البلدان جمموعة
  ٤٣٩ ،باسم بيانات العامة، اجلمعية

  اخلمس الصغرية البلدان جمموعة
  ٤٢٥ ،باسم بيانات العامة، اجلمعية

  العربية الدول جمموعة
  ٤٦٥ ،باسم بيانات املناخ، تغري
  الدولية العدل حمكمة انظر. الدولية العدل حمكمة

  ٤٣٦ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة مذكرة العام، األمني
  ٣٣٩ ،٢٨٥ ،٢٨٢ ،إحاطات

  ٣٨٨ ،)٢٠١٠( ١٩١٤ القرار
  ٣٨٨ ،)٢٠١٠( ١٩٢٦ القرار

  ٤٣٤ ،األعضاء انتخاب
  القانون سيادة

  ٥٢٥ ،إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩ ،دستورية مناقشة
  مع األمن جملس عالقات

  ٤٤٧ ،عموما
  ٤٤٨ ،بـ يتعلق ما يف ورسائل مقررات

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان انظر. مذكرات
  الرئاسة انظر. الرئيس من
  اجلمركية واملراقبة احلدود مراقبة

  ٥٨٧ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
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  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز
  ١٠٨٠ ،عموما
  الوالية

  ١٠٨٠ ،التنسيق
  ١٠٨٠ ،السياسية العمليات

  ١٠٨٠ ،لـ عام عرض
 اإلقليمي املتحدة األمم مركز انظر. الوسطى آسيا ملنطقة الوقائية للدبلوماسية اإلقليمي املتحدة األمم مركز

  الوسطى آسيا منطقة يف الوقائية للدبلوماسية
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  ٤١٤ ،الصومال يف احلالة

  ٤١٣ ،بـ املتصلة املقررات
  تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٣٨٦ ،٣٨٥ ،بالتصويت القرارات اختاذ
  ٦٣٤ ،١٩٣ ،١٨٣ ،١٧٣ ،١٦٤ ،األوسط الشرق يف احلالة
  تعتمد مل اليت القرارات مشاريع
  ٤١٥ ،األوسط الشرق يف احلالة
  خاصة اقتصادية مشاكل

  ٦٨٣ ،عموما
  ٦٨٤ ،بيانات الربازيل،

  ٦٨٤ ،بيانات تركيا،
  ٣٣٩ ،هيئته بكامل الس مشاورات

  األسلحة مصادرة
  ٥٧١ ،إريتريا على املفروضة اجلزاءات
  ٥٨٧ ،)الدميقراطية -  مجهورية( الكونغو على املفروضة اجلزاءات
  ٥٩٢ ،ديفوار كوت على املفروضة اجلزاءات

  الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض انظر. الالجئني لشؤون املتحدة  األمم مفوضية
  ومبادؤها املتحدة األمم مقاصد

  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون انظر. يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  استخدامها أو -  باستخدام التهديد حظر القوة، انظر. باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،

  املصري وتقرير احلقوق يف املساواة انظر. املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
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 إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة انظر. عن باالمتناع االلتزام إنفاذي، إجراء إزاءها يتخذ جهة أي مساعدة
  عن باالمتناع االلتزام إنفاذي،

  اإلرهاب مكافحة
  ٨٣٣ ،بيانات الرئيس،

  ٨٣٥ ،٨٣٤ ،٨٣٣ ،)٢٠١٠( ١٩٦٣ القرار
  ١٣٧٣ بالقرار عمال املنشأة األمن جملس جلنة

  ٨٣٢ ،عموما
  ٨٣٨ ،٨٣٥ ،واإلعالم اإلبالغ

  ٨٣٣ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ٨٣٦ ،٨٣٤ ،التنسيق
  ٨٣٧ ،٨٣٤ ،والدعم واإلنفاذ الرصد
  ٨٣٥ ،٨٣٣ ،التنفيذية املديرية
  ٨٦٩ ،العمل برامج

 منطقة أيضا انظر ،أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  أفريقيا وسط
  ١٠٥٧ ،عموما
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ١١ مؤرخة رسالة العام، األمني

              الرئيس 
  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مارس/آذار ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٥٩ ،بيانات

  الوالية
  ١٠٥٩ ،١٠٥٨ ،التنسيق

  ١٠٦٠ ،١٠٥٩ ،١٠٥٨ ،السياسية العمليات
  ١٠٥٨ ،لـ عام عرض
  ١٠٥٨ ،أولية والية

  ١٠٥٨ ،١٠٥٧ ،إنشاء
  ٦١ ،تقارير

 يف احلالة أيضا انظر ،للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب انظر. للصومال السياسي املتحدة األمم مكتب
  الصومال

  ١٠١٤ ،عموما
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  ١٣ ،إحاطات
  العام األمني

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٧ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٢٩ مؤرخة رسالة

  ١٠١٤ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٨٩ ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ مؤرخة رسالة
  ١٠١٤ ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٣٠ مؤرخة رسالة

  ١٠١٩ ،١٠١٥ ،)٢٠١٠( ١٩١٠ القرار
  ١٠٢٠ ،١٠١٥ ،)٢٠١٠( ١٩٦٤ القرار
  ١٠٢٣ ،١٠١٥ ،)٢٠١١( ١٩٧٦ القرار
  ١٠٢٣ ،١٠١٥ ،)٢٠١١( ٢٠١٠ القرار
  الوالية

  ١٠٢٦ ،١٠٢٤ ،١٠٢٣ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٧ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٦ ،األسلحة وحتديد السالح من التجريد

  ١٠١٩ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٢٥ ،١٠٢٤ ،١٠٢١ ،١٠١٦ ،التنسيق

  ١٠٢٦ ،١٠٢٥ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٧ ،السياسية العمليات
  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٢٦ ،١٠١٧ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠١٧ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٢٦ ،١٠٢٣ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٢٦ ،١٠٢١ ،١٠١٩ ،١٠١٧ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٢٣ ،١٠٢٢ ،١٠٢٠ ،١٠١٨ ،القانون سيادة
  ١٠١٦ ،لـ عام عرض

 يف املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر ،بوروندي يف احلالة أيضا انظر. بوروندي يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  بوروندي

  ١٠٣٢ ،عموما
  ٢٦ ،٢٥ ،إحاطات
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  الوالية
  ١٠٣٤ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٤ ،املسلح والرتاع األطفال
  ١٠٣٣ ،التنسيق

  ١٠٣٤ ،السياسية العمليات
  ١٠٣٤ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٣٣ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٣٤ ،واحلوكمة املؤسسات

  ١٠٣٤ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٣٤ ،القانون سيادة
  ١٠٣٣ ،لـ عام عرض
  ١٠٣٣ ،األسلحة وحتديد السالح نزع

  ٢٥ ،الوالية إاء
 لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  الوسطى أفريقيا مجهورية يف احلالة أيضا انظر ،الوسطى أفريقيا مجهورية يف السالم
  ١٠٤٦ ،عموما

  ٤١ ،إحاطات
  العام األمني

  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ٦ مؤرخة رسالة
  ١٠٩٠ ،تقارير

  ١٠٤٧ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٩٠ ،٢٠١١ مايو/أيار ١٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٤٩ ،بيانات

  ١٠٤٩ ،١٠٤٧ ،)٢٠١١( ٢٠٣١ القرار
  الوالية

  ١٠٤٨ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٤٩ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٤٩ ،التنسيق
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  ١٠٤٨ ،السياسية العمليات
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٤٨ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٤٨ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٤١ ،متديد
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٥٠ ،١٠٤٨ ،القانون سيادة
  ١٠٤٧ ،لـ عام عرض
  ١٠٥٠ ،١٠٤٩ ،١٠٤٧ ،األسلحة وحتديد السالح نزع

 يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب انظر. سرياليون يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  سرياليون يف احلالة أيضا انظر ،سرياليون

  ١٠٤٠ ،عموما
  ٢٩ ،إحاطات

  ١٠٩٠ ،تقارير العام، األمني
  ١٠٤٠ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات

  ١٠٤٢ ،١٠٤٠ ،)٢٠١٠( ١٩٤١ القرار
  ١٠٤٤ ،١٠٤٠ ،)٢٠١١( ٢٠٠٥ القرار
  الوالية

  ١٠٤١ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٤٢ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٤١ ،التنسيق

  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،السياسية العمليات
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،واحلوكمة املؤسسات

  ٢٩ ،٢٨ ،متديد
  ١٠٤٥ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٤٦ ،١٠٤٣ ،١٠٤١ ،القانون سيادة
  ١٠٤١ ،لـ عام عرض
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  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
 األمم مكتب انظر ،بيساو- غينيا يف احلالة أيضا انظر. بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب

  بيساو -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة
  ١٠٥١ ،عموما

  ٤٦ ،إحاطات
  ١٠٩٠ ،تقارير العام، األمني

  ١٠٥١ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
  ١٠٥٣ ،١٠٥١ ،)٢٠١٠( ١٩٤٩ القرار
  ١٠٥٥ ،)٢٠١١( ٢٠٣٠ القرار
  الوالية

  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٥٣ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،التنسيق

  ١٠٥٧ ،١٠٥٥ ،١٠٥٢ ،السياسية العمليات
  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٥٦ ،١٠٥٢ ،واحلوكمة املؤسسات
  ٤٥ ،متديد

  ١٠٥٦ ،١٠٥٤ ،١٠٥٢ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٥٧ ،١٠٥٥ ،١٠٥٢ ،القانون سيادة
  ١٠٥٢ ،لـ عام عرض
  ١٠٥٢ ،األسلحة وحتديد السالح نزع

  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب انظر. واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  الدوليني واألمن السالم دد اليت األخطار

  ٣١١ ،٣٠٩ ،إحاطات
  ٣١٠ ،بيانات

  ٥٤٩ ،إحاطات للسلم، ديد وقع قد كان إذا ما تقرير
  ٦٠ ،بيانات أفريقيا، وسط منطقة
  بوروندي يف املتحدة األمم عملية انظر. بوروندي يف املتحدة األمم مكتب
  األفريقي االحتاد لدى املتحدة األمم مكتب
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  ٩٤ ،٩٣ ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
 لغرب املتحدة األمم مكتب انظر ،السالم توطيد أفريقيا، غرب أيضا انظر. أفريقيا لغرب املتحدة األمم مكتب

  أفريقيا
  ١٠٢٧ ،عموما

  ٨٢ ،إحاطات
  العام األمني

  ١٠٢٧ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٤ مؤرخة رسالة
  ١٠٨٩ ،تقارير

  ١٠٢٧ ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي خالل حدثت اليت التطورات
              الرئيس 

  ١٠٢٧ ،٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢٠ مؤرخة رسالة
  ١٠٢٧ ،بيانات

  الوالية
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،املسلح والرتاع األطفال

  ١٠٢٩ ،على املدخلة التغيريات
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،التنسيق

  ١٠٣١ ،١٠٢٨ ،السياسية العمليات
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،والتصديق االنتخابية املساعدة
  ١٠٢٨ ،اإلنسانية املسائل

  ١٠٣٠ ،واحلوكمة املؤسسات
  ١٠٣٠ ،١٠٢٨ ،اإلنسان حقوق
  ١٠٣١ ،١٠٢٩ ،القانون سيادة
  ١٠٢٨ ،لـ عام عرض

 أيضا انظر ،لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب انظر. لبنان لشؤون اخلاص املتحدة األمم منسق مكتب
  األوسط الشرق يف احلالة
  ١٠٨٤ ،عموما
  الوالية

  ١٠٨٤ ،التنسيق
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  ١٠٨٤ ،السياسية العمليات
  ١٠٨٤ ،لـ عام عرض

  دستورية مناقشة
  يف التدخل عدم الداخلية، الشؤون
  ٤١٤ ،عموما
  ٤١٥ ،األوسط الشرق يف احلالة

  ٤١٦ ،املسلحة الرتاعات يف املدنيون
  ٤١١ ،باستخدامها التهديد أو -  استخدام حظر القوة،
  العام األمني استخدام ،٩٩ املادة

  ٥٢٦ ،عموما
  ٥٢٦ ،الوقائية الدبلوماسية

  ٥٢٨ ،الرتاعات نشوب منع
  ٤٤٦ ،واالجتماعي االقتصادي الس

  ٤٠٢ ،املصري وتقرير احلقوق يف املساواة
  ٥٢٣ ،السلمية بالوسائل املنازعات تسوية
  واألمن السالم صون

  ٤٥٨ ،عموما
  ٤٥٩ ،العمل أساليب
  ٤٦٢ ،والتنمية األمن بني الترابط

  ٤٦٣ ،املناخ تغري
  ٤٦٦ ،األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول

  الدولية العدل حمكمة
  ٥٢٥ ،٥٢٤ ،إىل القانونية املنازعات إحالة
  ٤٤٩ ،القانون سيادة

  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل انظر. الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منسق
  أفريقيا وسط منطقة

  ٥٩ ،عموما
  ٦٣ ،٢٠١٠ مارس/آذار ١٥ مؤرخة رسالة غابون،
  ٦٢ ،بيانات األفريقي، االحتاد

  ٢٢٩ ،املسلح والرتاع األطفال
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  ٦٩٤ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٢ ،٦٠ ،بيانات أفريقيا، وسط لدول االقتصادية اجلماعة
  ٦٨٥ ،النفس عن الدفاع

  ٦٩٤ ،٦٦٧ ،٢٦٨ ،٢٢٩ ،٦٣ ،٦١ ،٦٠ ،بيانات الرئيس،
  ٢٦٨ ،واألمن والسالم املرأة

  ٦١ ،تقارير ،أفريقيا وسط ملنطقة العام لألمني اخلاص املمثل
  ٦٦٧ ،واألمن السالم صون
  ٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،تقارير األمن، جملس

  أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب انظر. أفريقيا لوسط اإلقليمي املتحدة األمم مكتب
  ٦٠ ،بيانات واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
  ٦٠ ،بيانات العام، األمني نائب
  أوروبا يف والتعاون األمن منظمة انظر. أوروبا يف والتعاون األمن منظمة

  ٢٨٥ ،٢٨٣ ،٢٨٢ ،إحاطات
  ٧٠٨ ،إحاطات اإلقليمية، الترتيبات

  األمريكية الدول منظمة انظر. األمريكية الدول منظمة
  األطلسي مشال حلف منظمة انظر. األطلسي مشال حلف منظمة

  ٣٢٢ ،بيانات اإلقليمية، ودون اإلقليمية املنظمات مع التعاون
  ١٥٠ ،الوجود إذن متديد واهلرسك، البوسنة يف احلالة

  الرتاعات نشوب منع
  ٣١٦ ،عموما
  ٥٢٩ ،بيانات الروسي، االحتاد

  ٦٩٦ ،اإلقليمية التنظيمات
  ٦٩٦ ،٤٨٨ ،٤٥٨ ،٤٤٥ ،٣١٦ ،٢٧٦ ،بيانات الرئيس،
  ٨٤٦ ،وحلها أفريقيا يف الرتاعات نشوب مبنع املعين املخصص العامل الفريق
  ٤٤٥ ،إىل إشارات واالجتماعي، االقتصادي الس
  ٢٧٦ ،واألمن والسالم املرأة

  ٥٢٩ ،بيانات املتحدة، الواليات
  ٤٨٨ ،مواضيعية مسائل بشأن قرارات السلمية، بالوسائل املنازعات تسوية
  ٥٢٩ ،بيانات فرنسا،

  ٥٢٩ ،بيانات كولومبيا،
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  ٥٢٨ ،دستورية مناقشة
  األمن جملس وسلطات مهام

  واألمن السالم صون انظر. واألمن السالم صون
  األمن جملس مقررات وتنفيذ قبول انظر. األمن جملس قرارات وتنفيذ قبول
  األسلحة وحتديد السالح من التجريد انظر. األسلحة وحتديد السالح نزع
  ناميبيا
  ٣٩٠ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ

  ٤٣٩ ،بيانات العامة، اجلمعية
  ٣٧٧ ،بيانات املشاركة،

  ٦٦٣ ،بيانات العسكرية، األركان جلنة
  ناورو
  املناخ تغري

  ٣١٥ ،إحاطات
  ٥٤٧ ،٤٦٤ ،بيانات

  العام األمني نائب
  ٥٢٧ ،٣١٣ ،بيانات الوقائية، الدبلوماسية

  ٥٢٥ ،٤٤٩ ،بيانات القانون، سيادة
  ٦٠ ،بيانات أفريقيا، وسط منطقة

  العام األمني نائب
  ٢٩٠ ،بيانات القانون، سيادة

  األسلحة وحتديد السالح نزع
  ٩٤٣ ،٩٣٩ ،والية السودان، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٠٣ ،والية ليربيا، يف املتحدة األمم بعثة
  ٩٩١ ،٩٨٨ ،٩٨٣ ،الوالية هاييت، يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٣ ،الوالية الغربية، الصحراء يف لالستفتاء املتحدة األمم بعثة
  ٨٨٥ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة بعثة
  ٨٩٢ ،٨٨٩ ،والية الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف االستقرار لتحقيق املتحدة األمم منظمة بعثة

  ٩٣٢ ،٩٢٨ ،٩٢٦ ،٩٢١ ،٩١٧ ،٩١٢ ،والية ديفوار، كوت يف املتحدة األمم عملية
  ١٠٣٣ ،والية بوروندي، يف املتكامل املتحدة األمم مكتب
  ١٠٥٠ ،١٠٤٩ ،١٠٤٧ ،والية الوسطى، أفريقيا مجهورية يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
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  ١٠٥٢ ،والية بيساو، -  غينيا يف السالم لبناء املتكامل املتحدة األمم مكتب
  )٢٠١١- ٢٠١٠ الفترة يف األمن جملس يف عضو( نيجرييا

  ٣٢٠ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٧ مؤرخة رسالة األمن، وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  يف واألمن السالم أفريقيا،
  ٩٥ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ١٧ مؤرخة رسالة
  ٩٣ ،بيانات

  ٥٥٠ ،بيانات املنظمة، واجلرمية باملخدرات االجتار
  ٦٥٦ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري
  ٥٥١ ،٤٨١ ،بيانات األوسط، الشرق يف احلالة
  ٦ ،بيانات الغربية، الصحراء يف احلالة
  ٧٣٦ ،بيانات كوسوفو، يف احلالة
  ٦٣٢ ،٩٨ ،٩٧ ،بيانات ليبيا، يف احلالة

  ٣١٨ ،٢٠١٠ يوليه/متوز ٩ مؤرخة رسالة الوقائية، الدبلوماسية
  ٢٣٨ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  ٢٦٠ ،٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٠ مؤرخة رسالة واألمن، والسالم املرأة
  ٥٢٥ ،بيانات القانون، سيادة
  ٢٩٥ ،بيانات اإلسالمية، إيران مجهورية -  االنتشار عدم

  ٥٤٦ ،بيانات اإليدز،/البشرية املناعة نقص فريوس
  نيكاراغوا
  ٤١٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  نيوزيلندا

  ٣٨٧ ،بيانات والتصويت، القرارات اختاذ
  ٦٥٥ ،بيانات املسلحة، القوة استخدام على تنطوي اليت التدابري

  هولندا
  ٤٦٠ ،بيانات العمل، أساليب
  ٦٢٥ ،بيانات املسلح، والرتاع األطفال
  ٢٣٧ ،بيانات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون

  احملددة احلالة أو احملدد الكيان أيضا انظر ،٨٤٨ ،التحقيق هيئات
  املرأة ومتكني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم هيئة

  ٢٥٦ ،بيانات واألمن، والسالم املرأة
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  األوسط الشرق يف احلالة أيضا انظر ،اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة انظر. اهلدنة ملراقبة املتحدة األمم هيئة
  ١٠٠٦ ،عموما
  ١٠٨٩ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٣ مؤرخة رسالة العام، األمني

  ١٠٨٩ ،٢٠١١ مارس/آذار ٢٥ مؤرخة رسالة الرئيس،
  الوالية

  ١٠٠٦ ،األمن وقطاع والشرطة اجليش إصالح
  ١٠٠٦ ،لـ عام عرض
  ٢٠٧ ،إحاطات السالم، حفظ عمليات

  السالم حفظ لعمليات العام األمني وكيل
  ٣١٧ ،إحاطات واألمن، الشرطة وقطاعي العسكري القطاع إصالح
  أفغانستان يف احلالة

  ١٣٥ ،١٣٣ ،١٢٩ ،إحاطات
  ١٣٤ ،١٣٢ ،تقارير

  السودان يف احلالة
  ٧٤ ،٧٣ ،٧١ ،٦٩ ،بيانات
  ٧٤ ،٧٣ ،تقارير
  السالم حفظ عمليات

  ٢٠٧ ،إحاطات
  ٢٠٨ ،٢٠٦ ،بيانات

  امليداين للدعم العام األمني وكيل
  ٣٠٦ ،بيانات الرتاع، انتهاء بعد السالم بناء

  ٢٠٦ ،بيانات السالم، حفظ عمليات
  الطوارئ حاالت يف اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام األمني وكيل

  ٥٤ ،بيانات ديفوار، كوت يف احلالة
  ١٠١ ،إحاطات ليبيا، يف احلالة

  ٢٣٨ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،إحاطات املسلحة، الرتاعات يف املدنيون
  السياسية للشؤون العام األمني وكيل

  ٩١ ،إحاطات يف، واألمن السالم أفريقيا،
  األوسط الشرق يف احلالة

  ١٧٦ ،١٧٢ ،إحاطات
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  ١٨٩ ،١٧٩ ،١٧٥ ،١٧٣ ،١٧٠ ،١٦٧ ،تقارير
  ١٠٤ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٩٦ ،إحاطات ليبيا، يف احلالة
  ١٤١ ،إحاطات نيبال، يف احلالة

  القانونية للشؤون العام األمني وكيل
  القانون سيادة

  ٦٢٦ ،إحاطات
  ٥٢٥ ،٤٤٩ ،٢٩١ ،بيانات

  صربيا انظر. االحتادية -  مجهورية يوغوسالفيا،
  
  
  




